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RESUMO 

Objetivo: Esta investigação pretende compreender de que forma a diferença entre o bebé 

imaginário e o bebé real influencia a percepção das mães acerca dos comportamentos do seu 

bebé e a sua confiança em cuidar deste, no contexto da prematuridade. 

Hipóteses: Com base na revisão de literatura e de acordo com os objectivos, foram definidas 

duas hipóteses gerais. HG1: Nas mães de bebés pré-termo (32-36 semanas), a diferença entre 

o bebé imaginário e o bebé real ajuda a explicar a variância estatística da percepção materna 

acerca do comportamento do bebé. HG2: Nas mães de bebés pré-termo (32-36 semanas), a 

diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ajuda a explicar a variância estatística da 

percepção materna acerca da sua confiança em cuidar do bebé. Com base nestas hipóteses, 

foram formuladas dez hipóteses específicas. 

Procedimento: De forma a analisar as hipóteses da investigação, foram aplicadas a 24 mães 

de bebés pré-termo, cujos bebés estivessem internados nos cuidados intermédios da 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, os seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico 

e Clínico criado para o efeito, Questionário da Diferença entre o Bebé Imaginário e o Bebé 

Real (Chagas, 2014; Maltez, 2014; Miranda, 2014), Mother and Baby Scales (Wolke & St. 

Robert-James, 1987) adaptado para a população Portuguesa (Justo, Marques & Chagas, 2014), 

Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal (Narciso & Costa, 1996) e Escala 

de Satisfação com o Suporte Social (Ribeiro, 1999).  

Resultados: Através da análise de regressão verifica-se que nove das Hipoteses Específicas se 

confirmam parcialmente. A Hipotese Específica 8 é refutada. Isto implica que nenhuma das 

Hipóteses Gerais inicialmente formuladas se confirma totalmente. 

Conclusão: Os resultados revelaram que as mães pré-termo que percepcionam uma maior 

diferença real-imaginário nos diferentes domínios, de uma forma geral, tendem a percepcionar 

o seu bebé como menos alerta/reactivo, mais irritável na alimentação e mais instável/irregular. 

Também percepcionam uma menor confiança nos cuidados a prestar ao bebé. 

 

Palavras-Chave: percepção materna, bebé imaginário, bebé real, bebés pré-termo, 

prematuridade. 
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ABSTRACT 

Purpose: The aim of this research is to outline the difference between the imaginary baby and 

the real baby and how it influences the maternal perception about babies’ behavior and about 

maternal confidence to take care of them, in the pre-term context. 

Hypotheses: Based on the literature review and the aims of this research, two general 

hypotheses have been set. HG1: In pre-term babies’ mothers (32-36 weeks), the difference 

between the imaginary baby and the real baby contributes significantly to the explanation of 

the statistical variance of these mothers´ perceptions about their babies’ behavior. HG2: In pre-

term babies’ mothers (32-36 weeks), the difference between the imaginary baby and the real 

baby contributes significantly to the explanation of the statistical variance of these mothers’ 

perceptions about their confidence to take care of their babies.  

Procedure: In order to examine the hypotheses of this research the following instruments were 

used with pre-term mothers (32-36 weeks) as participants (N = 24): Sociodemographic and 

Clinical Questionnaire, devised specifically for this study, Questionnaire on the Difference 

Between the Imaginary Baby and the Real Baby (Chagas, 2014; Maltez, 2014 & Miranda, 

2014), The Mother and Baby Scales (Wolke & James-Roberts, 1987), Portuguese adaptation 

(Justo, Marques & Chagas, 2014), Satisfaction in Marital Life Areas Assessment Scale 

(Narciso & Costa, 1996) and Satisfaction with Social Support Scale (Ribeiro, 1999). 

Results: Using regression analyses it was observed that nine of the specific hypotheses were 

partially confirmed. Specific Hypothesis 8 was rejected. This means that no one of the general 

hipotheses was totally confirmed. 

Conclusion: Results showed that pre-term mothers who perceived a bigger difference real-

imaginary at the different domains, in general way, are prone to perceive their baby as less 

alert/reactive, more irritable in feedings and more unstable/irregular. They also perceive less 

confidence about taking care of their babies. 

 

Keywords: maternal perception, imaginary baby, real baby, pre-term babies, prematurity.  
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1. Enquadramento Teórico 

Tanto a gravidez como o puerpério podem ser períodos de crise no seio de uma família, 

devido às exigentes e profundas mudanças que acarretam (Maldonado, 1991). No entanto, as 

primeiras horas após o parto são fundamentais para que a mãe faça a transição do feto que 

estava no seu útero e que foi imaginado para o bebé real que agora ali se apresenta.  

Assim, é importante enquadrarmo-nos na temática da gravidez, para que, de uma forma 

breve, possamos compreender as etapas que são percorridas pela mulher grávida, quer ao nível 

físico, quer ao nível psicológico. Um factor importante para a nossa investigação prende-se 

com as expectativas que a mãe cria em torno deste bebé que se está a desenvolver dentro de si 

e que, aos poucos, vai demonstrando a sua presença – o bebé imaginário. É a este bebé que a 

mãe dá um nome e imagina que terá determinadas características. No entanto, é no momento 

do parto que se dá o confronto, entre este bebé imaginado e o bebé que realmente existe e acaba 

de nascer.  

Sabe-se que é necessário que a mãe se adapte ao verdadeiro bebé e que faça o luto 

(Thomaz, Lima, Tavares & Oliveira, 2005; Borsa, 2007) daquele que imaginou ao longo da 

gravidez, mas, parece importante, compreender de que forma esta adaptação ocorre nas mães 

que tiveram um parto pré-termo e que se deparam com um bebé muito mais frágil e menos 

gratificante e que, muitas das vezes, luta para sobreviver.  

1.1.  A Gravidez 

“Na gravidez, assiste-se ao desenvolvimento duma vida, à medida que vão 

crescendo, ao longo das semanas de gestação, as competências do embrião 

e do feto. (...) O primeiro sinal vem do embrião, que obriga a mãe a aceitar 

no seu corpo aquele conjunto de células não idênticas às suas, capazes de 

lhe enviarem estímulos que permitem que ela o identifique e acolha. (...) 

Começa assim aquela presença real que a mãe irá vivendo durante a 

gestação.” (Biscaia, 1995) 

Segundo Campos (2000), pode considerar-se a gravidez, como um conjunto de 

transformações biológicas, fisiológicas, psicológicas e também sociais que ocorrem 

constantemente ao longo do processo gestacional. As mudanças passam por alterações físicas, 

ao nível da aparência e ao nível da imagem corporal, alterações hormonais e adaptações 
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psicológicas relativamente à reactivação de sentimentos antigos, a dificuldades edipianas ou 

ao relacionamento com as figuras parentais (Bayle, 2005).  

Esta é uma fase de mudança do ciclo de vida, caracterizada por um crescimento do 

ponto de vista psicológico, pois envolve determinadas tarefas e remete para a resolução de 

problemas do passado, o que transforma a gravidez num momento de enriquecimento pessoal, 

enquanto mulher, filha e mãe. Assim, as mudanças no corpo ocorrem a par com as mudanças 

de identidade e dos papéis sociais (Colman & Colman, 1994).  

Estas alterações são exigentes ao nível dos mecanismos de defesa que vão permitir a 

melhor adaptação da mulher a esta fase, sendo que a forma como a integração e a elaboração 

destas mudanças ocorrer está relacionada com a estrutura da personalidade da mulher, o suporte 

social, familiar e conjugal, o desejo e o significado da gravidez e o projecto de maternidade. 

A gravidez pode ser considerada um projecto de 40 semanas (Leal, 2005), a 

maternidade ultrapassa largamente a gravidez, podendo ser considerado um projecto vitalício: 

ser mãe. Mas, apesar de os conceitos de gravidez e maternidade representarem realidades 

distintas, do ponto de vista psicológico, acabam por se unir no facto de serem processos 

dinâmicos, de construção e desenvolvimento pelos quais as mulheres passam (Canavarro, 

2001).  

Ter um filho passa pelo desejo de regredir ao estado de simbiose com a sua própria mãe 

e sentir-se protegido, revendo no bebé a sua própria imagem, porém, ser mãe passa por uma 

forma de satisfação narcísica devido à identificação com o poder e a autoridade que lhe foi 

transmitida pelos seus pais (Bayle, 2005).  

Brazelton e Cramer (2007) consideram que a relação que a mãe estabelece com o seu 

bebé tem origem neste período e vai servir de base para a relação que se virá a desenvolver 

após o nascimento e ao longo da vida. 

Tal como em todas as etapas do ciclo de vida, a gravidez e a maternidade remetem para 

a vivência de uma crise e consequente necessidade de resolução de tarefas específicas. Assim 

sendo, a gravidez numa mulher, reflecte toda a sua vida anterior à concepção (Brazelton & 

Cramer, 2007), o que nos permite compreender de certa forma, as várias etapas de 

desenvolvimento pelas quais a mulher grávida passa (Canavarro, 2001).  

Assim, considera-se que a gravidez se pode dividir em três fases (Colman & Colman, 

1973), que podem ou não, corresponder em certa medida aos três trimestres físicos.  
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No primeiro trimestre, verifica-se a fase da Incorporação. Esta remete para a aceitação 

e integração da gravidez, que apesar de não ser notável, foi confirmada à partida com um teste 

de gravidez e uma série de sintomas típicos como, sonolência, vómitos e alterações de humor, 

que podem desaparecer no fim do trimestre ou manter-se ao longo da gravidez.  

A ecografia da 7ª semana torna-se importante na medida em que permite a confirmação 

da presença do feto e da real existência de vida dentro de si. Como as alterações físicas ainda 

são pouco visíveis aos outros, a mulher acaba por ter o poder de partilhar este acontecimento 

apenas com quem quiser. Esta é uma altura para a mulher reflectir sobre a sua própria infância 

e sobre o seu relacionamento com as figuras parentais. Por outro lado, esta também é uma fase 

decisiva, pois se a gravidez não foi planeada, é até à 10ª semana que poderá ocorrer uma 

interrupção. 

Normalmente, surgem sentimentos ambivalentes como estranheza, felicidade e 

insegurança. Bayle (2005) considera que estes sentimentos se devem ao facto de a gravidez 

reactivar os fantasmas edipianos, originando angústias. No entanto, também a incerteza quanto 

ao futuro e a possibilidade de perda espontânea do feto, podem despoletar estas vivências.  

No segundo trimestre, ocorre a fase da Diferenciação. Esta tem início com os primeiros 

movimentos fetais e caracteriza-se pela tomada de consciência de que o bebé é um ser 

diferenciado da mãe com características, personalidade e necessidades próprias. Surge uma 

certa estabilidade emocional e os sintomas desconfortáveis típicos da fase anterior, tendem a 

desaparecer (Justo, Bacelar-Nicolau & Dias, 1999).   

Nesta fase, a vida fantasmática ganha peso e a mãe começa a imaginar como será o 

bebé ou com quem será parecido. Os movimentos fetais espontâneos são indicadores de bem-

estar e de vitalidade. Para além disso, dependendo da forma como são sentidos pela mãe, 

permitem que esta imagine características pessoais para o bebé. Assim, o bebé pode ser 

imaginado como carinhoso se os movimentos forem sentidos como suaves ou como agressivo 

se os movimentos forem sentidos com sobressalto (Cruz, 1990).  

Por fim, no terceiro trimestre, ocorre a fase da Separação. Esta caracteriza-se pela 

preparação para o nascimento e por um sentimento de ambivalência relativamente ao parto, 

pois se, por um lado, a mãe ganha a relação com o bebé no exterior, por outro, perde os 

benefícios que a gravidez lhe trazia (Justo, 1994, citado por Campos, 2000). Nesta etapa, 

surgem algumas dificuldades ao nível das actividades quotidianas, vividas com alguma 

frustração por algumas gestantes, principalmente as primíparas (Maldonado, 1991). No fim da 
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gravidez, intensifica-se a atribuição de características ao bebé, assumindo-o como uma pessoa 

real com personalidade e identidade próprias (Colman & Colman, 1994). 

Concluindo, a par destas três grandes fases, Colman e Colman (1994) sugerem que 

existem seis tarefas específicas que a mãe deve resolver ao longo da gravidez. Mais tarde, 

Canavarro (2001) propõe uma sétima tarefa relativa a mulheres que não são primíparas. 

Considerando que as famílias com filhos são mais complexas do ponto de vista relacional, a 

tarefa de incluir a nova criança será também mais exigente. 

Tarefa 1: Aceitar a gravidez 

Tarefa 2: Aceitar a realidade do feto 

Tarefa 3: Reavaliar e restruturar a relação com os pais 

Tarefa 4: Reavaliar e restruturar a relação com o cônjuge 

Tarefa 5: Aceitar o bebé como pessoa separada 

Tarefa 6: Reavaliar e restruturar a sua própria identidade 

Tarefa 7: Reavaliar e restruturar a relação com os outros filhos  

Considera-se que será a forma como a grávida resolve cada uma destas tarefas que lhe 

vai permitir passar para a seguinte, enfrentando medos, aceitando forças e fraquezas e 

clarificando objectivos (Colman & Colman, 1994). 

Para além da resolução destas tarefas, Maldonado (1991) considera que para 

compreender as múltiplas vivências que ocorrem na gravidez, é fundamental ter em conta a 

interacção de diversos factores: a história pessoal da grávida, onde se inclui a sua história 

psicossexual e obstétrica; o contexto existencial da gravidez, como a idade da mulher e a 

existência de um relacionamento estável; as características de evolução desta gravidez, se é de 

risco ou normal; o contexto sócio-económico, como as condições de higiene e monetárias e, 

por fim, o contexto assistencial, que se refere à possibilidade de a mulher receber cuidados de 

profissionais. 

1.2.  O Bebé Imaginário 

A duração relativamente prolongada da gravidez prepara a mulher para a chegada do 

bebé que foi imaginando. Através dos sonhos a mãe atribui uma personalidade e qualidades ao 

bebé, com as ecografias, surge a possibilidade de ter uma imagem real do bebé (Bayle, 2005). 

Assim, a mulher torna-se mãe não no momento do parto mas no momento em que sabe e aceita 

que está grávida, começando a imaginar o bebé. Durante este processo, a mãe vai imaginando 
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e atribuindo características ao feto criando uma imagem. Assim sendo, este é um período de 

profundas mudanças, podendo até afirmar-se que, depois desta fase, a vida nunca mais será a 

mesma. 

Para além da importância que tem para o desenvolvimento psíquico do bebé o facto de 

a mãe o pensar e o imaginar, acaba por também se revelar necessário para que a mãe dê sentido 

às alterações corporais que vão decorrendo ao longo do período gestacional (Ferrari, Piccinini 

& Lopes, 2007). Assim, o período gravídico também é marcado por expectativas maternas 

acerca do bebé.  

“Antes mesmo do bebé nascer, há uma história que o situa na cultura da 

família. Ele não irá ocupar um lugar vazio de significantes (...) o seu lugar 

vai sendo construído e representado na fantasia dos pais à medida que 

imaginam as suas características, escolhem o seu nome e planeiam os 

preparativos para a sua chegada” (Netto & Duarte, 2010). 

As expectativas surgem no mundo interno da mãe e vão intensificar-se até ao final do 

segundo trimestre, sendo que, após a entrada no último trimestre da gravidez, estas vão 

diminuindo para que se possa preparar a chegada do bebé real (Piccinini, Gomes, Moreira & 

Lopes, 2004), que surge no momento do parto, e consequentemente, o término da gestação. As 

principais expectativas estão relacionadas com o sexo do bebé que permitirá a atribuição de 

um nome e tornará o bebé menos desconhecido e ajudará no confronto com o bebé real no 

momento do parto (Brazelton & Cramer, 1992, citado por Chagas, 2014) e com a personalidade 

do bebé imaginada a partir dos movimentos fetais percebidos. Porém, estas expectativas podem 

ter um impacto positivo ou negativo na relação dual. O impacto positivo está relacionado com 

a possibilidade de a mãe investir o seu bebé, o que promove a proximidade da relação (Raphael-

Leff, 2005, citado por Chagas, 2014). O impacto negativo está relacionado com a dificuldade 

de a mãe aceitar a individualidade do bebé, comprometendo assim a relação da díade (Brazelton 

& Cramer, 1992; Szejer & Stewart, 1997, citado por Piccinini, Gomes, Moreira & Lopes, 2004; 

Caron, Fonseca & Kompinsky, 2000).  

Segundo Aulagnier (1990) a gravidez deveria ser considerada a dois níveis – um nível 

biológico (orgânico) e um nível da relação de objecto (psíquico) – o primeiro referente ao 

desenvolvimento e transformação do embrião em bebé e o segundo referente à representação 

mental desse mesmo embrião. Assim, estes dois níveis vão-se desenvolvendo paralelamente 
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para que a mãe encontre espaço psíquico para este embrião que se vai transformando num bebé 

e prepare a sua chegada.  

Para Stern (1997) o desenvolvimento da representação do bebé e o desenvolvimento 

físico do feto não ocorrem lado a lado, considerando que a representação do bebé imaginário 

se intensifica durante o segundo trimestre, perdendo espaço a partir do sétimo mês. Por esta 

altura, a gestante terá que começar a preparar o nascimento e a precaver-se para uma 

discrepância entre o bebé imaginário e o bebé real. 

Porém, para Stern, Bruschweiler-Stern e Freeland (1999, citado em Ferrari, Piccinini & 

Lopes, 2007) é como se ocorressem três gestações em simultâneo: a do feto no útero da mãe, a 

do “ser mãe” no psiquismo materno e a do bebé imaginário. Apesar de ainda não haver um 

consenso entre os vários autores, considera-se importante definir o conceito de bebé imaginário 

Segundo Aulagnier (1990) é o facto de a mãe imaginar o bebé que permite que este 

entre no mundo simbólico dos pais e faça parte dele, conseguindo que entrem em relação muito 

antes do nascimento. Permite também que a mãe invista o seu bebé libidinalmente e o 

reconheça como um ser diferenciado de si com características e personalidade próprias. 

Lebovici (1995) considera que, com a gravidez, surgem quatro tipos de bebés na mente 

da mãe. O bebé imaginário, fruto do desejo da gravidez, resulta da interacção e do investimento 

da mãe com o feto, sendo o bebé dos “sonhos diurnos” ao qual a mãe dá um nome e planeia 

um futuro (Lebovici, 1988). Para Stern (1997), este bebé imaginário resulta das fantasias, dos 

sonhos, das brincadeiras de bonecas e dos modelos de ser mãe. O bebé fantasmático ou 

edipiano tem origem na identificação da mulher com a sua própria mãe e no desejo de 

maternidade (Lebovici, 1988), estando relacionado com o reviver dos conflitos edipianos. O 

bebé mítico é descrito como consequência dos padrões culturais do bebé típico. Por fim, o bebé 

narcísico é aquele que permite aumentar o narcisismo dos pais.  

Bayle (2005) refere três tipos de bebés: o fantasmático, que surge das fantasias da 

infância da mãe; o imaginário, ao qual a mãe atribui características e com quem dialoga ao 

longo da gravidez e o bebé real, aquele que surge após o nascimento e que os pais observam. 

Tendo em conta a importância do bebé imaginário na gravidez, após o nascimento é 

importante que os pais aceitem a realidade do bebé ao qual deram vida e possam fazer o luto 

do bebé que fantasiaram e imaginaram. Contudo, não podemos deixar de lado o facto de que o 

nascimento de um bebé traz a perda de um feto (Colman & Colman, 1994). 
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1.3. A Prematuridade 

Foram diversos os autores que ao longo do tempo tentaram definir o conceito de 

prematuridade. Em 1892, Pierre Budin, obstetra francês e considerado o pai da neonatologia, 

distingue as crianças à nascença em pequenas e grandes, no entanto, seriam consideradas 

prematuras se tivessem um peso igual ou inferior a 2500 gramas (Videira, 2014). Outros autores 

(Dayan, 1999) definem prematuridade tendo em conta o número de semanas de gestação: 

Prematuridade Extrema (20-27 semanas), Prematuridade Moderada (28-31 semanas) e 

Prematuridade Ligeira (32-36 semanas).  

Para a Organização Mundial de Saúde, “toda a criança que nasça no termo de uma 

gravidez inferior a 37 semanas de amenorreia é prematura” (Dayan, 1999; Bloch, Lequien & 

Provasi, 2006; Araújo, Pereira, & Kac, 2007).  

Rosenblatt (1997) optou por caracterizar o bebé prematuro tendo em conta quer a idade 

gestacional quer o peso à nascença. Assim, é prematuro o bebé que nasce antes das 37 semanas 

gestacionais e apresenta um peso igual ou inferior a 2500 gramas. Embora a maturidade seja o 

melhor preditor do desenvolvimento neonatal, o peso à nascença é também um factor 

importante, o que permite definir três categorias: peso extremamente baixo, que se refere a 

bebés com um peso inferior a 1000 gramas e uma idade gestacional entre 23 e 27 semanas; 

peso muito baixo, que se refere a bebés com um peso entre 1001 e 1500 gramas e uma idade 

gestacional entre 28 e 31 semanas; e peso baixo, onde se incluem os bebés com um peso à 

nascença entre 1501 e 2500 gramas e uma idade gestacional entre 32 e 36 semanas (O’Brien, 

Soliday & McCluskey-Fawcett, 1995, citado por Botelho & Leal, 1999; Linhares, Carvalho, 

Bordin, Chimello, Martinez & Jorge, 2000; Aylward, 2003).  

Os bebés que se enquadram nas primeiras categorias quanto às semanas e quanto ao 

peso que apresentam, estão associados a situações de grande risco e de grande incerteza quanto 

à sua sobrevivência.  

O número de prematuros tem vindo a aumentar ao longo dos anos, principalmente 

devido ao estilo de vida das sociedades mais evoluídas onde o ambiente que rodeia os 

indivíduos é de maior stress, exemplo disso, é Portugal. Segundo a Sociedade Portuguesa da 

Neonatologia, em 2005 dos 109 399 nascimentos, 6,6% ocorreram antes das 37 semanas. A 

prematuridade é a principal causa de morte perinatal no mundo ocidental e a prevenção e o 

diagnóstico de esta situação tem sido uma preocupação entre clínicos e investigadores (Dayan, 

1999; Graça, 2010).  
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Os mecanismos exactos que podem desencadear o parto pré-termo ainda não são 

totalmente conhecidos, no entanto, existem factores de risco que se sabe que estão associados 

à prematuridade do parto. Factores biomédicos e anatómicos (Botelho & Leal, 1999), factores 

socio-demográficos (Johnson & Dubin, 1980, citado por Campos, 2000; Aylward, 2003) e 

factores psicológicos (Dayan, 1999).  

Os factores biomédicos e anatómicos podem ser 1) prematuridade em gravidezes 

anteriores, 2) gravidez gemelar, 3) interrupção voluntária ou espontânea da gravidez, em 

gravidezes anteriores, 4) infecções maternas ou do feto, 5) anomalias ou malformações 

uterinas, 6) complicações obstétricas (e.g. placenta prévia), 7) problemas de saúde crónicos 

(e.g. hipertensão arterial, diabetes), 8) alterações cromossómicas ou 9) malformações fetais.  

Os factores sócio-demográficos prendem-se com 1) raça ou etnia, 2) idade materna, 3) 

baixo nível de escolaridade, 4) baixo estatuto sócio-económico, 5) gravidez mal ou não vigiada 

e 6) consumo de tabaco, álcool ou substâncias aditivas. 

Em termos psicológicos, o parto pré-termo pode estar relacionado com uma interrupção 

nas tarefas de desenvolvimento psicológico (Campos, 2000). Para além disso, também são 

considerados alguns factores de risco psicológicos, como 1) stress, 2) ansiedade, 3) depressão 

pré-natal, 4) atitude face à gravidez, 5) factores da personalidade da grávida ou 6) desejo da 

gravidez (Dayan, 1999). Para alguns autores, os factores psicológicos são os principais 

responsáveis pelos nascimentos prematuros (Correia & Linhares, 2007; Martinet, 2008) 

embora o conhecimento nesta área ainda seja escasso. Rizzardo e colaboradores (1985, citado 

por Campos, 2000) referem a ansiedade como um factor que influencia a precipitação do 

trabalho de parto, a ameaça de parto prematuro e efectivamente o parto prematuro. Omer, 

Elizur, Barnea, Friedlander e Palti (1986, citado por Campos, 2000) ainda referem que em 

diversos estudos, as atitudes negativas da mulher face à gravidez poderiam despoletar um parto 

pré-termo. Assim, a ansiedade e o stress são tidos como principais factores desencadeadores 

de um parto pré-termo (Araújo, Pereira & Kac, 2007), podendo não estar apenas relacionados 

com a vivência da gravidez, mas sim com questões do quotidiano que podem ser sentidas pela 

gestante como ansiogénicas.  

Dayan (1999) refere ainda estudos que demonstram que as mulheres que têm partos 

prematuros assemelham-se em algumas características de personalidade, nomeadamente, 

dificuldade na aceitação da mudança corporal, processos de vinculação pobres com as figuras 

parentais, conflito edipiano não resolvido ou conflitos na construção da imagem heterossexual 

enquanto mulher. 
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Posto isto, salienta-se que qualquer categoria de factores, por si só, não explica a origem 

do parto prematuro, tendo este uma causa multifactorial (Campos, 2000), embora se possa 

afirmar que quanto maior o número de factores presentes na mulher grávida maior o risco de 

ocorrência de um parto prematuro e/ou complicações obstétricas.   

A experiência de ter um parto prematuro é devastadora e pode causar na mãe prematura 

um desequilíbrio emocional, pois após o nascimento do bebé as mães experienciam 

sentimentos ansiogénicos e depressivos (Videira, 2014). Por outro lado, para compreender a 

forma como os pais lidam com a prematuridade, é também necessário, ter-se em conta a 

percepção dos pais acerca da sua capacidade de cuidar do bebé. 

1.4.  A Vivência da Prematuridade 

Para Brazelton (2013), o nascimento de um bebé prematuro é um choque, pois todo o 

esforço da gravidez acaba por ser bruscamente interrompido e tanto o bebé como os pais têm 

que se adaptar à nova realidade. 

Se por si só o parto pode ser um acontecimento traumático, considera-se que, quando 

este ocorre de forma prematura, é de caracter urgente e priva a mãe da preparação psicológica 

que se dá no final da gestação e que permitiria a adequada adaptação da mãe ao bebé (Dayan, 

1999). Para além disso, o facto de a experiência do parto prematuro ser sentida como 

ansiogénica faz com que a adaptação da mãe à imagem do bebé real seja mais difícil de 

concretizar (Correia & Linhares, 2007). 

Martinet (2008) refere quatro tipos de consequências psíquicas maternas da 

prematuridade. Em primeiro lugar, a ruptura da relação estabelecida in útero. Devido ao facto 

de o parto prematuro acontecer num contexto dramático e angustiante, a mãe é privada das 

interacções gratificantes que promovem a vinculação, levando a sentimentos de frustração e de 

culpa por não terem dado vida a um “bebé acabado”. Por outro, o facto de terem de confiar o 

seu bebé a um serviço especializado acarreta um sentimento de ausência de pertença. Em 

segundo lugar, a presença de um grande desespero materno. Este desespero manifesta-se de 

diversas formas, de acordo com a estrutura psíquica de cada mulher, podendo ver-se uma 

reacção emotiva intensa ou uma ausência de sofrimento aparente. Estas manifestações mostram 

como é difícil para as mães gerirem a situação e entrarem em relação com o bebé. Em terceiro 

lugar, a adaptação parental precoce. O clima de urgência que se vive nos serviços 

especializados e a possibilidade da morte não facilitam a elaboração psíquica, surgindo 
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frequentemente o baby blues. Por outro lado, os pais sentem-se culpabilizados e desvalorizados 

o que leva ao desenvolvimento de sentimentos ambíguos relativamente à criança. Finalmente, 

a  adaptação parental tardia. Após o internamento, o regresso a casa é difícil e muitas vezes os 

pais sentem-se sozinhos e desapoiados. Podem surgir dificuldades conjugais, depressão pós-

parto ou perturbações na vinculação. O clima de ansiedade e de superprotecção pode gerar 

perturbações no sono e no apetite do bebé. 

Segundo, Thomaz, Lima, Tavares e Oliveira (2005), a prematuridade pode causar na 

mãe um sentimento de incapacidade, fazendo com que esta se sinta imatura enquanto mãe, pois 

surge um bebé pré-termo mais pequeno e frágil e menos gratificante que um bebé de termo, 

que acaba por aumentar a insegurança da mãe na sua capacidade de cuidar do bebé, que, neste 

caso, necessita de mais cuidados. Também Brazelton (2013) refere que as mães se questionam 

acerca da sua responsabilidade no parto pré-termo, sentindo-se culpadas, angustiadas e 

desamparadas.  

Numa perspectiva mais dinâmica, considera-se que o parto pré-termo deixa na mãe uma 

ferida narcísica, podendo remeter para confirmação dos fantasmas de castração e “activar na 

mãe fantasmas nos quais o seu interior é perigoso e hostil” (Mazet & Stoleru, 2003).  

Apesar dos riscos ligados ao nascimento prematuro, o ambiente familiar e os cuidados 

dispensados ao bebé têm um papel fundamental no seu desenvolvimento e na sua condição 

futura. Desta forma, Mazet e Stoleru (2003) referem que crianças de famílias de nível sócio-

económico desfavorecido apresentam pontuações mais baixas em testes de desenvolvimento 

intelectual e acrescentam que factores como a presença de psicopatologia nos pais, o 

isolamento social e a idade materna, condicionam a desenvolvimento do bebé prematuro ao 

longo do seu crescimento.  

Estudos mostram que os relatos verbais de mães de bebés prematuros são 

predominantemente acerca de sentimentos e reacções negativas e concluem que o nascimento 

de um bebé pré-termo é um facto que pode pôr em causa, o equilíbrio emocional materno 

(Correia, Carvalho & Linhares, 2008). Ainda acerca de relatos de mães de bebés pré-termo, 

Aywarld (2002, citado por Pinto, Padovani & Linhares, 2009) refere a importância de 

identificar os sentimentos, medos e ansiedades destas mães através da expressão verbal. Estas 

revelam medo das consequências de um parto prematuro, temem pela saúde do bebé e ainda 

demonstram tristeza por não poderem interagir com o bebé da mesma forma como se fosse um 

bebé de termo (Pinto, Padovani & Linhares, 2009).  
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Num estudo de Linhares, Carvalho, Correia, Gaspardo e Padovani (2006, citado por 

Pinto, Padovani & Linhares, 2009) as mães de bebés prematuros internados revelam 

preocupações com a sobrevivência do bebé e com a separação do mesmo, impotência para 

desempenhar o papel de mãe, alívio e esperança em relação à sobrevivência do filho, culpa 

relacionada com as complicações anteriores ao nascimento e frustração relacionada com as 

suas expectativas em relação ao bebé. 

Mazet e Stoleru (2003) consideram que o nascimento de um bebé pré-termo pode criar 

um desequilíbrio na família, pois trata-se de um choque afectivo. Inicialmente devido à 

incerteza quanto à sobrevivência do bebé que pode despoletar nos pais uma ambivalência entre 

a esperança e os desejos de morte, posteriormente quando a mãe recebe alta do hospital e o 

bebé tem que permanecer, torna a experiência de regresso a casa numa situação dolorosa e 

frustrante, não havendo lugar para os festejos que se imaginaram. Por fim, o facto de a mãe 

não ter sido capaz de levar até ao fim a sua gravidez, provoca nesta fortes sentimentos de 

culpabilidade e de incompetência enquanto mãe.  

1.5.  A Influência da Prematuridade na Percepção Materna 

Broussard e Hartner (1971, citado por Rega, 2012) consideram que a forma como a mãe 

se relaciona com o bebé depende de diversos factores, nomeadamente a percepção que a mãe 

tem da aparência e do comportamento do bebé. Assim, pode compreender-se que a mãe ao ver 

um bebé prematuro, que se caracteriza pela sua imaturidade física, ou seja, mais pequeno e 

menos atractivo, possa apresentar dificuldades em compreendê-lo e interpretá-lo. Este bebé é 

frágil e o facto de ter que ficar confinado a uma incubadora, condiciona, desde logo a conduta 

interactiva entre ambos, o que poderá condicionar a qualidade da relação.  

Por outro lado, os pais que tiveram bebés prematuros tendem facilmente a considerá-

los vulneráveis nos anos seguintes o que pode levar a uma “síndroma de criança vulnerável” 

(Brazelton, 2013), pelo que é importante que os pais percebam as capacidades de 

desenvolvimento do seu bebé real, em vez de ficarem concentrados nas capacidades que ele 

poderia ter se não tivesse nascido prematuro.  

Figueiredo (2001) cita diversos estudos que demonstram que as díades mãe prematura-

bebé prematuro têm interacções menos gratificantes que as díades de termo e que em grande 

parte, isso se deve ao comportamento do bebé, que por ser tão imaturo apresenta reduzidas 

capacidades interactivas (Brazelton & Cramer, 2007). Por outro lado, as mães de bebés 
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prematuros também apresentam dificuldades em compreender os ritmos próprios do seu bebé, 

interagindo de forma continuada e dessincronizada (Figueiredo, 2001; Bloch, Lequien & 

Provasi, 2006). Esta insensibilidade pode ser justificada com os elevados níveis de ansiedade 

e stress que estas mães vivenciam.  

Acerca dos factores que podem promover uma melhor adequação das interacções das 

mães com os seus bebés encontram-se o apoio social e o nível de maturidade do bebé, para 

alem disso, estas dificuldades não se verificam na interacção pai-bebé (Figueiredo, 2001).  

Ao percorrer os vários estudos é possível verificar que, quer as transformações que 

ocorrem ao longo da gravidez, quer as características do bebé que nasce prematuro, influenciam 

e condicionam a relação que a mãe estabelece com o seu bebé. Por sua vez, a relação dual 

estabelecida parece influenciar a percepção materna acerca dos comportamentos do bebé e 

acerca da capacidade materna de cuidar do bebé, o que nos direcciona para os objectivos do 

presente estudo. No entanto, embora os bebés nascidos entre as 32 e as 36 semanas 

(Prematuridade Ligeira) possam ser os que apresentam menos riscos e fisicamente serem os 

mais parecidos aos bebés de termo, não invalida que as mães não passem pela experiência de 

terem um bebé prematuro, sentindo os mesmos medos e angústias. Apesar disso, as tarefas de 

desenvolvimento da gravidez também não terão sido concluídas o que pode impedir a adequada 

preparação psicológica para o término da gravidez e dificultar da mesma forma a adaptação ao 

bebé real. 

Hinde (1976, citado por Brazelton & Cramer, 2007) afirma: “o que uma pessoa pensa 

de uma relação pode ser mais importante do que a própria relação”, reflectindo que, a percepção, 

neste caso materna, tem efectivamente uma forte influência no estabelecimento da relação e 

consequentemente no desenvolvimento dos bebés. 
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2. Objectivos e Hipóteses Gerais 

2.1. Objectivos da Investigação 

Como foi referido, um nascimento prematuro traz consigo um grande sofrimento para 

as mães que tem consequências ao nível do estabelecimento da relação dual. Para além disso, 

a prematuridade oferece aos pais um bebé diferente daquele que, eventualmente, imaginaram, 

o que obriga a uma readaptação num momento de crise. É um período em que os sentimentos 

presentes são ambivalentes, entre a esperança e a angústia.  

Tendo em conta a revisão bibliográfica anterior, parece importante compreender em que 

medida a diferença entre o bebé imaginário e o bebé real influencia a percepção das mães 

acerca dos comportamentos do seu bebé e a sua confiança em cuidar deste, no contexto da 

prematuridade. Esta investigação incide na faixa da prematuridade ligeira, pois apesar de estes 

bebés serem, em muitos aspectos, semelhantes aos bebés de termo, considera-se que, mesmo 

assim, as mães passam por uma experiência semelhante às restantes mães prematuras. 

Pressupõe-se que a experiência materna relacionada com a prematuridade influencie a imagem 

que a mãe tem do bebé, a percepção do comportamento do bebé e a confiança na sua capacidade 

em cuidar dele. 

Considera-se que a percepção materna acerca do comportamento do bebé e acerca da 

capacidade da mãe em cuidar e se relacionar com o seu bebé, quando este é pré-termo, é 

influenciada por factores psicológicos, pediátricos e clínicos. Os factores psicológicos são a 

satisfação conjugal e o suporte social. Como factores pediátricos temos o peso, a idade 

gestacional e a idade cronológica. Por fim, os factores clínicos estão relacionados com a 

história obstétrica da mãe, o tipo de parto e eventuais complicações de saúde quer na mãe quer 

no feto. 

2.2. Hipóteses de Investigação 

2.2.1. Hipótese Geral 1 

Nas mães de bebés pré-termo (32-36 semanas), a diferença entre o bebé imaginário e o 

bebé real ajuda a explicar a variância estatística da percepção materna acerca do 

comportamento do bebé. 
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2.2.2. Hipótese Geral 2 

Nas mães de bebés pré-termo (32-36 semanas), a diferença entre o bebé imaginário e o 

bebé real ajuda a explicar a variância estatística da percepção materna acerca da sua confiança 

em cuidar do bebé. 

Para além de tentarmos verificar as Hipóteses 1 e 2, tentámos controlar o efeito de 

outras variáveis. Estas variáveis têm em conta tanto os factores psicológicos, como os clínicos 

e como os pediátricos, de forma a compreender a influência da diferença entre o bebé 

imaginário e o bebé real na percepção materna.  
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3. Método 

3.1. Definição das Variáveis 

Relativamente à Hipótese Geral 1, a variável independente (VI) é a “diferença entre o 

bebé imaginário e o bebé real” e a variável dependente (VD) é a ”percepção materna acerca do 

comportamento do bebé”. Relativamente à Hipótese Geral 2, a variável independente (VI) é a 

“diferença entre o bebé imaginário e o bebé real” e a variável dependente (VD) é a “percepção 

materna acerca da confiança em cuidar do bebé”. 

Para garantir a fiabilidade dos resultados, considerou-se importante controlar algumas 

variáveis, tais como, variáveis sociodemográficas (idade, escolaridade, estatuto conjugal, 

laboral e socioeconómico), variáveis clinicas (história obstétrica, duração da gestação, tipo de 

parto), variáveis pediátricas (idade, peso e cuidados neonatais), e as variáveis psicológicas 

“Satisfação Conjugal” e “Suporte Social”. 

3.2. Operacionalização das Variáveis 

Para operacionalizar as variáveis independentes e dependentes das hipóteses gerais foi 

utilizado o Questionário da Diferença entre o Bebé Imaginário e o Bebé Real (Chagas, 2014; 

Maltez, 2014; Miranda, 2014) (Anexo 4) e a Mother and Baby Scales (Wolke & St. Robert-

James, 1987) (Anexo 5). 

Para operacionalizar as variáveis a controlar, foi aplicado um Questionário 

Sociodemográfico e Clínico (Anexo 3) para as variáveis sociodemográficas, clínicas e 

pediátricas, a Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal (Narciso & Costa, 

1996) (Anexo 6) para a variável psicológica “Satisfação Conjugal” e a Escala de Satisfação 

com o Suporte Social (Ribeiro, 1999) (Anexo 7) para a variável psicológica “Suporte Social”. 

3.2.1. Questionário Sociodemográfico e Clínico 

Foi administrado um Questionário Sociodemográfico e Clínico de forma a obter dados 

mais específicos acerca da mãe, do pai, do bebé e da gestação. Este questionário foi criado 

especificamente para a presente investigação permitindo a recolha de dados demográficos, 

clínicos e pediátricos. Divide-se em cinco partes: (1) dados pessoais da mãe, como a idade, a 

nacionalidade, o número de anos de escolaridade concluídos com sucesso, a profissão, o 

estatuto laboral, o estatuto conjugal, estatuto socioeconómico e número de anos de 
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relacionamento conjugal, (2) dados pessoais do pai (os mesmos que foram inquiridos às mães), 

(3) dados relativos à gestação, como a história obstétrica, nomeadamente o número de 

gravidezes anteriores, o número de interrupções espontâneas ou voluntárias e o número de 

mortes neonatais, informações relativas ao facto de a gravidez ter sido desejada, planeada e 

vigiada, frequência da vigilância, número de ecografias e número de semanas de gestação (4) 

dados relativos ao parto como, o tipo de parto, motivo do parto pré-termo e número de horas 

de trabalho de parto e, por fim (5) dados acerca do bebé, como a data de nascimento, o peso, o 

sexo, tipo de cuidados neonatais e outras complicações. 

3.2.2. Questionário da Diferença entre o Bebé Imaginário e o Bebé Real  

Para operacionalizar a variável independente “diferença entre o bebé imaginário e o 

bebé real” foi aplicado o Questionário da Diferença entre o Bebé Imaginário e o Bebé Real 

(Chagas, 2014; Maltez, 2014; Miranda, 2014) que pretende avaliar a discrepância entre a 

representação materna pré e pós-natal acerca do bebé. Este questionário é constituído por 22 

afirmações/itens, relativamente à diferença entre a representação da mãe face ao bebé durante 

a gestação e após o nascimento, que serão respondidas numa escala tipo Likert de seis pontos, 

na qual a mãe terá que expressar o grau em que concorda ou discorda das afirmações 

apresentadas, sendo 0 - “discordo completamente” e 5 - “concordo completamente”. 

Após a análise factorial, dos 30 itens iniciais, apenas 22 apresentaram saturações 

factoriais superiores a .50, sendo que, são estes que se agrupam em quatro factores: Factor 1 - 

Percepção da mãe acerca da diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do contexto 

da interacção mãe-bebé (itens 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22; α = .915); Factor 2 - 

Percepção da mãe acerca da diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do contexto 

de sono, tranquilidade e calma (itens 3, 5, 12 e 17; α = .800); Factor 3 - Percepção da mãe 

acerca da diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do contexto da actividade do 

bebé (itens 1, 2 e 7; α = .679) e Factor 4 - Percepção da mãe acerca da diferença entre o bebé 

imaginário e o bebé real ao nível do contexto da expectativa negativa (itens 10, 11 e 14 (α 

= .571). Relativamente à escala completa, esta apresenta uma consistência interna muito boa 

(α = .915, Chagas, 2014). 

Na nossa amostra, os valores de consistência interna são os seguintes: Factor 1 

“contexto da interacção mãe-bebé” - α = .967, Factor 2 “contexto de sono, tranquilidade e 

calma” - α = .862, Factor 3 “ contexto da actividade do bebé” - α = .709, Factor 4 “contexto da 
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expectativa negativa” - α = .520, a escala completa apresenta uma consistência interna de .966 

(consultar anexos 62 e 66).  

3.2.3. Mother and Baby Scales 

Para operacionalizar as variáveis dependentes “percepção materna acerca do 

comportamento do bebé” e “percepção materna acerca da capacidade da mãe em cuidar do 

bebé” foi administrada a Mother and Baby Scales (MABS) (Wolke & St. Robert-James, 1987), 

na sua versão Portuguesa (Justo, Marques & Chagas, 2014). Esta escala pretende avaliar a 

percepção da mãe acerca dos comportamentos do seu bebé e a sua confiança enquanto 

cuidadora, encontrando-se dividida em duas partes: A - O seu bebé e os seus sentimentos e B - 

Alimentar o meu bebé (durante os últimos dias).  

A primeira parte é constituída por 43 itens, dos quais 36 correspondem a afirmações 

acerca da percepção do comportamento e dos sentimentos do bebé e da própria mãe, sendo 

respondidos numa escala tipo Likert de seis pontos: 0 - “nunca” e 5 - “muitas vezes”. Os 

restantes 7 itens referem-se a impressões gerais e experiências acerca do bebé e da própria mãe 

que devem ser pontuados numa escala que varia entre -3 e +3.  

A segunda parte da escala é constituída por 21 itens e avalia a percepção da mãe acerca 

do comportamento do bebé e da sua confiança para cuidar dele durante o momento da 

alimentação. Deve ser respondida numa escala tipo Likert de seis pontos, na qual deve assinalar 

em que grau é que cada afirmação se aplica a si ou não, sendo 0 - “nunca” e 5 - “muitas vezes”.  

Na versão original, esta escala está dividida em 8 sub-escalas, sendo que 5 sub-escalas 

referem-se ao recém-nascido [1- Instabilidade/Irregularidade (Unsettled/Irregular - UI); 2- 

Irritável Durante a Alimentação (Irritable During Feeds - IDF); 3- Estado de Alerta - 

Reactividade (Alertness/Responsiveness - A); 4- Estado de Alerta Durante a Alimentação 

(Alertness During Feeds - ADF) e 5- Facilidade (Easiness - E)] e 3 sub-escalas referem-se à 

confiança materna [6- Falta de Confiança nos Cuidados ao bebé (Lack of Confidence in 

Caretaking - LCC); 7- Falta de Confiança para Alimentar o Bebé (Lack of Confidence in 

Feeding - LCF) e 8- Confiança Global (Global Confidence - GC)] (Wolke, 1995).  

Na versão Portuguesa, relativamente à distribuição dos itens e à consistência interna, a 

escala UI é constituída pelos itens 2, 4, 8, 11, 14, 17, 18, 21, 25, 29, 31, 34 e 35 (α = .86); as 

sub-escalas IDF e LCF uniram-se originando a escala IDF/LCF que é constituída pelos itens 

45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 63 e 64 (α =.88); a escala A é constituída pelos 
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itens 1, 7, 12, 15, 24, 28 e 32  (α =.78); a escala ADF é constituída pelos itens 44, 51, 54, 57 e 

62  (α =.61); a escala E é constituída pelos itens 37, 38 e 40  (α =.80); a escala LCC é constituída 

pelos itens 3, 9, 10, 13, 22, 23, 26, 27 e 30 (α = .80);, a escala GC é constituída pelos itens 41, 

42 e 43  (α =.74), para além disso, obteve-se uma nova escala Confiança nos Cuidados ao Bebé 

(CC) que é constituída pelos itens 5, 6, 16, 19, 33 e 36 (α = .91). (Justo, Marques & Chagas, 

2014). 

Na maioria das sub-escalas, as pontuações são obtidas através do somatório das 

respostas dadas pela participante. O item 16 deve ser cotado de forma inversa. Nas sub-escalas 

E e GC, as pontuações devem ser convertidas da seguinte forma: -3=1; -2=2; -1=3; +1=4; +2=5; 

+3=6. 

Na nossa amostra, os valores de consistência interna são os seguintes: UI, 

Instabilidade/Irregularidade - α = .879; IDF/LCF, Irritável Durante a Alimentação/Falta de 

Confiança para Alimentar o Bebé - α = .865; A, Estado de Alerta - Reactividade - α = .896; 

ADF, Estado de Alerta Durante a Alimentação - α = .597; E, Facilidade - α = .719; LCC, Falta 

de Confiança nos Cuidados ao bebé - α = .852; CC, Confiança nos Cuidados ao Bebé - α = .616 

e GC, Confiança Global - α = .518 (ver anexos 54 a 61).  

3.2.4. Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal 

Para operacionalizar a variável “Satisfação Conjugal”, foi administrada uma Escala de 

Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal (EASAVIC; Narciso & Costa, 1996), com 

o objectivo de avaliar o nível de satisfação dos sujeitos em áreas específicas da sua vida 

conjugal. Os itens deste instrumento são respondidos em escalas de tipo Likert de seis pontos, 

variando entre 1- “nada satisfeito” e 6- “completamente satisfeito”, devendo os elementos do 

casal responder individualmente.  

Esta escala apresenta 44 itens que se distribuem por dois domínios: domínio do 

funcionamento conjugal e domínio do amor. Relativamente ao primeiro, este divide-se em 5 

áreas, que são, funções familiares, tempos livres, autonomia, relações extra-familiares e 

comunicação e conflito; relativamente ao segundo, este divide-se em 5 áreas, que são, 

sentimentos e expressão de sentimentos, sexualidade, intimidade emocional, continuidade da 

relação e características físicas e psicológicas. Para além disso, 16 itens têm foco no casal, 14 

itens têm foco no outro e 14 itens têm foco no próprio (Narciso & Costa, 1996). 
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De acordo com informações não publicadas da primeira autora, após uma análise 

psicométrica desta escala realizada em 2010, passaram a existir 7 subescalas com uma nova 

reorganização dos 44 itens iniciais: (1) Intimidade Emocional (itens 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44; α = .96); (2) Sexualidade (itens 23, 24, 25, 26, 27 e 

28; α = .93); (3) Comunicação/Conflito (itens 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22; α = .91); (4) Funções 

Familiares (itens 1, 2, 3 e 4; α = .84); (5) Rede Social (itens 7, 8 e 9; α = .73); (6) Autonomia 

(itens 10, 11, 12 e 13; α = .82) e (7) Tempos Livres (itens 5 e 6; α = .70). De uma forma global, 

a consistência interna da escala de Satisfação Conjugal Global é muito boa  (α = .97) (Ferreira, 

Narciso, Novo & Pereira, 2014). 

3.2.5. Escala de Satisfação com o Suporte Social 

Para operacionalizar a variável “Suporte Social” foi aplicada uma Escala de Satisfação 

com o Suporte Social (ESSS) desenvolvida e validada por Ribeiro (1999) com o objectivo de 

medir a satisfação com o suporte social, baseando-se no pressuposto de Wethingson e Kessler 

(1986, cit in Ribeiro, 1999) de que as medidas de percepção de suporte social explicam melhor 

a saúde do que medidas de suporte social tangível. Esta é uma escala de autopreenchimento, 

composta por 15 frases relativamente às quais o sujeito deve assinalar, numa escala tipo Likert 

de 5 pontos, em que grau concorda ou discorda da afirmação.  

A escala total apresenta uma boa consistência interna (α = .85) e divide-se em quatro 

sub-escalas: Satisfação com Amizades (SA) (itens 3, 12, 13, 14 15; α = .83); Intimidade (IN) 

(itens 1, 4, 5 e 6; α = .74); Satisfação com a Família (SF) (itens 9, 10 e 11; α = .74) e, por fim, 

a sub-escala Actividades Sociais (AS) (itens 2,7 e 8; α = .64) (Ribeiro, 1999).  

3.3. Hipóteses Específicas 

Hipótese Específica 1: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da 

interacção mãe-bebé, dá um contributo significativo para explicar a variância das cinco sub-

escalas da MABS relativas aos comportamentos do bebé. 

Hipótese Específica 2: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do 

sono, tranquilidade e calma, dá um contributo significativo para explicar das cinco sub-escalas 

da MABS relativas aos comportamentos do bebé. 
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Hipótese Específica 3: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nivel da 

actividade do bebé dá um contributo significativo para explicar a variância das cinco sub-

escalas da MABS relativas aos comportamentos do bebé. 

Hipótese Específica 4: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da 

expectativa negativa dá um contributo significativo para explicar a variância das cinco sub-

escalas da MABS relativas aos comportamentos do bebé. 

Hipótese Específica 5: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da 

interacção mãe-bebé, dá um contributo significativo para explicar a variância das três sub-

escalas da MABS relativas à confiança materna nos cuidados ao bebé. 

Hipótese Específica 6: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do 

sono, tranquilidade e calma, dá um contributo significativo para explicar a variância das três 

sub-escalas da MABS relativas à confiança materna nos cuidados ao bebé. 

Hipótese Específica 7: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real da actividade 

do bebé dá um contributo significativo para explicar a variância das três sub-escalas da MABS 

relativas à confiança materna nos cuidados ao bebé. 

Hipótese Específica 8: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da 

expectativa negativa dá um contributo significativo para explicar a variância das três sub-

escalas da MABS relativas à confiança materna nos cuidados ao bebé. 

Hipótese Específica 9: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real avaliada 

através da Escala Completa do QDBIBR dá um contributo significativo para explicar a 

variância das cinco sub-escalas da MABS relativas aos comportamentos do bebé. 

Hipótese Específica 10: A diferença entre o bebé imaginário e o bebé real avaliada 

através da Escala Completa do QDBIBR dá um contributo significativo para explicar a 

variância das três sub-escalas da MABS relativas à confiança materna nos cuidados ao bebé. 
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4. Delineamento da Investigação 

4.1. Definição da amostra  

De forma a testar as hipóteses definidas e operacionalizadas, procurou-se construir uma 

amostra à qual foi aplicada o conjunto de instrumentos explicados anteriormente, de modo a 

conduzir à obtenção de dados significativos para se poder confirmar ou refutar as hipóteses 

formuladas.  

A recolha da amostra foi realizada tendo em conta os seguintes critérios de inclusão: 

mães de bebés que tenham nascido com uma idade gestacional entre as 32 e as 36 semanas e 

que na altura da recolha estejam internados nos cuidados intermédios do Serviço de 

Neonatologia da Maternidade Dr. Alfredo da Costa.  

4.2. Procedimento 

O inicio da recolha da amostra deu-se aquando da aprovação do projecto pela Comissão 

de Ética e pelo Director do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC) (Anexo 1) e 

após o contacto com o Serviço de Pediatria da Maternidade Dr. Alfredo da Costa. 

A recolha dos dados foi realizada numa entrevista única durante as visitas das mães aos 

seus bebés na Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Neonatologia da Maternidade 

Dr. Alfredo da Costa. Inicialmente, foi fornecida a cada participante uma “Folha de Informação 

para Consentimento” (anexo 8) onde se explica o propósito e os objectivos da investigação e 

uma “Folha de Consentimento Esclarecido” (anexo 9). Ambos os documentos foram redigidos 

em formulários próprios do CHLC. No caso de obtenção do consentimento, seria então 

entregue à participante um conjunto de questionários pela seguinte ordem: Questionário 

Sociodemográfico e Clínico criado para o efeito, o Questionário da Diferença entre o Bebé 

Imaginário e o Bebé Real (Chagas, 2014; Maltez, 2014; Miranda, 2014), a Mother and Baby 

Scales (Wolke & St. Robert-James, 1987) adaptada para a população portuguesa,  a Escala de 

Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal (Narciso & Costa, 1996) e a Escala de 

Satisfação do Suporte Social (Ribeiro, 1999).  
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5. Resultados 

Para a análise estatística dos dados recolhidos, foi utilizado o software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) na versão 22. A análise dos resultados foi 

organizada de acordo com as hipóteses formuladas para esta investigação. Assim sendo, 

terá início com a caracterização da amostra e, posteriormente, apresentaremos a testagem 

das hipóteses específicas. 

5.1. Caracterização da Amostra 

A amostra da presente investigação é constituída por 24 mães de bebés pré-

termo, com idades compreendidas entre os 19 e os 46 anos (M = 34.46 e DP = 6.59). A 

maioria é de nacionalidade Portuguesa (83%) e as restantes de nacionalidade Brasileira 

(8.3%), Cabo Verdiana (4.2%) e Norueguesa (4.2%).  

Relativamente ao estatuto conjugal, a maioria (87.5%) encontra-se casada ou 

em união de facto, sendo que, 8.3% era solteira e 4.2% divorciada. A média de anos de 

relacionamento conjugal foi de 9.22 (DP = 5.81). Relativamente ao agregado familiar, 

91.2% das mães vive com o pai e os irmãos do bebé, 4.3% vive apenas com os filhos e 

4.3% vive com os pais e os filhos. 

A média de anos de estudo é de 15.17 (DP = 3.84) e a maioria (58.3%) pertence 

ao estatuto socioeconómico correspondente ao nível 2 da escala de Graffar. Acerca do 

estatuto laboral, a maioria encontra-se empregada (83.3%).  

Acerca do pai do bebé, as idades variam entre os 23 e os 49 (M = 35.75, DP = 

6.69). A maioria (87.5%) é de nacionalidade Portuguesa e apresenta uma escolaridade 

média de 14.25 anos (DP = 4.58). O estatuto socioeconómico mais frequente é o nível 

3 de Graffar (41.7%) seguido do nível 2 (37.5%). A maioria dos pais encontra-se 

empregado (87.5%). 

Relativamente ao histórico obstétrico, 29.2% das mães tiveram abortos 

espontâneos e 8.3% referiram ter feito uma interrupção voluntária enquanto outras 8.3% 

referem ter feito uma interrupção médica da gravidez.  

Acerca da gestação, a maioria das mães refere uma gravidez planeada (91.7%) 

e desejada (95.8%). A maioria das gravidezes foi vigiada (95.8%) com uma média de 
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início da vigilância pelas 6.59 semanas de gestação (DP = 3.96), tendo sido realizada 

uma média de 8 ecografias (DP = 2.54).  

Relativamente aos partos, na maioria dos casos forma realizadas cesarianas 

(75%), sendo o motivo mais comum a gravidez gemelar (38.9%). O principal motivo 

para o parto pré-termo foi o rompimento da bolsa (37.5%). 

A idade média dos bebés é de 7.42 (DP = 7.34), sendo a maioria do sexo 

feminino (54.2%), com uma média de peso à nascença de 1930.21 gramas (DP = 

320.86). Relativamente aos cuidados neonatais, a maioria dos recém-nascidos 

necessitou de algum tipo de cuidado: incubadora (8.7%), sonda e fototerapia (8.7%), 

incubadora e sonda (47.8%), incubadora, ventilador e sonda (13%), incubadora, sonda 

e fototerapia (17.4%) e incubadora, ventilador, sonda e fototerapia (4.3%).  Apenas 4.2% 

não foi alvo de qualquer tipo de cuidados (consultar Anexo 11 e Anexo 12). 

5.2. Testagem das Hipóteses Específicas 

A fim de testar as nossas hipóteses, procedemos a um conjunto de análises de 

regressão linear para perceber de que forma a variância das escalas da MABS relativas ao 

comportamento do bebé (cinco sub-escalas) e relativas à confiança materna em cuidar do 

bebé (três sub-escalas) é explicada pelos quatro dominios da diferença entre o bebé 

imaginário e o bebé real.  

Ao incluir as variáveis independentes para a análise de regressão, foi necessário 

organizá-las em 6 modelos. Devido à existência de multicolinearidade, as análises foram 

refeitas sucessivamente até que, devido à eliminação de algumas variáveis independentes, foi 

possível apresentar um modelo final sem multicolinearidade. Foram eliminadas as variáveis 

independentes que apresentaram Tolerância inferior a .1 e VIF superior a 10.  

Desta forma, no Modelo 1 estão incluídas as variáveis: idade da mãe, escolaridade da 

mãe e estatuto conjugal da mãe. No Modelo 2 estão incluídas as variáveis: escolaridade do pai, 

estatuto conjugal do pai e Graffar final do pai. No Modelo 3 estão incluídas as variáveis: 

número total de filhos da mãe, filhos de relações anteriores da mãe e número de relações 

anteriores da mãe. No Modelo 4 estão incluídas as variáveis: interrupções voluntárias da 

gravidez, interrupções médicas da gravidez, mortes neonatais e semanas de gestação. No 

Modelo 5 está incluída a variável sexo do bebé. Por fim, no Modelo 6, foram incluídas as 

variáveis relativas à diferença entre o bebé imaginário e o bebé real. As variáveis psicológicas 
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“Satisfação Conjugal” e “Suporte Social” não foram introduzidas nos modelos por gerarem 

problemas de multicolinearidade, concretamente, com a variável estatuto conjugal da mãe e 

com a variável número de relações anteriores da mãe. 

Sempre que as variáveis independentes eram de tipo categorial ou ordinal, foram 

reconvertidas em escalas dicotómicas. Todas as variáveis independentes foram submetidas 

à testagem do ajustamento à distribuição normal (Anexo 13). As variáveis intervalares 

escolaridade da mãe, sub-escala IDF/LCF da MABS, sub-escala A da MABS, sub-escala 

LCC da MABS, sub-escala ADF da MABS, sub-escala IMB da QDBIBR, sub-escala STC 

do QDBIBR, sub-escala AB do QDBIBR, sub-escala EN do QDBIBR e sub-escala EC do 

QDBIBR não apresentaram diferenças significativas face à distribuição normal teórica.  

As variáveis idade da mãe, escolaridade do pai, total de filhos da mãe, filhos de 

relações anteriores da mãe, relações anteriores da mãe, semanas de gestação, sub-escala 

UI da MABS, sub-escala GC da MABS, sub-escala E da MABS e sub-escala CC da MABS 

apresentaram diferenças significativas relativamente à normalidade. No entanto, a análise 

dos Q-Qplots sugere que, apesar das diferenças serem significativas, a diferença em causa 

não é de magnitude suficiente para impedir o uso da análise de regressão.  

Visto que a variável dependente é a percepção materna acerca dos comportamentos do 

bebé, e uma vez que o respectivo instrumento se divide em cinco dimensões, será necessário 

testar cada dimensão em cada Hipótese Específica. Nas Hipóteses Específicas em que a 

variável dependente é a percepção materna acerca da confiança da mãe em cuidar do bebé, cujo 

questionário se divide em três dimensões, será também necessário recorrer a uma testagem para 

cada dimensão. 

 

5.2.1. Testagem da Hipótese Específica 1 

Na Tabela 1, pode observar-se a análise de regressão em que a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da interacção mãe-

bebé” pretende explicar a variância da sub-escala Estado de Alerta – Reactividade (A) da 

MABS.  
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Tabela 1. Análise de Regressão: VI- “interacção mãe-bebé” (QDBIBR) VD- A (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .477 .228 .112 8.35037 .228 1.965 3 20 .152 

2 .610 .372 .198 7.93569 .145 2.072 2 18 .155 

3 .674 .455 .216 7.84517 .082 1.209 2 16 .324 

4 .746 .556 .214 7.85444 .101 .987 3 13 .429 

5 .761 .580 .195 7.95165 .024 .684 1 12 .424 

6 .884 .781 .543 5.98930 .202 10.152 1 11 .009 

Tal como se observou na Tabela 1, o último modelo consegue obter um acréscimo 

significativo de F (p = .009) pela introdução da variável dependente “interacção mãe-bebé”. 

Pelo facto de as restantes variáveis não apresentarem resultados significativos, é reforçada 

a importância da variável independente na explicação da variância da sub-escala A da 

MABS. Assim sendo, a hipótese foi confirmada.  

Na Tabela 2, pode observar-se a análise de regressão em que a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da interacção mãe-

bebé” pretende explicar a variância da sub-escala Irritável Durante a Alimentação/Falta de 

Confiança a Alimentar o Bebé (IDF/LCF) da MABS.  

 

Tabela 2. Análise de Regressão: VI- “interacção mãe-bebé” (QDBIBR) VD- IDF/LCF (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .693 .480 .402 8.16901 .480 6.150 3 20 .004 

2 .733 .538 .409 8.11924 .058 1.123 2 18 .347 

3 .774 .599 .424 8.01593 .062 1.233 2 16 .318 

4 .813 .661 .401 8.17673 .062 .792 3 13 .520 

5 .821 .675 .377 8.33950 .013 .497 1 12 .494 

6 .911 .829 .642 6.31538 .154 9.925 1 11 .009 

Após a análise da Tabela 2, verifica-se que a introdução da variável independente no 

último modelo dá um contributo significativo (p = .009) para a explicação da variância da sub-
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escala Irritável Durante a Alimentação/Falta de Confiança a Alimentar o Bebé da MABS. 

Também se pode observar que as variáveis do Modelo 1 dão um contributo significativo 

(p = .004) para a explicação da variância da variável dependente, sendo a variável 

independente estatuto conjugal da mãe (p = .020) a única a permanecer significativa. 

Assim, a hipótese foi confirmada. 

Na análise de regressão descrita na Tabela 3, observa-se de que forma a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da interacção mãe-

bebé” explica a variância da variável dependente Instabilidade/Irregularidade (UI) da 

MABS. 

 

Tabela 3. Análise de Regressão: VI- “interacção mãe-bebé” (QDBIBR) VD- UI (MABS). 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .596 .355 .258 10.23079 .355 3.664 3 20 .030 

2 .632 .400 .233 10.40028 .045 .677 2 18 .521 

3 .643 .414 .157 10.90151 .014 .191 2 16 .828 

4 .905 .819 .680 6.71495 .405 9.723 3 13 .001 

5 .905 .820 .655 6.97976 .000 .032 1 12 .860 

6 .991 .983 .964 2.25749 .163 103.713 1 11 .000 

Na tabela acima, verifica-se que a introdução da variável independente “interacção 

mãe-bebé” dá um contributo significativo (p = .000) para explicar a variância da variável 

Instabilidade/Irregularidade UI da MABS. Verifica-se, também, que as variáveis dos 

Modelos 1 (p = .030) e 4 (p = .001) dão contributos significativos para explicar a variância 

da variável dependente. As variáveis independentes estatuto conjugal da mãe (p = .000) e 

interrupção voluntária da gravidez (p = .000) parecem ter influência no contributo destes 

modelos. Contudo, estas vão aumentando a sua significância, o que revela a sua 

importância para a explicação da variância da sub-escala UI da MABS, o mesmo se 

passando com a variável semanas de gestação (p = .000). Assim, esta hipótese foi 

confirmada. 

Relativamente às sub-escalas Alerta Durante a Alimentação (ADF) e Facilidade (E) 

da MABS, a sua variância não é explicada pela sub-escala “interacção mãe-bebé” do 

QDBIBR (Anexos 17 e 18).  
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Após a análise das cinco dimensões relativas ao comportamento do bebé, apenas a 

variância de três sub-escalas da MABS foi explicada pela introdução da variável 

independente “interacção mãe-bebé” do QDBIBR. Portanto, apenas podemos afirmar que 

a Hipótese Especifica 1 foi parcialmente confirmada. 

5.2.2. Testagem da Hipótese Específica 2 

Na análise de regressão que se pode observar na Tabela 4, a variável independente 

“diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do sono, tranquilidade e calma” 

pretende esclarecer a variância da sub-escala Estado de alerta – Reactividade (A) da 

MABS. 

 

Tabela 4. Análise de Regressão: VI- “sono, tranquilidade e calma” (QDBIBR) VD- A (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .477 .228 .112 8.35037 .228 1.965 3 20 .152 

2 .610 .372 .198 7.93569 .145 2.072 2 18 .155 

3 .674 .455 .216 7.84517 .082 1.209 2 16 .324 

4 .746 .556 .214 7.85444 .101 .987 3 13 .429 

5 .761 .580 .195 7.95165 .024 .684 1 12 .424 

6 .916 .839 .664 5.13589 .260 17.765 1 11 .001 

Assim, verifica-se que o último modelo obtém um contributo significativo (p = .001) 

com a introdução da variável independente “sono, tranquilidade e calma” do QDBIBR, 

pelo que esta explica a variância da variável dependente Estado de alerta – Reactividade 

(A) da MABS. O facto de, neste modelo, mais nenhuma variável independente apresentar 

resultados significativos, revela o forte contributo da variável “sono, tranquilidade e calma” 

do QDBIBR. Desta forma, a hipótese foi confirmada.  

Na análise de regressão observada na Tabela 5, verifica-se de que forma a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do sono, 

tranquilidade e calma” explica a variância da variável dependente Irritável Durante a 

Alimentação/ Falta de Confiança a Alimentar (IDF/LCF) da MABS. 
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Tabela 5. Análise de Regressão: VI- “sono, tranquilidade e calma” (QDBIBR) VD- IDF/LCF 

(MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .693 .480 .402 8.16901 .480 6.150 3 20 .004 

2 .733 .538 .409 8.11924 .058 1.123 2 18 .347 

3 .774 .599 .424 8.01593 .062 1.233 2 16 .318 

4 .813 .661 .401 8.17673 .062 .792 3 13 .520 

5 .821 .675 .377 8.33950 .013 .497 1 12 .494 

6 .922 .851 .687 5.90459 .176 12.938 1 11 .004 

Desta forma, observa-se que a introdução da variável independente “sono, 

tranquilidade e calma” do QDBIBR no último modelo dá um contributo significativo (p 

= .004) para explicar a variância estatística da variável dependente IDF/LCF da MABS. 

Portanto, a hipótese foi confirmada.  

O primeiro modelo também dá um contributo significativo para ajudar a explicar a 

variância da variável dependente (p = .004). Contudo, apenas a variável independente estatuto 

conjugal da mãe (p = .004) mantém a significância estatistica.  

Na tabela 6, a análise de regressão pretende mostrar de que forma a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do sono, 

tranquilidade e calma” explica a variância da variável dependente 

Instabilidade/Irregularidade (UI) da MABS. 

 

Tabela 6. Análise de Regressão: VI – “sono, tranquilidade e calma” (QDBIBR) VD- UI (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .596 .355 .258 10.23079 .355 3.664 3 20 .030 

2 .632 .400 .233 10.40028 .045 .677 2 18 .521 

3 .643 .414 .157 10.90151 .014 .191 2 16 .828 

4 .905 .819 .680 6.71495 .405 9.723 3 13 .001 

5 .905 .820 .655 6.97976 .000 .032 1 12 .860 

6 .991 .983 .964 2.25749 .163 103.713 1 11 .000 
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De acordo com a informação da tabela acima, a introdução da variável 

independente “sono, tranquilidade e calma” do QDBIBR no Modelo 6 dá um contributo 

significativo (p = .000) para explicar a variância estatística da variável dependente 

Instabilidade/Irregularidade (UI) da MABS. Portanto, a hipótese foi confirmada. 

Também os Modelos 1 (p = .030) e 4 (p = .001) dão contributos significativos para 

ajudar a explicar a variância da variável dependente. Assim sendo, esta variância é, 

também, fortemente explicada pelas variáveis independentes estatuto conjugal da mãe (p 

= .000), interrupções voluntárias da gravidez (p = .000) e semanas de gestação (p = .000) 

que apresentam resultados estatisticamente significativos de forma transversal a todos os 

modelos. 

Após a análise das cinco dimensões, conclui-se que as variâncias de três sub-

escalas da MABS são melhor explicadas quando se introduz a variável independente “sono, 

tranquilidade e calma” do QDBIBR no sexto modelo. A sub-escala Alerta Durante a 

Alimentação (ADF) da MABS apresenta uma variância moderadamente significativa (p 

= .071) com a introdução da mesma variável independente (Anexo 23) e a sub-escala 

Facilidade (E) da MABS não apresenta sequer resultados significativos com a introdução 

da variável independente referida (Anexo 21). Portanto a Hipótese Especifica 2 foi 

parcialmente confirmada. 

5.2.3. Testagem da Hipótese Específica 3 

Na Tabela 7, pela análise de regressão, pode observar-se como a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da actividade do 

bebé” ajuda a explicar a variância da sub-escala Estado de Alerta – Reactividade (A) da 

MABS. 
 

Tabela 7. Análise de Regressão: VI- “actividade do bebé” (QDBIBR) VD- A (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .477 .228 .112 8.35037 .228 1.965 3 20 .152 

2 .610 .372 .198 7.93569 .145 2.072 2 18 .155 

3 .674 .455 .216 7.84517 .082 1.209 2 16 .324 

4 .746 .556 .214 7.85444 .101 .987 3 13 .429 

5 .761 .580 .195 7.95165 .024 .684 1 12 .424 

6 .891 .794 .569 5.81896 .214 11.408 1 11 .006 
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Ao observar os dados da Tabela 7, percebe-se que a introdução da variável 

independente “actividade do bebé” do QDBIBR no Modelo 6 dá um contributo 

significativo (p = .006)  para explicar a variância da variável dependente Estado de Alerta 

– Reactividade (A) da MABS. Assim, a hipótese foi confirmada. Sendo esta a única 

variável independente a apresentar um resultado estatisticamente significativo (p < .05), 

isso mostra a forte influência desta variável na explicação da variância da variável 

dependente. 

Na análise de regressão observada na Tabela 8, verifica-se de que forma a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da actividade do 

bebé” explica a variância da variável dependente Instabilidade/Irregularidade (UI) da 

MABS. 

 

Tabela 8. Análise de Regressão: VI- “actividade do bebé” (QDBIBR) VD- UI (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .596 .355 .258 10.23079 .355 3.664 3 20 .030 

2 .632 .400 .233 10.40028 .045 .677 2 18 .521 

3 .643 .414 .157 10.90151 .014 .191 2 16 .828 

4 .905 .819 .680 6.71495 .405 9.723 3 13 .001 

5 .905 .820 .655 6.97976 .000 .032 1 12 .860 

6 .979 .958 .913 3.51057 .138 36.436 1 11 .000 

Na tabela acima, é possível verificar que a introdução da variável independente 

“actividade do bebé” do QDBIBR no Modelo 6 dá um contributo significativo (p = .000) 

para explicar a variância da variável dependente Instabilidade/Irregularidade (UI) da 

MABS, pelo que a hipótese foi confirmada.  

Também o primeiro (p = .030) e o quarto (p = .001) modelos dão contributos 

significativos para a explicação da variância da variável dependente. Para além da variável 

independente acima referida, as variáveis que dão maior contributo para explicar a 

variância são estatuto conjugal do mãe (p = .001), interrupções voluntárias da gravidez (p 

= .000) e semanas de gestação (p = .000). 

Com a introdução da variável independente “actividade do bebé” do QDBIBR no 

ultimo modelo (Anexo 27), apenas se obtém um nível de significância interessante (p = .067) 



 

32 

 

na tentativa de explicar a variância da sub-escala Alerta Durante a Alimentação (ADF) da 

MABS. O mesmo acontece com a sub-escala Facilidade (E) da MABS (p = .061), tal como 

se pode observar no Anexo 28. Com a introdução da variável independente “actividade do 

bebé” do QDBIBR no último modelo, não se consegue obter um acréscimo significativo 

da variância explicada da sub-escala Irritável Durante a Alimentação/Falta de Confiança a 

Alimentar (IDF/LCF) da MABS (Anexo 24).  

Após a análise das cinco dimensões relacionadas com o comportamento do bebé, 

apenas em duas se verificou um acréscimo significativo da variância explicada, pelo que, 

a Hipótese Específica 3 foi parcialmente confirmada.  

5.2.4. Testagem da Hipótese Específica 4 

Na Tabela 4, pode observar-se a análise de regressão que mostra como a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da expectativa 

negativa” explica a variância da variável dependente Estado de Alerta – Reactividade (A) 

da MABS. 

 

Tabela 9. Análise de Regressão: VI- “expectativa negativa” (QDBIBR) VD- A (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .477 .228 .112 8.35037 .228 1.965 3 20 .152 

2 .610 .372 .198 7.93569 .145 2.072 2 18 .155 

3 .674 .455 .216 7.84517 .082 1.209 2 16 .324 

4 .746 .556 .214 7.85444 .101 .987 3 13 .429 

5 .761 .580 .195 7.95165 .024 .684 1 12 .424 

6 .848 .719 .412 6.79254 .139 5.445 1 11 .040 

Assim, verifica-se que a introdução da variável independente “expectativa negativa” 

do QDBIBR no Modelo 6 contribui de forma significativa para a variância estatística (p 

= .040) da variável dependente Estado de Alerta – Reactividade (A) da MABS. Tendo em 

conta que apenas a variável idade da mãe apresentou um contributo interessante (p = .064), 

percebe-se que a variável independente “expectativa negativa” teve um forte contributo 

para a variância observada.  Assim, a hipótese foi confirmada.  
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Na tabela abaixo, pode observar-se de que forma a variável independente 

“diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da expectativa negativa” explica 

a variância da sub-escala Irritável Durante a Alimentação/Falta de Confiança a Alimentar 

o Bebé (IDF/LCF) da MABS. 

 

Tabela 10. Análise de Regressão VI- “expectativa negativa” (QDBIBR) VD- IDF/LCF (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .693 .480 .402 8.16901 .480 6.150 3 20 .004 

2 .733 .538 .409 8.11924 .058 1.123 2 18 .347 

3 .774 .599 .424 8.01593 .062 1.233 2 16 .318 

4 .813 .661 .401 8.17673 .062 .792 3 13 .520 

5 .821 .675 .377 8.33950 .013 .497 1 12 .494 

6 .905 .820 .623 6.48452 .145 8.848 1 11 .013 

Na tabela supracitada, verifica-se que a introdução da variável independente 

“expectativa negativa” do QDBIBR dá um contributo significativo para explicar a 

variância da variável dependente Irritável Durante a Alimentação/Falta de Confiança a 

Alimentar o Bebé IDF/LCF da MABS (p = .013). Tendo em conta que, apenas a variável 

independente estatuto conjugal da mãe (p = .023) apresenta uma contribuição 

estatisticamente significativa, podemos considerar que a variável independente 

“expectativa negativa” do QDBIBR dá um forte contributo para explicar a variância da 

variável independente.  

Também é possível observar que o Modelo 1 dá um contributo significativo para a 

variância da sub-escala IDF/LCF da MABS (p = .004). Neste modelo, as variáveis 

independentes que dão um contributo significativo são escolaridade da mãe (p = .002) e 

estatuto conjugal da mãe (p = .002). No entanto, verifica-se que as variáveis independentes 

escolaridade e estatuto conjugal da mãe vão perdendo significância ao longo dos modelos. 

Posto isto, é possível afirmar que a hipótese foi confirmada.  

Na análise de regressão da Tabela 11, verifica-se de que forma a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da expectativa 

negativa” explica a variância estatística da sub-escala Instabilidade/Irregularidade (UI) da 

MABS. 
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Tabela 11. Análise de Regressão: VI – “expectativa negativa” (QDBIBR) VD- UI (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .596 .355 .258 10.23079 .355 3.664 3 20 .030 

2 .632 .400 .233 10.40028 .045 .677 2 18 .521 

3 .643 .414 .157 10.90151 .014 .191 2 16 .828 

4 .905 .819 .680 6.71495 .405 9.723 3 13 .001 

5 .905 .820 .655 6.97976 .000 .032 1 12 .860 

6 .987 .975 .948 2.71622 .155 68.238 1 11 .000 

Ao analisar a Tabela 11, é possível observar que a introdução da variável 

independente no sexto modelo dá um contributo significativo (p = .000) para explicar a 

variância estatística da variável dependente “Instabilidade/Irregularidade” (UI) da MABS. 

Para além da variável “expectativa negativa”, também as variáveis independentes idade da 

mãe (p = .003), estatuto conjugal da mãe (p = .001), nível de Graffar do pai (p = .030), 

filhos de relações anteriores (p = .010), interrupção voluntária da gravidez (p = .000) e 

semanas de gestação (p = .000) dão um contributo significativo para explicar a variância 

da sub-escala UI da MABS. 

Também é possível verificar que os Modelos 1 (p = .030) e 4 (p = .001) apresentam 

resultados estatisticamente significativos, sendo que as variáveis supracitadas vão 

adquirindo significância. 

Contudo, é possível observar nas tabelas dos anexos 32 e 33, respectivamente, que 

as variâncias explicadas das sub-escalas Alerta Durante a Alimentação (ADF) e Facilidade 

(E) da MABS não apresentam aumentos significativos com a introdução da variável 

independente “expectativa negativa” no Modelo 6 (p > .05).  

Após a análise das cinco dimensões relacionadas com o comportamento do bebé, 

apenas três variáveis dependentes apresentam acréscimos significativos da variância 

explicada com a introdução da variável independente “expectativa negativa”. Assim, 

conclui-se que a Hipótese Especifica 4 foi parcialmente confirmada.  

5.2.5. Testagem da Hipótese Específica 5 

Na tabela 12 é possível observar a análise de regressão em que a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da interacção mãe-
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bebé” pretende explicar a variância da sub-escala Falta de Confiança a Cuidar do Bebé 

(LCC) da MABS. 

 

Tabela 12. Análise de Regressão: VI- “interacção mãe bebé” (QDBIBR) VD- LCC (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .367 .135 .005 10.01903 .135 1.037 3 20 .398 

2 .648 .419 .258 8.65111 .285 4.412 2 18 .028 

3 .670 .450 .209 8.93378 .030 .439 2 16 .652 

4 .849 .720 .505 7.06691 .271 4.190 3 13 .028 

5 .856 .732 .486 7.19884 .012 .528 1 12 .481 

6 .919 .845 .675 5.72669 .113 7.963 1 11 .017 

Na tabela anterior, é possível constatar que a introdução da variável independente 

“interacção mãe-bebé” no Modelo 6 dá um contributo significativo (p = .017) para a 

explicação da variância estatística da variável Falta de Confiança a Cuidar Bebé (LCC) da 

MABS. Assim, a hipótese é confirmada. 

 Apesar de os Modelos 2 e 4 apresentarem um nível de significância explicativo (p 

< .05), as variáveis que os constituem vão perdendo significância ao longo dos modelos.  

As sub-escalas Confiança nos Cuidados ao Bebé (CC) e Confiança Global (GC) da 

MABS não apresentam alterações significativas quando a variável independente 

interacção mãe-bebé do QDBIBR é introduzida no Modelo 6 (anexos 34 e 35). 

Após a análise das três dimensões relativas à confiança materna em cuidar do bebé, 

apenas a variância da sub-escala Falta de Confiança a Cuidar do Bebé (LCC) da MABS é 

explicada pela variável independente “interacção mãe-bebé”. Portanto, a Hipótese 

Específica 5 é apenas parcialmente confirmada. 

5.2.6. Testagem da Hipótese Específica 6 

Através da análise de regressão representada na Tabela 13, pode observar-se como 

a variável independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível do sono, 

tranquilidade e calma” ajuda a explicar a variância da sub-escala Falta de Confiança nos 

Cuidados ao Bebé (LCC) da MABS. 
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Tabela 13. Análise de Regressão: VI- “sono, tranquilidade e calma” (QDBIBR) VD- LCC (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .367 .135 .005 10.01903 .135 1.037 3 20 .398 

2 .648 .419 .258 8.65111 .285 4.412 2 18 .028 

3 .670 .450 .209 8.93378 .030 .439 2 16 .652 

4 .849 .720 .505 7.06691 .271 4.190 3 13 .028 

5 .856 .732 .486 7.19884 .012 .528 1 12 .481 

6 .921 .847 .681 5.67248 .115 8.327 1 11 .015 

Ao observar a Tabela 13, pode concluir-se que a introdução da variável 

independente “sono, tranquilidade e calma” no Modelo 6 dá um contributo significativo 

para explicar a variância da variável dependente Falta de Confiança nos Cuidados ao Bebé 

(LCC) da MABS (p = .015), pelo que a hipótese foi confirmada.  

Para a explicação da variância desta variável, também contribuíram 

significativamente as variáveis independentes escolaridade do pai (p = .018) e semanas de 

gestação (p = .036).  

A variância da sub-escala Confiança Global (GC) da MABS parece ser 

moderadamente explicada pela introdução da variável independente “sono, tranquilidade 

e calma” no sexto modelo (p = .071). Por sua vez, a variância da sub-escala Confiança nos 

Cuidados ao Bebé (CC) não é influenciada pela introdução da variável independente “sono, 

tranquilidade e calma” do QDBIBR no Modelo 6 (Anexos 38 e 37, respectivamente). 

Após a análise das três dimensões relacionadas com a confiança materna nos 

cuidados ao bebé, apenas a variância da sub-escala Falta de Confiança a Cuidar Bebé (LCC) 

da MABS é explicada pela variável independente “sono, tranquilidade e calma” do QDBIBR. 

Portanto, a Hipótese Específica 6 é apenas parcialmente confirmada. 

5.2.7. Testagem da Hipótese Específica 7 

Na Tabela 14, verifica-se a análise de regressão que mostra como a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da actividade do 

bebé” pretende explicar a variância da sub-escala Falta de Confiança nos Cuidados ao 

Bebé (LCC) da MABS. 
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Tabela 14. Análise de Regressão: VI- “actividade do bebé” (QDBIBR) VD- LCC (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .367 .135 .005 10.01903 .135 1.037 3 20 .398 

2 .648 .419 .258 8.65111 .285 4.412 2 18 .028 

3 .670 .450 .209 8.93378 .030 .439 2 16 .652 

4 .849 .720 .505 7.06691 .271 4.190 3 13 .028 

5 .856 .732 .486 7.19884 .012 .528 1 12 .481 

6 .960 .922 .838 4.04711 .190 26.968 1 11 .000 

Na tabela acima, pode observar-se que a introdução da variável independente 

“actividade do bebé” do QDBIBR no último modelo dá um acréscimo significativo (p 

= .000) para a explicação da variância da variável dependente Falta de Confiança nos 

Cuidados ao Bebé (LCC) da MABS, o que permite confirmar a hipótese. 

 Para a explicação da variância desta variável, também contribuíram 

significativamente as variáveis independentes escolaridade da mãe (p = .023), escolaridade 

do pai (p = .002), nível de Graffar do pai (p = .019), total de filhos (p = .028), interrupções 

espontâneas da gravidez (p = .022) e semanas de gestação (p = .047).  

Na Tabela 15, a análise regressiva apresentada refere-se à forma como a variável 

independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real ao nível da actividade do 

bebé” pretende explicar a variância estatística da variável dependente Confiança Global 

(GC) da MABS. 

 

Tabela 15. Análise de Regressão: VI – “actividade do bebé” (QDBIBR) VD – GC (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .745 .556 .489 2.99228 .556 8.335 3 20 .001 

2 .775 .600 .489 2.99292 .044 .996 2 18 .389 

3 .810 .657 .506 2.94092 .057 1.321 2 16 .294 

4 .874 .765 .583 2.70178 .108 1.986 3 13 .166 

5 .882 .778 .575 2.72886 .014 .743 1 12 .406 

6 .935 .875 .739 2.13950 .097 8.522 1 11 .014 
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Na tabela acima, verifica-se que a variável independente “actividade do bebé” do 

QDBIBR, ao ser introduzida no Modelo 6, dá um contributo significativo (p = .014) na 

explicação da variância estatística da variável dependente Confiança Global (GC) da 

MABS. Por isso, considera-se que a hipótese foi confirmada.  

Para além disso, também as variáveis independentes do Modelo 1 idade da mãe (p 

= .005) e escolaridade da mãe (p = .008) dão um contributo positivo para explicar a 

variância estatística da variável dependente Confiança Global (GC) da MABS.  

A variância da sub-escala Confiança nos Cuidados ao Bebé (CC) não é influenciada 

pela introdução da variável independente “actividade do bebé” do QDBIBR no Modelo 6 

(Anexo 40). 

Após a análise das três dimensões relativas à confiança materna, apenas a variância 

da sub-escala Confiança nos Cuidados ao Bebé (CC) da MABS não é explicada pela 

variável independente “actividade do bebé” do QDBIBR. Portanto, a Hipótese Específica 7 é 

apenas parcialmente confirmada. 

5.2.8. Testagem da Hipótese Específica 8 

Tal como é possível observar nas tabelas da análise de regressão dos Anexos 43 e 

45, a introdução da variável independente “diferença entre o bebé imaginário e o bebé real 

ao nível da expectativa negativa” do QDBIBR no Modelo 6 não contribui 

significativamente para explicar a variância estatística das sub-escalas Confiança nos 

Cuidados ao Bebé (CC) e Falta de Confiança nos Cuidados ao Bebé (LCC) da MABS.  

Embora a sub-escala Confiança Global (GC) da MABS (Anexo 44) apresente 

resultados marginalmente significativos (p = .076), não se considera que a Hipótese 

Específica 8 seja confirmada.  

5.2.9. Testagem da Hipótese Específica 9 

Na Tabela 16, observa-se como através da análise de regressão a variável 

independente “Escala Completa” do QDBIBR pretende explicar a variância da variável 

dependente Estado de Alerta – Reactividade (A) da MABS. 
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Tabela 16. Análise de Regressão: VI- “Escala Completa” (QDBIBR) VD- A (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .477 .228 .112 8.35037 .228 1.965 3 20 .152 

2 .610 .372 .198 7.93569 .145 2.072 2 18 .155 

3 .674 .455 .216 7.84517 .082 1.209 2 16 .324 

4 .746 .556 .214 7.85444 .101 .987 3 13 .429 

5 .761 .580 .195 7.95165 .024 .684 1 12 .424 

6 .892 .795 .572 5.79577 .216 11.588 1 11 .006 

Observando a Tabela 16, verifica-se que a variável independente “Escala Completa” 

do QDBIBR dá um contributo significativo (p = .006) para explicar a variância da sub-

escala Estado de Alerta – Reactividade (A) da MABS. Pelo facto de apenas a variável 

independente escolaridade da mãe apresentar um contributo interessante (p = .064) para a 

explicação da variância da variável dependente, podemos confirmar que a  variável 

independente “Escala Completa” do QDBIBR dá um forte contributo para a explicação da 

mesma. Assim, esta hipótese foi confirmada. 

Na Tabela 17, observa-se de que forma a variável independente “Escala Completa” 

do QDBIBR pretende explicar a variância da variável dependente Irritável Durante a 

Alimentação/Falta de Confiança a Alimentar o Bebé (IDF/LCF) da MABS. 

 

Tabela 17. Análise de Regressão: VI- Escala Completa (QDBIBR) VD- IDF/LCF (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .693 .480 .402 8.16901 .480 6.150 3 20 .004 

2 .733 .538 .409 8.11924 .058 1.123 2 18 .347 

3 .774 .599 .424 8.01593 .062 1.233 2 16 .318 

4 .813 .661 .401 8.17673 .062 .792 3 13 .520 

5 .821 .675 .377 8.33950 .013 .497 1 12 .494 

6 .904 .818 .620 6.51420 .143 8.667 1 11 .013 

Na tabela anterior, verifica-se que a variável independente “Escala Completa” do 

QDBIBR dá um contributo significativo (p = .013) para explicar a variância da variável 
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dependente Irritável Durante a Alimentação/Falta de Confiança a Alimentar o Bebé (IDF/LCF) 

da MABS, pelo que a hipótese é confirmada. 

Também o Modelo 1 parece dar uma ajuda na explicação da variância da sub-escala 

IDF/LCF da MABS (p = .004). No entanto, as variáveis que constituem o primeiro modelo vão 

perdendo significância, mantendo-se apenas o estatuto conjugal da mãe com um contributo 

positivo (p = .018) para explicar a variância referida.  

Na análise de regressão da tabela abaixo, observa-se como a variável independente 

“Escala Completa” do QDBIBR pretende explicar a variância da variável dependente 

Instabilidade/Irregularidade (UI) da MABS. 

 

Tabela 18. Análise de Regressão, VI- Escala Completa (QDBIBR) VD- UI (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .596 .355 .258 10.23079 .355 3.664 3 20 .030 

2 .632 .400 .233 10.40028 .045 .677 2 18 .521 

3 .643 .414 .157 10.90151 .014 .191 2 16 .828 

4 .905 .819 .680 6.71495 .405 9.723 3 13 .001 

5 .905 .820 .655 6.97976 .000 .032 1 12 .860 

6 .993 .987 .973 1.96001 .167 141.176 1 11 .000 

Tal como é possível observar na Tabela 18, a introdução da variável independente 

Escala Completa do QDBIBR no sexto modelo dá um contributo significativo (p = .000) para 

explicar a variância da variável dependente Instabilidade/Irregularidade (UI) da MABS, pelo 

que a hipótese se confirma.  

Também os modelos 1 (p = .030) e 4 (p = .001) dão um contributo positivo para explicar 

a variância da variável dependente. As variáveis independentes com maior destaque são 

estatuto conjugal da mãe (p = .000), total de filhos da mãe (p = .013), filhos de relações 

anteriores da mãe (p = .000), interrupção voluntária da gravidez (p = .000) e semanas de 

gestação (p = .000). 

As sub-escalas Alerta Durante a Alimentação (ADF) e Facilidade (E) da MABS não 

apresentam acréscimos significativos da variância explicada quando introduzida a variável 
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independente “Escala Completa” do QDBIBR no Modelo 6, tal como se pode comprovar nos 

Anexos 49 e 50, respectivamente. 

Após a análise das cinco dimensões relativas ao comportamento do bebé, apenas a 

variância estatística de três é explicada pela variável independente “Escala Completa” do 

QDBIBR, pelo que, a Hipótese Específica 9 foi parcialmente confirmada. 

5.2.10.  Testagem da Hipótese Específica 10 

Na Tabela 19, pode observar-se como a variável independente “Escala Completa” 

do QDBIBR pretende explicar a variância da variável dependente Falta de Confiança nos 

Cuidados ao Bebé (LCC) da MABS. 

 

Tabela 19. Análise de Regressão: VI- Escala Completa (QDBIBR) VD- LCC (MABS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração de R 

quadrado 

Alteração 

F 
df1 df2 

Sig. 

Alteração F 

1 .367 .135 .005 10.01903 .135 1.037 3 20 .398 

2 .648 .419 .258 8.65111 .285 4.412 2 18 .028 

3 .670 .450 .209 8.93378 .030 .439 2 16 .652 

4 .849 .720 .505 7.06691 .271 4.190 3 13 .028 

5 .856 .732 .486 7.19884 .012 .528 1 12 .481 

6 .924 .853 .692 5.57021 .121 9.043 1 11 .012 

Na tabela 19, verifica-se que a introdução da variável independente “Escala 

Completa” do QDBIBR no sexto modelo dá um acréscimo significativo (p = .012) para a 

explicação da variância da variável dependente Falta de Confiança nos Cuidados ao Bebé 

(LCC) da MABS, o que permite confirmar a hipótese. Para esta variância também 

contribuíram significativamente as variáveis independentes escolaridade do pai (p = .030) 

e semanas de gestação (p = .043).  

Como é possível verificar nas tabelas dos Anexos 51 e 52, respectivamente, a 

variância das sub-escalas Confiança nos Cuidados ao Bebé (CC) da MABS não é explicada 

pela introdução da variável independente “Escala Completa” do QDBIBR no Modelo 6. 

Já a variância da sub-escala Confiança Global (GC) da MABS apresenta resultados 

marginalmente significativos (p = .071) com a introdução da mesma variável. 
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Após a análise das três dimensões relativas à confiança materna nos cuidados ao 

bebé, apenas a variância da sub-escala Falta de Confiança a Cuidar Bebé (LCC) da MABS 

é explicada pela variável Escala Completa do QDBIBR. Portanto, a Hipótese Específica 10 é 

apenas parcialmente confirmada. 
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6. Discussão  

Com a testagem das Hipóteses Específicas, verifica-se que nenhuma se confirma 

totalmente, sendo que, nove se confirmam parcialmente e uma é refutada. Isto implica que 

nenhuma das Hipóteses Gerais inicialmente formuladas se confirma em absoluto. Quer dizer, 

nas mães de bebés pré-termo (32-36 semanas), a diferença entre o bebé imaginário e o bebé 

real apenas explica uma parte da variância estatística da percepção materna acerca dos 

comportamentos do bebé e da confiança materna nos cuidados a prestar ao bebé.  

Foram encontrados alguns resultados interessantes relativamente à capacidade de 

algumas variáveis controladas contribuírem para explicar a variância estatística das variáveis 

dependentes percepção materna dos comportamentos do bebé e confiança materna nos 

cuidados ao bebé.  

Numa visão global, temos que percepções maternas relativas à diferença entre bebé 

imaginado e bebé real ajudam a compreender as percepções maternas que nos preocupam.  

A percepção materna da diferença relacionada com a interacção mãe-bebé ajuda a 

explicar a percepção materna do alerta do bebé, da irritabilidade do bebé na alimentação e da 

instabilidade/irregularidade do bebé. Para além disso, também parece ajudar a explicar a 

percepção da mãe acerca da sua falta de confiança em cuidar do bebé. Quer dizer, 

provavelmente, quando a comparação real-imaginário é mais discrepante, as mães têm menor 

capacidade de percepcionarem o seu bebé como alerta e activo na interacção e, além disso, 

percepcionam o seu bebé como mais irritável na alimentação e mais instável e irregular durante 

as interacções com ele, sentindo-se também menos confiantes nos cuidados a prestar ao seu 

bebé.  

Por sua vez, a percepção materna da diferença ao nível do sono, tranquilidade e calma 

do bebé ajuda a explicar a sensibilidade materna acerca da reactividade do bebé, da 

irritabilidade do bebé na alimentação e da sua instabilidade/irregularidade. Aquela percepção 

também ajuda a explicar a falta de confiança materna nos cuidados ao bebé. Isto poderá 

significar que, quando a comparação real-imaginário é mais divergente, as mães percepcionam 

o seu bebé como mais difícil de adormecer, mais irritável no momento da alimentação e com 

um sono mais instável e irregular. Para além disso, também se pode supor que estas mães se 

sentem menos confiantes nos cuidados ao bebé o que se poderá traduzir em alguma dificuldade 

em adormecer o bebé e lhe transmitir tranquilidade. Porém, o facto de os bebés estarem numa 
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unidade de cuidados de neonatologia, pode influenciar estas percepções, visto que este é um 

ambiente de urgência em que a inquietação das mães pode condicionar alguns aspectos, 

nomeadamente a calma e tranquilidade que pretendem transmitir ao bebé.  

A percepção materna da diferença relativa à actividade do bebé ajuda a explicar a 

sensibilidade materna acerca do alerta e da reactividade do bebé e da sua instabilidade e 

irregularidade. Ajuda, também, a explicar a falta de confiança materna nos cuidados ao bebé 

em situações mais concretas e a explicar a confiança global. Assim, sugere-se que uma maior 

discrepância na comparação real-imaginário pode levar as mães a considerarem os seus bebés 

como menos alertas e reactivos e mais instáveis/irregulares nas actividades e a sentirem uma 

maior falta de confiança nos cuidados bem como uma fraca confiança na sua capacidade de 

lidar com o bebé em geral. 

Também, a percepção materna da diferença relativa à expectativa negativa ajuda a 

explicar a sensibilidade da mãe acerca do alerta e da reactividade do bebé, da irritabilidade do 

bebé na alimentação e da instabilidade e irregularidade do bebé. Isto indica que, provavelmente, 

quando a comparação real-imaginário é dissonante no que respeita às dificuldades antecipadas, 

as mães apresentam uma menor capacidade para perceberem o seu bebé como alerta e reactivo, 

percepcionando o seu bebé como mais irritável na alimentação e mais instável e irregular.   

Apesar do que foi referido anteriormente, a percepção materna da diferença entre o 

bebé imaginário e o bebé real, de uma forma global (escala completa), ajuda a explicar a 

sensibilidade materna ao nível do alerta e da reactividade do bebé, ao nível da irritabilidade do 

bebé na alimentação e relativamente à instabilidade e irregularidade do bebé. Ajuda, também, 

a explicar a falta de confiança materna nos cuidados a prestar ao bebé. Ou seja, possivelmente, 

quando a discrepância na comparação real-imaginário é maior, as mães apresentam uma menor 

capacidade de percepcionarem o seu bebé como alerta e reactivo, sentem o bebé como mais 

irritável na alimentação e como mais irritável/irregular de uma forma geral. Considera-se, 

também, que quanto maior esta discrepância mais inseguras se sentem as mães nos cuidados a 

prestar ao bebé de uma maneira geral.  

Quando as expectivas maternas criadas ao longo da gravidez acerca do futuro recém-

nascido não são correspondidas, as mães parecem ter uma menor capacidade para considerar o 

bebé como responsivo e consideram-no mais instável. Por outro lado, evidencia-se a sua 

percepção de falta de confiança nos cuidados ao bebé. Tendo em conta o contexto da 

prematuridade, pode considerar-se que o facto de o bebé nascer antes do termo e de, por 
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consequência, a mãe não ter concluído totalmente as tarefas psicológicas da gravidez, 

influencia a capacidade de a mãe perceber os comportamentos do seu bebé.  

Neste enquadramento, é de referir que a irritabilidade na alimentação e a falta de 

confiança a alimentar o bebé são explicáveis a partir da percepção materna da diferença real-

imaginário em todos os domínios (interacção mãe-bebé, sono, tranquilidade e calma, actividade 

de bebé, expectativa negativa e escala completa). Isto faz supor que, nas mães pré-termo, as 

dificuldades que possam ocorrer durante a alimentação do bebé podem estar relacionadas com 

o trabalho psicológico que as mães produzem quando tentam organizar a sua experiência pós-

parto em função da experiência pré-parto. Tal facto, deveria ser tido em conta pelos psicólogos 

que nos cuidados neonatais apoiam estas mães. Contudo, o facto de estes bebés necessitarem 

de ajuda instrumentalizada na alimentação pode ser um choque para estas mães, afastando-as 

da imagem tradicional da mãe a alimentar o seu bebé que terá sido imaginada durante a 

gravidez. 

Ainda, quando a discrepância real-imaginário é mais acentuada em todos os domínios 

(interacção mãe-bebé, sono, tranquilidade e calma, actividade do bebé, expectativa negativa e 

escala completa), a mãe tende a sentir o bebé como menos alerta e reactivo e mais instável.  

Esta conclusão vai de encontro aos estudos referidos na primeira parte da presente 

investigação onde se refere que as díades pré-termo apresentam interacções menos gratificantes 

(Figueiredo, 2001) pois os bebés prematuros também acabam por ter menos capacidades 

interactivas (Brazelton & Cramer, 2007). Muito embora a forma como a mãe se relaciona com 

o bebé dependa da sua percepção acerca dos comportamentos do mesmo (Broussard & 

Hartner,1971; citado por Rega, 2012), o facto de o parto ter ocorrido antes do termo trás uma 

carga ansiogénica que dificulta a adaptação da mãe à imagem do bebé real (Correia & Linhares, 

2007), o que condiciona as interacções e a percepção que a mãe acaba por ter acerca do 

comportamento do mesmo. Contudo, este resultado pode, eventualmente, ser explicado pelo 

facto de os bebés estarem nos cuidados neonatais, muitos deles numa incubadora, o que pode 

condicionar a percepção materna acerca das dimensões acima referidas. 

Acerca da falta de confiança nos cuidados a prestar ao bebé, que é explicada pela 

diferença real-imaginário nos domínios da interacção mãe-bebé, do sono tranquilidade e calma 

e actividade do bebé, os resultados vão de encontro aos estudos de Thomaz, Lima, Tavares e 

Oliveira (2005) que referem que a prematuridade pode originar na mãe sentimentos de 

insegurança relativamente aos cuidados a ter com o bebé. Apesar disso, pelo facto de estes 
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bebés estarem num contexto de internamento, os pais acabam por se encontrarem sob alguma 

pressão dos profissionais para agirem e se comportarem de acordo com o esperado. Esta 

pressão a que estão sujeitos pode ter influência nos níveis de confiança maternos. Por outro 

lado, também a proximidade com outros pais pode dar lugar a comparações no desempenho 

dos cuidados que, em mães mais inseguras, pode dar lugar à falta de confiança nos cuidados a 

prestar ao bebé. 

Contudo, uma vez que a Hipótese Específica 8 não foi confirmada, temos de reconhecer 

que as expectativas negativas face ao comportamento do bebé não têm valor explicativo 

relativamente à percepção materna da confiança em cuidar do bebé. Isto, provavelmente, 

sugere que, nas mães pré-termo, a expectativa negativa vivida durante a gravidez não difere 

grandemente da expectativa negativa que habitualmente ocorre nas mães de termo. Este 

resultado pode, ainda, estar relacionado com o facto de a presente investigação ter incidido na 

faixa da prematuridade ligeira, em que os bebés são semelhantes aos de termo mas necessitam 

de cuidados neonatais específicos. No entanto, ao nível da confiança global, observou-se uma 

confirmação parcial, o que pode indicar que apesar de as dificuldades antecipadas no geral não 

serem muito díspares das verificadas nas mães de termo, existe ao nível das expectativas 

negativas algo que influencia a confiança global destas mães. Este resultado pode, também, 

estar relacionado com a proximidade do parto, não tendo a puérpera ainda tido espaço e tempo 

para reorganizar as suas vivências psicológicas pois, tal como refere Martinet (2008), o 

ambiente que se vive nas unidades de neonatologia dificulta a elaboração psíquica das 

vivências, o que pode deixar estas mães mais sensíveis à ocorrência de baby blues. 

Ainda, acerca do facto de a investigação ter incidido na faixa da prematuridade ligeira, 

pode referir-se que, embora a percepção da confiança materna global nos cuidados e na 

capacidade em lidar com o bebé não seja explicada pela percepção materna da diferença real-

imaginário na maioria dos domínios, ela é explicada pelo domínio da actividade do bebé. 

Isto pode significar que, efectivamente, de uma maneira genérica, a mãe sente-se 

confiante em alguns cuidados ao bebé provavelmente devido ao facto de estes bebés serem 

muito semelhantes aos de termo. Contudo, em algumas actividades, estas mães revelam alguma 

insegurança, provavelmente devido ao facto de ainda não terem tido oportunidade de 

desenvolverem muitas das actividades desejadas com o seu bebé.  

Para além disso, a diferença real-imaginário explica em todos os domínios a percepção 

da falta de confiança materna nos cuidados ao bebé. Isto que mostra que, apesar de haver um 
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esforço por parte destas mães para confiarem em si próprias, em situações mais concretas, 

acabam por revelar insegurança e receios nos cuidados a ter com o seu bebé.  

Portanto, podemos afirmar que, apesar de estes bebés serem muito semelhantes aos de 

termo, as mães experienciam sentimentos ambivalentes e sofrimento relacionados com a 

prematuridade dos seus bebés. Recordando Mazet e Stoleru (2003), o nascimento de um bebé 

pré-termo dá origem a um choque afectivo que desperta nos pais sentimentos ambivalentes 

entre o receio de perder o bebé e a esperança na sua recuperação e regresso a casa. 
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7. Conclusão, Limitações e Sugestões 

Verifica-se que, efectivamente, a diferença real-imaginário explica algumas alterações 

ao nível da percepção materna acerca dos comportamentos do bebé e acerca da confiança 

materna em cuidar deste. Contudo, observa-se também que, apesar de os bebés se incluírem na 

faixa da prematuridade ligeira, estas mães experimentam diferentes sentimentos constatáveis 

na ambivalência verificada acerca da sua confiança em cuidar do bebé. Portanto, considera-se 

que, apesar de estes bebés serem fisicamente os mais semelhantes aos de termo, o que traz 

alguma gratificação a estas mães, isto não invalida que estas se sintam inseguras relativamente 

à realidade interactiva do conacto precoce mãe-bebé.   

7.1. Limitações e sugestões para investigações futuras 

Relativamente às limitações deste estudo, estas prendem-se com o número reduzido de 

sujeitos que compõem a amostra o que não nos permite generalizar os dados obtidos. Por outro 

lado, a morosidade das questões burocráticas inviabilizou a recolha de um maior número de 

sujeitos.  

Outra limitação refere-se ao estado de grande vulnerabilidade e fragilidade emocional 

em que estas mães se encontravam no momento da resposta aos questionários, devido à 

prematuridade dos seus bebés e à proximidade com o momento do parto. Embora a maioria das 

inquiridas tenha dado o seu consentimento para participar, foi comum estas sentirem que a sua 

experiência com o bebé ainda era muito reduzida por este se encontrar internado.  

Por outro lado, considero que o número elevado de itens que constituíam a totalidade 

do questionário possa ter também condicionado a disponibilidade para responder aos 

instrumentos.  

Embora se tenham produzido resuldos interessantes, a investigação teria ficado mais 

completa se, devido à multicolinearidedade, não se tivessem retirado as variáveis “Satisfação 

Conjugal” e “Suporte Social”, visto que, nesta fase da vida, ambas as variáveis têm uma 

importância muito relevante. 

Por fim, é importante referir que existe pouca literatura actual acerca deste tema, sendo 

que, os estudos existentes remetem-se à década passada e têm por base autores clássicos.  

Relativamente às sugestões, considera-se que seria uma mais valia perceber como as 

variáveis “Satisfação Conjugal” e “Suporte Social” influenciam a percepção materna acerca da 

diferença bebé real-imaginário. Compreender se a percepção materna das mães pré-termo se 
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altera com o tempo ou com a alta do bebé da unidade de neonatologia. E, por outro lado, 

perceber se a vivência do parto influencia a percepção materna acerca do bebé.  

Também seria interessante, perceber a influência da percepção materna acerca da 

diferença real-imaginário em mães de bebés com uma idade gestacional inferior. E, ainda, 

como esta diferença se observa em mães de gémeos. 

Por fim, penso que também seria interessante compreender de que forma a diferença 

entre o bebé imaginário e o bebé real, em mães de bebés com algum tipo de anomalia ou 

deficiência, pode influenciar a percepção materna quer ao nível dos comportamentos do bebé, 

quer ao nível da sua capacidade em cuidar deste.  
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