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Resumo 

 

Objectivo: O principal objectivo de esta investigação foi estudar a influência do estilo 

de orientação para a maternidade na percepção materna do comportamento do bebé, 

relativamente a características do temperamento, do comportamento alimentar e do 

padrão de choro do bebé.  

Amostra: Mães (N = 42) de bebés entre os 0 e os 7 meses de idade, recrutadas em 

clínicas privadas de Pediatria e nos contactos pessoais da investigadora. 

Instrumentos: Após a leitura da folha de informação à participante e a obtenção do 

consentimento informado, cada participante tinha de preencher, em conjunto com a 

investigadora, um Questionário Sociodemográfico e Clínico. De seguida, eram-lhe 

entregues quatro questionários: Questionário Facilitadores e Reguladores (QFR), 

Questionário das Características do Bebé (QCB), Questionário sobre o 

Comportamento Alimentar do Bebé (QCAB), Questionário sobre o Padrão de Choro 

(QPC) sendo, assim, preenchidos por esta ordem. 

Hipóteses: Foram testadas três hipóteses específicas em que a variável independente 

foi o estilo de orientação para a maternidade e as variáveis dependentes foram: o 

temperamento do bebé (H1), o comportamento alimentar do bebé (H2) e o padrão de 

choro do bebé (H3).  

Resultados: Através das análises de regressão, a hipótese H1 foi parcialmente 

confirmada. As hipóteses H2 e H3 não foram confirmadas, contudo, observou-se que 

algumas variáveis sociodemográficas e clínicas desempenham um papel importante 

ao nível de estas temáticas. 

Conclusão: Algumas subescalas do temperamento do bebé parecem ser explicadas 

pelo estilo de orientação para a maternidade, ainda que não funcionem todas no 

mesmo sentido quando percepcionadas pela mãe, uma vez que se verificam aspectos 

que parecem ser sobretudo influenciados por questões fisiológicas. Assim sendo, 

questões mais ligadas à qualidade da comunicação mãe-bebé parecem ser 

influenciadas fundamentalmente por características do funcionamento materno.  

 

Palavras-chave: Estilo de orientação para a maternidade; Temperamento do bebé; 

Comportamento alimentar do bebé; Padrão de choro do bebé.  
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Abstract 

 

Objective: The main objective of this research was to study the influence of 

orientation style for motherhood upon maternal perception of infant behavior, for 

temperament characteristics, eating behavior and crying pattern. 

Sample: Mothers (N = 42) of babies between 0 and 7 months of age, recruited in 

private clinics of Pediatrics and among personal contacts of the researcher. 

Instruments: After reading the participant information paper and informed consent 

being obtained, each participant filled, along with the researcher, the 

Sociodemographic and Clinical Questionnaire. Then four questionnaires were given 

to participants: Facilitators and Regulators Questionnaire (FRQ), Infant 

Characteristics Questionnaire (ICQ), Baby Eating Behaviour Questionnaire (BEBQ) 

and Crying Pattern Questionnaire (CPQ), completed in this order. 

Hypotheses: We tested three specific hypotheses in which the independent variable 

was the orientation style for motherhood and the dependent variables were: the 

temperament of the baby (H1), the eating behavior of the baby (H2) and the crying 

pattern of the baby (H3). 

Results: Through regression analysis, H1 was partially confirmed. H2 and H3 were 

not confirmed, however, it was observed that some sociodemographic and clinical 

variables play an important role at these themes. 

Conclusion: Some subscales of the temperament of the baby appear to be explained 

by the orientation style for motherhood, but they do not work in the same direction as 

perceived by the mother, once that some aspects seem to be particularly influenced by 

physiological issues. Thus, issues more related to the quality of mother-infant 

communication seem to be influenced primarily by characteristics of maternal 

functioning. 

 

Keywords: Orientation style for motherhood; Infant’s temperament; Infant’s eating 

behaviour and Infant’s crying pattern. 
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1. Enquadramento Teórico 

 

1.1. A interacção mãe-bebé e o desenvolvimento do bebé 

 Quando se estuda o bebé estuda-se, além disso, alguém, uma vez que o bebé 

não existe sozinho, faz parte de uma relação (Winnicott, 1966). O desenvolvimento 

do bebé começa muito antes da sua concepção (Avô, 1988). Segundo o autor 

anteriormente referido, a imagem do bebé surge interiorizada de forma inconsciente e 

idealizada desde a infância, quando a mãe ainda era uma criança e brincava com as 

suas bonecas ou cuidava, maternalmente, do irmão mais novo. Durante a gravidez, 

primeira etapa do desenvolvimento, é estabelecida uma ligação íntima e profunda 

entre a mãe e o seu bebé que influenciará o seu relacionamento futuro.  

 Dentro das várias perspectivas teóricas existentes acerca do desenvolvimento 

social e afectivo do bebé, a escola psicanalítica ocupa um lugar de grande relevância, 

uma vez que foca a importância das primeiras relações da criança enquanto 

experiências essenciais no desenvolvimento do indivíduo (Wendland, 2001). Avô 

(1988) refere que o contacto precoce permite estabelecer um vínculo afectivo mais 

intenso e duradouro entre a mãe e o bebé, com consequências benéficas para o 

desenvolvimento global da criança. Neste sentido, o contacto precoce parece 

favorecer um entendimento biológico e afectivo desde muito cedo. O bebé, quando 

nasce, vem dotado de um conjunto de capacidades que funcionam como uma base 

sólida do desenvolvimento futuro (Davis, 2011).  

A interacção precoce entre mãe e bebé tem sido definida como um “diálogo 

comportamental” ou uma conversa que ocorre entre a mãe e o bebé (Bakeman & 

Brown, 1977, p. 196). Neste sentido, é estabelecido um contacto entre ambos em que 

a comunicação surge através de uma troca recíproca de mensagens (Figueiredo, 

1996). Este “diálogo”, onde mãe e bebé se avaliam e experimentam, contribui 

significativamente para o estabelecimento de um ambiente afectivo, de compreensão 

mútua, essencial para o desenvolvimento futuro da criança (Avô, 1988). O estudo da 

interacção mãe-bebé é percepcionado através de uma abordagem interactiva, ou seja, 

a interacção é encarada como um sistema diádico em que as influências se 

movimentam tanto na direcção da mãe para o bebé como do bebé para a mãe (Stern, 

1974, cit. por Figueiredo, 2001). De esta forma, o processo designado de “feedback”, 

influência mútua, recíproca ou bidireccional, indica que o comportamento de cada 

elemento da díade exerce uma influência e, por sua vez, é influenciado pelo 
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comportamento do outro (Mazet, 1993, cit. por Figueiredo, 2001). De acordo com 

Carvalho (1988, cit. por Wendland, 2001), “a interacção é um evento que ocorre 

entre indivíduos e não nos indivíduos” (p. 48). Neste sentido, a mãe ocupa um papel 

relevante na relação e organiza as interacções da mesma forma que participa 

intimamente nas perturbações que podem surgir no bebé. 

 A interacção mãe-bebé surge após o período de gravidez em que a mãe 

elaborou mentalmente, consciente ou inconscientemente, certas imagens, 

preocupações ansiosas, fantasmas, várias esperas e antecipações em relação à criança 

que vai nascer (Mazet & Stoleru, 2003). Esta interacção inicia-se nos primeiros 

instantes após o nascimento e representa um “período sensível” em que a mãe está 

particularmente apta para construir um laço de ligação com o seu bebé.  

É importante referir, também, um conceito que surge associado à perspectiva 

psicanalítica: “interacção fantasmática”. Esta concepção foi introduzida por Kreisler 

e Cramer (1981) para designar a interacção ao nível da vida psíquica da mãe e do 

bebé, ou seja, para definir a existência de interacções recíprocas que ocorrem entre 

mundos subjectivos, nomeadamente da mãe e do bebé, para além daquilo que é 

directamente observável. Esta interacção fantasmática surge através do significado 

atribuído pela mãe e da interpretação do comportamento do bebé, onde as suas 

vivências e o seu funcionamento psíquico servem de base às suas percepções 

(Figueiredo, 1996). Neste sentido, as fantasias da mãe interferem na sua forma de 

estar com o bebé e, por isso, há que ter em conta o modo como este é investido no 

mundo das suas fantasias (Soulé, 1987, cit. por Figueiredo, 2001).   

 A fase imediata ao parto desempenha um papel importante no 

desenvolvimento mental, uma vez que é activado todo um sistema de cuidados 

maternais decorrente do contacto com o recém-nascido (Canavarro, 1999). Coimbra 

de Matos (2002) foca também esta questão do contacto desde a primeira hora após o 

parto, em que as mães apresentam uma maior sensibilidade para discriminar os apelos 

do bebé e também uma tendência maior para considerarem qualidades e atributos 

positivos. Estas mães revelam, ainda, uma maior adaptação à função maternal, um 

melhor desempenho e investimento na criança, assim como uma estruturação mais 

adequada das suas funções. Quando surgem relações afectivas mais negativas, 

decorrentes de esta interacção precoce, verifica-se uma vulnerabilidade associada a 

problemas de saúde mental. De esta forma, as experiências interpessoais na vida da 

criança desempenham um papel fulcral no seu desenvolvimento psicológico 
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(Canavarro, 1999). O período pós-parto permite o estabelecimento de uma relação 

extremamente profunda com gratificações tanto afectivas como de prazer (Cordeiro, 

1982). O contacto corporal mãe-bebé, nos momentos após o nascimento, apresenta 

efeitos positivos na interacção mãe-bebé, quer a curto quer a longo prazo (Figueiredo, 

2001).  

A interacção entre a mãe e o bebé é um evento que se relaciona com 

características maternas, com o bebé e com o contexto sociocultural em que ocorre a 

interacção (Figueiredo, 2001). De esta forma, por um lado, as características 

individuais da mãe (idade, personalidade, educação) influenciam o comportamento 

que esta tem com o seu bebé e são responsáveis pela qualidade da interacção mãe-

bebé que se estabelece na díade. Por outro lado, as características individuais de cada 

bebé (sexo, temperamento, maturidade) determinam o seu comportamento perante a 

mãe e influenciam, também, a qualidade da interacção mãe-bebé. 

A mãe, enquanto cuidadora, funciona como um apoio necessário e adequado 

ao crescimento saudável do recém-nascido, devido à constância da sua presença e à 

qualidade da sua relevância (Coimbra de Matos, 2002). Neste sentido, aspectos como 

nutrição, infecções, drogas e experiências psicológicas maternas são transmitidas ao 

feto e afectam tanto o comportamento actual como o desenvolvimento da criança 

(Brazelton, 1996, cit. por Davis, 2011). Os cuidados maternais constituem, por isso, 

“uma ecologia inicial e abrangente do desenvolvimento infantil” (Bornstein & 

Tamis-LeMonda, 2001, p. 271). 

Tem-se verificado que existe uma pré-adaptação entre mãe e bebé, desde o 

nascimento, que permite a construção de um sistema de comunicação entre ambos 

(Vinter, 1987, cit. por Moura, Ribas, Seabra, Pessôa, & Nogueira, 2004). Outros 

autores (Trevarthen & Hubley, 1978, cit. por Moura et al., 2004) também referiram 

que o bebé tem uma motivação básica para se relacionar com os outros humanos. A 

criança nasce com uma necessidade social primária que é satisfeita pelos contactos 

sociais com a mãe (Bowlby, 1990). O desenvolvimento da criança é o resultado de 

diversas interacções dinâmicas (transacções) entre a criança, a experiência 

providenciada pela família e pelo seu contexto de vida em geral (Sameroff & 

Chandler, 1975).  

 Nas interacções mãe-bebé, o papel dos afetos, sentimentos e emoções é 

transmitido de um para outro através do espelhamento, do contágio ou das reacções 

contingentes dentro de um curto espaço de tempo, aspecto este que permite o 
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desenvolvimento da intersubjetividade (Moura et al., 2004). Esta forma de interacção 

está presente nos primeiros meses de vida do bebé (entre os 2 e 3 meses) e refere-se 

ao interesse do bebé pela fala da mãe e à capacidade de orientar a sua atenção para o 

rosto de esta respondendo imediatamente às suas solicitações. As principais funções 

da interacção mãe-bebé que promovem o desenvolvimento infantil são as seguintes: 

promoção da compreensão social através da comunicação com os outros; 

desenvolvimento da vinculação associado à qualidade da interacção mãe-bebé; 

aquisição da linguagem como capacidade comunicativa e regulação emocional. Sendo 

assim, apresentam diversas funções cognitivas, linguísticas, sociais e emocionais para 

o desenvolvimento da criança (Bornstein &Tamis-LeMonda, 2001). Esta interacção 

desempenha uma experiência essencial ou crítica para o desenvolvimento da criança, 

uma vez que possibilita uma aprendizagem no relacionamento com os outros (Stern, 

1980) e permite moldar a experiência futura da criança com o mundo, com as pessoas 

e com os objectos (Bowlby,1993).  

 O desenvolvimento mental da criança é percepcionado como uma “dialéctica 

relacional: de inter-relação entre o indivíduo e o mundo, a natureza e a cultura, o ser 

e o ambiente, a maturação por processos intrínsecos inscritos no código genético e o 

desenvolvimento sob o impacte estimulante ou inibidor – mas sempre modificante – 

do condicionalismo mesológico” (Coimbra de Matos, 2002, p. 282). É relevante 

referir, também, alguns conceitos definidos por Winnicott, autor que se preocupou 

com o aspecto primordial dos cuidados maternos adequados, indissociáveis do bebé e 

que garantem uma boa saúde mental (Gueniche, 2005). Neste sentido, quando se 

encontra uma criança, a esta, estão associados cuidados maternos, sendo que o rosto 

da mãe é o primeiro e o único verdadeiro espelho da criança (Winnicott, 1949, cit. por 

Gueniche, 2005). A organização da experiência é realizada pela criança, contudo, 

assenta na percepção materna que esta tem sobre o bebé (Greenberg & Mitchell, 

2003).  

Winnicott (1956) descreveu o conceito de “preocupação materna primária” 

como sendo o estado de dedicação característico da mãe que permite fornecer ao bebé 

um meio para cuidar do seu crescimento. É, ainda, referido que, este estado, em que a 

mãe fica absorvida em fantasias e experiências, representa uma característica natural e 

adaptativa, com carácter tanto psicológico como biológico, recorrente no último 

trimestre de gravidez e nos primeiros meses de vida do bebé. De este conceito, resulta 

uma “mãe suficientemente boa”, isto é, uma mãe que apresenta, por vezes, fraquezas 
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momentâneas, mas que não são superiores àquelas que o bebé pode experimentar ou 

suportar. Outro conceito essencial na teoria de Winnicott (1979) é o de “holding”, 

isto é, o acto de suster, conter, securizar, apoiar e fornecer necessidades à criança quer 

do ponto de vista físico quer psicológico. Sendo assim, este é um conceito que 

representa um aspecto complexo e fulcral no desenvolvimento do bebé.  

É essencial, a um desenvolvimento saudável, um meio ambiental perfeito 

durante um período breve. De acordo com Winnicott (1979), este meio perfeito requer 

uma sensibilidade exacta e profunda da mãe em relação às necessidades e aos gestos 

do bebé. Assim, a mãe funciona como um espelho que fornece ao bebé um reflexo da 

sua própria existência e dos seus gestos, apesar das qualidades imperfeitas e 

fragmentadas que estas representam. Neste sentido, “quando eu olho, sou visto, logo 

existo” (p. 151).  

Para concluir, é importante ter em conta que a interacção mãe-bebé se 

estabelece a três níveis: comportamental, emocional e fantasmático e, por isso, deve 

ser considerada na sua tripla dimensão (Mazet, 1993, cit. por Figueiredo, 2001).  

 

1.2. Estilos de orientação para a maternidade 

 Começaremos por abordar, de um modo geral, os conceitos subjacentes a esta 

temática e a forma como se articulam, isto é, na questão da gravidez, enquanto uma 

experiência única na vida da mulher, e na maternidade, enquanto fase de mudança. 

Posteriormente, focaremos o modelo psicanalítico desenvolvido por Raphael-Leff 

(1983), acerca da orientação para a maternidade que vai permitir uma maior 

compreensão de esta dinâmica.  

 Na vivência da gravidez ocorrem aspectos tanto psicológicos como físicos, no 

sentido em que se verificam expectativas culturais, alterações corporais, mudanças na 

identidade e nos papéis sociais (Colman & Colman, 1994). Segundo os autores 

descritos, a mulher grávida entra em contacto íntimo com o seu mundo interior, ou 

seja, os processos inconscientes encontram-se à superfície e são muito mais acessíveis 

do que em outras fases do ciclo de vida. Portanto, a gravidez é algo que supõe o 

contacto entre dois mundos (Chbani & Pérez-Sánchez, 1998).  

 A gravidez e a maternidade “jogam-se no (des)equilíbrio entre estar junto, 

dar continuidade, proteger e estar separado, promover a descontinuidade e a 

autonomia” (Canavarro, 2001, p. 17). Assim sendo, “a gravidez transcende o 

momento da concepção assim como a maternidade transcende o momento do parto” 
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(Canavarro, 2001, p. 19), uma vez que ambos são processos dinâmicos de construção 

e de desenvolvimento. Por um lado, a gravidez é um processo definido a nível 

temporal, uma vez que corresponde ao período existente entre a concepção e o parto. 

Por outro lado, a maternidade é um processo que ultrapassa a gravidez, uma vez que é 

considerado um projecto a longo prazo, se não, um projecto para toda a vida 

(Canavarro, 2001). Colman e Colman (1994) referem que a gravidez é um estádio de 

desenvolvimento muito curto que inicia um estádio muito mais longo, isto é, a 

condição de ser mãe. Para Leal (1990), a maternidade “requer que, mais do que 

desejar ter um filho, se deseje ser mãe” (p. 365). 

 A experiência da maternidade varia de acordo com o significado que lhe é 

atribuído. Gravidez e maternidade surgem como a representação de um encontro com 

contornos únicos cujo significado é atribuído de acordo com as experiências de 

vinculação durante a infância e a adolescência (Canavarro, 2001). Sendo assim, 

quando existe um projecto adaptativo de maternidade, a gravidez é uma fase que 

permite a preparação para ser mãe, isto é, ensaiar cognitivamente papéis e tarefas 

maternas, ligar-se de forma afectiva ao bebé, iniciar uma reestruturação de relações no 

sentido de integrar o novo elemento da família e encará-lo como ser único, com vida 

própria. É, por isso, um processo onde ocorrem mudanças de identidade, de papéis e 

de funções, não só da mãe, mas de toda a família (Colman & Colman, 1994).  

 A maternidade desempenha um papel fundamental nos primeiros anos de vida 

da criança, devido à necessidade constante de prestação de cuidados essenciais para 

um crescimento harmonioso, “à dádiva de amor, ao interesse, à partilha e à 

responsabilidade permanente” (Canavarro, 2001, p. 19). Neste sentido, ao longo do 

primeiro ano de vida, mãe e bebé aprendem a “jogar a vida em conjunto” (Canavarro, 

2001, p. 75), isto é, são necessários alguns ingredientes como a segurança, a protecção 

e a regulação emocional para a construção da relação entre ambos.  

 Raphael-Leff (2009) refere que, embora a gravidez e a maternidade sejam 

guiadas por emoções, cognições e comportamentos únicos, existe uma tendência 

diferente para cada mulher, isto é, a atitude perante a maternidade é encarada, pelas 

mães, de forma diferente consoante o estilo de orientação. Neste sentido, no estilo 

facilitador, a maternidade representa a consumação da identidade feminina em que as 

mulheres possuem uma capacidade privilegiada de criar, conter e nutrir uma nova 

vida. Contrariamente, no estilo regulador, a maternidade é percepcionada enquanto 

forma institucionalizada de prestar cuidados primários à criança sendo a tarefa 
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maternal estabelecida através de uma rotina que irá garantir a previsibilidade das 

necessidades do bebé. No entanto, no estilo reciprocador, a maioria das mulheres 

grávidas consegue integrar positivamente as emoções ambivalentes e as incertezas 

perante a gravidez e a maternidade. 

Raphael-Leff (1983) desenvolveu um modelo psicanalítico associado às 

representações maternas conscientes e inconscientes da infância e da maternidade no 

qual identificou duas orientações distintas: a mãe facilitadora e a mãe reguladora. A 

mãe facilitadora acredita que o “bebé sabe o que é melhor”, contrariamente, a mãe 

reguladora acredita que o “cuidador sabe o que é melhor” (Raphael-Leff, 1983, p. 

388). Neste sentido, a mãe que possui um estilo facilitador adapta-se ao bebé 

assumindo uma postura de disponibilidade imediata para com a criança. A mãe que 

possui um estilo regulador, espera que seja o bebé a adaptar-se ao mundo e procura 

regular as gratificações da criança de acordo com as suas necessidades. 

Segundo Raphael-Leff (1985a/1985b), a orientação facilitadora encara a 

gravidez e a maternidade como um acontecimento de auto-realização, isto é, um ponto 

forte na construção de uma identidade feminina. Há um enfoque na crença de que os 

bebés são sociáveis desde o início, conscientes das suas próprias necessidades e 

capazes de comunicar esses mesmos desejos. A mãe facilitadora dedica-se ao bem-

estar do seu filho nos primeiros anos de vida, adapta-se ao bebé e, de forma empática, 

interpreta e cumpre espontaneamente os seus desejos. No que diz respeito à 

alimentação, no estilo facilitador há um obstáculo face à definição de uma rotina: as 

únicas indicações que devem ser seguidas são relativas ao próprio bebé, através da 

necessidade de a mãe se manter receptiva e atenta. A mãe facilitadora propicia 

alimentação ao seu bebé sempre que este sentir necessidade e deixa-o mamar até 

adormecer ou até querer. Relativamente aos padrões de sono, o bebé da mãe 

facilitadora dorme, muitas vezes, na cama dos pais e foca a sua atenção naquilo que o 

rodeia, mantendo um sono intermitente por muitos meses. 

Contrariamente, a orientação reguladora percepciona a criança como pré-

social e considera a tarefa materna como a socialização-regulação do comportamento 

do bebé e de treino para a sua inserção em uma rotina realista. A mãe reguladora 

partilha o seu papel com outros cuidadores e o cuidador materno é visto como 

substituível. As mães reguladoras amamentam os seus bebés por dois motivos: o de 

que é “melhor para o bebé”, ao prever a imunidade e a nutrição ideal e o de que é 

“melhor para a mãe”, ao apressar a recuperação da figura pré-gravidez. Nesta fase, é 
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introduzido o biberão para complementar a alimentação, de forma a permitir a 

alimentação social, uma vez que muitas mães reguladoras não gostam de alimentar 

em público. Em relação aos padrões de sono, o bebé da mãe reguladora fica 

condicionado a dormir durante a noite, ainda em uma idade precoce.  

Estas duas orientações para a maternidade, nomeadamente, facilitadora e 

reguladora, levaram ao conceito de mães intermédias, em que se verifica uma filosofia 

subjacente distinta da própria mãe, ou seja, um estilo denominado reciprocador 

(Raphael-Leff, 1993, cit. por Sharp & Bramwell, 2004). Este grupo de mães é 

definido como reciprocador, uma vez que estas conseguem tolerar melhor a incerteza 

e as várias emoções, suas e do bebé. A ambivalência é aceite como uma parte da 

experiência complexa de ser mãe. Esta orientação envolve um grande esforço 

emocional: em vez de se adaptarem ao bebé ou de esperarem que este se adapte, estas 

mães sabem que cada momento deve ser conscientemente reflectido, tendo em conta a 

frequência das necessidades em conflito de todos os membros da família. Para as 

mães reciprocadoras, a unidade primária não é nem a mãe-bebé enquanto facilitadora, 

nem o casal enquanto regulador, mas sim um conjunto flutuante de relações dentro da 

própria família. O mecanismo utilizado nesta orientação é o de empatia, regulado pela 

experiência de compaixão acerca das necessidades do bebé enquanto separado e 

diferente da sua mãe (Raphael-Leff, 2010). 

As orientações maternais referentes aos estilos regulador, facilitador e 

reciprocador reflectem diferentes pontos de vista subjacentes à maternidade, ao bebé e 

à auto-avaliação. A orientação da mãe, em qualquer gravidez, é encarada como um 

reflexo do estado actual do seu mundo interno e da situação social e psicológica na 

qual se encontra (Sharp & Bramwell, 2004). 

Scher e Blumberg (1992) realizaram um estudo associado a questões culturais 

e metodológicas onde identificaram, para além dos grupos já definidos, o termo 

bipolar (sentido conflituoso). Este grupo caracteriza-se por um estilo com duas 

respostas distintas e contrastantes, pelo que devem ser discriminadas através dos 

intermédios moderados. 

É-nos possível referir que a maternidade, nos grupos facilitador, regulador e 

reciprocador, se insere dentro da normalidade. Contudo, os extremos do estilo 

facilitador e do regulador, bem como do grupo conflituoso podem estar associados à 

patologia (Raphael-Leff, 2010). Raphael-Leff (1985b) afirma que o stress pós-parto 

está relacionado com factores interpessoais, físicos, económicos ou socioculturais 
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que, muitas vezes, impedem a mãe de cumprir as suas próprias expectativas face à 

maternidade.  

 

1.3. Temperamento 

 Actualmente, não existe uma definição universalmente aceite de 

temperamento. Ao longo do tempo, verificou-se um crescente interesse teórico 

relativamente ao temperamento enquanto fenómeno bio-comportamental que levou a 

um aumento do número de estudos empíricos sobre estas questões (Wachs & Bates, 

2001). 

 O conceito de temperamento assenta nas diferenças existentes entre os 

indivíduos, nas disposições ou tendências comportamentais, que ocorrem em uma fase 

precoce da vida do sujeito e se mantêm relativamente estáveis através ao longo da 

vida (Goldsmith, Buss,  Plomin, Rothbart, Thomas, Chess, Hinde, & McCall, 1987; 

Bates, 1987). Bates (1980) define o conceito de temperamento como uma percepção 

social, constituída por componentes objectivos e subjectivos. De esta forma, verifica-

se uma interinfluência do estilo comportamental da criança e das características 

psicológicas dos pais (Bates & Bayles, 1984). O temperamento do bebé é, em grande 

parte, influenciado pelo tipo de funcionamento psicofisiológico, uma vez que a 

reactividade cardíaca, na presença de estímulos aversivos, se relaciona com o 

temperamento que a criança desenvolve e interfere com o seu estilo comportamental 

ao longo da infância (Gunnar, Porter, Wolf, Rigatuso, & Larson, 1995).  

 Thomas, Chess e Birch (1968, cit. por Pereira, Matos, & Pires, 2003) 

consideraram o temperamento um atributo psicológico independente de todos os 

outros, uma vez que surge à nascença, mas pode ser influenciado pelo ambiente. 

Neste sentido, através das descrições dos pais, foram identificadas nove dimensões do 

comportamento que podem ser observadas em crianças, entre as quais: 1) 

aproximação/afastamento de novas experiências; 2) adaptação às mudanças; 3) humor 

positivo versus humor negativo; 4) intensidade das reacções emocionais; 5) 

ritmicidade do funcionamento biológico; 6) persistência perante obstáculos 

ambientais; 7) distractibilidade; 8) nível de actividade e 9) limiar de estimulação 

necessária para se obter uma resposta.  

 Surgiram, assim, três grupos de crianças de acordo com o seu temperamento: 

as “difíceis”, as “fáceis” e as “lentas no envolvimento” (Goldsmith et al., 1987). 

Contudo, Mebert (1991) referiu um quarto componente relativo às “expectativas 
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parentais”, no sentido em que os pais formam expectativas estáveis de como os bebés 

serão ainda antes de estes terem nascido.  

 Podemos referir que algumas dimensões do comportamento neonatal e do 

temperamento do bebé estão associadas à qualidade da interacção mãe-bebé que se 

estabelece na díade (Van den Bloom & Hoeksma, 1994). O “temperamento difícil” 

inclui uma baixa ritmicidade, elevado afastamento, adaptação lenta, elevada 

ocorrência de humor negativo e reacções intensas. Lounsbury e Bates (1982) referem 

que a criança difícil é aquela que tem tendência para o choro e para a agitação em 

diversas situações. De esta forma, o “temperamento difícil” relaciona-se com a 

tendência que a criança tem para chorar. É, ainda, referida em este estudo, a relação 

entre a quantidade/qualidade de choro e a percepção materna de dificuldade. 

Contrariamente, o “temperamento fácil” inclui ciclos regulares para comer e dormir, 

respostas positivas perante novas situações, em conjunto com uma tolerância à 

frustração. Por fim, as crianças que possuem um “lento envolvimento” caracterizam-

se por poucas respostas negativas quando expostas a novas situações (Thomas & 

Chess, 1968, cit. por Rothbart & Gartstein, 2009). Alguns estudos (Milliones, 1978; 

Osofsky, 1986, citados por Figueiredo, 2001) referiram que as mães dos bebés recém-

nascidos com maiores níveis de irritabilidade apresentam uma menor disponibilidade 

para interagir e proporcionam uma menor estimulação interactiva. Contrariamente, 

nos bebés que possuem um “temperamento fácil”, as mães interagem de forma mais 

positiva. Van den Bloom e Hoeksma (1994) realizaram um estudo onde concluíram 

que os bebés de temperamento difícil (irritáveis) diferiam dos bebés de 

“temperamento fácil” (não irritáveis), relativamente à quantidade de expressões 

emocionais positivas e negativas, assim como no interesse pelo meio. Os autores 

descritos identificaram, também, uma associação significativa entre o temperamento 

do bebé e a conduta interactiva da mãe. Neste sentido, as mães dos bebés com 

“temperamento difícil” apresentavam-se mais negativas, proporcionavam menor 

contacto visual e menor envolvimento afectivo, assim como uma estimulação menos 

adequada e uma menor resposta aos sinais positivos do bebé, em comparação com as 

mães dos bebés com “temperamento fácil”.  

 São diversas as perspectivas que abordam o tema do temperamento. No 

entanto, existem aspectos comuns a todas as abordagens. De esta forma, 

independentemente da perspectiva, todas afirmam que: o conceito de temperamento 

surge associado às diferenças individuais através da forma como os indivíduos se 
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comportam; as suas diferenças têm uma origem hereditária ou constitucional com 

importância variável de acordo com cada teoria; existe uma influência do meio sob o 

temperamento e que as suas dimensões apresentam um carácter mais ou menos 

estável (Pires, 1994).    

 Comportamentos desviantes e mal-adaptativos encontram-se directamente 

influenciados pela família, especialmente pela mãe, nos primeiros anos de vida 

(Chess, 1964, cit. por Chess & Thomas, 1986). O temperamento constitui uma 

variável com poder preditivo considerável associado à psicopatologia do 

desenvolvimento (Rutter, 1982, cit. por Chess & Thomas, 1986). As características 

temperamentais, relativas ao tipo/quantidade de gritos e choro, e a variabilidade dos 

estados de vigilância influenciam a interacção diádica, isto é, a comunicação que o 

bebé tem com os outros é influenciada pelo seu temperamento. Este foi um aspecto 

estudado por Richard (1990, cit. por Pereira et al., 2003) ao verificar que algumas 

características do temperamento favoreciam a homeostase no seio da díade, enquanto 

outras induzem uma patologia interaccional. O exagero patológico, como 

característica de temperamento, é prejudicial para a criança, devido às suas 

consequências directas na auto-imagem, relações sociais e actividades (Chess & 

Thomas, 1986).  

 

1.4. Comportamento alimentar 

 A alimentação constitui uma função basilar a todo o desenvolvimento 

psicológico do bebé (Cordeiro, 1982). O autor referido afirma que a função alimentar 

está associada a uma necessidade biológica e a uma fonte de satisfação para o bebé, 

assim como a uma forma de contacto de este com o mundo exterior. O tipo de 

alimentação escolhido pela mãe (alimentar ao peito ou ao biberão) influencia a 

qualidade da interacção que se observa na díade mãe-bebé (Figueiredo, 2001). Nas 

díades em que a mãe escolhe alimentar ao peito, a interacção entre ambos é, 

geralmente, mais adequada do que nas díades em que a figura materna opta por outro 

tipo de alimentação (Kuzela, Stifter, & Worobey, 1990). 

 A relação que se estabelece entre o bebé e o seio materno é fulcral na 

interacção precoce, uma vez que daí floresce um prazer recíproco na intimidade, uma 

comunicação profunda e um conhecimento mútuo, surgindo a relação primária 

essencial para um desenvolvimento adequado do recém-nascido e para o 

estabelecimento de características maternas de apoio e de estímulo social, assim como 
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uma maturação biopsicológica da mulher (Coimbra de Matos, 2002). A mamada 

precoce cria o primeiro laço de união de esta relação primária que vai influenciar o 

comportamento posterior do relacionamento humano (Coimbra de Matos, 2002). É 

através de esta ocorrência que “o recém-nascido realiza as primeiras experiências de 

satisfação de uma necessidade biológica e de acalmia, de um estado de tensão e 

irritabilidade nervosa” (Coimbra de Matos, 2002, p. 273).  

 Esta função nutritiva serve de base às primeiras aquisições relacionais, 

decorrentes do contacto pele-a-pele, do movimento, do som e do olhar. São estas 

formas de comunicação que estruturam toda a relação entre mãe e filho (Coimbra de 

Matos, 2002). O mesmo autor refere, ainda, que é através de este contacto e da 

comunicação que se estabelece um desejo de obtenção de prazer, uma necessidade, 

associadas à sucção e, posterior, satisfação alimentar.  

 A amamentação é considerada um acto de apoio e de conforto para o bebé, em 

conjunto com vantagens nutricionais (Lawrence, 2009). Neste sentido, o leite materno 

desempenha uma função importante no estabelecimento de mecanismos de defesa 

somáticos contra algumas infecções (Cordeiro, 1982). Segundo Winnicott (1945), a 

mãe fornece, ao bebé, um meio seguro no seio do qual o bebé é experienciado e 

contido, ou seja, um bebé que não tenha tido alguém para reunir os seus pedaços 

começa a sua tarefa de auto-integração em uma situação de desvantagem. 

 Kuzela, Stifter e Worobey (1990) realizaram um estudo em que observaram os 

benefícios da amamentação na qualidade da interacção mãe-bebé, nomeadamente em 

contexto de interacção livre. Os autores referidos concluíram que a qualidade da 

interacção mãe-bebé era influenciada pelo facto de a mãe estar ou não a dar de mamar 

ao bebé, uma vez que as mães que amamentavam ao peito apresentavam, mais 

frequentemente, iniciativas positivas de jogo e de contacto físico, assim como maiores 

expressões de afecto positivo para com o bebé. Neste sentido, por um lado, os bebés 

que eram amamentados ao peito apresentavam maior contacto físico e maior número 

de vocalizações. Por outro lado, verificou-se um menor número de sentimentos de 

zanga na interacção com a figura materna.  

 A estimulação táctil, durante a amamentação, é considerada uma componente 

essencial para a interacção da díade mãe-bebé, assim como o contacto físico entre a 

mãe e o bebé (Alfaya & Schermann, 2005).  Um estudo realizado por Lavelli e Poli 

(1998) observaram dois grupos de mães e de bebés em que foram comparados os 

comportamentos maternos de mães que amamentavam ao peito e de mães que não 
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amamentavam ao peito. Através de este estudo, foi possível concluir que as mães que 

amamentavam ao peito tinham uma tendência para tocar, acariciar e sorrir mais, 

ficando mais atentas ao processo de pausa-sucção do bebé em comparação com as 

mães que alimentavam os bebés com biberão, mostrando-se mais sensíveis aos sinais 

do bebé. Klaus, Kennell e Klaus (2000, cit. por Alfaya & Schermann, 2005) 

referiram, também, que as mães que amamentam ao peito descrevem uma maior 

sensação de proximidade, calor e amor, assim como um maior envolvimento na 

ligação com o seu bebé. 

Durante o aleitamento, são estabelecidos verdadeiros diálogos 

comportamentais entre a mãe e o bebé, no sentido em que obedecem às regras de 

alternância, isto é, enquanto o bebé suga, a mãe fica em silêncio de forma a não 

perturbá-lo e guarda as suas intervenções para os momentos de pausa na sua 

actividade de sucção. Sendo assim, durante a mamada, a mãe interpreta de forma 

correcta os sinais do bebé e respeita os seus próprios ritmos (Field, 1977; Kaye, 1977; 

Lézine, Robin, & Cortial, 1975; Wolf, 1968, citados por Figueiredo, 2001).  

 

1.5. Padrão de choro 

 O choro do bebé começa por ser a primeira forma de linguagem, uma vez que 

contém aspectos linguisticamente salientes da fala humana considerados, 

psicologicamente, baseados e adaptados para a comunicação (Lester & LaGasse, 

2009). Através de este choro, as crianças comunicam os seus sentimentos, as suas 

necessidades e os seus desejos, em que a afinação, sonoridade, melodia e entoação 

possuem um papel fulcral.  

 O bebé, ao chorar e ao estar agitado, revela um sinal social que serve como 

uma forma de comunicação entre o bebé e a mãe (Thoman, Acebo, & Becker, 1983). 

Lester e LaGasse (2009) referiram que os bebés apresentam dois tipos de choro 

quando nascem: choro de dor e choro básico. O choro de dor surge quando o bebé 

apresenta sinais de dor ou de urgência e, geralmente, é alto, forte, com início súbito e 

inclui longos períodos de apneia. No choro básico, o grito é utilizado para tudo o 

resto, como é o caso da fome, e não apresenta longos períodos de falta de respiração. 

Winnicott (1957, cit. por Correia dos Santos, 2000) distingue quatro tipos de choro: 

satisfação, dor, raiva e tristeza que transmitem a evolução do bebé.  

 O choro é considerado um “evento diádico” (Lester & LaGasse, 2009, p. 89), 

em que o papel do cuidador é duplo: interpretar o choro do bebé (fome ou dor) e agir 
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em conformidade com essa interpretação. Vários estudos (Hunziker & Barr, 1986; 

Lewis & Ramsay, 1999; Axia & Weisner, 2002) referiram a ligação existente entre o 

cuidado materno e o choro do bebé, em que a atitude da mãe tem impacto sobre o 

comportamento infantil.  

 Brazelton (1962, cit. por Bonichini, Axia, St. James-Roberts, & DeCian, 2008) 

identificou que o padrão de choro dos bebés é caracterizado por um aumento global 

do choro nas primeiras semanas de idade, seguindo-se uma diminuição de este padrão 

após três a quatro meses, findos os quais se mantém relativamente estável. Todos os 

bebés choram, contudo, a frequência e a duração do choro estão relacionadas com o 

comportamento materna. Neste sentido, a forma de responder ao choro do bebé é um 

dos primeiros desafios enfrentados pelas mães (Donovan, Leawitt, & Walsh, 1997).

 De acordo com Hofacker e Papusek (1998), 66% das crianças até aos seis 

meses apresentam elevadas quantidades de choro e de comportamento agitado (média 

de quatro horas e meia por dia - “choro extremo”). Os restantes lactentes (“choro 

moderado”) choram ou permanecem agitados, em média, duas horas por dia, 

comparativamente ao grupo de controlo (uma hora) (Papousek & Hofacker, 1995, cit. 

por Hofacker & Papusek, 1998).  

 A literatura mostra-nos que o padrão de choro varia de acordo com os períodos 

do dia. Contudo, é mais comum ao fim da tarde e início da noite (Barr, 1990b; 

Lehtonen, Gormally, & Barr, 2000, citados por Bonichini et al., 2008). Tem-se 

verificado, ao longo do tempo, a existência de uma grande variabilidade individual no 

choro (St. James-Roberts, Conroy, & Wilsher, 1998; St. James-Roberts & Plewis, 

1996), isto é, alguns bebés choram muito e necessitam de um período mais longo para 

serem acalmados, enquanto outros não choram tanto ou é mais fácil acalmá-los. Outra 

questão que tem surgido associada a este comportamento é a relação entre o choro e o 

comportamento dos pais, no que se refere ao cuidar, embora esta não se verifique 

consistente para todos os autores. 

 Anzieu (1985, cit. por Correia dos Santos, 2000) refere a importância de uma 

comunicação emocional de base sonora para a constituição do self.  O choro fornece, 

portanto, informação acerca da integridade biológica do bebé. Sendo assim, este 

comportamento é um exemplo da base biológica do comportamento humano e das 

formas multifacetadas em que a nossa espécie se adapta às exigências ambientais 

(Lester & LaGasse, 2009).  
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2. Objectivo e hipótese geral 

 

2.1. Objectivo 

 Aprofundar o conhecimento acerca da influência das características da mãe, 

neste caso dos estilos de orientação para a maternidade, e relacioná-las com questões 

ligadas à percepção materna do comportamento do bebé, relativas a características do 

temperamento, do comportamento alimentar e do padrão de choro. 

 

2.2. Hipótese geral 

 O estilo de orientação para a maternidade tem um impacto significativo na 

percepção materna do comportamento do bebé, relativamente ao temperamento, ao 

comportamento alimentar e ao padrão de choro. 
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3. Método 

 

3.1. Definição de variáveis 

  Quanto à variável independente, esta é definida através do estilo de orientação 

para a maternidade, de acordo com a categorização da autora Raphael-Leff (2009). 

Esta identifica três estilos alternativos: o estilo facilitador, o estilo regulador e o estilo 

reciprocador. 

Por outro lado, as variáveis dependentes correspondem à percepção materna 

do comportamento do bebé, no que diz respeito ao temperamento, ao comportamento 

alimentar e ao padrão de choro.  

 

3.2. Operacionalização de variáveis 

 

3.2.1. Questionário Sociodemográfico e Clínico 

 Este questionário tem o objectivo de recolher informações específicas acerca 

das participantes do estudo. De esta forma, pretende-se recolher dados da mãe (idade, 

nacionalidade, escolaridade, profissão, estatuto conjugal, agregado familiar), dados do 

pai (idade, nacionalidade, escolaridade, profissão, estatuto conjugal), dados da 

gravidez (se a gravidez foi planeada e/ou desejada, complicações durante a gravidez, 

tipo de parto) e dados do bebé (peso e comprimento à nascença, índice de Apgar, tipo 

de alimentação).  

 Para a avaliação da profissão, será utilizada a Classificação Nacional das 

Profissões proposta pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (2001). 

Assim, destacam-se os seguintes grupos: 1) Quadros Superiores da Administração 

Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa; 2) Especialistas das Profissões 

Intelectuais e Científicas; 3) Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio; 4) Pessoal 

Administrativo e Similares; 5) Pessoal dos Serviços e Vendedores; 6) Agricultores e 

Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas; 7) Operários, Artífices e 

Trabalhadores Similares; 8) Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da 

Montagem e 9) Trabalhadores Não Qualificados.  

 Para a avaliação do estatuto socioeconómico, será utilizada a classificação 

social internacional proposta por Graffar (1956). Neste sentido, serão avaliados cinco 

domínios entre os quais: profissão; nível de instrução; fontes de rendimento familiar; 

conforto do alojamento e aspecto do bairro habitado. Estes domínios classificam-se de 
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um a cinco, de acordo com a sua ordem de apresentação e são, posteriormente, 

somados obtendo-se uma classificação final que coloca o indivíduo e a sua família em 

uma de cinco classes distintas: Classe I (5 a 9 pontos); Classe II (10 a 13 pontos); 

Classe III (14 a 17 pontos); Classe IV (18 a 21 pontos) e Classe V (22 a 25 pontos).  

 

3.2.2. Questionário Facilitadores e Reguladores (QFR) 

O Questionário Facilitadores e Reguladores (QFR) (Raphael-Leff, 2009) 

pretende avaliar o estilo de orientação para a maternidade por parte da figura materna 

(Raphael-Leff, 1983). É um questionário semi-estruturado em que a mãe responde a 

questões que se referem: 1) ao estabelecimento de uma rotina diária, 2) ao método de 

alimentação e desmame e 3) à atribuição de sociabilidade precoce ao seu bebé. Este 

instrumento é composto por seis questões, cujos itens são de escolha múltipla e de 

resposta aberta.  

Raphael-Leff (2009) utilizou critérios de pontuação e referiu a influência da 

cultura, no que diz respeito a actividades como a alimentação e o desmame. De esta 

forma, os critérios devem ser ajustados de acordo com estas mesmas recomendações e 

com as normas locais. As respostas aos itens 1, 2A e 3 são pontuadas de 0 (resposta 

facilitadora extrema: não rotina, alimentação quase contínua, o bebé comunica mesmo 

antes do nascimento) a 4 (resposta reguladora extrema: especificação inflexível dos 

tempos/actividades, o bebé é alimentado de acordo com o horário estabelecido, a 

comunicação social do bebé começa após os dois meses). O item 2B é cotado de -1 a 

+1. Os itens 4 e 5 são cotados de 0 a 2. Neste âmbito, tendo em conta a pontuação 

total do questionário, o mínimo possível é de -1 e o máximo possível é de 17. 

 Tal como referido por Scher (2001), o acordo inter-avaliadores em uma sub-

amostra de dados actuais (n = 24) foi de 86%. Scher e Blumberg (1992) 

administraram este questionário duas vezes em um período de duas semanas, sendo 

que a confiabilidade teste-reteste foi de r = .95.  

 É de referir, ainda, que as mães são classificadas de acordo com cinco 

categorias: facilitadoras extremas, facilitadoras moderadas, intermédias 

(reciprocadoras), reguladoras moderadas e reguladoras extremas (Raphael-Leff, 

2009). De esta forma, aquelas que obtêm uma pontuação de 0 em todos os itens foram 

classificadas de facilitadoras extremas e as que indicaram 4, em todos os itens, foram 

classificadas de reguladoras extremas (Scher, 2001).  
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3.2.3. Questionário das Características do Bebé (QCB) 

 O questionário referente às características do bebé, Infant Characteristics 

Questionnaire (ICQ), foi desenvolvido por Bates, Freeland, & Lounsbury (1979) do 

qual resultou a tradução portuguesa realizada por Soares, Rangel-Henriques e Dias 

(2010) e, posteriormente, a validação para a população portuguesa realizada por 

Carneiro, Dias, Magalhães, Soares, Rangel-Henriques, Silva, Marques e Baptista 

(2010). Este questionário foi, também, adaptado para educadores (Magalhães et al., 

2010). Este é um questionário de auto-relato que é aplicado às mães ou a outras fontes 

de informação relevantes. Pretende avaliar o temperamento do bebé, de acordo com as 

percepções maternas acerca da dificuldade do temperamento dos filhos. Bates, 

Freeland e Lounsbury (1979) identificaram a “quantidade de choro” como aspecto 

central que define o temperamento difícil. Neste sentido, operacionalizaram este 

conceito de acordo com quatro factores distintos: 1) “chorão/difícil” (associado a 

aspectos da emocionalidade negativa da criança); 2) “adaptabilidade” (avalia as 

respostas dos bebés a novas situações); 3) “apatia” (avalia a emocionalidade 

positiva) e 4) “imprevisibilidade” (referente à maior ou menor dificuldade de prever 

algumas necessidades fisiológicas da criança).  

 O questionário é constituído por 24 itens, os quais podem ser classificados de 

acordo com uma escala de tipo Likert, em que 1 caracteriza o temperamento fácil e, 

contrariamente, 7 caracteriza o temperamento difícil. Os itens de este questionário 

tiveram uma influência das dimensões de temperamento definidas por Thomas, Chess 

e Birch (1963/1968, cit. por Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979), das variáveis de 

variabilidade e capacidade para ser acalmado de Prechtl’s (1963, cit. por Bates, 

Freeland, & Lounsbury, 1979) e, por fim, das variáveis de “rabugice” e sociabilidade 

de Robson e Moss’s (1970, cit. por Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979).  

 Os valores de consistência interna, relativamente ao ICQ aos seis meses, para 

as quatro subescalas do estudo realizado por Bates, Freeland e Lounsbury (1979) são 

os seguintes: “chorão/difícil” (α = .79); “adaptabilidade” (α = .75); “apatia” (α = 

.39) e “imprevisibilidade” (α = .50).  

 

3.2.4. Questionário sobre o Comportamento Alimentar do Bebé (QCAB) 

 O Questionário sobre o Comportamento Alimentar do Bebé, Baby Eating 

Behaviour Questionnaire (BEBQ), desenvolvido por Llewellyn, van Jaarsveld, 

Johnson, Carnell, & Wardle (2011), surgiu devido à necessidade de um instrumento 
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psicométrico que avaliasse o comportamento alimentar infantil, em um período em 

que a alimentação fosse composta exclusivamente por leite. Neste sentido, foi 

utilizado como base o Questionário sobre o Comportamento Alimentar da Criança, 

Children’s Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ) (Wardle, Guthrie, Sanderson, & 

Rapoport, 2001) cujas subescalas foram consideradas adequadas para este estudo. De 

esta forma, quatro das subescalas referentes ao CEBQ não foram incluídas no BEBQ 

por serem consideradas inadequadas para bebés que eram alimentados exclusivamente 

com leite (“sobre-ingestão emocional”, “sub-ingestão emocional”, “desejo de 

beber” e “selectividade alimentar”).  

 Este questionário é composto por 18 itens que avaliam quatro factores 

distintos: “prazer na comida” (4 itens), “resposta à comida” (6 itens), “ingestão 

lenta” (4 itens) e “resposta à saciedade” (3 itens). Assim, as subescalas “prazer na 

comida” (nível subjetivo de prazer experimentado ao comer) e “resposta à comida” 

(vontade do bebé querer comer) são indicadoras de um maior apetite ou maior 

interesse na alimentação. As subescalas “ingestão lenta” (ritmo a que o bebé se 

alimenta) e “resposta à saciedade” (regulação do apetite de modo a compensar uma 

refeição anterior) referem as características associadas a um melhor controlo do 

apetite ou a um menor interesse pela alimentação. Temos, ainda, o item 4 que foi 

considerado um item individual que se refere ao “apetite geral”, sendo que se 

encontra correlacionado com todas as subescalas referidas anteriormente.  

É pedido ao cuidador para descrever o estilo de alimentação do seu bebé nas 

refeições ao longo de um dia típico. As opções de resposta são as mesmas que a 

versão CEBQ, sendo apresentadas em uma escala do tipo Likert: “nunca = 1”, 

“raramente = 2”, “às vezes = 3”, “frequentemente = 4” e “sempre = 5”. 

 

3.2.5. Questionário sobre o Padrão de Choro (QPC) 

O Questionário sobre o Padrão de Choro, Crying Pattern Questionnaire 

(CPQ), foi desenvolvido por Wolke, Meyer, & Gray (1994) e traduzido e adaptado 

para a língua portuguesa por Miguel (2012). É um instrumento de auto-relato da 

figura materna que pretende avaliar a duração do choro e da agitação do bebé durante 

a manhã, a tarde, o fim da tarde e a noite.  

O QPC é composto por 12 itens, fornecendo informações que se referem a 

quatro categorias, de acordo com a percepção das mães, acerca de: 1) da quantidade 

de choro e do período do dia em que ocorre o choro; 2) de situações em que o choro 
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ocorre; 3) da orientação do choro e da procura de aconselhamento sobre o mesmo e 4) 

das respostas de choro (por exemplo, deixar de gritar) (McGlaughlin, 2001).  

 

3.3. Hipóteses específicas 

 

H1: Os estilos facilitador, regulador e reciprocador dão contributos significativos para 

a explicação da variância estatística das várias subescalas do temperamento do bebé.  

 

H2: Os estilos facilitador, regulador e reciprocador dão contributos significativos para 

a explicação da variância estatística das várias subescalas do comportamento 

alimentar do bebé. 

 

H3: Os estilos facilitador, regulador e reciprocador dão contributos significativos para 

a explicação da variância estatística das várias subescalas do padrão de choro do bebé. 

 

3.4. Procedimento 

 Os dados para esta investigação foram recolhidos de duas formas: através de 

consultas programadas em clínicas privadas de Pediatria, na área de Lisboa (n = 35), 

e, em menor número, através de contactos da investigadora (n = 7).  

Os questionários eram aplicados durante o período de espera para a consulta, 

na sala de espera, a mães com bebés de idades compreendidas entre os zero e os sete 

meses. De esta forma, as mães eram informadas dos objectivos da investigação e a 

investigadora pedia a sua colaboração para o decorrente estudo, sendo a sua 

participação voluntária.  

Caso decidissem colaborar, eram-lhes entregues a folha de informação à 

participante, assim como a declaração de consentimento informado. Posteriormente, 

eram fornecidos os questionários referentes à investigação: 1) Questionário 

Sociodemográfico e Clínico (Marcão, 2013); 2) Questionário Facilitadores e 

Reguladores (Raphael-Leff, 2009; Tradução de Marcão, 2013); 3) Questionário das 

Características do Bebé (Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979; Tradução de Soares, 

Rangel-Henriques, & Dias, 2010); 4) Questionário sobre o Comportamento Alimentar 

do Bebé (Llewellyn, Jaarsveld, Johnson, Carnell, & Wardle, 2011; Adaptação de 

Miguel, 2012) e 5) Questionário sobre o Padrão de Choro (Wolke, Meyer, & Gray, 
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1994; Adaptação de Miguel, 2012). O tempo despendido pelas participantes, na 

resposta aos questionários, foi de, aproximadamente, trinta minutos. 

 Durante o preenchimento dos questionários, a investigadora permaneceu junto 

das participantes de forma a poder esclarecer alguma dúvida assegurando, contudo, 

alguma privacidade através de um ambiente reservado e próprio para o preenchimento 

dos questionários e pelo cuidado relacional. Neste sentido, não foram questionadas 

informações pessoais que não fossem relevantes para o estudo, assim como não foram 

registadas informações que pudessem identificar as participantes.  

 Todos os dados recolhidos foram codificados de forma a garantir a 

confidencialidade e o anonimato, para que não fosse possível uma identificação das 

participantes. Sendo assim, os consentimentos informados foram separados dos 

respectivos questionários para que esta confidencialidade fosse assegurada.  

 

3.5. Selecção da amostra 

 Para a recolha de amostra, foram seleccionadas algumas clínicas privadas de 

Pediatria, na área de Lisboa, que pudessem estar disponíveis para este tipo de 

investigação e, ainda, realizados alguns contactos pessoais por parte da investigadora. 

 Após autorização formal da Direcção das clínicas de Pediatria, foi iniciada a 

recolha da amostra junto de mães com bebés entre os zero e os sete meses que se 

dirigiam às consultas programadas. Sendo assim, conseguiu-se obter uma amostra 

final de 42 participantes.  

 

3.6. Caracterização da amostra 

 

3.6.1. As participantes  

 As mães que constituem a amostra têm entre 22 e 43 anos, sendo a média das 

idades de 33.48 anos (SD = 5.14). A quase totalidade das participantes possui 

nacionalidade Portuguesa (97.6%) e 2.4% são de origem Russa. Em relação aos anos 

de estudo com sucesso das mães, a média é de 16.60 anos (SD = 2.93), sendo que a 

senhora menos escolarizada conta com 9 anos e a mais escolarizada com 24 anos. No 

que se refere ao estatuto ocupacional das mães, é de referir que 71.4% se encontram 

empregadas, 23.8% estão desempregadas e 4.8% são estudantes. Importa, também, 

nomear que, de acordo com a Classificação Nacional de Profissões, definida pelo 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (2001), a maioria das mães da nossa 
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amostra se insere no grupo 2 – Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 

(42.9%) e no grupo 3 – Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (21.4%).  

 No que diz respeito aos dados recolhidos em relação aos pais dos bebés, a 

média das idades é de 36.43 anos (SD = 6.60), sendo que os valores variam entre 22 e 

53 anos. A nacionalidade da maioria dos pais é Portuguesa (97.6%), seguida de 

Angolana (2.4%). Quanto ao número de anos de estudo com sucesso dos pais, 

podemos indicar uma média de 14.19 anos (SD = 3.25), em que o pai com 

escolaridade mais baixa apresenta 7 anos de estudo e o pai com escolaridade mais 

elevada possui 20 anos. Tendo em conta o estatuto ocupacional dos pais, a maioria 

encontra-se empregada (97.6%) e 2.4% está desempregada. Através da utilização da 

Classificação Nacional de Profissões, definida pelo Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (2001), verificamos que, na nossa amostra, os grupos de maior afluência 

são o 2 – Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas (42.9%) e o 3 – 

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (16.7%).  

Relativamente à informação do casal, o estatuto socioeconómico (Graffar) 

predominante é o nível II (52.4%), seguido do nível I (38.1%) e do nível III (9.5%). 

Na duração conjugal (n= 40), a média é de 7.14 anos (SD = 5.20). Quanto ao número 

de filhos em comum, verificou-se uma média de 1.52 filhos. Em relação ao número de 

relações conjugais anteriores, observou-se que tanto a maioria das mães como dos 

pais se encontra, até à data, na sua primeira relação conjugal. Contudo, 14.3% dos 

pais afirma que já experienciou uma relação conjugal anterior, assim como 4.8% das 

mães. No que se refere ao número de filhos anteriores à relação conjugal actual, 

podemos indicar que há uma probabilidade nos pais muito elevada (11.9%) em 

comparação com as mães (0%) – toda a análise poderá ser consultada dos Anexos 

VIII e IX.  

 

3.6.2. A vida reprodutiva e o parto 

 Em relação à gravidez, achou-se relevante saber se teria sido ou não desejada e 

planeada. Assim, observa-se que a maioria das gestantes desejou a gravidez (95.2%) 

em comparação com aquelas que não desejaram (4.8%). Ainda de referir que 71% das 

mães planearam a gravidez. Foi mencionado, pelas mães, uma gravidez vigiada, com 

uma média de 9.9 consultas (SD = 3.15).  

 Quando inquiridas acerca do tipo de parto, 52.4% das mães afirmaram ter tido 

um parto vaginal com epidural, 42.9% um parto de cesariana com anestesia local e 
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4.8% um parto vaginal sem epidural. Em termos dos instrumentos médicos utilizados 

durante o trabalho de parto, 76.2% das parturientes não necessitou de qualquer 

instrumento, 16.7% refere o uso da ventosa e 7.1% nomeia os fórceps. A média de 

semanas de gestação no momento de nascimento é de 38.8 (SD = 1.51) em que os 

valores variam entre as 33 e as 41 semanas – toda a análise poderá ser consultada dos 

Anexos VIII e IX. 

  

3.6.3. Os bebés 

 A amostra é constituída por 59.5% de bebés do sexo masculino e 40.5% de 

bebés do sexo feminino. A média de idade dos bebés é de 3.86 meses (SD = 2.21), 

sendo que a idade varia entre os 0 e os 7 meses (.37 e 7.97 meses, respectivamente). 

Quanto ao índice de Apgar, ao 1.º minuto (n = 42), a média é de 9.07 (SD = .89) e os 

valores variam entre 5 e 10; ao 5.º minuto (n = 41), a média é de 9.93 (SD = .26) com 

valores compreendidos entre 9 e 10 e, ao 10.º minuto (n = 6), a média é de 9.83 (SD = 

.41).  

 No que se refere ao peso à nascença, os valores diferem entre 1.985kg e 

4.020kg, sendo que a média é de 3.129kg (SD = .47). A média do comprimento à 

nascença é de 48.32cm (SD = 2.56) com valores entre 38 e 52 cm. Considerando os 

cuidados intensivos neonatais após o parto, 90.5% das mães refere não ter necessitado 

e 9.5% afirma ter recebido alguns cuidados, nomeadamente necessidade de 

permanecer na incubadora (4.8%), de um tratamento de incompatibilidade sanguínea 

(2.4%) e de incubadora em conjunto com cuidados intermédios (2.4%).  

 Relativamente ao tipo de alimentação recebido pelo bebé, destaca-se a 

amamentação (45.2%), o biberão + sopa + papa (11.9%), o biberão e o biberão + papa 

(ambos com 7.1%) – toda a análise poderá ser consultada dos Anexos VIII e IX. 
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4. Resultados 

 Os resultados a seguir apresentados resultam da análise estatística dos dados 

obtidos através dos 42 protocolos, com recurso ao programa IBM SPSS Statistics 20. 

Começaremos por apresentar a análise da consistência interna, através do parâmetro 

Alpha de Cronbach, das escalas utilizadas na amostra, entre elas: Questionário 

Facilitadores e Reguladores (QFR), Questionário das Características do Bebé (QCB) 

e Questionário sobre o Comportamento Alimentar do Bebé (QCAB). 

 Posteriormente, procederemos à testagem de ajustamento à distribuição 

normal das variáveis em estudo (sociodemográficas e psicométricas) através dos 

testes Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk e dos Q-Q Plots.  

 De seguida, serão apresentadas as escalas referidas anteriormente, ao nível da 

estatística descritiva, nomeadamente: média, desvio-padrão, valores mínimos e 

máximos.  

 Por último, serão expostas as análises de regressão para estudar de que forma 

as variáveis dependentes (percepção materna do temperamento, do comportamento 

alimentar e do padrão de choro do bebé) podem ser explicadas pela variável 

independente (estilo de orientação para a maternidade) e por algumas variáveis 

sociodemográficas e clínicas, testando as hipóteses elaboradas para este estudo.  

 

4.1. Análise da consistência interna 

 

4.1.1. Questionário Facilitadores e Reguladores (QFR) 

 Relativamente ao QFR, foi analisado o estilo de orientação para a maternidade 

enquanto escala total, constituída pelos 6 itens originais (1, 2A, 2B, 3, 4 e 5). 

Constatou-se um coeficiente α de .064, sendo considerado um valor muito baixo. 

Apesar de se obter um coeficiente mais satisfatório aquando da eliminação do item 5, 

decidiu-se manter a configuração inicial utilizada pela autora  – toda a análise do QFR 

poderá ser consultada no Anexo X. 

 

4.1.2. Questionário das Características do Bebé (QCB) 

 No que se refere ao QCB, foi realizada a consistência interna das várias 

subescalas que compõem o questionário: “chorão/difícil”, “adaptabilidade”, 

“apatia” e “imprevisibilidade” – toda a análise poderá ser consultada no Anexo XI.  



 

26 

 

 Na subescala “chorão/difícil”, constituída pelos itens 1, 5, 6, 12, 13, 17, 22 e 

24, verificou-se um coeficiente α de .841, não sendo necessário alterar a configuração 

dos itens. Relativamente à subescala “adaptabilidade”, composta pelos itens 9, 10, 11 

e 20, observou-se um coeficiente α de .726 e, neste caso, também não se procedeu à 

exclusão de qualquer item. Tendo em conta a subescala “apatia”, a consistência 

obtida foi de .610, tendo sido mantidos os três itens que a compõem (15, 16 e 23). Por 

último, quanto à subescala “imprevisibilidade”, o coeficiente α foi de .640 e todos os 

itens se mantiveram (2, 3 e 4).  

 

4.1.3. Questionário sobre o Comportamento Alimentar do Bebé (QCAB) 

 Considerando o QCAB, constatamos a existência de quatro subescalas: 

“prazer na comida”, “resposta à comida”, “ingestão lenta” e “resposta à 

saciedade”, pelo que se procederá à análise da consistência interna de cada uma delas 

– toda a análise poderá ser consultada no Anexo XII .  

 No que se refere à subescala “prazer na comida”, composta pelos itens 1, 3, 6 

e 17, obteve-se um coeficiente α de .698, tornando-se necessária a exclusão do item 3 

para a obtenção de um coeficiente mais aceitável (α = .711). Com a eliminação do 

item 6, poderia obter-se um coeficiente ainda mais satisfatório. Contudo, isso levaria a 

subescala a possuir menos de três itens, o que não é recomendável. Em relação à 

subescala “resposta à comida”, constituída pelos itens 2, 8, 12, 14, 16 e 18, verificou-

se um coeficiente α de .836, não sendo necessário realizar qualquer alteração aos itens 

originais. Na subescala “ingestão lenta”, que inclui os itens 5, 9, 11 e 15, o 

coeficiente α era igual a .727 e, por isso, achou-se pertinente excluir o item 15 de 

forma a obter um coeficiente mais aceitável (α = .833). A subescala “resposta à 

saciedade” mostrou uma consistência interna de .045 e, embora pudesse ser 

melhorada com a exclusão do item 7, também aqui quisemos evitar a existência de 

uma subescala com menos de três itens. Assim, a subescala “resposta à saciedade” 

não pôde ser incluída nas análises de regressão nem na testagem de ajustamento à 

distribuição normal. Por último, temos o “apetite geral” que, sendo constituído 

apenas pelo item 4, não nos permite proceder à análise da sua consistência interna.  
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4.1.4. Questionário sobre o Padrão de Choro (QPC) 

 Relativamente ao QPC, não foi possível proceder à análise da consistência 

interna, uma vez que este questionário é constituído por 12 itens independentes entre 

si.  

 

4.2. Testagem de ajustamento à distribuição normal 

 Considerando o QFR, observou-se um afastamento significativo relativo à 

distribuição normal (p ≤ .05).  

 No que se refere ao QCB, podemos indicar que a subescala 

“imprevisibilidade” se afasta significativamente da distribuição normal (p ≤ .05), ao 

contrário do que acontece com as subescalas “chorão/difícil”, “adaptabilidade” e 

“apatia” que não se afastam significativamente da distribuição normal (p > .05).   

 Relativamente ao QCAB, a subescala “prazer na comida” apresenta um 

afastamento significativo em relação à distribuição normal (p ≤ .05), contrariamente 

às subescalas “resposta à comida” e “ingestão lenta” que não se afastam 

significativamente da distribuição normal (p > .05).  

 Tendo em conta o QPC, é de referir que, à excepção do item 1 (p > .05), todas 

as subescalas demonstram um afastamento significativo relativamente à distribuição 

normal (p ≤ .05). 

 Por último, nas variáveis sociodemográficas, podemos constatar que as 

variáveis que se afastam significativamente da distribuição normal são: número de 

anos de estudo com sucesso da mãe, número de anos de estudo com sucesso do pai, 

tempo conjugal, filhos do casal, relações conjugais anteriores do pai, filhos 

anteriores do pai, número de consultas durante a gravidez, Apgar ao 1.º minuto, 

Apgar ao 5.º minuto e comprimento à nascença (p ≤ .05).  

 Todas as variáveis com afastamento significativo relativamente à distribuição 

normal foram analisadas através dos Q-Q Plots, proporcionados pelos outputs do 

SPSS, verificando-se uma reduzida dispersão dos resultados e, nesse sentido, os 

afastamentos observados não pareceram interferir com a realização da análise de 

regressão para a testagem das hipóteses. Todas as análises de ajustamento e de Q-Q 

Plots podem ser consultadas no Anexo XIII. 
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4.3. Estatística descritiva da amostra nas escalas QFR, QCB, QCAB e QPC 

 Os resultados obtidos, através da análise descritiva das escalas, proporcionam 

uma visão geral dos valores encontrados na amostra no que se refere aos parâmetros 

estudados (ver Anexo XIV).  

 Tendo em conta o Questionário Facilitadores e Reguladores, a média foi de 

5.69 e o desvio-padrão de 2.65, sendo o valor mínimo 2 e o máximo 13.   

 Em relação ao Questionário das Características do Bebé, a subescala 

“chorão/difícil”, apresentou uma média de 24.81 e um desvio-padrão de 6.99, com 

resultados que variam entre 42 e 13. Considerando a subescala “adaptabilidade”, 

podemos referir um valor médio de 11.05 e um desvio-padrão de 3.89, sendo que o 

valor mínimo foi de 4 e o máximo de 20. No que se refere à subescala “apatia”, 

observou-se uma pontuação média de 8.43 e um desvio-padrão de 3.28, com valores 

compreendidos entre 3 e 19. Tendo em conta a subescala “imprevisibilidade”, a 

média foi de 8.26 e o desvio-padrão de 2.70, sendo que os resultados variam entre 3 e 

16.  

 Quanto ao Questionário sobre o Comportamento Alimentar do Bebé, podemos 

referir, na subescala “prazer na comida”, uma média de 13.14 e um desvio-padrão de 

1.62, com valores entre 10 e 15. Relativamente à subescala “resposta à comida”, 

obteve-se um valor médio de 14.21 e um desvio-padrão de 4.18, sendo que o mínimo 

foi de 6 e o máximo de 26. A subescala “ingestão lenta” apresentou uma pontuação 

média de 8.40 e um desvio-padrão de 2.79 em que os valores obtidos variam entre 3 e 

14. No que se refere à subescala “resposta à saciedade”, a média foi de 6.33 e o 

desvio-padrão de 1.43, em que o valor mínimo foi 4 e o máximo 9. Por último, tendo 

em conta o “apetite geral”, a média foi de 4 e o desvio-padrão de .88 com valores 

que variam entre 2 e 5.  

 Considerando o Questionário sobre o Padrão de Choro, sendo os itens 

independentes e as opções de resposta variáveis em cada um, foi necessário proceder-

se à análise de cada item em separado. Assim sendo, no item 1 (“De um modo geral, 

quão irritável diria que é o seu bebé?”), as possibilidades de resposta variam entre -3 

(muito calmo) e +3 (muito irritável). De acordo com as respostas obtidas, verificou-se 

uma média de -.67 e um desvio-padrão de 1.53, com valores que variam entre -3 e +2. 

Em relação ao item 2 (“Durante quanto tempo o seu bebé chora/fica agitado num dia 

normal?”), existiam quatro alíneas de resposta em que: a) ... de manhã (6h – meio-

dia) obteve uma média de 12.43 minutos e um desvio-padrão de 32.65 e os valores 
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variam entre 0 e 210; b) ... à tarde (meio-dia – 18h), apresentou uma pontuação média 

de 15.67 minutos e um desvio-padrão de 29.21, sendo que os resultados alternam 

entre os 0 e os 120; c) ... ao fim da tarde/noite (18h – meia-noite) obteve um valor 

médio de 28.05 minutos e um desvio-padrão de 29.83, com um mínimo de 0 e um 

máximo de 120 e d) ... durante a noite (meia-noite – 6h) apresentou uma média de 

12.83 minutos e um desvio-padrão de 32.62, em que os valores obtidos se situam 

entre 0 e 180. Tal como no item 2, o item 3 (“Quantas crises de agitação e de choro 

acontecem, geralmente, num dia normal?”) apresenta quatro alíneas em que: a) ... de 

manhã (6h – meio-dia) obteve uma média de .44 e um desvio-padrão de .61, sendo 

que o valor mínimo foi de 0 e o máximo de 2; b) ... à tarde (meio-dia – 18h) aponta 

para uma pontuação média de .67 e um desvio-padrão de .93 com valores 

compreendidos entre 0 e 4; c) ... ao fim da tarde/noite (18h – meia-noite) manifesta 

um valor médio de 1.39 e um desvio-padrão de 1.52, sendo a resposta mínima de 0 e a 

máxima de 7 e d) ... durante a noite (meia-noite – 6h) apresenta uma média de .35 

crises e um desvio-padrão de .63 com valores entre 0 e 2. Em relação ao item 4 (“Em 

que medida é que a agitação e o choro variam de dia para dia?”), as possibilidades 

de resposta variam entre 1 (nada) e 5 (imenso), sendo que a pontuação média obtida 

foi de 2.60 e o desvio-padrão de .70 situando-se as respostas entre 2 e 4. No item 5 

(“O seu bebé chora mais ou menos do que esperava?”), a média foi de 2.64 e o 

desvio-padrão de 1.03, com valor mínimo de 1 e máximo de 5. Considerando o item 6 

(“O choro e a agitação do seu bebé são perturbadores para si?”), a média foi de 1.74 

e o desvio-padrão de .67, sendo o valor mínimo de 1 e o máximo de 3. Em relação ao 

item 7 (“Na última semana, ou aproximadamente, durante quanto tempo teve de 

esperar antes de responder ao choro do seu bebé?”), a pontuação média foi de 4.52 

minutos e o desvio-padrão de 7.38, sendo que os valores obtidos variam entre 0 e 45. 

No que se refere ao item 8 (“Alguma vez tentou deixar o seu bebé a chorar até não 

poder mais?”), obteve-se como resultado médio 1.45 com um desvio-padrão de .80, 

sendo que o valor mínimo foi 1 e o máximo 4. No que diz respeito ao item 9 (“Quão 

fácil ou difícil é para si acalmar o seu bebé quando está perturbado?”), a média foi 

de 2.26 e o desvio-padrão de .80, com valor mínimo de 1 e máximo de 4. O item 10 

(“Acha que o seu bebé tem um problema de choro?”) possuía como respostas: “não”, 

“sim, um pequeno problema” e “sim, sérios problemas”. De acordo com os 

resultados obtidos, constatou-se que 95.2% das mães respondeu “não” em 

comparação com 4.8% que respondeu “sim, um pequeno problema”. No item 11 
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(“Procurou aconselhamento sobre o choro do seu bebé?”), 92.9% das participantes 

referiu não ter procurado aconselhamento em comparação com 7.1% que respondeu 

afirmativamente. Caso as mães tivessem respondido “sim” a este item, era-lhes 

pedido que seleccionassem, de entre as várias opções, a que melhor descrevia a 

pessoa a quem se dirigiam. De acordo com os dados obtidos, observou-se que 2.4% 

das mães procurou aconselhamento junto de um enfermeiro pediatra da comunidade, 

2.4% afirma ter procurado apoio junto de um enfermeiro pediatra da comunidade + 

médico (geral ou num hospital) + neonatologista e 2.4% refere aconselhamento com 

familiar + amigo + médico (geral ou num hospital). Por último, relativamente ao item 

12 (“Normalmente, durante quanto tempo é que o seu bebé é carregado/aconchegado 

num período de 24 horas?”), a pontuação média foi de 235.71 minutos e o desvio-

padrão de 172.47, sendo que as respostas das mães variam entre 30 e 720. 

 

4.4. Testagem das hipóteses específicas 

 No sentido de compreendermos de que forma se explica a variância das 

variáveis dependentes em função das variáveis independentes, foi utilizada a análise 

de regressão linear e logística (ver anexo XV). Na sequência de análises prévias, e 

tendo em conta os valores de referência para a Tolerância (nunca < .1) e VIF (nunca > 

10.0), verificou-se a existência de multicolinearidade na presença da variável idade do 

pai (Tol: .086; VIF: 11.582) pelo que houve a necessidade de ser eliminada. 

Prosseguiu-se com a eliminação de variáveis que se mantinham constantes entre todas 

as participantes, entre elas: estatuto conjugal da mãe, relações conjugais anteriores 

da mãe, filhos anteriores da mãe e gravidez vigiada. De seguida, eliminou-se a 

variável Apgar ao 10.º minuto, uma vez que apenas um número muito reduzido de 

participantes respondeu a esta questão. Por último, eliminou-se o tipo de alimentação 

do bebé, uma vez que os resultados obtidos na nossa amostra revelam uma enorme 

complexidade combinatória.  

 Tornou-se necessário proceder, também, à recodificação de algumas variáveis 

para que pudessem entrar na análise de regressão linear, nomeadamente: estatuto 

ocupacional da mãe, estatuto ocupacional do pai, profissão da mãe, profissão do pai, 

estatuto socioeconómico do casal, gravidez desejada, gravidez planeada, tipo de 

parto, parto instrumentalizado, sexo do bebé e cuidados intensivos neonatais. Estas 

variáveis foram recodificadas em 0 e 1: estatuto ocupacional da mãe e estatuto 

ocupacional do pai (0 = inactivo e 1 = activo), profissão da mãe e profissão do pai (0 
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= indiferenciada e 1 = diferenciada), estatuto socioeconómico do casal (0 = Graffar 

III e 1 = Graffar I & II), gravidez desejada (0 = não e 1 = sim) e gravidez planeada (0 

= não e 1 = sim), tipo de parto (0 = cesariana e 1 = vaginal), parto instrumentalizado 

(0 = fórceps ou ventosa e 1 = nenhum), sexo do bebé (0 = feminino e 1 = masculino) e 

cuidados intensivos neonatais (0 = sim e 1 = não). 

 A ordem de entrada das variáveis para a análise de regressão foi realizada por 

agrupamento das mesmas em três modelos. O modelo 1 é constituído pelos dados 

sociodemográficos dos pais e do casal, entre os quais: idade da mãe, idade do pai, 

número de anos de estudo com sucesso da mãe, número de anos de estudo com 

sucesso do pai, estatuto ocupacional da mãe, estatuto ocupacional do pai, profissão 

da mãe, profissão do pai, estatuto socioeconómico do casal, tempo conjugal, filhos do 

casal, relações conjugais anteriores do pai e filhos anteriores do pai. No modelo 2, 

além das variáveis anteriores, adicionaram-se os dados clínicos referentes à gravidez, 

ao parto e ao bebé: gravidez desejada, gravidez planeada, número de consultas 

durante a gravidez, tipo de parto, parto instrumentalizado, sexo do bebé, semanas de 

gestação no momento do nascimento, Apgar ao 1.º minuto, Apgar ao 5.º minuto, peso 

à nascença, comprimento à nascença, idade do bebé em dias e cuidados intensivos 

neonatais. Por último, além das variáveis anteriores, o modelo 3 inclui a variável 

estilo de orientação para a maternidade enquanto variável representativa do 

Questionário Facilitadores e Reguladores. 

 

Tabela 1.  

Análise de regressão (modelos) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Dados sociodemográficos dos 

pais e do casal 

Dados da gravidez, do parto e 

do bebé 

Estilo de orientação para a 

maternidade (QFR) 

 

 

4.4.1. Testagem da hipótese específica 1 

 Para testar esta primeira hipótese, foi necessário analisar, enquanto variável 

dependente, os vários factores do Questionário das Características do Bebé que 

dizem respeito ao temperamento do bebé: “chorão/difícil”, “adaptabilidade”, 

“apatia” e “imprevisibilidade”.  



 

32 

 

 Assim, podemos observar a seguinte tabela relativamente à análise da primeira 

subescala “chorão/difícil”. 

 

Tabela 2.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “chorão/difícil” (QCB)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.616 .380 .104 .380 1.378 .236 

2 
.852 .725 .234 .345 1.353 .291 

3 
.875 .766 .298 .041 2.276 .155 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Tal como se pode observar, nenhum dos modelos apresenta um acréscimo 

significativo para explicar a variância da subescala “chorão/difícil” referente ao 

temperamento do bebé. Fazendo uma análise mais detalhada, constatamos que, no 

terceiro modelo, as três variáveis que oferecem contributos significativos ou quase 

são: a idade do último filho em dias (p = .045), os filhos do casal (p = .079) e o Apgar 

ao 1.º minuto (p = .072).  

 

 De seguida, procedeu-se à análise de regressão relativa à subescala 

“adaptabilidade” do temperamento do bebé. Sendo assim, obtiveram-se os seguintes 

resultados. 

 

Tabela 3.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “adaptabilidade” (QCB)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.705 .496 .272 .496 2.217 .042 

2 
.905 .819 .497 .323 1.925 .119 

3 
.942 .887 .661 .068 7.760 .015 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Podemos verificar que o modelo 1, referente aos dados sociodemográficos dos 

pais e do casal, é responsável por 49.6% da variância explicada da subescala 
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“adaptabilidade” (Acréscimo de F = 2.217, p = .042). Aqui, a variável significativa é 

o número de anos de estudo com sucesso da mãe (p = .002). Temos, ainda, o modelo 

3 que explica 88.7% da variância da variável dependente (Acréscimo de F = 7.760, p 

= .015). Assim, tendo em conta este último modelo, podemos averiguar que as 

variáveis número de anos de estudo com sucesso da mãe (p = .028) e o estilo de 

orientação para a maternidade (p = .015) apresentam um poder explicativo 

significativo e que a variável filhos anteriores do pai pode ser considerada 

interessante (p = .095), assim como o sexo do bebé (p = .056).  

 

 No sentido de compreender a relação entre as nossas variáveis e a subescala 

“apatia”, procedemos à análise de regressão em que esta subescala assume o papel de 

variável dependente. Decorrente da análise de regressão, temos a seguinte tabela de 

resultados. 

 

Tabela 4.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “apatia” (QCB) 

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.747 .558 .361 .558 2.838 .012 

2 
.919 .844 .566 .287 1.983 .109 

3 
.919 .845 .536 .001 .086 .774 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Analisando a tabela apresentada, podemos apurar que uma parte significativa 

da variância da subescala “apatia” pode ser explicada pelas variáveis do modelo 1  

(55.8%, Acréscimo de F = 2.838, p = .012) onde as variáveis mais significativas se 

referem ao número de anos de estudo com sucesso da mãe (p = .003), ao tempo 

conjugal (p = .002) e ao número de filhos do casal (p = .004). Com um valor 

interessante, temos o número de filhos anteriores do pai (p = .092). No terceiro 

modelo, temos as seguintes dimensões com valores significativos: tempo conjugal (p 

= .008), número de filhos do casal (p = .016) e gravidez desejada (p = .034). Ainda de 

referir, enquanto variável interessante, a profissão do pai (p = .062).  
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 Por último, relativamente ao temperamento, analisámos a subescala 

“imprevisibilidade” de forma a explicar a variância da variável dependente. Assim 

sendo, segue-se a tabela com a análise de regressão. 

 

Tabela 5.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “imprevisibilidade” (QCB) 

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.625 .390 .119 .390 1.440 .208 

2 
.877 .769 .356 .378 1.762 .153 

3 
.920 .846 .537 .077 6.473 .024 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Considerando a variável dependente “imprevisibilidade”, podemos afirmar 

que apenas no terceiro modelo se consegue alcançar um valor explicativo e 

significativo (84.6% da variância, Acréscimo de F = 6.473, p = .024). Assim, 

constituem-se como variáveis significativas de este modelo, a profissão do pai (p = 

.022), o tempo conjugal (p = .008), o número de filhos do casal (p = .022), a idade do 

último filho em dias (p = .042), o Apgar ao 1.º minuto (p = .016), o peso à nascença 

(p = .049), o comprimento à nascença (p = .008), os cuidados intensivos neonatais (p 

= .021) e o estilo de orientação para a maternidade (p = .024).  

 

 Resumindo, podemos dizer que a hipótese específica 1 parece ter ficado 

parcialmente confirmada.  

 

4.4.2. Testagem da hipótese específica 2 

 No que se refere à testagem da segunda hipótese, inserimos, como variáveis 

dependentes, as subescalas do comportamento alimentar do bebé resultantes do 

Questionário sobre o Comportamento Alimentar do Bebé: “prazer na comida”, 

“resposta à comida” e “ingestão lenta”.  

  

 Relativamente à primeira subescala do comportamento alimentar do bebé, 

“prazer na comida”, obtivemos a seguinte tabela referente à análise de regressão. 
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Tabela 6.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “prazer na comida” (QCAB) 

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.606 .367 .086 .367 1.305 .272 

2 
.808 .653 .034 .286 .889 .581 

3 
.811 .658 -.025 .005 .194 .667 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Referente à subescala “prazer na comida”, podemos indicar que nenhum dos 

modelos é significativo para explicar a variância de esta variável dependente. 

 

 Através da análise da variável dependente “resposta à comida”, observou-se a 

seguinte análise de regressão.  

 
Tabela 7.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “resposta à comida” (QCAB)  

Modelo R R
2
 

R
2
 

Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.531 .282 -.037 .282 .884 .572 

2 
.876 .768* .353 .486 2.253* .072* 

3 
.879 .772 .316 .004 .236 .636 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

* .05 ≤ p ≤ 1 considerado interessante 

 

  Através da análise da tabela apresentada, podemos constatar que o modelo 2 

nos sugere um valor interessante (Acréscimo de F = 2.253, p = .072) com um 

resultado explicativo da variável dependente de 76.8%. No modelo 2, destacam-se 

como variáveis significativas: a profissão da mãe (p = .047), a profissão do pai (p = 

.025), o tempo conjugal (p = .008), o número de filhos do casal (p = .005), o número 

de filhos anteriores do pai (p = .004) e a gravidez planeada (p= .024). Enquanto 

variáveis interessantes, há que nomear o número de relações conjugais anteriores do 

pai (p = .062) e o Apgar ao 5.º minuto (p = .067). Estas variáveis referidas no segundo 

modelo, voltam a surgir no terceiro modelo com valores explicativos muito 

semelhantes. 
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 Seguidamente, será analisada a subescala “ingestão lenta”. Apresenta-se, 

abaixo, o quadro resultante da análise de regressão. 

 

Tabela 8.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “ingestão lenta” (QCAB)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.652 .426 .171 .426 1.668 .131 

2 
.811 .658 .046 .232 .729 .713 

3 
.832 .693 .079 .035 1.496 .243 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Em relação ao quadro apresentado anteriormente, é de referir que nenhum dos 

modelos parece explicar a variância estatística referente à variável dependente 

“ingestão lenta”. Contudo, no terceiro modelo, surge o estatuto ocupacional da mãe 

(p = .044) enquanto preditor significativo na explicação da variância estatística, assim 

como variável interessante, o sexo do bebé (p = .060).  

 

 Constata-se, assim, que a hipótese específica 2 terá sido infirmada.  

 

4.4.3. Testagem da hipótese específica 3 

 Tal como já referido, o Questionário sobre o Padrão de Choro inclui itens 

independentes e, nesse sentido, será necessário analisar cada um em separado no 

sentido de perceber de que forma se encontram relacionados com os modelos 

utilizados. 

  

 Assim sendo, começaremos pelo item 1 (“De um modo geral, quão irritável 

diria que é o seu bebé?”) que apresenta a seguinte tabela de resultados. 
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Tabela 9.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 1” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.489 .239 -.099 .239 .706 .732 

2 
.781 .610 -.086 .371 1.025 .480 

3 
.806 .649 -.052 .039 1.452 .250 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Considerando o item 1, podemos afirmar que nenhum dos modelos explica a 

variância estatística da variável dependente.  

 

 Procederemos, de seguida, à análise do item 2 (“Durante quanto tempo o seu 

bebé chora/fica agitado num dia normal?”), nomeadamente da alínea a) ... de manhã 

(6h – meio-dia), b) ... à tarde (meio-dia – 18h), c) ao fim da tarde/noite (18h – meia-

noite) e d) durante a noite (meia-noite – 6h). As seguintes análises encontram-se 

apresentadas nos quadros abaixo. 

 

 Sendo assim, temos a análise de regressão referente à alínea a) do item 2. 

 

Tabela 10.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 2A” (QPC) 

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.728 .530 .322 .530 2.542 .022 

2 
.859 .738 .271 .208 .856 .607 

3 
.875 .765 .296 .027 1.496 .243 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 No que diz respeito à alínea a) do item 2, podemos afirmar que o modelo 1 

explica significativamente a variância estatística da variável dependente, sendo 

responsável por 53% do valor (Acréscimo de F = 2.542, p = .022). Assim, 

identificamos, como variáveis significativas: a profissão do pai (p = .047), o número 

de relações conjugais anteriores do pai (p = .037), o número de filhos anteriores do 
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pai (p = .022) e o estatuto socioeconómico do casal (p = .031). Temos, também, com 

valor interessante a idade da mãe (p = .083). De referir, ainda, que a profissão do pai 

se mantém constante nos modelos seguintes enquanto variável significativa (p = .033 

e p = .034, respectivamente).  

 

 Em relação à alínea b) do item 2, segue-se a seguinte análise de regressão. 

 

Tabela 11.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 2B” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.522 .272 -.051 .272 .842 .610 

2 
.809 .654 .037 .382 1.190 .374 

3 
.810 .656 -.031 .002 .081 .781 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Analisando o quadro anterior, podemos observar que este item não consegue 

ser explicado por nenhum dos modelos utilizados. De referir que, através de uma 

análise mais compreensiva, se pode observar como variável interessante o sexo do 

bebé (p = .083).  

  

 Prosseguindo com a alínea c) do item 2, podemos verificar a seguinte análise. 

 

Tabela 12.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 2C” (QPC) 

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.451 .203 -.151 .203 .573 .844 

2 
.658 .433 -.580 .230 .437 .928 

3 
.674 .454 -.638 .021 .499 .492 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Observa-se que a variância da alínea c) do item 2 não é explicada pelos 

modelos apresentados. 
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 Através da análise de regressão da alínea d) do item 2, podemos observar o 

seguinte quadro. 

 

Tabela 13.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 2D” (QPC)  

Modelo R R
2
 

R
2
 

Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.676 .457* .216 .457 1.895* .082* 

2 
.889 .790 .415 .333 1.705 .167 

3 
.889 .790 .370 .000 .000 .991 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

* .05 ≤ p ≤ 1 considerado interessante 

 

 Da observação do quadro exposto, podemos afirmar que embora não existam 

valores significativos, o modelo 1 apresenta um resultado interessante que permite 

explicar 45.7% da variância da variável dependente (Acréscimo de F = 1.895, p = 

.082). Procedemos, assim, a uma análise mais aprofundada das variáveis e 

observámos que, no modelo 1, o número de filhos anteriores do pai (p = .058) e o 

estatuto socioeconómico do casal (p = .058) surgem como variáveis interessantes. No 

modelo 3, enquanto variáveis significativas, temos o Apgar ao 5.º minuto (p = .045), 

que surge também no modelo 2 (p = .033), e como variáveis interessantes destaca-se: 

o número de anos de estudo com sucesso da mãe (p = .092), assim como o número de 

filhos anteriores do pai (p = .090) no modelo 2.   

 

 Posteriormente, debruçar-nos-emos sobre o item 3 (“Quantas crises de 

agitação e de choro acontecem, geralmente, num dia normal?”), composto por quatro 

alíneas: a) ... de manhã (6h – meio-dia), b) ... à tarde (meio-dia – 18h), c) ao fim da 

tarde/noite (18h – meia-noite) e d) durante a noite (meia-noite – 6h).  

 

 Será apresentada, de seguida, a análise de regressão relativa à alínea a) do item 

3. 
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Tabela 14.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 3A” (QPC) 

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.488 .239 -.100 .239 .705 .733 

2 
.683 .467 -.485 .228 .461 .914 

3 
.705 .496 -.511 .029 .758 .400 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 No que se refere à alínea a) do item 3, podemos indicar que nenhum dos 

modelos consegue explicar a variância estatística entre as variáveis. 

 

 Considerando a alínea b) do item 3, a análise encontra-se no quadro em baixo. 

 

Tabela 15.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 3B” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.475 .225 -.119 .225 .654 .778 

2 
.724 .523 -.327 .298 .674 .758 

3 
.726 .528 -.417 .004 .117 .738 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Tendo em conta o quadro apresentado, podemos referir que nenhum dos 

modelos explica a variância estatística da variável dependente.  

 

 Apresentaremos, de seguida, a alínea c) referente ao item 3 no sentido de 

perceber de que forma a variável dependente pode ser explicada. Sendo assim, segue-

se o quadro com os valores obtidos. 
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Tabela 16.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 3C” (QPC) 

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.422 .178 -.188 .178 .487 .905 

2 
.878 .771 .363 .594 2.796 .033 

3 
.878 .771 .314 .000 .006 .937 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 De acordo com os resultados apresentados, podemos referir que o modelo 2 é 

responsável por 77.1% da variância explicada da variável dependente, sendo, por isso, 

significativo (Acréscimo de F = 2.796, p = .033). Tal aspecto, faz-nos pensar na 

influência dos dados clínicos referentes à gravidez, ao parto e ao bebé. Assim, através 

de uma análise mais detalhada, podemos observar que temos como variável 

significativa, no modelo 2, a gravidez desejada (p = .004) e como variável 

interessante o sexo do bebé (p = .080). No modelo 3, ambas as variáveis se mantêm, 

embora com valores menos explicativos (p = .008 e p = .095, respectivamente).  

 

 Procedendo à análise da alínea d) do item 3, temos a seguinte análise. 

 

Tabela 17.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 3D” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.475 .226 -.118 .226 .656 .776 

2 
.740 .548 -.260 .322 .766 .682 

3 
.741 .550 -.351 .002 .063 .806 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Tal como podemos observar acima, nenhum dos modelos utilizados consegue 

explicar significativamente esta variável dependente, assim como não se verifica a 

presença de variáveis significativos e/ou interessantes na análise.  
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 Em relação ao item 4 (“Em que medida é que a agitação e o choro do seu 

bebé variam de dia para dia?”) enquanto variável dependente, obteve-se a seguinte 

tabela. 

 

Tabela 18.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 4” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.655 .428 .174 .428 1.687 .126 

2 
.785 .616 -.070 .188 .526 .872 

3 
.797 .635 -.095 .019 .678 .425 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Relativamente à tabela exposta, é de mencionar que nenhum dos modelos 

apresenta valores explicativos da variável dependente. Contudo, através de uma 

análise mais detalhada, podemos observar que, no modelo 3, surgem como variáveis 

significativas ou quase: a profissão da mãe (p = .040),  a idade da mãe (p = .092) e o 

Apgar ao 5.º minuto (p = .083).  

 

 No que se refere ao item 5 (“O seu bebé chora mais ou menos do que 

esperava?”), obteve-se a seguinte tabela de regressão. 

 

Tabela 19.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 5” (QPC)  

Modelo R R
2
 

R
2
 

Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.615 .379 .102 .379 1.371 .239 

2 
.896 .803* .452 .425 2.323* .065* 

3 
.914 .835 .506 .032 2.549 .134 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

* .05 ≤ p ≤ 1 considerado interessante 

 

 Referente ao item 5, apenas o modelo 2 apresenta um valor interessante do 

ponto de vista preditivo (80.3%, Acréscimo de F = 2.323, p = .065), não sendo, 



 

43 

 

contudo, significativo. Relativamente à realização de uma análise mais 

pormenorizada, podemos indicar que, no modelo 1, temos, como variáveis 

significativas, o número de anos de estudo com sucesso da mãe (p = .027) e o estatuto 

ocupacional da mãe (p = .038) e, como interessantes, o estatuto ocupacional do pai (p 

= .064). O modelo 2, sendo um modelo interessante do ponto de vista explicativo, 

apresenta como variáveis significativas, o estatuto ocupacional da mãe (p = .034) e a 

idade do último filho em dias (p = .007). De referir, também, como variáveis 

interessantes: gravidez desejada (p = .077), tipo de parto (p = .055), peso à nascença 

(p = .068), comprimento à nascença (p = .061) e cuidados intensivos neonatais (p = 

.065). No modelo 3, mantêm-se algumas de estas variáveis, contudo, com diferente 

poder explicativo, sendo que temos como variáveis significativas ou quase: estatuto 

ocupacional da mãe (p = .015), idade do último filho em dias (p = .009), peso à 

nascença (p = .086), comprimento à nascença (p = .054) e cuidados neonatais (p = 

.052).  

 

 No que se refere ao item 6 (“O choro e a agitação do seu bebé são 

perturbadores para si?”), a análise de regressão resultou no seguinte quadro. 

 

Tabela 20.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 6” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.598 .358 .072 .358 1.254 .300 

2 
.743 .553 -.246 .195 .469 .909 

3 
.771 .595 -.215 .042 1.364 .264 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 De acordo com a tabela observada, verificamos que nenhum dos modelos é 

significativamente explicativo do item 6.  

 

 Procederemos, de seguida, ao item 7 (“Na última semana, ou 

aproximadamente, durante quanto tempo teve de esperar antes de responder ao choro 

do seu bebé?”) constituído como variável dependente. 
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Tabela 21.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 7” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.708 .502 .280 .502 2.266 .038 

2 
.983 .966 .904 .464 14.567 .000 

3 
.983 .967 .901 .001 .545 .474 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Considerando o quadro observado anteriormente, podemos referir que os 

modelos 1 e 2 são responsáveis pela explicação do item 7 enquanto variável 

dependente (50.2% e 96.6%, Acréscimo de F = 2.266 e 14.567, p = .038 e p = .000, 

respectivamente). Assim, percebemos, através de uma análise aprofundada, que no 

modelo 1 as variáveis significativas ou quase são: estatuto ocupacional da mãe (p = 

.028) e estatuto socioeconómico do casal (p = .099). Já no modelo 2, as variáveis 

consideradas significativas são: estatuto ocupacional da mãe (p = .020) e gravidez 

desejada (p = .000). Como variáveis interessantes temos, ainda no modelo 2, o 

número de filhos do casal (p = .070) e o número de relações conjugais anteriores do 

pai (p = .052).  

 

 Na análise do item 8 (“Alguma vez tentou deixar o seu bebé a chorar até não 

poder mais?”), obtivemos a seguinte tabela de resultados. 

 

Tabela 22.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 8” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.588 .346 .055 .346 1.189 .339 

2 
.799 .639 -.007 .293 .873 .594 

3 
.834 .696 .088 .057 2.459 .141 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Em relação ao item 8, enquanto variável dependente, podemos referir que 

nenhum modelo explica a variância em causa.  
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 Para a análise do item 9 (“Quão fácil ou difícil é para si acalmar o seu bebé 

quando está perturbado?”), enquanto variável dependente, obtivemos o seguinte 

quadro. 

 
Tabela 23.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 9” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.607 .369 .088 .369 1.314 .267 

2 
.829 .687 .127 .318 1.092 .434 

3 
.837 .701 .103 .014 .625 .443 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Analisando o quadro, observamos que nenhum dos modelos explica a variável 

referente ao item 9. Através de uma análise mais profunda, percebemos que existem, 

no último modelo, variáveis significantes ou quase: comprimento à nascença (p = 

.027), idade do último filho em dias (p = .041), número de filhos do casal (p = .076) e 

profissão do pai (p = .090). 

 

 No que se refere ao item 10 (“Acha que o seu bebé tem um problema de 

choro?”), obteve-se a seguinte tabela de resultados referentes à análise de regressão. 

 

Tabela 24.  

Análise de regressão ordinal relativa à subescala “item 10” (QPC)  

Nota. VI’s: Dados sociodemográficos dos pais e do casal; Dados da gravidez, do parto e do bebé e Estilo de orientação para a 

maternidade  

 

 De acordo com os resultados da tabela acima apresentada, a variável 

dependente não parece ser explicada pelo conjunto das variáveis independentes. 

Através de uma análise mais pormenorizada, podemos constatar que nenhuma das 

variáveis parece ser significativa e/ou interessante.  

Modelo 
-2 Log 

Likelihood 
Qui-quadrado Df Significância 

Modelo nulo 
15.881    

Final 
.447 15.434 26 .949 
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 Relativamente ao item 11 (“Procurou aconselhamento sobre o choro do seu 

bebé?”), obteve-se a seguinte tabela de resultados. 

 
Tabela 25.  

Análise de regressão logística binária relativa à subescala “item 11” (QPC)  

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Tal como podemos verificar nos resultados apresentados, não parecem existir 

valores significativos para a explicação da variável dependente. Após análise 

detalhada, nenhuma das variáveis em estudo se mostrou significativa e/ou 

interessante.  

 

 Por último, para a testagem da variável dependente, no item 12 

(“Normalmente, durante quanto tempo é que o seu bebé é carregado/aconchegado 

num período de 24 horas?”), considerou-se a seguinte tabela de resultados. 

 

Tabela 26.  

Análise de regressão linear relativa à subescala “item 12” (QPC)  

Modelo R R
2
 R

2
 Ajustado 

Acréscimo 

de R
2
 

Acréscimo 

de F 

Significância 

do Acréscimo 

1 
.558 .312 .006 .312 1.020 .459 

2 
.722 .522 -.332 .210 .473 .907 

3 
.723 .523 -.430 .001 .034 .857 

Nota. VI’s: M1 (dados sociodemográficos dos pais e do casal); M2 (dados da gravidez, do parto e do bebé) e M3 (estilo de 

orientação para a maternidade – QFR) 

 

 Tal como se pode verificar, nenhum dos modelos consegue explicar a 

variância estatística referente a esta mesma variável dependente.  

 

 Assim sendo, podemos referir que a hipótese específica 3 parece ter sido 

infirmada.  

 

 

Passo -2 Log Likelihood 
Cox & Snell  

R
2
 

Nagelkerke 

R
2
 

1 .000 .328 1.000 



 

47 

 

5. Discussão de resultados e principais conclusões 

 Na gravidez ocorrem mudanças biológicas, somáticas, psicológicas e sociais 

que influenciam a dinâmica psíquica individual e as relações sociais que se 

estabelecem com os outros. A forma como se vive internamente cada uma de estas 

mudanças contribui para a constituição da maternidade e da relação mãe-bebé 

(Piccinini, Gomes, Nardi, & Lopes, 2008). Memória, afecto e fantasia correspondem a 

aspectos essenciais do funcionamento mental e são fundamentais na compreensão 

analítica da relação humana (Coimbra de Matos, 2002). Podemos, assim, afirmar que 

a mãe e o bebé necessitam de estabelecer uma forte ligação no sentido de criar laços 

de confiança indispensáveis ao desenvolvimento físico e emocional da criança 

(Ferreira, 1990). 

  

 Tendo em conta as análises de regressão realizadas entre as variáveis em 

estudo, podemos constatar que se confirmou parcialmente a primeira hipótese. 

Podemos afirmar que o temperamento é, parcialmente, explicado pelo estilo de 

orientação para a maternidade, ou seja, o facto de a mãe facilitar ou regular a relação 

com o bebé condiciona a forma como o bebé se comporta e desenvolve a sua 

capacidade de interacção com os outros e com o meio. Além disso, as análises 

relativas às outras variáveis dependentes do temperamento permitiram-nos reflectir no 

facto de muitas mães ainda não conseguirem definir o seu bebé enquanto 

diferenciados de si próprias, uma vez que, nesta fase de desenvolvimento, os bebés 

são muito dependentes delas.  

 

 Em relação à segunda hipótese, de acordo com as leituras realizadas, esperava-

se encontrar um contributo significativo do estilo de orientação para a maternidade no 

comportamento alimentar do bebé, uma vez que nos primeiros tempos de vida, a 

função alimentar constitui o ponto central das trocas entre mãe e bebé sendo 

percepcionada enquanto paradigma relacional da díade (Pego, Duarte, & Rodrigues, 

1989). É de referir aqui que, são as variáveis sociodemográficas e clínicas que 

possuem um valor explicativo interessante do comportamento alimentar do bebé. 

Podemos especular que o facto de encontrarmos uma grande diversidade no tipo de 

alimentação da nossa amostra pode estar relacionado com os resultados obtidos, ainda 

que o questionário utilizado se refira ao período em que o bebé é alimentado 

exclusivamente com leite. O estatuto ocupacional da mãe parece relacionar-se com 
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este aspecto, levando-nos a pensar que o facto de a mãe estar mais ou menos 

disponível para o bebé condiciona o interesse do bebé pela alimentação. Assim, a 

qualidade e a coerência do investimento que a mãe faz do filho desempenha um papel 

fundamental na construção das relações objectais (Ferreira, 1990).  

  

 Tendo em conta a terceira hipótese, podemos afirmar que esta foi considerada 

infirmada. A percepção materna do choro do bebé revela a presença de períodos mais 

longos de choro e/ou agitação ao fim da tarde/noite, o que vai de encontro às leituras 

realizadas referidas anteriormente (Barr, 1990b; Lehtonen, Gormally, & Barr, 2000, 

citados por Bonichini et al., 2008). Esta questão faz-nos pensar na influência dos 

dados clínicos referentes à gravidez, ao parto e ao bebé enquanto preditores da 

variância estatística. De um modo geral, a forma como as mães orientam o seu 

comportamento, no sentido de acalmarem o seu bebé, encontra-se relacionado com a 

idade do bebé, o que nos remete para uma interpretação cada vez mais compreensiva 

das intenções e dos sinais emitidos pelo bebé por parte da mãe. Assim, as 

competências interactivas do bebé permitem um envolvimento emocional mútuo entre 

os elementos da díade, uma vez que transmitem à mãe a ideia de que o bebé lhe está a 

responder (Figueiredo, 1996). Ao nível das expectativas criadas pelas mães, no que 

diz respeito à quantidade de choro/agitação do bebé, podemos afirmar que esta 

questão nos faz pensar em aspectos psicológicos associados às representações sobre o 

bebé, isto é, o “bebé imaginário”, um bebé sonhado que, gradualmente, dará lugar a 

um bebé real. Tal idealização é importante e esperada durante o período de gestação, 

uma vez que ajuda na construção da parentalidade e na consciencialização das 

responsabilidades e dos papéis socialmente atribuídos aos pais. Ainda durante a 

gravidez, observa-se um processo representacional em que a mãe começa a imaginar 

o seu bebé e, assim, cria um espaço mental mesmo antes de este ter sido criado no seu 

espaço físico (Peter de Château, 1995). O facto de as mães responderem quase de 

forma imediata ao choro do bebé permite-nos averiguar que a presença/ausência ou a 

maior/menor disponibilidade e interesse pelo bebé podem surgir como razões 

objectivas para a capacidade preditiva de estas variáveis.  

 

 Em forma de resumo, o estilo de orientação para a maternidade encontra-se 

relacionado com questões ligadas ao temperamento do bebé. Podemos, assim, 

concluir que algumas dimensões de esta área são explicadas pelo conceito de 
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Raphael-Leff (2009), enquanto outras dimensões não vão de encontro a esta 

associação. Tanto quanto podemos observar, o facto de o bebé ser mais ou menos 

“chorão/difícil” ou mais ou menos “apático” não varia em função da predisposição 

psicológica materna enquanto facilitadora ou reguladora. Parece que estas duas 

dimensões estão, assim, relacionadas com questões mais fisiológicas e objectivas, o 

que vai de encontro às leituras realizadas (Gunnar, Porter, Wolf, Rigatuso, & Larson, 

1995). Pelo contrário, as dimensões “adaptabilidade” e “imprevisibilidade” parecem 

estar mais relacionadas com o estilo de ser mãe. Isto faz-nos pensar na colaboração e 

articulação que ocorre dentro da relação mãe-bebé. Um bebé marcado pela 

“adaptabilidade” é um bebé previsível aos olhos da mãe. Um bebé marcado pela 

“imprevisibilidade” é um bebé incapaz de se adaptar à comunicação materna. Uma 

vez que no conceito de Raphael-Leff (2009) temos acesso a uma dicotomia do 

funcionamento materno, e sendo que esta dicotomia aponta para contributos maternos 

completamente diferenciados no que respeita à posição materna face ao bebé, torna-se 

mais fácil perceber os resultados obtidos em cada uma das subescalas do 

temperamento. No nosso ponto de vista, podemos concluir que: a) os vários aspectos 

do temperamento do bebé não funcionam todos no mesmo sentido quando 

percepcionados pela mãe; b) alguns aspectos referentes ao temperamento do bebé 

parecem ser sobretudo influenciados por questões fisiológicas e c) aspectos do 

temperamento do bebé mais ligados à qualidade da comunicação mãe-bebé parecem 

influenciados, fundamentalmente, por características do funcionamento materno.  

 

Após uma reflexão acerca das limitações do estudo, podemos referir, em 

primeiro lugar, o tamanho reduzido da amostra no sentido em que se tratava de uma 

amostra com características específicas sendo, por isso, difícil de alcançar, para além 

de todas as condicionantes associadas ao tempo despendido. Podemos indicar que o 

facto de os questionários serem preenchidos durante o tempo de espera para a 

consulta pode ser considerado uma limitação, uma vez que o tempo era reduzido e as 

participantes poderiam não estar disponíveis para colaborar da mesma forma que 

estariam se o contexto fosse outro. De referir, também, o número de questionários 

aplicados que poderá ter sido desgastante e cansativo do ponto de visto psicológico 

levando a respostas intuitivas. Uma outra limitação está associada à análise subjectiva 

da investigadora relativamente ao estatuto socioeconómico de Graffar e à profissão, 

no sentido de que era necessário categorizar as descrições dadas pelas participantes, 
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assim como à subjectividade na atribuição de valores quantitativos relativos aos itens 

de resposta aberta no Questionário Facilitadores e Reguladores (Raphael-Leff, 2009). 

Podemos indicar, também, que a utilização do questionário referido constituiu uma 

limitação, uma vez que, para além do número reduzido de itens, apresenta critérios de 

cotação diferenciados para cada item o que parece ser um pouco ambíguo aquando da 

passagem para a análise quantitativa. Por último, outro aspecto associado à utilização 

de este questionário refere-se a questões culturais relativas a determinados itens. 

 

Assim, esperamos que, esta investigação tenha contribuído para uma melhor 

compreensão de esta problemática, através da promoção de um maior interesse por 

esta área, fomentando novos estudos com amostras mais diversificadas e mais amplas.  
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