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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade explanar acerca da atuação do psicólogo da saúde 

junto a mães de bebês prematuros. Sabe-se que o processo gestacional é marcado por 

transformações físicas e psicossociais, podendo ser vivenciados nesse processo diversos 

sentimentos, sendo estes intensificados quando se tem uma gestação de alto risco, como no 

caso do parto prematuro. O bebê prematuro nasce biologicamente fragilizado se comparado 

aos bebês que nascem aos nove meses, podendo levar a mãe a afastar-se do filho devido a 

diversos fatores. Nesse sentido, surge a necessidade do psicólogo atuar em prol do aspecto 

emocional da mulher. Com isso, foi realizada uma pesquisa de campo com psicólogos da 

Maternidade-Escola Santa Mônica, uma instituição voltada exclusivamente para demandas de 

gestação de alto-risco no estado de Alagoas. Foram entrevistados 09 (nove) psicólogos, sendo 

08 (oito) do gênero feminino e 01 (um) do gênero masculino, e como instrumento de pesquisa 

foi utilizado uma entrevista semiestruturada, constituída por 18 (dezoito) perguntas. Os dados 

coletados foram avaliados de forma qualitativa, sendo realizada uma análise de conteúdo e, 

posteriormente, uma relação entre os aspectos teóricos e práticos, sendo evidente a atuação 

deste profissional na ressignificação do momento atual dessa mãe, ofertando suporte 

emocional, trabalhando com a idealização desta quanto ao seu filho, mediando a relação entre 

a mãe e a equipe de saúde e auxiliando no desenvolvimento do vínculo mãe-bebê. 

 

Palavras-chave: Maternidade; Prematuridade; Psicologia da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to provide an explanation concerning health's psychological role when it 

comes to the mothers of premature babies. It is known that the gestational process involves 

both physical and psychosocial changes, allowing diverse feelings to be experienced along 

this process. These feelings can be intensified in situations of high risk, such as on premature 

labor. Premature babies are born biologically weakened, when compared to those who are 

born after the regular nine months, which can, eventually, make the mothers distance 

themselves from their babies due to various factors. In this regard, there is the need for the 

psychologist to act for the women's emotional aspect. Hence, a field work was made, 

involving the psychologists from the Maternity Hospital-School Santa Mônica, an institution 

that works exclusively for high risk pregnancies' demands in the state of Alagoas. Interviews 

were made with nine psychologists, being eight from the female gender, and one from the 

male gender. The research had the semi structured interview as its instrument, consisting on 

eighteen questions. All the data collected in it were evaluated qualitatively, then being made a 

content analysis, and, later, making a link between theoretical and practical aspects. It clearly 

showed the role of the psychology professional on the resignification of the current moment 

this mother is going through, providing emotional support, working with her idealizations 

involving her child, mediating the relationship between a mother and the health staff and 

helping to develop the mother-baby bond. 

 

Keywords: Maternity; Prematurity; Health‟s psychology. 
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1. INICIANDO UM RELACIONAMENTO (INTRODUÇÃO) 

  

O processo gestacional e o nascimento de um bebê são acontecimentos 

transformadores na vida da mulher. Mediante a estas transformações biológicas e 

psicossociais faz-se essencial à mulher um acompanhamento pré e pós-natal, tanto no âmbito 

biológico como no psicológico, fornecendo à mesma esclarecimentos a respeito da sua saúde 

e da do bebê, bem como o fornecimento de um suporte emocional para que esta possa lidar da 

maneira mais saudável com todas as emoções e sentimentos decorridos pelo processo. 

A partir disso, durante o processo gestacional podem surgir algumas complicações 

com a mãe e/ou bebê, ocasionando riscos à vida de um ou de ambos, sendo 

designada uma gestação de alto risco. Nessas situações tem-se que os sentimentos já presentes 

nas gestações saudáveis passam a ter uma conotação mais ampliada, acarretando um 

sofrimento para as mães. Vários fatores podem ocasionar a gestação de alto risco, e dentre 

eles tem-se a necessidade de um parto prematuro. 

O recém-nascido prematuro é caracterizado a partir do nascimento anterior ao tempo 

comum de gestação. Este bebê, por estar em processo de desenvolvimento, apresenta um 

comprometimento biológico, necessitando de cuidados especiais e diversificados. O 

profissional de psicologia, fundamentando sua atuação na Psicologia da Saúde, atua junto à 

figura materna, acolhendo seus sentimentos, trabalhando a imagem de bebê idealizado e bebê 

real, desenvolvendo o vínculo mãe-bebê, ressignificando todo esse momento vivido na 

prematuridade, bem como, por vezes, sendo mediador da mãe com a equipe assistencial, 

buscando a integralidade e promoção da saúde da mesma. 

A partir disso, o seguinte tema foi pensado mediante a elaboração de um trabalho 

desenvolvido em sala de aula, durante a disciplina de Estágio Básico em Psicologia da Saúde, 

sobre gestação de alto risco com foco no aconselhamento psicológico no hospital. Com essa 

pesquisa bibliográfica foi percebido artigos voltados para prematuridade e a importância da 

atuação do psicólogo diante da maternidade, uma vez que, além de um bebê prematuro, 

existe, também, uma mãe "prematura", necessitando de um suporte psicológico para lidar com 

esse momento inesperado. 

Alguns dos artigos encontrados abordavam sobre relatos de experiência profissional, 

voltado principalmente para o acolhimento às mães, ao estabelecimento e fortalecimento do 

vínculo mãe-bebê, bem como a elaboração do luto do bebê idealizado. Entretanto, 
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é evidenciada a escassez de produção teórica e prática do psicólogo da saúde nesta demanda 

da maternidade. 

Com isso, surgiu o propósito de realizar a presente monografia baseada em análise 

bibliográfica juntamente com uma pesquisa de campo acerca da relação e atuação do 

psicólogo da saúde junto com mães de bebês prematuros.  

Esta pesquisa foi desenvolvida na Maternidade-Escola Santa Mônica, localizada na 

cidade de Maceió, sendo um hospital voltado para atendimento de gestação de alto risco, e 

considerada referência estadual, através de portaria ministerial MS/ SAS nº 89 de 19 de março 

de 1999 (UNCISAL, 2016). Foram entrevistados 09 (nove) psicólogos da instituição, e como 

instrumento de pesquisa foi utilizado uma entrevista semiestruturada, contendo 18 (dezoito) 

questões, sendo 01 (uma) direcionada ao profissional do gênero masculino.   

A pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética, visando enriquecer a 

literatura e a prática da área da Psicologia da Saúde, bem como a contribuição para os 

acadêmicos e profissionais da área da saúde, e para a sociedade, para que estes possam ter o 

conhecimento da atuação psicológica junto à prematuridade e da importância deste 

profissional nesta demanda.  

 Os dados foram analisados de maneira qualitativa, realizando uma análise de 

conteúdo, sendo feita uma correlação entre o encontrado na literatura científica com os dados 

coletados nas entrevistas. 

 

2. PAQUERANDO A PSICOLOGIA DA SAÚDE: 

 

2.1. Breve-histórico: Modelos de saúde, doença e cuidados  

 

Para conhecer a Psicologia da Saúde, faz-se essencial entender os conceitos de saúde, 

doença e as formas de cuidado perante o ser humano. O cuidar do indivíduo foi 

transformando-se ao longo das décadas, assim como a compreensão do que é saúde e doença. 

O primeiro modelo de saúde e doença foi denominado Modelo Mágico-religioso, 

sendo o adoecer derivado de elementos naturais e espíritos sobrenaturais. O dever e o poder 

de cuidar encontravam-se nos xamãs, feiticeiros e sacerdotes, em que estes buscavam a cura a 

partir do enlace com o divino, que o indivíduo doente, por sua vez, havia perdido (CRUZ, 

2009). 

Para conseguir estabelecer a conexão entre o indivíduo doente e o divino, o xamã 

precisava passar por um longo treinamento, este voltado para abstinência sexual e alimentar, 
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onde nesse período se aprendiam as canções xamanísticas e se utilizavam plantas com 

substâncias alucinógenas, a fim de aproximar os espíritos capazes de curar a doença 

(SCLIAR, 2007). 

O segundo modelo encontrado foi o denominado como Empírico-racional e/ou 

hipocrático. Este, inicialmente, teve como objetivo encontrar explicações divergentes à 

compreensão da saúde e doença como elementos sobrenaturais, bem como compreender a 

respeito do universo e da vida, destacando-se neste processo o filósofo Hipócrates, 

considerado o pai da medicina. Este acreditava que a saúde e doença eram derivadas do 

equilíbrio e desequilíbrio dos humores – bile amarela, bile negra, fleuma e sangue. Quando o 

indivíduo não apresentava o equilíbrio entre estes elementos, encontrava-se doente, sendo 

necessário por parte do cuidador, compreender este desequilíbrio e atingi-lo, para estabilizar a 

saúde. Como elementos essenciais para a manutenção da saúde, Hipócrates expressava a 

importância da dieta, banho e higiene, bem como a importância da natureza, sendo esta 

indispensável para o processo de cura (BARROS, 2002; HERZLICH, 2004; MARCO, 2003). 

Na Idade Média Europeia, apesar das ideias de Hipócrates continuarem firmes, o 

Cristianismo reforça a ideia de que a doença é resultado do pecado, enquanto a cura 

encontrava-se na fé, em que os cuidados eram desenvolvidos e entregues a ordens religiosas 

(HERZLICH, 2004). Referente a esta época, Marco (2003, p. 32) relata que “o dogma cristão 

predominou amplamente neste período. Santos eram reverenciados e como no passado pagão, 

invocados para prevenir doenças”. 

De acordo com Ohara e Saito (2014, p. 24), a compreensão religiosa ainda é algo 

bastante presente na contemporaneidade, afirmando que "muitas pessoas ainda acreditam que 

a doença está relacionada a castigos e pode ser tratada a partir de práticas mágicas e 

religiosas". Os autores exemplificam alguns rituais praticados pela comunidade/ população, 

como: colocar moedas sobre o umbigo do filho para evitar hérnia umbilical, não comer carne 

após operatório e não lavar a cabeça do recém-nascido para evitar a loucura. 

A partir do século XVI começou a desenvolver o Modelo Biomédico ou Cartesiano, 

em que a saúde e doença são compreendidas a partir de um modelo mecanicista e unicausal, 

de Descartes, focado apenas no aspecto biológico da saúde e doença, identificando o 

funcionamento do ser humano como uma máquina. Isto fica evidente quando Cutolo (2006, p. 

17) afirma que 

o mecanicismo cartesiano analisando o homem enquanto corpo orgânico animal, o 

entende como uma máquina complexa que deve ser fisicamente explicada. Esta 

explicação exige que o corpo humano seja analisado por partes, por fragmentos para 

que seja melhor entendido. 
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 Dessa maneira, identifica que este modelo buscou e efetivou uma separação e 

especialização do conhecimento, sendo esta visão ainda presente na atuação dos profissionais 

de saúde (BRUSCATO et al., 2004). 

Em 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta uma visão 

biopsicossocial de saúde, sendo esta compreendida como um completo bem-estar físico, 

social e mental do indivíduo, não se restringindo a ausência de doença (SCLIAR, 2007), 

sendo este conceito válido até o momento atual. 

Tal modelo consiste na transição do modelo biomédico para o modelo holístico 

(psicossomático), em que este último apresenta uma perspectiva de saúde como um fenômeno 

multidimensional, abrangendo os aspectos físicos, sociais, psicológicos, culturais e espirituais, 

de maneira interdependente e não sequencial, e que o indivíduo passa a ser elemento de sua 

própria cura (TEIXEIRA, 1996). Desta forma, o modelo holístico busca a integralidade do 

ser, visando o indivíduo em suas várias dimensões, identificando a saúde e doença como um 

processo dinâmico e de interação, sendo esta a perspectiva que fundamenta a prática do 

campo da Psicologia da Saúde. 

A partir disso, será explanada brevemente a história da inserção da Psicologia na área 

da saúde e o surgimento da Psicologia da Saúde, como também as diversas possiblidades de 

atuação que este profissional apresenta. 

  

2.2. Desenvolvimento histórico da Psicologia da Saúde e atuação do psicólogo 

da saúde 

 

A Psicologia da Saúde é uma das diversas áreas em que o psicólogo pode atuar, 

sendo esta voltada para a compreensão da inter-relação entre os aspectos psicológicos e 

comportamentais com o processo saúde-doença, em que busca compreender a maneira como 

o sujeito vivencia o seu estado de saúde ou de doença (BARROS, 1999 apud ALMEIDA; 

MALAGRIS, 2011). 

No início de sua história, o trabalho do psicólogo no Brasil desenvolveu-se 

inicialmente no âmbito clínico - privado, sendo esta a área de atuação visada como a de lucro 

e interesse pelos estudantes e profissionais durante os anos 60. 

Devido à crise econômica e social enfrentada pelo país entre as décadas de 60 e 80, 

bem como ao contexto das políticas públicas de saúde, o psicólogo necessitou ampliar seu 

campo de atuação, voltando-se para a saúde pública, aos hospitais gerais e psiquiátricos, 
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centros e postos de saúde, maternidades, entre outros (DIMENSTEIN, 1998; GIOIA-

MARTINS; JÚNIOR, 2001). Neste período surgem novas demandas psicológicas em que se 

fez necessária uma nova perspectiva de sujeito, sendo este compreendido em seu âmbito 

social, contextualizando, assim, o fenômeno clínico (MAIA et al., 2005).  

Críticas vinham sendo feitas em relação à psicologia clínica tradicional devido esta 

atender apenas a classe média-alta, não apresentando significado social, sendo estimulado o 

fazer de outras práticas voltadas aos problemas sociais (DIMENSTEIN, 1998). Com isso, a 

atuação do psicólogo foi sendo direcionada a ações coletivas, ampliando o seu campo de 

atuação, sendo a área mais destacada a da saúde (MAIA et al., 2005).  

Na década de 70, transformações ocorriam, também, nos paradigmas de saúde, sendo 

estas mudanças consolidadas com o documento de Declaração da Alma-Ata (OMS, 1978 

apud MAIA et al., 2005), em que “priorizou-se a aproximação dos serviços de saúde com as 

necessidades da população, sua participação na tomada de decisões e a reorientação dos 

serviços”, sendo a atenção primária considerada a porta de entrada da sociedade ao sistema 

nacional de saúde (ANDRADE; SIMON, 2009, p. 167-168). 

Um evento marcante para o campo da psicologia foi a permissão da atuação deste 

profissional no sistema de saúde pública e hospitais não psiquiátricos, possibilitando a sua 

participação nas equipes de saúde através das Ações Integradas de Saúde (AIS). Sua inserção 

nesses serviços, porém se deu de maneira não crítica e descontextualizada, em que eles apenas 

transpuseram o modelo clínico tradicional ao novo contexto de atuação (ANDRADE; 

SIMON, 2009; MAIA et al., 2005). 

Em relação ao contexto hospitalar, no Brasil, os primeiros passos foram dados na 

década de 50, anterior a regulamentação da profissão no país, tendo como pioneira do campo 

a psicóloga Mathilde Neder, desenvolvendo sua atuação no setor de ortopedia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CERQUEIRA-SILVA et 

al., 2011; RIBEIRO, 2011). Como uma de suas primeiras atuações, apresentou a prestação de 

assistência psicológica a crianças submetidas à cirurgia de coluna, nos períodos pré e pós-

operatório, como também aos seus familiares (SILVA et al., 2006). 

A Psicologia da Saúde, por sua vez, teve seu surgimento oficial nos Estados Unidos, 

em 1973, com a criação de uma força-tarefa pela Associação Americana de Psicologia (APA), 

que apresentava o objetivo de investir em pesquisas sobre a influência do comportamento nas 

doenças físicas (APA, 1976 apud RIBEIRO, 2011). Em 1978, a APA cria a divisão de 

Psicologia da Saúde, também chamada de Divisão 38, em que esta tinha como uma das 
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finalidades a integração das ciências biomédicas aos conhecimentos do campo da psicologia 

(CASTRO; BORNHOLDT, 2004). 

Em 1982, na publicação do primeiro volume do periódico oficial da Divisão 38, 

Joseph Matarazzo, o primeiro presidente, apresentou os quatro objetivos da psicologia da 

saúde (STRAUB, 2014), e definiu-a como:  

 

[...] o conjunto de contribuições educacionais, científicas e profissionais específicas 

da Psicologia para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento das 

doenças, na identificação da etiologia e diagnósticos relacionados à saúde, à doença 

e às disfunções, bem como no aperfeiçoamento do sistema de políticas da saúde 

(MATARAZZO, 1980, p. 815 apud GIOIA-MARTINS; ROCHA JÚNIOR, 2001, p. 

37). 

 

Em relação aos objetivos voltados à promoção de saúde e prevenção de doenças, a 

atuação neste primeiro nível apresenta intervenções educativas, de proteção, de manutenção e 

de aumento à saúde, sendo necessário um estudo e análise antecipada da demanda da 

comunidade, como também é fundamental que tais intervenções sejam propostas anteriores ao 

surgimento de alguma enfermidade (ALVES, 2008 apud ALVES; EULÁLIO, 2011; 

GODOY, 1999 apud ALVES; EULÁLIO, 2011), enquanto no segundo nível, prevenção de 

doenças, é voltada para a redução da incidência, prevalência e complicações de enfermidade, 

apresentando assim, três tipos de prevenção, sendo primária, secundária e terciária (COSTA; 

LÓPEZ, 1986 apud ALVES; EULÁLIO, 2011). 

A prevenção primária ocorre quando ainda não há um problema instaurado, 

trabalhando, assim, com a possibilidade do surgimento de enfermidades. A prevenção 

secundária tem como principal objetivo oferecer acompanhamento e auxílio ao paciente na 

continuidade do tratamento físico e/ou psicológico, buscando evitar o agravo de sua 

enfermidade. A prevenção terciária, por sua vez, ocorre quando a enfermidade se encontra em 

estado grave ou instaurada no indivíduo (CASTRO; BORNHOLDT, 2004). Esta ocorre 

geralmente em instituições hospitalares, em que no Brasil a atuação do psicólogo neste local é 

denominada como Psicologia Hospitalar, sendo reconhecida como uma especialidade pelo 

Conselho Federal de Psicologia (CFP).    

Com isso, o CFP criou a resolução nº 14/00, que regulamenta esta especialidade, em 

que o profissional no contexto hospitalar tem sua atenção voltada ao paciente que está ou virá 

a ser exposto a algum tipo de procedimento médico, na promoção ou recuperação da saúde 

física e mental do mesmo, com base na tríade da saúde, ou seja, atuando junto à equipe de 

saúde, paciente e família, através de atendimentos individuais ou em grupo, avaliação, 



14 
 

 
 

psicodiagnóstico e pronto atendimento, a nível secundário e terciário (CFP, 2000; SPINK, 

2007).  

No Brasil, percebe-se uma problemática em relação a esta nomenclatura, uma vez que 

tal especialização é inexistente em outros países, e a compreensão da prática de ambos os 

campos, Psicologia da Saúde e Psicologia Hospitalar, por vezes é tomada como igualitária 

quando esta se diferencia, ficando evidenciada na própria terminologia, hospital e saúde 

(CASTRO; BORNHOLDT, 2004).  

Em relação a isso, tem-se que a psicologia da saúde é um campo abrangente, 

intervindo em níveis primários, secundários e terciários da saúde e doença, como também 

possibilita o profissional atuar em diversos locais, como em consultórios particulares, 

hospitais, áreas da educação, organizações (STRAUB, 2014), universidades e serviços 

públicos de saúde, enquanto a psicologia hospitalar encontra-se apenas em instituições 

hospitalares, intervindo em níveis secundários e terciários, estando, com isso, inserida no 

campo da psicologia da saúde.  

Esta última área trabalha baseada na perspectiva holística, agindo além da saúde 

mental do indivíduo, em que atua na integração da saúde física, social e de todo o processo 

que estiver ligado à saúde e doença (CERQUEIRA-SILVA et al., 2011). Apresenta como 

princípios a multicausalidade que origina as doenças, o cuidado em nível integral com as 

pessoas, devendo estas ser tratadas por equipes de saúde constituídas por diferentes 

profissionais das diversas áreas da saúde, como também consiste na perspectiva de que a 

investigação e o tratamento de doenças não podem se restringir apenas às especialidades 

médicas (BELLOCH; OLABARRIA, 1993 apud PEREIRA et al., 2011). 

Em relação aos trabalhos junto à equipe de saúde, têm-se três modelos dos quais os 

profissionais podem atuar, sendo estes multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar.  

O trabalho multidisciplinar consiste em um tratamento em que o sujeito apresenta o 

acompanhamento das diversas áreas da saúde, contudo os profissionais não apresentam 

envolvimento e diálogo entre si. O interdisciplinar, por sua vez, diz respeito a um tratamento 

em que há interação entre os profissionais quanto aos métodos, planejamentos, procedimentos 

e resultados, sendo preservado e respeitado o objetivo de cada área (ALMEIDA FILHO, 

2005). Já o modelo transdisciplinar consiste no envolvimento dos diversos profissionais da 

equipe junto ao sujeito, sendo este participante ativo das decisões de seu tratamento, surgindo 

assim, uma nova maneira de cuidado e atenção em relação ao indivíduo, sendo respeitada a 

singularidade e necessidade de cada demanda (AIUB, 2006). 
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A partir do exposto, identifica-se uma atuação abrangente do psicólogo da saúde em 

diferentes níveis e contextos, e dentre as demandas identificadas deste profissional no 

contexto hospitalar, tem-se a maternidade, uma vez que, durante o processo gestacional a 

mulher e/ou o bebê podem apresentar complicações, sendo estas diagnosticadas como 

gestação de alto risco, acarretando uma diversidade de sentimentos, necessitando, assim, de 

um acompanhamento psicológico visando ressignificar tal situação.  

 

3. CONHECENDO O PROCESSO DE PREMATURIDADE:  

 

3.1. Gestação, pré-natal, classificação de risco e suas interfaces 

 

A gestação é um acontecimento fisiológico que acarreta transformações físicas, sociais 

e emocionais, devendo ser observada como uma experiência saudável e uma etapa natural na 

vida da mulher e, também, como uma possibilidade de crescimento para a mesma 

(CARVALHO, 2009).  

Dentre as modificações fisiológicas da mulher durante o processo gestacional 

encontram-se: atraso menstrual, devendo ser este de no mínimo dez dias após a data esperada 

para a menarca, náuseas e vômitos, polaciúria (aumento da frequência urinária), alterações 

mamárias, sensação de movimentos fetais, alterações vaginais, desenvolvimento de estrias e 

pigmentação na pele (OHARA; SAITO, 2014). 

Em relação aos aspectos sociais, a gravidez acarreta alterações nas várias dimensões 

da vida das mulheres, de seus familiares e de seus companheiros, ocasionando diferentes 

reações por parte de cada um, e essa reação dependerá, inicialmente, do desejo e do 

planejamento da gravidez (BONADIO; TSUNECHIRO, 2006 apud FONSECA; JANICAS, 

2014).  

É criada uma expectativa e cobrança pela maioria das pessoas, incluindo os 

profissionais de saúde, quando se tem a confirmação da gravidez para que a mulher se sinta 

feliz, não possibilitando que ela expresse seus sentimentos que podem ser contrários ao 

esperado. Faz-se necessário, com isso, ter cautela em relação à maneira como se reage e se 

expressa frente a essa confirmação, devendo-se substituir algumas expressões de felicitações 

por falas voltadas para saber o como a mulher se sente em relação à gravidez e o que ela 

esperava deste momento, permitindo que ela possa expressar sua verdadeira condição 

(BONADIO; TSUNECHIRO, 2006 apud FONSECA; JANICAS, 2014).  
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Na ocorrência da primeira gestação, a mulher se vê frente a uma nova posição, saindo 

da condição apenas de filha e assumindo a posição de mãe, em que necessita exercer novos 

papeis e realizar um reajustamento na sua relação conjugal, condição financeira, profissional, 

e na sua imagem corporal (MALDONADO, 2013). Esse momento provoca, então, novas 

adaptações e reorganizações intrapsíquicas e interpessoais. Dessa forma, a gravidez 

desencadeará três eventos marcantes na vida da mulher: o nascimento de um novo ser, a 

posição de mãe e a possível construção de uma família (FONSECA, 2010). 

Tais alterações são comuns a todas as mulheres, porém "a maneira como cada uma 

reage, varia de acordo com a personalidade, circunstâncias em que ocorreu a gravidez, relação 

com o parceiro, repercussões que a nova situação desencadeou", dentre outros fatores 

(BORTOLETTI, 2007, p. 21 apud CALDAS et al., 2013). 

Tal evento vem acompanhado de sensações e fantasias que trafegam por toda a 

gestação até o nascimento do bebê. Frequentemente, as sensações e fantasias sentidas pela 

gestante produzem tensões psíquicas, podendo estas desencadear "[...] ansiedade, depressão, 

alterações no sono, fobias relacionadas à possibilidade de o bebê ter alguma anomalia ou 

malformação, como até medo de sua prole ser roubada ou morrer no parto" (MARDINI; 

WENZEL, 2013, p. 65).  

Neste período torna-se essencial o acompanhamento de diversos profissionais 

especializados na área, sendo este o atendimento pré-natal, devendo-se ocorrer logo após a 

confirmação da gravidez.  

O pré-natal visa proporcionar cuidados e prevenções durante o período gestacional e 

tem como objetivos diagnosticar, confirmar e/ou realizar o tratamento de enfermidades 

maternas, acompanhar a evolução da gravidez avaliando as condições da gestante e o 

desenvolvimento fetal, diagnosticar e tratar intercorrências clínicas referentes à gravidez, 

recomendar medidas preventivas para saúde da gestante e do feto e preparar a gestante para o 

parto e o aleitamento (CORREA; OLIVEIRA, 1999 apud CALDAS et al., 2013). Este 

acompanhamento consiste num programa de assistência à gestante, que é historicamente 

realizado pelos profissionais de Medicina e Enfermagem.  

Ohara e Saito (2014) afirmam que dentre os objetivos do pré-natal encontra-se, 

também, a promoção da assistência psicológica à gestante, sendo observada pela equipe de 

enfermagem a ansiedade materna, a modificação do papel social (ser mãe), a modificação do 

próprio estado de saúde, a baixa autoestima quanto à imagem corporal e durante a 

recuperação pós-parto, o desamparo familiar em algumas situações, a falta de comunicação e 
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o desenvolvimento de "barreiras psicológicas", como depressão pós-parto, falta de estímulo, 

estresse e alterações no autoconceito, necessitando assim de um acompanhamento e suporte 

emocional para com essas mulheres. 

Durante o pré-natal deve-se realizar uma avaliação de risco do processo gestacional, 

podendo ser este classificado como: gestação de baixo risco e gestação de alto risco. De 

acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012, p. 56-57), 

 

é indispensável que a avaliação do risco seja permanente, ou seja, aconteça em toda 

consulta. Em contrapartida, quando são identificados fatores associados a um pior 

prognóstico materno e perinatal, a gravidez é definida como de alto risco, passando 

a exigir avaliações mais frequentes, muitas vezes fazendo-se uso de procedimentos 

com maior densidade tecnológica.  

 

A equipe de saúde nesses casos deve estar preparada para lidar com quaisquer fatores 

que possam interferir na gravidez fazendo-se necessário realizar exames, tratamentos e 

encaminhamentos, como também levar em consideração os aspectos socioeconômicos e 

emocionais da gestante, sendo estes aspectos identificados no processo de entrevista de 

anamnese
1
 (BRASIL, 2010). Devido à complexidade da gestação de alto risco, é justificável e 

imprescindível o trabalho em equipe interdisciplinar, que pressupõe a integração de diversos 

saberes, ocasionando a resolução conjunta dos problemas.  

 Com isso, tem-se a importância de um acompanhamento pré-natal para a identificação 

e tratamento de possíveis complicações que possam surgir durante a gravidez, uma vez que 

nem todas as gestações seguem um curso saudável, podendo estas manifestar um 

desenvolvimento desfavorável, gerando riscos tanto para a mãe quanto para o feto. 

A gestação de alto risco é definida pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) como: 

 

situações nas quais a saúde da mulher apresenta complicações no seu estado de 

saúde por doenças preexistentes ou intercorrências da gravidez no parto ou 

puerpério, geradas tanto por fatores orgânicos quanto por fatores socioeconômicos e 

demográficos desfavoráveis. 

 

A confirmação de uma gestação de risco desencadeia na mãe a vivência de 

sentimentos assustadores, uma espécie de afirmação de seus medos e fantasias, podendo estes 

ser de ordem desagregadora (MALDONADO, 2013).   

Tedesco e colaboradores (1997) relatam que em uma gestação de baixo risco as 

mulheres passam por uma diversidade de emoções, como irritabilidade, alterações abruptas de 

                                                           
1
 Tipo de entrevista que visa a coleta de informações da história de vida pregressa do indivíduo. 
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humor, preocupação, medo, inquietação, dentre outras, decorrentes da ansiedade existente. Na 

gestação de alto risco, a adaptação a esse conjunto de emoções se torna ainda mais difícil, e 

como um dos fatores contribuintes para isso é a rotulação que recebem – de alto risco - 

entendendo-se que é uma gestação diferente das demais (DAVID et al., 2008). 

Frequentemente a gestante apresenta sentimentos ambivalentes em relação ao bebê, 

ocorrendo uma mistura de sentimentos bons e ruins, podendo ser expressos no desejo em ter a 

criança e ao mesmo tempo temê-la. A mãe, comumente, reprime os sentimentos ruins, com 

receio de que estes possam afetar seu feto (MALDONADO, 2013).  

A partir disso, as gestantes podem, ainda, sentirem-se culpadas por não ter uma 

gestação saudável, como também, podem, como uma espécie de fuga do sofrimento, se 

distanciar do bebê e dos preparativos para a sua chegada (CLAUSON; SCHROEDER, 1996 

apud WILHELM, 2014).  

Em muitos casos, a gravidez de risco costuma estar associada à hospitalização, a qual 

constitui um estressor psicossocial, predispondo a angústias relacionadas à organização 

familiar, medo sobre si mesmo e em relação ao próprio filho (MOURA; CARNEIRO; 

MONTEIRO, 2002 apud CALDAS et al., 2013).  

De acordo com Moura e colaboradores (2013), a hospitalização, por vezes, intensifica 

o isolamento social das gestantes, uma vez que estas relatam que perdem a noção de tempo 

quando estão internadas, assim como presenciam o sofrimento de outras pessoas, como 

também se depararam com o barulho de equipamentos do hospital e cheiro da UTI, sendo 

estes aspectos estressores e intensificadores da sensação de isolamento.   

Ainda de acordo com os autores acima,       

 

é traumático para estas grávidas, fragilizadas pela gravidez de alto risco, 

permanecerem internadas, longe de suas referências familiares, ambientais e sociais. 

Queixam-se da falta de acompanhante durante a internação ou da restrição de 

horários de visitas (MOURA et al., 2013, p. 398).  

 

Em relação às referências familiares, neste período, percebe-se que o companheiro da 

gestante desempenha diferentes papeis no processo gestacional e de hospitalização podendo 

este ser companheiro, agressivo, ressentido e/ou culpado, e se sentir excluído do processo, 

quando a atenção é predominante e frequentemente voltada para a mulher (BRASIL, 2010). O 

papel desempenhado pelo companheiro e a maneira como ele se comporta interfere positiva 

ou negativamente na adaptação e na ressignificação da mulher ao precisar lidar com o 

processo gestacional, de prematuridade e de hospitalização.  
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  Outra queixa expressada pelas gestantes de alto risco é a maneira como a notícia da 

complicação de sua gestação é passada pelos profissionais, uma vez que estes podem utilizar-

se de termos técnicos, frieza, distanciamento e falta de acolhimento para com a paciente 

(MOURA et al., 2013), o que intensifica o impacto da informação, uma vez que elas não estão 

preparadas para recebê-la, podendo ocasionar, assim, uma dificuldade de adaptação ainda 

maior.  

Em relação aos elementos responsáveis por este tipo de gestação, têm-se uma grande 

variedade, podendo ser estes “as características individuais, condições sóciodemográficas 

desfavoráveis, história reprodutiva anterior e condições clínicas pré-existentes”, sendo estes 

aspectos expressos, muitas vezes, por intermédio da ansiedade (BRASIL, 2010, p. 12-13). 

A ansiedade quando presente de forma constante no processo gestacional impulsiona o 

"aparecimento de problemas relacionados com a evolução da gravidez, com o parto e com o 

relacionamento posterior com o recém-nascido", sendo este nível de ansiedade, decorrente ao 

seu processo de adaptação (TEDESCO et al., 1997, p. 1000).  

Em uma pesquisa realizada em 2001 com gestantes de, aproximadamente, 7 meses de 

gestação, afirma que estas tendo um alto nível de ansiedade ou impactos de eventos negativos 

na vida apresentam a probabilidade 3 vezes maior de possível parto prematuro em relação a 

mulheres com baixo grau de ansiedade (DOLE, 2001 apud CONDE; FIGUEIREDO, 2005), 

como também, esta pode acarretar alterações no ritmo e força das contrações do trabalho de 

parto (MALDONADO, 1997; PETRIE; WILLIAMS, 1996 apud GOMES et al., 2008).  

A ansiedade exacerbada pode, ainda, ocasionar alterações endócrinas e possibilitar 

comportamentos de risco como fumo e alterações na alimentação, afetando negativamente a 

gestação, sendo considerada também um possível fator de risco para prematuridade 

(GRIMSTAD, 1999; ORR, 1996 apud ARAÚJO et al., 2007).  

Desta forma, a gestação que está tendo um desenvolvimento saudável pode, a qualquer 

momento, tornar-se de risco, seja durante a gestação ou durante o trabalho de parto. Existe 

diversos fatores responsáveis por essa transformação, podendo estes ser reconhecidos no 

transcorrer da assistência pré-natal pelos profissionais de saúde através da anamnese, exames 

físicos, gerais, ginecológicos e obstétricos, e como um desses fatores tem-se o trabalho de 

parto prematuro.   
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3.2. Prematuridade  

 

O parto prematuro pode ser classificado em dois tipos de acordo com a sua evolução 

clínica: espontâneo ou eletivo. O primeiro tipo consiste na gestante iniciar o trabalho de parto 

espontaneamente, como o nome já propõe, enquanto o segundo consiste na indução do parto 

devido à necessidade de interromper a gestação por complicações da mãe e/ou do bebê. Como 

exemplo de problemas da mãe tem-se doença hipertensiva, descolamento prematuro de 

placenta e placenta prévia, e do bebê tem-se a restrição do crescimento fetal ou sofrimento 

fetal (CUMAN; RAMOS, 2009 apud CHAGAS et al., 2009). 

A prematuridade, por sua vez, é caracterizada pelo nascimento de um bebê prematuro, 

e este é entendido como um recém-nascido que nasce anterior ao tempo comum de gestação 

(9 meses ou 37 semanas). Tal bebê pode ser classificado em três categorias de acordo com a 

idade gestacional, sendo estas: prematuridade moderada (gestação de 32 a 36 semanas), muito 

prematura (28 a 31 semanas) e prematuridade extrema (menos de 28 semanas) (OMS, 2015). 

No decorrer da história, o termo referente aos bebês prematuros foi modificando-se, 

bem como suas formas de cuidar. Por volta da metade do século XIX, estes eram 

denominados como “fracalhotes” ou “débeis congênitos”, sendo frequentemente abandonados 

por seus familiares, chegando ao óbito, sem tratamento ou intervenção terapêutica 

(BOTELHO; LEAL, s/d). 

Ainda neste século, os partos eram realizados por uma parteira, na própria casa das 

mães, independentemente de suas condições socioeconômicas, sendo a única forma de manter 

o bebê recém-nascido vivo era próximo a sua mãe, recebendo o calor e o leite materno 

(UNGERER, 1996 apud MIRANDA; UNGERER, 1999). Com o passar do tempo foi-se 

aprimorando as maneiras de cuidar do recém-nascido prematuro, e em relação a isso, foi 

desenvolvida as incubadoras com a finalidade de controlar a temperatura do bebê, como 

também foi inserido o cuidado com a alimentação e a importância da presença e carinho 

constante da mãe (MIRANDA; UNGERER, 1999), sendo estes últimos aspectos considerados 

essenciais para a construção do vínculo afetivo entre ambos (AVERY, 1978 apud DIAS, 

2009).  

Com os avanços tecnológicos as incubadoras passaram a possibilitar o crescimento e 

desenvolvimento dos recém-nascidos, contudo, ao mesmo tempo, proporcionou o afastamento 

da figura materna diante do filho, principalmente para evitar infecções que estavam em alta no 

início do século, causando problemas e mortalidades para as crianças, fazendo com que isto 
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retirasse a participação dos pais nos cuidados com os filhos internados (AVERY, 1978; 

KENNEL; KLAUS, 1982, apud DIAS, 2009).  

Segundo Cuman (2009), diversos países têm estudado a mortalidade infantil causada 

pela prematuridade, sendo apontado que existem diversas causas que levam a essa condição, 

sendo especialmente as relacionadas ao aparelho genital feminino, alterações placentárias 

(placenta prévia e descolamento prematuro) e excesso de líquido amniótico. Outros fatores 

incluem a idade materna (maior incidência em mães mais jovens), infecções maternas e 

primiparidade (mais frequente no primeiro filho), porém, na maioria dos casos, a causa é 

desconhecida.  

Pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015) indicam que 

no mundo cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros, sendo esta a causa principal da 

mortalidade mundial em crianças com menos de cinco anos. O Brasil é um dos dez países 

com maior número de nascimentos prematuros, em que os estados de cada país oscilam seus 

percentuais de nascidos pré-termo entre 5% e 18% da população.  

Em Alagoas, na última pesquisa realizada, em 2014, mostrou que houve 24 

nascimentos no período de gestação inferior a 22 semanas, 228 no período de 22 a 27 

semanas, 491 entre 28 e 31 semanas, e 4.747 entre 32 a 36 semanas, totalizando 5.490 

nascimentos prematuros. Quantidade esta, que refere-se à, aproximadamente, 11,6% do total 

de nascimentos no estado de Alagoas (SINASC, 2014). 

Nesta situação de prematuridade, o bebê encontra-se ainda em um estado de 

imaturidade, podendo esta comprometer a funcionalidade de algum órgão ou sistema corporal, 

bem como este pode apresentar comprometimento ao longo de seu desenvolvimento 

(CUMAN, 2009).  Com isso, estes bebês apresentam uma fragilidade biológica comparada 

aos demais, precisando, assim, de cuidados diversificados como berço aquecido e/ou 

incubadora, aparelhos que auxiliam a alimentação e respiração, como também, importantes 

medidas de higiene (FONSECA; SCOCHI, 2005), podendo esta fragilidade levá-los a um 

processo de hospitalização.  

Diante ao processo de hospitalização do bebê prematuro, a equipe de saúde tende a 

voltar seus cuidados ao mesmo, preocupando-se com os riscos e instabilidade de seu estado de 

saúde atual, e muitas vezes, os pais encontram-se na posição de espectadores do processo, 

sendo necessário por parte destes, uma adaptação ao momento atual, em que encontram-se 

afastados do filho e, ainda, devem cumprir rotinas rigorosas determinadas pelo hospital 

(GOMES, 2004). 
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De acordo com Schmidt e colaboradores (2012, p. 76) a hospitalização de um filho 

desenvolve nos pais 

 

estresse e insegurança devido à condição de vulnerabilidade da saúde da criança. O 

enfrentamento dessa situação é mais difícil logo após o nascimento, substituindo a 

idealização da chegada de um bebê saudável pelo enfrentamento das adversidades 

provocadas pela hospitalização.  

 

  Contudo, a gravidade da situação, o tempo de internação e os cuidados a serem 

prestados pela equipe de saúde variam de acordo com o tempo de gestação, com o peso do 

bebê e das possíveis patologias associadas à prematuridade. Alguns bebês necessitam apenas 

dos cuidados básicos, ficando pouco tempo internado, enquanto outros necessitam ficar por 

mais tempo, devido ao tratamento ser mais complexo (MARCHETTI; MOREIRA, 2015).  

Gomes (2004) traz que pelo fato dos prematuros apresentarem uma condição de vida 

mais delicada e da possibilidade de ficarem internados por um longo período, essa situação 

ocasiona às mães sofrimento, sendo o sentimento de perda o mais predominante, pela 

separação abrupta entre ela e o seu bebê e pela instabilidade em relação à saúde do mesmo.  

Essas mães, por vezes, também se sentem prematuras e incapacitadas de cuidar do seu 

filho por não estarem preparadas psicologicamente para ter o bebê de uma maneira tão 

urgente e inesperada (ARAÚJO; RODRIGUES; RODRIGUES, 2008 apud BOTÊLHO et al., 

2012).  

Ainda de acordo com os autores anteriormente citados, essa situação pode desencadear 

nelas uma gama de sentimentos e reações, em que umas podem apresentar o comportamento 

de se afastar do seu filho, por não querer ter a responsabilidade de cuidar de um bebê 

prematuro, enquanto outras procuram ficar com o filho a todo tempo que a equipe de saúde 

permite com a intenção de aprender a cuidar dele, bem como de fortalecer seu vínculo afetivo 

com o mesmo. 

Mediante ao que foi exposto, percebe-se que a prematuridade necessita de um olhar 

diferenciado, devido acarretar abalo na estrutura familiar, receio, afastamento perante o filho e 

expectativas diante da situação. Esta condição necessita de um preparo técnico por parte da 

equipe de saúde, sendo assim, desenvolvido pelo Ministério da Saúde políticas públicas 

voltadas a todo esse processo.  
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3.3. Prematuridade e Políticas Públicas  

 

Em 24 de Junho de 2011, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 1.459, 

denominada como Rede Cegonha. Esta foi fundada pelo SUS com o objetivo de qualificar a 

atenção à saúde da mulher durante o processo gestacional, proporcionando a humanização ao 

acompanhamento, parto, puerpério e desenvolver o nascimento seguro e crescimento saudável 

ao bebê. Entre os objetivos da Rede Cegonha, tem-se a redução da mortalidade materna e 

infantil, com ênfase no componente neonatal (BRASIL, 2011), em que o parto prematuro 

torna-se um desses indicadores. 

 Dentre os componentes da Rede Cegonha, destacam-se a importância da avaliação de 

risco durante o processo gestacional e a importância da existência suficiente de leitos 

obstétricos e neonatais (UTI, UCI e Canguru), sendo esta necessidade de acordo com as 

demandas de cada região (BRASIL, 2011). 

O método Mãe-canguru consiste numa outra política pública que surgiu no Brasil com 

o objetivo de humanizar a forma do cuidar dos profissionais da saúde junto às mães e aos 

recém-nascidos prematuros, visando, também a redução da mortalidade materna e neonatal 

(BRASIL, 2011). 

 Este método foi construído com o intuito de proporcionar aos recém-nascidos 

prematuros e/ou de baixo peso a possibilidade de se desenvolverem de forma mais saudável e 

com uma melhor qualidade de vida (CARVALHO; PROCHNIK, 2001), e sua prática 

“consiste em manter o bebê prematuro preso ao corpo da mãe algumas horas por dia”, 

fazendo delas a incubadora de seu filho. Os bebês ao nascerem, são encaminhados para a UTI 

neonatal, ficando nas incubadoras por até 5 dias, e em seguida, são direcionados ao colo de 

suas mães (BARROS et al., 2006, p. 41).  

No Brasil, o Ministério da Saúde, então, regulamenta este método por norma técnica 

através da Portaria nº 693, em 2000, sendo atualizado pela Portaria nº 1.683, em 2007 (UFRJ, 

s/d), em que apresenta as normas e implantação do método “Mãe-canguru” às unidades do 

SUS. De acordo com esta portaria, o método é um “modelo assistencial perinatal voltado para 

o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial”. 

O método Mãe-canguru tem início no hospital, porém depois da alta hospitalar 

antecipada, o tratamento pode ser mantido em casa, até o bebê completar, aproximadamente, 

40 semanas de idade gestacional (CARVALHO; PROCHNIK, 2001). Com isso, o êxito da 

utilização deste método consiste não apenas na sobrevivência e da precoce alta hospitalar do 
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recém-nascido, mas também pela construção de vínculos e pela continuidade do aleitamento 

materno (UFRJ, s/d).  

Vale ressaltar que ao utilizar este método é essencial que a mãe esteja aberta e de 

acordo em iniciar tal tratamento, devendo-se respeitar a limitação e o desejo de cada mãe, 

sendo essencial que ela esteja sentindo-se à vontade para transmitir ao seu bebê todo o afeto, 

amor e carinho, pois este é capaz de sentir através desse contato que lhe é proporcionado 

(ARIVABENE; TYRRELL, 2010). 

De acordo com a portaria do Ministério da Saúde n°. 3.477, de 20 de agosto de 1998, o 

atendimento prestado à gestante de alto risco, incluindo assim o parto prematuro, deve ser 

realizado por uma equipe interdisciplinar composta por diferentes profissionais e dentre estes, 

tem-se o psicólogo.  

Este profissional trabalha junto à construção e fortalecimento do vínculo mãe-bebê, 

autonomia da mãe diante aos cuidados junto ao filho hospitalizado, expressão de sentimentos, 

expectativas acerca do filho, realidade atual e dentre outros, sendo a seguir, explanado o fazer 

do psicólogo da saúde junto a essas mães, bem como a importância deste fazer para a saúde 

da mulher e do bebê, sendo exposto a seguir, atuações e percepções deste profissional no 

âmbito da prematuridade. 

 

4. NAMORO ENTRE A PSICOLOGIA DA SAÚDE E O PROCESSO DE 

PREMATURIDADE 

 

Na literatura brasileira encontra-se como papel do psicólogo diante da situação de 

prematuridade, o acolhimento às mães devido aos diversos sentimentos vivenciados, a 

elaboração do bebê real
2
, o reestabelecimento do vínculo mãe-bebê, a mediação entre a mãe e 

a equipe assistencial, bem como o favorecimento de uma ressignificação diante de todo esse 

momento peculiar vivido na prematuridade. 

Neste setor, de acordo com Arrais (2005 apud ARRAIS; MOURÃO, 2013), é 

percebido que há uma dificuldade de identificação de demanda, por acreditar que o processo 

gestacional-puerperal trazer apenas felicidades, não percebendo que tal processo ocasiona 

mudanças físicas e psicossociais que podem gerar sofrimentos e angústias para as mulheres. A 

autora ainda afirma que tal dificuldade também se deve pelo fato de tais mulheres estarem 

“apenas” grávidas e não enfermas. 

                                                           
2
 “Aquele que nasce, que deverá receber todo o investimento materno e paterno para seu cuidado e 

desenvolvimento” (BRASIL, 2002). 
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Diante das diversas transformações ocasionadas pelo período gestacional se faz 

necessária a expressão das mulheres perante a sua situação, principalmente quando esta 

vivencia o processo de prematuridade, em que se depara exercendo um papel antecipadamente 

ao tempo esperado, como também, este nascimento precoce interfere em suas expectativas 

quanto à gestação e ao bebê, podendo vivenciar diversos sentimentos como medo, culpa, 

angústia e frustração. 

Em relação a isso, Morsch e Valansi (2004) pontuam que é essencial que o 

psicólogo se coloque como profissional de referência na UTI neonatal, possibilitando uma 

escuta diferenciada e compreensão da história familiar e do bebê, auxiliando aos pais, a 

expressarem a respeito deste nascimento inesperado, possibilitando uma reorganização de 

pensamentos e identificação de sentimentos, desenvolvendo uma melhor preparação do 

processo de internação, bem como trabalhar as possíveis perdas deste processo. 

Baltazar e colaboradores (2010) apresentam a necessidade da realização da entrevista 

psicológica com os pais dos bebês internados, que tem como objetivos a realização da 

avaliação psicológica destes e a compreensão do contexto em que o bebê está inserido. A 

utilização deste instrumento é trazida pelos autores como uma das rotinas da UTI Neonatal 

do Hospital Geral de Bonsucesso (RJ). 

Esta entrevista é constituída a partir de um roteiro semiestruturado, apresentando os 

seguintes itens:  

  

Identificação, História Psicossocial, História Clínica Gestacional, Aspectos 

Subjetivos do Processo Gestacional e do Nascimento, Motivo da Internação, 

Frequência da Visitação dos Pais, Concepções e Vivências da Relação Mãe-Bebê, 

Exame Psíquico e Conduta/Encaminhamentos (BALTAZAR et al., 2010, p. 10).  

 

Os autores ainda pontuam a importância da realização dessas entrevistas para que as 

informações mais relevantes, respeitando o sigilo profissional, possam ser acrescentadas nos 

prontuários dos bebês, permitindo que todos os profissionais da equipe assistencial tenham a 

compreensão da história destes recém-nascidos dos quais estão cuidando, indo além das 

informações clínicas, que são registradas tradicionalmente. 

Durante a gravidez a mulher passa por um período de imaginação em relação ao seu 

bebê, criando expectativas e fantasias de como será seu filho. Tal imaginário e fantasia são 

formadas desde a infância, sendo influenciada pelas brincadeiras e modelos de mãe para a 

mulher (STERN, 1997 apud THOMAZ et al., 2005). Ainda de acordo com o autor, as 

representações e idealizações que as mães criam ao longo da gestação de seus filhos, tende a 

se reduzir à medida que o momento do nascimento (numa gestação de 37 semanas) vai se 



26 
 

 
 

aproximando, uma vez que esta procura proteger o seu filho e a si mesma de uma grande 

desigualdade entre a imagem idealizada e real, esta que está por vir (STERN, 1997 apud 

MARCHETTI; MOREIRA, 2015).  

No caso de parto prematuro, compreende-se que este “não oferece tempo para a mãe 

ajustar seu mundo representacional e criar um espaço mental para o bebê real” 

(MARCHETTI; MOREIRA, 2015, p. 84). Com isso, há uma interrupção em relação a essa 

preparação emocional, uma vez que o bebê nasce de uma maneira inesperada, acarretando 

diversos sentimentos para a mãe. 

Devido à condição biológica mais delicada do recém-nascido, esta pode ocasionar o 

afastamento da figura materna ao seu filho pelo medo de perdê-lo e/ou por ter um nascimento 

de um bebê diferente daquele que desejava. Esses aspectos podem desencadear na mãe 

insegurança para cuidar do filho, e acarretar, muitas vezes, o receio de tocá-lo (DUCATI, 

2006 apud BARROS et al., 2006), em que esta, inicialmente, pode não apresentar o papel 

esperado de “mãe devota” (WINNICOTT, 1978 apud BRAGHETO; JACOB, 2011) esperado 

pela sociedade.  

Referente ao bebê imaginário
3
, Paim (2005) pontua que a figura materna encara uma 

situação de crise, de difícil enfrentamento, no sentido da chegada de um bebê diferente 

daquele que foi idealizado pela mesma. Uma vez que a mãe geralmente idealiza seu filho 

saudável e prefeito, em que após o nascimento logo o levará para casa, quando na situação de 

um bebê prematuro, o bebê real traz uma realidade contrária a essa desejada (ARRUDA, 

2007; SANTOS, 2007 apud BOTÊLHO et al., 2012). 

Este bebê apresenta feições, tamanho e peso distintos de suas expectativas, do "bebê 

perfeito", podendo desenvolver na figura materna a crença de anormalidade, levando-a 

rejeitar o filho e a desencadear o luto do bebê idealizado (ALVES, 2012). Porém, este luto 

vivenciado e ressignificando proporcionará a esta mãe a capacidade de cuidar e amar o bebê 

real, desenvolvendo o vínculo entre mãe-bebê. 

Segundo Baltazar e colaboradores (2010, p. 8), 

 

além do luto simbólico do bebê imaginário, os pais estão diante da iminência 

de morte e da possibilidade de luto concreto. O risco de morte coloca os pais 

em estado de alerta, como se esperassem uma garantia da equipe para 

investirem afetivamente em seus filhos. Neste ponto, cabe ressaltar que, se 

faz necessária uma intervenção que os ajude a vencer esta barreira inicial a 

fim de que possam olhar para um bebê humanizado. 

                                                           
3
 “Bebê criado, imaginado em sonhos, pensamentos e percepção maternas e paternas” (BRASIL, 2002). 
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A mãe, então, além de passar pelo luto do bebê idealizado, passa pelo luto do bebê 

real, em que este corre risco de vida ou já apresenta uma morte anunciada (WIRTH, 2000 

apud BRAGHETO; JACOB, 2011). 

É fundamental que o psicólogo leve em consideração a singularidade de cada mãe na 

sua relação com o seu bebê. Mesmo que a situação e os sentimentos envolvidos sejam 

semelhantes, o modo como cada uma vivencia é peculiar, devendo compreender cada uma em 

sua singularidade e história de vida (BRAGHETO; JACOB, 2011). 

Este profissional pode realizar acolhimento às mães através de atendimentos 

individualizado ou grupal. O acolhimento individual ocorre quando a mãe não se sente à 

vontade de expor suas vivências a outras pessoas. Porém, geralmente em grupo, estas se 

sentem menos angustiadas, pelo fato de saber que outras pessoas vivenciam situações 

semelhantes às delas, amenizando, assim, seu sofrimento (BRAGHETO; JACOB, 2011). 

Outro aspecto que pode desenvolver o afastamento entre a mãe e o bebê é o processo 

de prematuridade atrelado à hospitalização, sendo este último cuidado e amparado pela equipe 

de saúde, auxiliado pela incubadora e pelos diversos instrumentos da tecnologia médica, 

enquanto os pais tornam-se coadjuvantes deste processo.  

Referente a isto, faz-se essencial que a equipe de saúde apresente estratégias e manejos 

para que o bebê não seja relacionado por seus familiares apenas como um corpo biológico, 

como uma experiência negativa ou o bebê ser visto sem perspectiva de vida, mas sim, 

proporcionar a ressignificação deste processo, auxiliando no estabelecimento do vínculo 

família-bebê (JERYSALINSKY, 2002; MATHELIN, 1999; WANDERLEY, 2011 apud 

MORAIS et al., 2013). A partir do momento em que a família começa a perceber o bebê 

prematuro como um ser humano, este vai se formando enquanto indivíduo, em que mesmo 

sendo um recém-nascido ele já apresenta a capacidade de sentir e de relacionar-se com o outro 

e com o mundo (MORAIS et al., 2013). 

Além disso, a necessidade de hospitalização do recém-nascido desenvolve nas mães a 

sensação de “falta” e angústia de não poder cuidar do seu filho. Na pesquisa realizada por 

Setúbal (2009, p. 342) percebeu-se que essa falta fazia com que as mães desenvolvessem 

crenças de que seriam “mães más, que não puderam evitar o sofrimento do filho ou gerar um 

bebê saudável”. Em consequência disso, as mães acreditavam que os profissionais da equipe 

de saúde estariam mais capacitados a cuidar de seu filho, como também este estaria mais 

amparado na incubadora do que em seu colo.  
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Diante disso, as mães sentiam sua maternidade ameaçada, apresentando o receio do 

seu filho não a reconhecer como mãe. Em relação a isso, no hospital em que foi realizada a 

pesquisa, tinha-se um grupo aberto, em que era facilitado por vários profissionais, e dentre 

eles uma psicóloga, e nele era reforçada para essas mães a importância de seu papel, de que 

tudo o que elas tinham a oferecer como o carinho, amor e o afeto era algo insubstituível e 

essencial para o desenvolvimento do seu bebê, percebendo-se que esse apoio suavizava os 

sentimentos ambivalentes, incentivando-as a ser a mãe mais pertinente possível dentro da 

situação (SETÚBAL, 2009). 

Em outra pesquisa desenvolvida na UTI neonatal e na maternidade Dr. Mariano 

Teixeira do Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), percebeu-se 

que o acesso livre que os pais têm nesse setor foi essencial para a formação do vínculo com o 

bebê, uma vez que o contato com o filho auxiliou na redução da angústia e insegurança desses 

pais. Este aspecto foi verificado pela observação de menor solicitação de ajuda à equipe de 

enfermagem, pela maior segurança no manuseio dos bebês e pela expressão dos pais para com 

seus filhos (THOMAZ et al., 2005). 

Com isso, percebe-se que mesmo diante do processo de hospitalização que pode 

ocasionar um distanciamento dos pais com o filho por diversos fatores, o acesso livre à UTI 

Neonatal torna-se uma possibilidade de aproximação e fortalecimento no vínculo afetivo e no 

reconhecimento de que mesmo o bebê tendo nascido prematuro ele necessita de carinho, afeto 

e da presença materna, paterna ou de ambos.  

Em relação a isso, tem-se a autorização de permanência 24 horas dos pais ou 

responsáveis neste setor, segundo a portaria nº 930/12, que traz no artigo 11 que as UTIs 

Neonatais devem cumprir alguns requisitos de Humanização, sendo um deles a “garantia de 

livre acesso a mãe e ao pai, e permanência da mãe ou pai” neste setor (BRASIL, 2012). 

Uma outra estratégia utilizada para o estabelecimento e o fortalecimento do vínculo 

mãe-bebê é o Método Mãe-Canguru. Este apresenta comprovação da eficácia do contato entre 

mãe e o recém-nascido prematuro, beneficiando o desenvolvimento do bebê e proporcionando 

uma maior segurança para as mães, uma vez que esta tem a oportunidade de cuidar do seu 

filho (ARAÚJO; MOURA, 2005). 

O método mãe-canguru é realizado por uma equipe multidisciplinar, sendo 

constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais 

(BARROS et al., 2006), sendo este, um grande aliado no trabalho do psicólogo diante do 

processo de prematuridade. 
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Morais, Véras e Vieira (2010), através de uma pesquisa realizada com mães de bebês 

prematuros aderentes ao “Mãe-canguru”, observaram que no contexto da prematuridade, do 

quadro de risco do bebê e da necessidade de afastamento da mãe, a religiosidade foi tida como 

um consolo para tais circunstâncias acarretadas pelo nascimento inesperado, sendo uma 

estratégia utilizada pelas diversas pessoas inseridas no contexto familiar do recém-nascido. As 

autoras observaram, ainda, que as mães apresentavam um apelo religioso procurando 

justificar e tranquilizar a si mesma e à família diante da situação de risco do bebê.   

 

Os discursos das mães, assim como os relatos de história de vida, destacam a 

religiosidade e espiritualidade como instrumentos de superação nos momentos de 

dor, de angústia, de perda do sentido da vida, bem como de sustentação para a não 

compreensão do fenômeno da morte e o morrer (MORAIS; VÉRAS; VIEIRA, 2010, 

p. 329). 

 

No cotidiano da mãe canguru, percebe-se que o sentimento mais evidente e que 

fornece conforto às mesmas é a esperança diante do enfrentamento da morte. Segundo elas, 

este sentimento e a fé, “mesmo com tantas adversidades, promovem um alívio diante da 

realidade vivenciada e acabam favorecendo a aceitação de uma situação insatisfatória e 

trágica” (MORAIS; VÉRAS; VIEIRA, 2010, p. 328). Constata-se assim que no cotidiano da 

mãe canguru, a religiosidade é um dos caminhos para o conforto espiritual também no 

enfrentamento da morte. 

Tendo em vista tais necessidades e estratégias maternas, bem como a fundamentação 

teórica da Psicologia da Saúde, a perspectiva holística, abrangendo os aspectos 

biopsicossocioespíritoambiental do indivíduo, se faz necessário que o psicólogo leve em 

consideração a espiritualidade nas situações de prematuridade.  

Assim como a mãe apresenta dificuldades em lidar com o momento da 

prematuridade, a figura paterna, também, desenvolve aspectos emocionais semelhantes. Este 

se vê frente a uma situação de novas responsabilidades, precisando assumir outras tarefas e 

funções, uma vez que é ele um dos primeiros a acompanhar o bebê no processo de internação 

e a entrar em contato com a equipe assistencial devido à esposa/ mãe encontrar-se em 

recuperação pós-parto, como também apresenta o papel de cuidar da companheira que se 

encontra em uma condição delicada, e cuidar das atividades domésticas e profissionais 

(COUTINHO; MORSH, 2006).  

As autoras citadas acima realizaram uma pesquisa em que foram entrevistados pais 

de bebês prematuros, sendo relatada por eles a fragilidade que também vivenciam durante o 
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processo, porém os mesmos acreditam que devam demonstrar força e coragem quando estão 

oferecendo o suporte para a esposa/ mãe, mesmo quando se sentem de maneira oposta. Eles 

relataram se sentir cansados e tristes, mas não tinham com quem compartilhar desses 

sentimentos e sensações, sendo percebida, então, a necessidade de alguém para apoiá-los 

nesse momento, em que, quem cuida também necessita ser cuidado (COUTINHO; MORSH, 

2006). 

Santos e colaboradores (2012) afirmam ainda que os pais se sentem ainda mais 

sobrecarregados pelo papel imposto socialmente de provedor da família, ocasionando 

preocupação acerca de demissão por motivos de faltas, atrasos e licenças em seu emprego, 

fazendo com que continue ativo em sua vida profissional, acarretando uma sensação de 

segurança. Porém, ao mesmo tempo em que se dedicam ao âmbito profissional visando à 

estabilidade financeira, sentem-se culpados por não passarem mais tempo com seu filho 

recém-nascido que se encontra internado. 

Percebe-se a importância de oferecer um suporte emocional não apenas para as mães 

que se encontram nesse processo de prematuridade, mas também para os pais, em que estes 

também lidam diretamente com esse acontecimento inesperado, passando por esses diversos 

fatores estressores. 

Além disso, a equipe de saúde pode em alguns casos, se identificar com o bebê 

internado, oferecendo-lhe toda a assistência, mas afastando-o de sua mãe, desvalorizando suas 

necessidades, impossibilitando, assim, da equipe atender mãe e filho (CRESTI; LAPI, 1997 

apud THOMAZ et al., 2005). Diante disto, mostra-se a importância da atuação do psicólogo 

como mediador entre a mãe e a equipe assistencial, sendo este outro papel importante diante 

da prematuridade, facilitando a comunicação e esclarecendo informações, em que por vezes a 

equipe pode utilizar de uma linguagem técnica, gerando dúvidas na mesma (TEIXEIRA, 

2004).  

Torna-se, então, essencial uma intervenção para que seja voltada a atenção para a mãe, 

reforçando a importância da participação desta na recuperação do recém-nascido prematuro, 

como também, para a importância deste relacionamento para sua saúde emocional e formação 

enquanto seu novo papel social de mãe. 

Apesar do que foi exposto, existe uma escassez de teoria e pesquisa voltadas para a 

atuação do psicólogo no âmbito da maternidade, e com isso alguns profissionais desenvolvem 

protocolos de sua prática, publicando-os a título de maior conhecimento e reconhecimento da 

importância deste profissional nesta área, pontuando a dificuldade de se encontrar na literatura 
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tal prática, e uma falta de estruturação de atuação (ARRAIS; MOURÃO, 2013). Diante disto, 

surgiu a necessidade de realizar uma pesquisa de campo acerca da relação e atuação do 

psicólogo da saúde junto a mães de bebês prematuros, sendo estes resultados apresentados a 

seguir.  

 

5. FECUNDAÇÃO ENTRE A PSICOLOGIA DA SAÚDE E O PROCESSO DE 

PREMATURIDADE (METODOLOGIA) 

 

5.1. Método 

 

Os dados serão analisados de maneira qualitativa, sendo realizada uma análise de 

conteúdo, em que será feita uma correlação entre o encontrado na literatura científica com os 

dados coletados na entrevista. Por pesquisa qualitativa, de acordo com Câmara (2013, p. 181), 

entende-se que esta tem como característica “[...] verificar de que modo as pessoas 

consideram uma experiência, uma ideia ou um evento”, pretendendo, assim, com a pesquisa 

verificar a maneira de atuação dos (as) psicólogos (as) da saúde entrevistados (as) junto às 

mães de recém-nascidos prematuros através dos relatos de sua prática.  

Em relação à análise de conteúdo, tem-se que esta consiste em transcrever de forma 

fidedigna os relatos, bem como no estudo de seu conteúdo, sendo assim transcritas as 

informações adquiridas pelos profissionais entrevistados e analisadas as informações, para a 

realização de uma correlação entre os dados coletados com o pesquisado na literatura 

científica (CÂMARA, 2013). 

 

5.2. Objetivos: 

 

5.2.1. Objetivo Geral 

Pesquisar acerca da atuação do psicólogo da saúde junto a mães de recém-nascido prematuro. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos  

- Conhecer os aspectos emocionais, observados pelos psicólogos, que são desencadeados na 

mãe pelo o processo de prematuridade; 

- Pesquisar como o psicólogo identifica e intervém a perspectiva da mãe quanto ao bebê 

idealizado e bebê real; 
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- Verificar como ocorre a intervenção do psicólogo visando o processo de construção e/ou 

fortalecimento do vínculo mãe-bebê; 

- Identificar a atuação do psicólogo da saúde junto à equipe de saúde; 

- Avaliar a relação entre gênero e atuação profissional dos psicólogos da saúde. 

 

5.3. Sujeitos 

 

09 (nove) psicólogos da saúde que atuam com mães de bebê prematuro na Maternidade-

Escola Santa Mônica. 

 

5.4. Instrumento 

 

A pesquisa teve como instrumento uma entrevista semiestruturada, contendo 18 (dezoito) 

perguntas, na qual 01 (uma) delas foi destinada apenas ao psicólogo do gênero masculino. O 

instrumento foi elaborado com base nos objetivos específicos, sendo os questionamentos 

dispostos de maneira alternada no roteiro de entrevista (VIDE APÊNDICE B). 

 

5.5. Procedimentos  

 

Para a realização da seguinte pesquisa foi necessária a realização de um projeto de 

pesquisa, sendo este submetido à aprovação do Comitê de Ética do Centro Universitário 

Tiradentes – UNIT. Para a submissão, foi preciso dos termos de autorização da Maternidade-

Escola Santa Mônica (VIDE ANEXO), para liberação das entrevistas com os profissionais, 

bem como do Centro Universitário Tiradentes (VIDE ANEXO), para o asseguramento do 

suporte psicológico para os sujeitos quanto aos riscos que poderiam ser desencadeados no 

decorrer da pesquisa. 

 A instituição escolhida foi a Maternidade-Escola Santa Mônica, localizada em 

Maceió, sendo considerada a instituição oi apresentado aos sujeitos da pesquisa o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – VIDE APÊNDICE A), em que 01 (uma) cópia 

do mesmo ficou para cada participante da pesquisa. As entrevistas foram gravadas com o 

consentimento dos sujeitos e transcritas para fidedignidade das informações. 
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6. DESENVOLVIMENTO FETAL (RESULTADOS E DISCUSSÕES) 

 

6.1.  Demandas emocionais 

 

 Os aspectos emocionais observados pelos psicólogos entrevistados com maior 

frequência nas mães diante do processo de prematuridade foram: culpa, medo, insegurança, 

impotência, angústia, apreensão e ansiedade. 

 O primeiro aspecto, a culpa, está relacionado ao tempo de nascimento anterior ao 

esperado, como também este sentimento está voltado para a cobrança de que as mães sentem 

que poderiam ter feito algo mais em relação aos cuidados durante a gestação. Este fator se 

agrava a depender da adesão ou não das orientações médicas.  

 O segundo aspecto, o medo, volta-se para a possibilidade de falecimento da criança e 

para o estabelecimento do contato com a mesma devido sua condição biológica, por vezes, 

gerando, insegurança quanto ao cuidar do bebê por este apresentar características físicas 

fragilizadas.  

Apresentam, ainda, a depender do grau de instrução da mãe, a sensação de impotência 

diante da realidade em que apenas cabe à mesma, em determinados momentos, acompanhar o 

processo e tentar buscar informações quanto ao que está ocorrendo com ela e com o bebê. 

 A angústia e apreensão, por sua vez, relacionam-se à necessidade de internação e/ou 

parto, sem um preparo anterior, sendo, assim, um acontecimento inesperado. Estes 

sentimentos também são evidenciados quando as mães não compreendem as informações 

médicas. Quanto à ansiedade, tem-se que esta é identificada durante a hospitalização, no 

processo de adaptação, como também à amamentação. 

Diante dos resultados apresentados nota-se, em grande parte, articulação com o 

encontrado na literatura científica. Como exposto, é visto que a gestação acarreta diversas 

alterações físicas, emocionais e sociais nas mulheres, e numa situação de prematuridade isso 

se intensifica devido ao seu risco.  

A mulher vivencia diversos sentimentos assustadores, precisando lidar, ainda, com um 

novo papel social, como abordado por Maldonado (2013). Isto fica claro nos relatos dos 

sujeitos da pesquisa quando pontuam:  

 

“As mães quando chegam, elas realmente chegam muito apreensivas. [...] São 

encaminhadas sem ter uma preparação, uma prevenção, é meio que um susto. 

Inclusive, assim, no primeiro momento que elas chegam aqui elas não querem nem 

ficar”. 
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“O medo de perder a criança é o principal, isso são crianças com más-formações, 

também tem a questão da rejeição muitas vezes, até a aceitação, né? Do bebê 

malformado, da prematuridade por não ser o filho que ela imaginava, o filho ideal, e 

se depara com o filho real, muitas vezes existe um processo de rejeição”. 

 

“Medo, insegurança, angústia. Dependendo do grau de instrução, se sente impotente, 

a gente vê muito disso, de não poder fazer nada frente a isso, só ter que acompanhar 

e tentar buscar alguma informação quanto ao que está acontecendo”. 

 

“Tem mãe que tem medo de pegar a criança, porque é uma criança que tá grave”. 

 

“Tem um nível de ansiedade, porque como são mães que fazem trabalho de parto 

prematuro, elas ficam muito ansiosas devido à hospitalização”. 

 

“Minimizar essa ansiedade, trabalhar a questão da adaptação à hospitalização que é 

muito complicado”. 

 

“A amamentação é a primeira relação que a mãe faz com a criança, é quando 

amamenta. É a primeira ligação, pega, nasce, a mãe deve inicialmente colocar essa 

criança na mama, para mamar, e muitas vezes a gente percebe essa dificuldade, essa 

ansiedade”. 

 

Diante da gama de sentimentos, em relação à culpa percebe-se uma ligação com o que 

foi trazido por Clauson e Schrouder (1996) citado por Wilhelm (2014) quando relacionam 

esse sentimento à gestação de risco, como tem-se na seguinte narrativa da psicóloga da saúde: 

 

“As mães de prematuro elas carregam um sentimento de culpa, com relação ao 

próprio fato deles terem nascido antes do tempo. Existe um pensamento por trás que 

leva elas a acharem que podiam ter feito algo mais, que podiam ter se cuidado 

melhor, que por conta delas o bebê nasceu antes do tempo ou mesmo que não tenha 

sido uma coisa assim mais ligada à prática médica recomendada, porque tem isso 

também, às vezes tem as recomendações médicas que não são seguidas, e aí depois 

vem o sentimento de culpa e tem aquelas que seguem as recomendações médicas de 

forma mais abrangente possível, mas elas sentem culpa também quando o próprio 

organismo não foi capaz de segurar o bebê”. 

 

O psicólogo se torna, então, essencial diante dessa demanda, pois tem dentro do seu 

papel oferecer apoio e uma escuta diferenciada, expressão dos sentimentos, compreendendo o 

contexto dessa mãe e desse bebê, como também desenvolver junto a ela uma preparação para 

uma possível internação e falecimento do recém-nascido (MORSCH; VALANSI, 2004). A 

mãe, ainda, vivencia como traz Paim (2005) o impacto de um bebê diferente do idealizado. 

 

6.2. Identificação e intervenção quanto ao bebê idealizado versus bebê real

  

 Diante deste aspecto é exposto que as mães não colocam características propriamente 

ditas quanto ao bebê idealizado, contudo, costumam relatar características reais do bebê em 
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relação ao seu tamanho e peso, mostrando preocupação ao estado de saúde do mesmo, e do 

desejo de resolver a situação e levá-lo para casa o mais rápido possível, sendo expresso 

durante as entrevistas dos profissionais: 

 

“Não sei se seria questão de característica, mas claro se você tem um filho que vem 

com alguma má formação ou até a prematuridade extrema, que não é tão lindo de se 

ver, porque muitos não estão com olhos abertos, ainda não tem cílios”. 

 

“Cor da pele escurecida [...]. É um bebezinho feio, assim, em comparação aos bebês 

de revista. Mas assim, colocar característica propriamente não. Elas não colocam 

nesse sentido, elas colocam de ter saúde ou não ter saúde, do risco da prematuridade, 

da má formação em alguns casos”. 

 

“Muitas vezes elas colocam o que estão vendo, muitas vezes elas colocam „ah, mas 

ele é tão pequenininho ele é, né?‟, falam dessa questão física, do tamanho, do peso, a 

questão do que elas percebem daquela realidade, mas também trazem também falas 

de momentos que trazem uma afetividade também de que eles estão „oh está se 

mexendo, parece que quando eu falo ele já se movimenta‟”.  

 

 “Elas têm dificuldade até de amamentar porque está rejeitando essa criança, porque 

não é a criança idealizada, a criança sonhada. Elas não verbalizam diretamente, mas 

elas expressam de alguma forma, a gente expressa de alguma forma, e a gente 

percebe muito na amamentação, a dificuldade de se vincular, a dificuldade de 

amamentar”. 

  

“Bebê prematuro além da primeira imagem, assim, chocar, então, você vê que a 

expressão está dizendo isso, como tudo, e quando você oferece assim abrir a 

portinhola da incubadora tem um certo receio, é diferente de quando você vê uma 

mãe que tem o seu bebê a termo”. 

 

Diante disso, o impacto entre o bebê real e o idealizado não é verbalizado diretamente, 

sendo expresso pelas mães de outras formas, como através da dificuldade de amamentação e 

pelas reações que elas emitem a nível corporal. 

Como traz Arruda (2007) e Santos (2007), durante a gestação a mulher apresenta um 

período de idealização, tanto do processo gestacional comum aos nove meses, imaginando o 

recebimento de alta logo após o nascimento, como do bebê, sendo esta reduzida nos últimos 

meses da gravidez. Contudo, nos casos de prematuridade não há tempo para esse ajustamento, 

ocorrendo um impacto entre o bebê real e bebê idealizado, como trazido por Stern (1997) 

citado, respectivamente, por Thomaz e colaboradores (2005) e Marchetti e Moreira (2015).  

É exposta pelos profissionais essa idealização de uma gestação saudável, e a realidade 

que se tem na prematuridade, sendo um bebê pequeno, magro, ainda em processo de formação 

e precisando de cuidados especiais, desenvolvendo, então, na mãe um impacto e uma 

frustração. Além das características físicas, um bebê prematuro não interage com o meio 

como um bebê a termo, em que ocorre pelo fato do mesmo precisar poupar energia, visto que 
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a energia que ele apresenta está sendo usada para sua sobrevivência. Isto fica comprovado nas 

colocações dos sujeitos: 

 

“Porque a gente imagina assim, que uma gravidez a gente quer estar em casa, quer 

estar com a família, até o momento de ter filho, [...] quer chegar até o nono mês, vim 

para cá, ter o filho e ir embora”. 

 

“Imagine eu ficar grávida, eu de repente ver o bebê nascer bem antes do tempo, e me 

deparar com um serzinho tão pequeno e tão esquisitinho, tão diferente do que você 

achava que ia ser o seu bebê, não é bonito não isso. Então, tem mães que se 

assustam muito com isso”. 

 

“Além do visual não ser muito bom, aquele bebê não vai interagir, então, alguns às 

vezes, elas colocam o dedinho assim, e ele segura o dedo com a mão, às vezes é o 

máximo que ele consegue fazer em algum momento, e muitas vezes nem isso, então 

ele, a gente costuma dizer que eles têm tipo uma pilha, que digamos 50, 70% da 

pilha, da energia daquele bebê, ele está usando para se manter vivo, pra respirar, que 

não tem como ele interagir naquela hora”. 

 

 “Então, ver aquela criança pequenininha, feinha entre aspas, muito pequena, aquela 

pele fina, ali naqueles aparelhos ligados, a gente sabe que não é fácil porque existe 

toda uma fantasia de morte, de uma possibilidade de morte, de uma morte iminente, 

da perda daquela criança”. 

 

A partir desta última colocação, tem-se que o trabalho da Psicologia volta-se, também, 

para a elaboração de luto, luto simbólico do bebê imaginário e da possibilidade do luto 

concreto como abordam Baltazar e colaboradores (2010). Este trabalho procura confrontar a 

imagem do bebê idealizado com o bebê real, buscando mostrar à mãe que mesmo diante de 

uma característica não desejada, o bebê tem condições de apresentar um desenvolvimento 

natural. 

Em casos de falecimento do bebê real faz-se essencial permitir que a figura materna 

chore e entre em contato com o este sentimento, pois isso faz parte do processo de elaboração 

de luto, colocado por uma psicóloga que: 

 
“O sofrimento a mãe tem que passar. Quando morre a mãe tem que chorar. „Não, 

chama a psicologia que a mãe tá chorando‟, a gente fica até meio assim com isso. 

Ela tem que chorar. O choro é a elaboração de luto, ainda bem que está chorando, 

porque quando não chora, quando não fala sobre, quando não entra em contato. 

Então assim, permitir ela viver essa dor, ser permissiva”. 

 

No viés da prematuridade e da possibilidade de morte real, trabalha-se a questão do ser 

humano ter a falsa sensação de controle sobre as coisas, mas que nem tudo ocorre como se 

deseja. Sendo a instituição voltada para gestações de risco, é enfatizada a especialidade dos 

profissionais, e que tudo o que pode ser realizado foi feito, porém que existem limites. A 

intervenção procura ressaltar os pontos fortalecedores da mulher, como também, se for o caso, 
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a dedicação que estas tiveram durante a gestação. São realizados atendimentos pontuais, e por 

vezes uma abordagem de apoio, como relatado pelos profissionais a seguir: 

 

“Eu particularmente trabalho com uma única peça, é aquela questão que o ser 

humano pode até imaginar que controla tudo, nosso desejo é isso, de controlar, em 

que tudo aconteça como a gente desejou, que a vida real não é assim e eu sempre 

aponto pra elas, faço esse respaldo que aqui é uma maternidade de alto risco, eu vou 

ressaltando os pontos positivos da dedicação dela quanto ao bebê”. 

 

“É bebê grave é, não tem condições de falar „fique tranquilo, vai dar tudo certo‟, 

mas também não pode colocar „sinto muito, não tem jeito‟, por mais prematuro que 

o bebezinho seja. Pelo menos eu, sempre deixo, desde a sala de parto, eu já estou 

fazendo esse tipo de orientação, para a mãe, para o pai, o casal no caso. Já estão 

sabendo das dificuldades, mas também da realidade, que a gente busca trabalhar a 

realidade”.  

 

 “Trabalho com a realidade, eu, estamos, porque eu me incluo na equipe, fazendo 

tudo para que aquela criança saia dali”. 

 

“A gente sempre coloca para elas, de acordo com o real, do que está acontecendo, e 

muitas vezes elas vão percebendo, vão entrando em contato com aquela 

possibilidade”. 

 

 “Tem que entrar em contato com a realidade, e a gente está aqui para dar apoio, 

agora cada um vai reagir de acordo com a sua estrutura emocional”. 

  

“É um atendimento pontual, porque nós somos plantonistas, então a gente tem que 

dar o nosso melhor naquele momento. Então eu procuro sempre ressaltar os pontos 

fortalecedores daquela gestante ou daquela puérpera, tentar trabalhar os pontos 

fragilizadores dela e manejando isso, se ela estiver muito fragilizada eu tento trazer 

nela, que ela enxergue o que ela tem de fortalecedor”. 

 

“A gente trabalha sempre com a esperança. [...] Então, eu gosto de pensar e gosto de 

passar para elas que enquanto há vida, há esperança, e a gente vai tentando, 

tentando”. 

 

“A gente não trabalha com a questão tempo, assim, trabalha com qualidade de vida, 

com presença, independente de diagnósticos ou prognósticos”. 

 

A atuação dirige-se, assim, para a real condição clínica do bebê, que por mais dolorosa 

e delicada que seja é necessário ter manejo e habilidades para abordar a situação, tendo a 

equipe de Psicologia o papel de apoiar e ter a ciência de que cada mãe vai reagir de um modo 

singular. É importante manter os pais informados da instabilidade acerca do quadro de um 

bebê prematuro desde o princípio, trabalhando também, com a esperança e a qualidade de 

vida do bebê, em que este sente o vínculo, a presença e o amor da mãe, e que independente do 

tempo de vida do mesmo, sentir esse afeto é algo benéfico. 

Trabalha-se, ainda, junto à equipe de saúde e à família, esclarecendo que a 

ressignificação da imagem idealizada para a real demanda tempo para a mãe, para que não 

haja pressão e expectativas sobre a mesma.  
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A equipe atribui a rejeição da mãe para com seu filho, enquanto a família, por vezes, 

impõe a questão do “amor incondicional”, e de uma forma indireta, a mãe sente-se culpada, 

sendo importante colocar para a mesma que o tempo de assimilação e aceitação àquele filho é 

algo natural, e que a mesma precisa processar essa realidade. Como traz Winnicott (1978) 

citado por Bragheto e Jacob (2011), com a prematuridade, inicialmente, de fato a mãe pode 

não apresentar a devoção pelo filho comumente esperada, este fato é constatado na seguinte 

narrativa da profissional: 

 

“Então a gente tem que acolher isso também. A gente vê tanto uma pressão da 

equipe, a equipe muitas vezes, diz „a mãe já está rejeitando o bebê‟ vai rotulando, 

né? E às vezes até da própria família, porque tem uma expectativa, „mãe tem que ter 

amor incondicional‟, né? Então, você cria uma expectativa em relação à mãe e de 

repente a mãe ainda está assustada, tentando assimilar. Então às vezes, tem o tempo 

que ela precisa para ficar elaborando essas coisas e a gente precisa respeitar esse 

tempo”. 

 

Com isso, é fundamental a permissão da expressão emocional dessa mulher, 

acolhendo-a em seu sofrimento, oferecendo-lhe o apoio emocional necessário, respeitando o 

seu tempo, e possibilitando, assim, uma ressignificação e elaboração quanto às imagens 

idealizadas e reais, como os lutos simbólicos e concretos. 

 

6.3. Construção e Fortalecimento do vínculo mãe-bebê 

 

 Em relação à construção e fortalecimento do vínculo mãe-bebê, é trazido que no 

momento da triagem ou do pré-parto existe uma conversa e um preparo da mãe quanto à 

necessidade de um parto prematuro e da possibilidade de internação da mesma ou do bebê, 

deixando-a ciente que o recém-nascido poderá precisar de cuidados mais intensos. Com isso, 

a mãe já vai entrando em contato com essa realidade, não tornando, assim, uma separação 

abrupta entre ela e o filho.  

É esclarecida a informação acerca da segurança da UTI, que é o local que apresenta 

todos os recursos necessários para auxiliar na recuperação do bebê, sendo o lugar mais 

adequado naquele momento, em que os sujeitos pontuam que: 

 

“Tudo conversado, quando a mãe chega aqui e vai para o pré-parto ou para a triagem 

a gente já vai inicialmente, existe já um preparo, uma conversa, até dos médicos, 

nossa também. [...] Quando a criança nasce, o obstetra, o pediatra que está na sala do 

parto, ele passa, ela vai sabendo já, ela já vai entendendo que a criança não tem 

condições de ficar com ela, não se tira, se conversa, geralmente, se conversa, ela 

entende que a criança é muito pequena que não tem condições ficar com ela, que não 
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pode mamar, que tem que colocar um aparelho respirador, que ela não tá 

conseguindo respirar sozinha, isso tudo é conversado, o ideal é ser conversado”. 

 

“Essa mãezinha fica sabendo o momento que o bebê está indo pra um local que tem 

todos os recursos que pode ajudar, e que o que ele precisar ele vai ter ali. Que aqui é 

o lugar certo”. 

 

Quando o bebê se encontra na UTI a mãe e o pai apresenta livre acesso a esse setor 

podendo permanecer o tempo que desejarem com o bebê. Este livre acesso está de acordo 

com a portaria nº 930/12, como também ao que Thomaz e colaboradores (2005) trazem, em 

que este aspecto favorece o fortalecimento do vínculo afetivo, sendo expresso também pelos 

psicólogos da saúde que: 

 

“Mesmo sem ter condições de andar, mas leva sua cadeira, pega a mãe, senta e leva 

ela para ver o bebê, quer dizer, vai estar lá, qualquer hora dia e noite, qualquer 

horário pode ir”. 

 

“Aqui na maternidade o bebezinho só não fica com a mãe se precisar do berçário, se 

ele nascer bem, ele já sobe direto para o alojamento conjunto, nosso berçário é só 

patológico. E no berçário mãe e pai tem livre acesso, a hora que quiser, quanto 

tempo quiser eles podem ficar lá dentro. A nossa função é incentivar e fortalecer 

essa visitação, o fortalecimento do vínculo”. 

 

“Pelo menos aqui na maternidade, o acesso garantido a esse bebê”. 

 

Ao contrário do que se viu na literatura, quando Gomes (2004) traz em relação aos 

pais como espectadores durante a internação e na necessidade de cumprimento de regras 

rígidas do hospital, percebe-se que na instituição pesquisada é procurado fazer com que os 

pais tenham uma postura ativa diante da recuperação do seu filho, buscando o fortalecimento 

do contato, tendo como um facilitador deste processo o livre acesso ao setor. A psicologia, 

por sua vez, funciona como um incentivador dessa vinculação, ficando evidente quando os 

psicólogos entrevistados pontuam: 

 

“Eu costumo focar nesse assunto que é importante trazer essa pauta para o 

atendimento, dizer pra ela, eu,não é porque o neném não está em condições ideais 

para ficar no braço direto, em uma UTI Neo, em uma incubadora, que esse vínculo 

irá se quebrar”. 

 

“A nossa função é incentivar e fortalecer essa visitação, o fortalecimento do 

vínculo”. 

 

“Mas que ela toque, que a pele é o maior órgão humano, que é muito importante o 

toque, peço que elas peguem no aparelho neo, tocar, nem que seja na mão, falar, aí 

eu falo: „você sabia que o bebê reconhece a sua fala?‟, „e é?‟, „a fala, o toque, o calor 

da mãe”.   
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Porém, quando os demais profissionais da equipe de saúde ou os próprios psicólogos 

percebem uma dificuldade e resistência da mãe em visitá-lo, estes últimos buscam 

compreender o que se passa com essa mãe, pois muitas vezes essa dificuldade pode estar 

atrelada ao medo de pegar a criança pela sua condição biológica, como traz na literatura por 

Ducati (2006 apud BARROS, et al., 2006), à dificuldade de aceitação nos casos de má 

formação, como também pela dificuldade em estar no próprio ambiente da UTI neonatal 

presenciando o sofrimento do bebê. 

Este aspecto fica evidente através do seguinte relato da profissional: 

 

“A equipe, a enfermeira, o pediatra, obstetra percebem, a gente às vezes também nas 

nossas próprias visitas, percebe que tem uma dificuldade, a mãe se encontra 

resistente para visitar o bebê a gente vai interferir ai. No incentivo, saber o que está 

acontecendo, então muitas vezes, tem mãe que tem medo de pegar a criança, porque 

é uma criança que tá grave, tem mãe que tem dificuldade na aceitação quando o 

bebê é mal formado. A própria ambientação da neo, que tem mães que tem 

dificuldade para estar lá dentro pelo sofrimento do bebê. Então assim, tem várias 

situações que a gente intervém para tentar facilitar essa vinculação”. 

 

Com isso, existem diversas situações que podem estar relacionadas à dificuldade de 

vinculação, sendo papel do psicólogo intervir visando à facilitação desta relação, ressaltando 

para as mães a importância da presença, do toque, da fala, e do calor materno mesmo diante 

da internação do recém-nascido. 

Existe casos de mães que desde o início já apresentam um bom vínculo com o bebê, 

em que, à princípio, se assustam com a realidade, mas que gradativamente o vínculo vai se 

fortalecendo. As mães que apresentam vínculos mais fragilizados, geralmente, são aquelas em 

que o quadro do bebê é mais agravado e que não evolui como os demais bebês que estão 

internados, e à medida que vão percebendo essa realidade pode dificultar na construção do 

vínculo, como também mães adolescentes que não planejavam a gravidez apresentam 

dificuldade em exercer o novo papel social. 

 Como visto anteriormente, a dificuldade de vinculação materna pode ser percebida, 

também, no momento da amamentação, sendo observada uma ansiedade e rejeição quanto a 

colocar o bebê para mamar. Em relação a isso, tem-se o relato da psicóloga: 

 

“A mãe deve inicialmente colocar essa criança na mama, para mamar, e muitas 

vezes a gente percebe essa dificuldade, essa ansiedade, essa rejeição de botar, de 

colocar o peito, não é só botar para mamar, não é só colocar a boca da criança no 

peito da mãe, existe uma forma, um aconchego, um carinho”. 
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Outra forma de trabalhar o vínculo na maternidade é a partir de Método Mãe-Canguru. 

Araújo e Moura (2005) e Carvalho e Prochnik (2001) afirmam a comprovação científica de 

sua eficácia e dos benefícios para o desenvolvimento do bebê de forma mais saudável e com 

uma melhor qualidade de vida.  

Em relação ao Método Canguru, de acordo com os profissionais entrevistados, é 

realizada uma triagem para avaliar se a mãe apresenta um “perfil adequado” e disponibilidade 

emocional para adesão ao método. São percebidas que muitas mães não se encontram 

preparadas devido à necessidade de ficarem 24 horas dentro da enfermaria canguru, e para as 

mães que apresentam dificuldades em aderir é preciso compreender o seu contexto. Por vezes, 

essas mães têm outros filhos em casa, não tendo com quem deixá-los, e possuem um vínculo 

maior com estes, apresentam receio em pegar e cuidar do filho, como também existem os 

casos de abstinência de substâncias psicoativas, sendo expresso nas seguintes falas: 

 

“Algumas vezes a gente percebe que muitas mães não estão preparadas para o 

projeto canguru, porque precisa ficar 24 horas dentro da enfermaria”. 

  

“Nenhuma mãe vai pra o método canguru se ela não tiver um perfil satisfatório, 

muitas vezes avaliaram esse perfil e é positivo”.  

 

“Antigamente o método mãe canguru era para ganhar peso, não só para ganhar peso, 

mas para a formação de um vínculo, de aprendizado para a mãe, que já é difícil para 

a mãe você ter um filho de oito, nove meses, gordinho ou não, mas que tá em um 

tempo certo, você imagine um tão pequeninho, do medo de não saber cuidar é muito 

grande. O método em si é lindo, agora é difícil para a mãe, por ficar muito tempo 

presa, não tem a liberdade de estar andando pela unidade, ela tem que ficar aí, 

porque ela agora é a responsável dos cuidados do bebê”. 

  

“A canguru não permite que eu paciente fique com você acompanhante, porque é 

algo restrito, mas dependendo da avaliação do grupo, do que seja visto a 

determinada paciente é permitido sim”. 

 

“Não é um isolamento, porque é uma enfermaria, tem o horário de visita, 

dependendo do caso, pode ter acompanhante”. 

 

As mães podem se recusar a participar do Método Canguru, entretanto, de acordo com 

as profissionais é uma situação difícil de acontecer, e ao ser negada diante da diversidade de 

situações, é tentado ao máximo fazer com que estas adiram ao método, procurando adequá-lo 

à sua realidade e problemática, atuando junto à rede de apoio desta mãe, levando um 

acompanhante ou fazendo com que ela permaneça apenas uma parte do dia na enfermaria 

canguru, porém é necessário haver o interesse por parte da mesma, ficando claro a partir das 

seguintes colocações: 
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“Quando uma mãe coloca que não quer ficar, que também não é comum é mais 

difícil, mas às vezes pode acontecer, a gente tem que ver com ela o porquê e muitas 

vezes a gente se depara com situações, que „não na verdade eu não posso ficar 

porque eu tenho outro filho em casa que precisa de mim‟, ou então, „eu não posso, 

porque eu preciso estar em casa por uma outra questão‟, que ela não pode dispor, 

então a gente tem que estar vendo o que pode ser feito, muitas vezes, entrar em 

contato com o serviço social também pra ver se existe uma outra pessoa que possa é 

cuidar do filhinho que está em casa”. 

 

“A gente vai ver aonde é que ela mora, se ela mora, tipo, no Jacintinho, ela pode vir 

todos os dias, conseguir deixar as crianças pela manhã com alguém, e vem aqui 

consegue amamentar o bebê ou tirar o leite para ele, ou alguma coisa assim, só 

conseguir passar a metade do dia, pronto”. 

 

“Ela queria ficar com o bebê, mas não estava conseguindo segurar a onda da 

enfermaria [canguru]. Isso para ela estava muito pesado, mas com a vinda da mãe 

isso já foi um facilitador tanto no projeto do bebê como emocional da mãe, a gente 

intervém nesse sentimento”. 

 

Vale ressaltar a fala de Arivabene e Tyrrell (2010) quando pontuam a importância de 

se respeitar a abertura da mãe quanto à adesão ao método, uma vez que a mãe precisa estar à 

vontade para transmitir sua afetividade que será sentida pelo bebê. Caso, realmente, não seja 

apresentado interesse por parte dela, e o bebê ainda precisar de cuidados, a mesma é liberada 

e o recém-nascido retorna à UTI até que ele apresente as condições satisfatórias para a alta 

hospitalar. 

Baltazar e colaboradores (2010) apresentam como rotina de atuação dos psicólogos 

junto à UTI Neonatal do Hospital Geral de Bonsucesso (RJ), a utilização de entrevistas 

semiestruturadas junto aos pais do bebê, buscando compreender a história de vida daquela 

família e do filho, sendo essencial acrescentar os pontos relevantes deste atendimento ao 

prontuário do paciente.  

Entretanto, na instituição pesquisada, ainda não existe um protocolo de atuação, sendo 

o trabalho realizado a partir de visitas em leito a leito, de acordo com as demandas 

encontradas ou pela solicitação de outro profissional. É um trabalho pontual, com base no 

prontuário de evolução, contudo, as devolutivas destes atendimentos, quando realizadas, são 

dadas verbalmente para o profissional que a solicitou. Como instrumentos de trabalho 

utilizam: escuta diferenciada, acolhimento psicológico, psicoterapia breve, técnicas de 

dinâmica de grupo e uma fala assertiva de um acompanhante ou realizando orientações. Isto 

fica evidente quando expressam: 

 

“É um trabalho de escuta, um acolhimento”. 
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“Todo atendimento da gente, antes de atender a gente tem que ir no prontuário, saber 

que mãe é essa, o que que está acontecendo, né verdade? A gente tem que se basear 

anteriormente”. 

 

“Em relação à mãe, é questão do processo mesmo, você está lá junta, atendendo as 

demandas que elas vêm trazendo”. 

 

“Em termos de protocolo no momento a gente ainda não tem, está para elaborar, 

ainda não temos. [...] Às vezes você trabalha uma técnica dinâmica de grupo, às 

vezes, faz uso da fala de um acompanhante pra intervir na determinada situação com 

o paciente, em termo de técnica, terapia breve, dinâmica de grupo, muitas vezes, 

precisa de uma pontuação com dados da realidade, esclarecimentos”. 

 

“Uma coisa também que eu acho importante é que quando a gente é solicitada por 

outra categoria para fazer o atendimento, eu tenho o cuidado de ir até a pessoa que 

solicitou para dar o retorno do atendimento”. 

 

“Desde o momento, essa gestante aqui na maternidade quando ela chega, atendendo 

ela, acolhendo essa demanda emocional dela a gente está fazendo”. 

 

“A gente atende tanto todas as solicitações, isso vem de qualquer profissional, dos 

próprios pacientes, dos acompanhantes, de qualquer pessoa, como também, a gente 

mesmo fazendo esse contato, a gente passa pelos pacientes, não tem essa solicitação, 

indo leito a leito, como rotina”. 

 

Diante disto, é visto a importância para a construção e fortalecimento do vínculo mãe-

bebê manter a mulher informada acerca da necessidade de internação do recém-nascido, bem 

como assegurá-la quanto ao local que o seu bebê está sendo levado, o esclarecimento quanto 

ao livre acesso que esta terá ao setor, mas em casos de dificuldade de vínculo faz-se essencial 

conhecer o contexto da mãe, para compreender as inúmeras possibilidades que possam estar 

acarretando esse distanciamento.  

É fundamental, ainda, a orientação dada acerca da importância do vínculo mãe-bebê e do 

Método Canguru, da eficácia e benefícios para ambos, como também, da importância do 

manejo diferenciado, em que a mãe apresenta maior responsabilidade diante dos cuidados do 

bebê, sendo este, papel da psicologia assim como de toda a equipe de saúde. 

 

6.4. Atuação do psicólogo junto à equipe de saúde  

 

 Frente à atuação do psicólogo junto à equipe de saúde é pontuado que existe as três 

vivências de trabalho, sendo multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, a depender da 

equipe e dos profissionais que a compõe, visto que alguns profissionais apresentam maior 

facilidade em trabalhar em conjunto enquanto outros não.  

É identificada, também, uma mudança que caminha da multidisciplinaridade para a 

interdisciplinaridade, em que é colocado, ainda, que se tem uma equipe multiprofissional, 
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trabalhando muitas vezes de maneira interdisciplinar, sendo visto a realização de 

interconsulta, discussões de casos, avaliação conjunta e devolutiva aos profissionais do 

atendimento realizado pela Psicologia, em que esta tem o seu espaço, é solicitada, respeitada e 

inserida no funcionamento da instituição. Em casos de falecimento do bebê, é colocado que a 

Psicologia realiza um trabalho em conjunto com o médico, oferecendo apoio e suporte 

emocional àquela mãe.  

Quanto aos benefícios do modelo de atuação interdisciplinar é expresso que 

proporciona uma visão ampliada da gestante/ mãe, como também o conhecimento do trabalho 

de outras especialidades. 

Em relação ao que foi trazido a respeito da atuação com a equipe de saúde percebe-se 

que o modelo de atuação transita entre o multidisciplinar e interdisciplinar, de acordo a 

definição de Almeida Filho (2005), em que ora os profissionais trabalham de forma 

individualizada ora trabalham em conjunto. Estes aspectos podem ser percebidos através das 

seguintes falas: 

“Eu penso que é tudo isso [multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar]. O 

nosso trabalho aqui é interno, existe um livro de registro onde a gente faz as 

evoluções e discute, até na passagem de plantão, a gente discute alguns casos”. 

 

“Depende da equipe. A gente tem as três vivências e até algumas vezes não existe a 

equipe, são indivíduos que trabalham juntos. Depende do profissional, têm 

profissionais que a gente trabalha muito bem, [...] que contam com nossa ajuda, que 

a gente discute casos, acolhe as nossas orientações. Tem outros que não. Isso 

depende realmente do profissional. Tem vários níveis”. 

 

“Aqui ninguém trabalha sozinho. [...] Então, a gente, assim, faz muito interconsulta, 

que é o contato com os outros profissionais, estimula a comunicação dos 

profissionais com a gestante em relação a tudo o que está envolvendo ela”. 

 

“Aqui na maternidade somos uma equipe multiprofissional e que muitas vezes 

trabalhamos de forma interdisciplinar, alguns casos e alguns pacientes realmente a 

gente vai, se reúne, conversa e cada um coloca o que está sendo feito ou vai fazer, e 

tudo e em outros casos, se trabalha de maneira multiprofissional, o médico vai e 

atende, o psicólogo vai e atende, a assistente social vai e atende”. 

 

“Eu acho que é cada vez mais inter, eu acho que é uma coisa que caminha para a 

interdisciplinaridade. Eu não sei se eu conseguiria dizer que hoje é assim não, apesar 

de que essas mudanças têm levado a isso, tem melhorado muito, e eu acredito que 

tem caminhado cada vez mais nesse sentido”. 

 

 Contudo, em relação à transdisciplinaridade, segundo o conceito de Aiub (2006), que 

traz que o paciente tem uma postura ativa diante de seu tratamento, não foi possível 

identificar esse viés de atuação, apesar de alguns sujeitos da pesquisa pontuar a existência 

deste modelo. 
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Uma problemática encontrada na instituição pesquisada, assim como na literatura 

científica, ressaltado por Moura e colaboradores (2013), é a maneira como são passadas as 

informações do estado de saúde do bebê, em que muitos profissionais utilizam de termos 

técnicos que impedem a compreensão da mãe e/ou passam informações reduzidas quanto ao 

quadro, sendo estas dificuldades elencadas pelos psicólogos. 

A Psicologia, por sua vez, trabalha como mediadora dessa relação, em que muitas 

vezes, solicita que o profissional entre em contato novamente com essa mãe, explicando-a 

novamente de forma acessível, bem como, ao mesmo tempo, procura incentivá-la e 

conscientizá-la do seu direito de perguntar, como exposto por Teixeira (2004). 

Isto fica evidente nas seguintes pontuações dos profissionais entrevistados: 

 
“A gente pode tentar contribuir, minimizando a distância e trazendo outra forma de 

explicar muitas vezes àquilo que o médico explicou, que não foi entendido de forma 

tão adequada pela paciente”.    

 

“Tem mãe que não vai ter um entendimento tão bom, mas quando a gente vai para 

essa mãe, e a mãe diz „não entendi nada, a doutora falou isso‟, aí a gente vai tentar 

esclarecer, o que ela não entendeu, porque é importante sair daqui não como um 

todo, mas no mínimo o processo que tá acontecendo ali com o filho”. 

 

“Conversar com o médico, para que ele conseguisse esclarecer a paciente. Então vai 

desde essas coisas que são mais simples, que é só uma questão de orientação, mas 

que a gente consegue com o médico”. 

 

“Estimula a comunicação dos profissionais com a gestante em relação a tudo o que 

está envolvendo ela”. 
 

“Eu estimulo, perguntou se ela já sabe, eu falo um pouco e estimulo que ela 

pergunte a ele [médico] porque é um dever dele”. 

 

“Aí eu falo dos direitos da carta do usuário do SUS, falo um pouco da ouvidoria, da 

importância desse tratamento, do poder que ela tem enquanto usuária do SUS de 

saber o que tá passando com ela, de não ter medo ou vergonha, às vezes a pessoa 

fica tão assim que ela esquece o que ia perguntar, né? Eu ofereço até um papelzinho 

para ela ir anotando as dúvidas, e quando o médico passar a visita ela pode recorrer 

ao papelzinho e perguntar tudo a ele”. 

 

 

Diante disso, quando se percebe uma dificuldade de compreensão e vergonha da mãe 

em perguntar novamente ao profissional é informado pela equipe da Psicologia os direitos da 

carta do usuário do SUS, que é um direito da mesma saber o que está acontecendo, 

enfatizando da importância que ela não fique com dúvidas, pois se trata da vida dela e de seu 

bebê. 
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6.5. Relação entre gênero e atuação profissional dos psicólogos da saúde  

 

 Diante da questão de gênero do profissional e sua atuação, percebe-se que não existe 

diferença frente ao fazer da psicologia, como também, acerca da abertura materna junto ao 

profissional, seja este, do gênero feminino ou masculino. Contudo, foi percebida apenas uma 

diferença de empatia das mães para com o profissional do gênero masculino, uma vez que, 

estas abordam questões voltadas para as relações sexuais, onde as profissionais gênero 

feminino não trouxeram essa demanda. 

 A maneira como foi trazida este tema pelo psicólogo foi bastante sutil, em que não foi 

expressado diretamente o termo relação sexual, mas através da narrativa de sua prática e dos 

relatos que trouxe dos acompanhantes das mães foi entendido que ele estava se direcionando a 

este aspecto. Este fator fica claro no seguinte relato: 

 

“‟Porque ela não está aguentando doutor? Não tem mais, o marido dela, ela não está 

querendo mais‟, aí claro que aí a gente vai orientar que tem as questões dos 

hormônios, o que acontece, e aí faz toda a orientação de mostrar para ela a 

diminuição do desejo e da vontade acontece e ficam pensando posteriormente 

quando sair”. 

 

Em relação à empatia, é percebido, ainda, que as psicólogas do gênero feminino 

colocam suas experiências pessoais diante da maternidade como uma forma de compreensão 

dos momentos vivenciados pelas mães, expresso na seguinte fala: 

 

“Eu lembro até da gente, o primeiro banho da minha filha eu não tive condições de 

dar, é uma mudança muito grande de vida, uma coisa é quando o bebê tá na barriga, 

outra coisa é quando a gente pega, a mãe vai elaborar também o luto da perda do 

bebê aqui dentro”. 

 

 Diante disto, percebe-se que de fato não existe uma discrepância quanto a atuação do 

psicólogo da saúde, entretanto, cada profissional apresenta uma forma diferenciada de 

entendimento das queixas trazidas pelas mulheres internadas. 

 

7. NASCIMENTO PREMATURO (CONSIDERAÇÕES FINAIS) 

 

 A partir do exposto percebe-se a importância da atuação da Psicologia diante desta 

demanda, sendo uma atuação ampla que abrange mulher, família e equipe de saúde. Fica 

evidente a gama de emoções vivenciadas nesse processo, e a importância de uma perspectiva 
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ampliada acerca da mulher, olhando todo o seu contexto, compreendendo-a em sua 

singularidade, acolhendo-a em suas demandas emocionais, permitindo dar voz à mesma.  

Diante do impacto do bebê idealizado e do bebê real, levando em consideração as 

características e condições biológicas fragilizadas deste bebê, a psicologia trabalha diante da 

ressignificação e elaboração de luto tanto das imagens real e desejada e da possibilidade de 

luto concreto ou fantasiado, intervindo em cima do quadro biológico desta criança, fazendo a 

mãe entrar contato, e permitindo que a mesma vivencie esse momento, que por mais delicado 

que possa ser a equipe de Psicologia se faz presente para dar o apoio emocional essencial 

àquela mãe. Trabalha-se, também, voltado à qualidade de vida do bebê, independente da 

gravidade de seu quadro, enfatizando à mãe o quão benéfico é a disponibilidade afetiva da 

mesma, fazendo seu bebê sentir sua presença e carinho enquanto o mesmo tiver vida. 

Como consequência do processo de prematuridade e dos vieses envolvidos nesta, a 

psicologia trabalha em prol da construção e/ou fortalecimento desde vínculo, buscando 

incentivá-lo, e compreender as variadas situações que possam levar o afastamento desta para 

com o seu bebê. Como aspecto favorável a essa relação tem-se o livre acesso que os pais têm 

à UTI, e o Método Canguru, que proporciona a criação de um vínculo com seu filho, a partir 

de uma relação estreita com o mesmo, mas respeitando seus desejos, sendo aderido apenas 

por àquelas que apresentam uma abertura emocional para tal. 

Os profissionais de psicologia atuam, ainda, como interlocutores da mãe e família 

junto à equipe de saúde, devido esta última, por vezes, utilizar de uma linguagem técnica que 

foge à compreensão das mães, que já se encontram abalada pela sua realidade, podendo isto 

ser um agravador do quadro emocional da mesma, e com isso, os psicólogos incentivam a 

perguntarem suas dúvidas acerca do seu estado de saúde e/ou do seu bebê, sendo isto um 

direito dela, como também, solicita que a equipe assistencial explane com maior clareza sobre 

o seu quadro e/ou de seu bebê. 

É essencial respeitar o fazer de cada área, mas ao mesmo tempo ter a ciência da 

importância do trabalho em forma conjunta, havendo a comunicação e inter-relação entre os 

diversos profissionais, para que àquela mãe possa ser atendida em sua integralidade, olhando 

os vários aspectos que a constituem, que se influenciam mutuamente, e reconhecendo a 

importância de cada área constituinte da saúde. 

Não há discrepância entre a atuação e o grau de abertura das mulheres para com o 

profissional de psicologia do gênero masculino, sendo apontada apenas uma questão que não 

foi trazida pelas demais profissionais do gênero feminino, esta voltada para relações sexuais, 
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percebendo-se, ainda, uma diferença de empatia por parte dos profissionais, em que as 

profissionais do gênero feminino traziam suas vivências pessoais de maternidade. 

Com isso, fica evidente a diversidade de atuação deste profissional diante do processo 

de prematuridade, as diversas demandas existentes, em que, o psicólogo da saúde vai, então, 

trabalhar com a peculiaridade de cada caso e de cada mãe, tendo sempre a compreensão de 

que por mais que as queixas ou situações possam ser semelhantes, a perspectiva de cada 

mulher e a maneira como elas vão enxergar e lidar com a sua situação é singular, pois esta 

mulher traz consigo uma história, uma compreensão da maternidade e do significado daquele 

bebê em sua vida. 

Como contribuição para os psicólogos da área e futuros psicólogos tem-se a ampliação 

de conhecimento, demandas e formas de atuação diante da maternidade, em que este 

profissional, mostra-se como uma referência no trabalho junto às mães, seus familiares e 

demais profissionais da equipe. Tem-se ainda, a contribuição para a sociedade, enfatizando a 

importância do seu fazer e esclarecimentos quanto ao seu papel. 

Mediante aos resultados, percebe-se a necessidade de novas pesquisas voltadas para a 

relação entre o gênero do psicólogo e sua atuação na maternidade, devido a amostra reduzida, 

deixando uma possibilidade de aprofundar tal questão, assim como, pela narrativa das 

psicólogas em que apresentaram as próprias experiências gestacionais e maternas como meio 

de compreender as situações vivenciadas pelas puérperas. 

Outro aspecto importante para realizar uma nova pesquisa é a perspectiva da própria 

mãe quanto ao processo de prematuridade, bem como dos demais componentes da equipe de 

saúde, buscando compreender melhor todo o contexto desse profissional.  
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APÊNDICE A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 
 

 

Eu,_______________________________________ tendo sido convidad(o,a) a participar 

como voluntári(o,a) do estudo “Fecundação entre a Psicologia da Saúde e o processo de 

prematuridade”, recebi das acadêmicas Sra. Dayanna Novaes de Castro Santana e Mirela 

Ferreira Croce, do Centro Universitário Tiradentes - UNIT, responsável por sua execução, as 

seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes 

aspectos: 

 

acadêmicos e profissionais da área da saúde, bem como para a 

sociedade, para que estes possam ter o conhecimento da atuação psicológica junto à 

prematuridade e da importância deste profissional nesta demanda.  

 

acompanhamento psicológico a mães que se encontram na situação de parto prematuro. 

 

intervenções do psicólogo da saúde junto a mães de recém-nascido prematuro, analisando 

como tais intervenções são realizadas em relação aos aspectos emocionais da mãe 

desencadeados pelo processo de prematuridade e perspectiva da mãe quanto ao bebê 

idealizado e bebê real, às intervenções em relação à construção e/ou fortalecimento do vínculo 

mãe-bebê, à identificação da atuação do psicólogo da saúde junto à equipe de saúde, bem à 

avaliação da relação entre gênero e atuação profissional dos psicólogos da saúde. 

 

 

 

o será feito da seguinte maneira: através da realização de uma entrevista 

semiestruturada com psicólogos que atuam diretamente com mães de bebê prematuro, 

composta por 18 (dezoito) perguntas abertas, utilizando-se de um gravador, como instrumento 

para coleta das informações. 

 

Dayanna Novaes de Castro Santana e Mirela Ferreira Croce. 

 

bster-se 

quanto a responder algum questionamento realizado pelas acadêmicas devido desconfortos 

emocional e/ou intelectual decorrentes das perguntas realizadas. 

 

que provoquem desconforto emocional e/ou intelectual nos profissionais, havendo a 

possibilidade do mesmo se abster de responder os questionamentos realizados, como também, 

relatar alguma conduta inadequada que comprometa seu vínculo na instituição. 

 

rei contar com assistência psicológica, sendo responsável por ela o Centro de 

Psicologia Aplicada (CPA) do Centro Universitário Tiradentes, este se compromete em 
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ofertar os serviços através do Plantão Psicológico, Psicoterapia Breve e Psicoterapia, como 

minimização dos riscos da presente pesquisa. 

 

 

diretamente são: coleta e divulgação das informações relevantes quanto à atuação do 

psicólogo junto a mães de bebê prematuro.  

 

 a minha participação será acompanhada do seguinte modo: através de uma entrevista 

semiestruturada realizada pelas acadêmicas responsáveis pela pesquisa. 

 

estudo. 

 

que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

não permitirão a 

identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das 

mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

 

a os (as) participantes da 

pesquisa. 

 

 

 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo 

em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO 

EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

 

Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a) 
Endereço da Instituição: Av. Comendador Leão 

Bloco: /Nº: /Complemento: s/n 

Bairro: Poço  

CEP: 57025-200 

Cidade: Maceió - AL  

Telefone: 3315-4444 

 

 

Endereço d(os,as) responsáve(l,is) pela pesquisa (OBRIGATÓRIO): 
Instituição: CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT 

Endereço: Av. Comendador Gustavo Paiva 

Nº: 5017  

Complemento: Bloco P – CAMPUS MARIA AMÉLIA UCHÔA. 

Bairro: Cruz das Almas 

CEP: 57038-000 
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Cidade: Maceió - AL 

Telefones para contato: 3311-3100 

 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 

participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes 

Bloco D – Sala 32A – Campus Maria Uchôa, Maceió/Al. 

Telefone: (82) 3311-3113 

 

 

 

 

Maceió,  

 

 

 

 

 

 

Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a) voluntári(o,a) ou responsável legal e rubricar as 

demais folhas 

 

 

 

 

 

 

 

Dayanna Novaes de Castro Sanatana 

Responsável pelo estudo 

 

 

 

 

 

 

Mirela Ferreira Croce  

Responsável pelo estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Rodrigues Rocha Júnior 

Responsável pelo estudo 
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APÊNDICE B 

 

1. Quais demandas emocionais são identificadas com maior frequência durante o processo de 

prematuridade? 

 

2. Quais características (idealizadas e reais) mais frequentes as mães atribuem aos seus bebês? 

 

3. Em relação à sua atuação na equipe de saúde, como o (a) senhor (a) denomina esta equipe: 

Multidisciplinar, Interdisciplinar ou transdisciplinar? Solicitamos que o (a) senhor (a) 

explique a sua atuação diante dessa equipe. 

 

4. Quais os benefícios que o (a) senhor (a) observa neste modelo de atuação junto à paciente? 

 

5. Como são as intervenções realizadas diante dos aspectos emocionais? 

 

6. Quais as alterações são percebidas pelo senhor (a) no vínculo mãe-bebê durante a 

internação? E quais as intervenções que o (a) senhor (a) executa? 

 

7. Como o (a) senhor (a) identifica o impacto materno diante do bebê idealizado e do bebê 

real nos casos de prematuridade? 

 

8. Enumere as dificuldades que o (a) senhor (a) encontra com maior frequência na relação 

entre equipe assistencial, mãe e família. 

 

9. Em relação ao processo de hospitalização, como são trabalhadas as fantasias e/ou 

possibilidades reais de falecimento do recém-nascido prematuro para com as mães? 

 

10. De que maneira ocorre a intervenção psicológica diante dessa demanda da imagem do 

bebê real e bebê idealizado para com as mães? 

 

11. Qual a importância do Método Mãe-canguru do ponto de vista psicológico para a relação 

mãe-bebê? E como é a sua atuação? 
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12. Caso a mãe se recuse a aderir ao método mãe-canguru, como o (a) senhor (a) intervém 

diante dessa situação? 

 

14. Ano de graduação: 

 

15. O (a) senhor (a) tem pós-graduação ou especialidade? Se sim, qual? 

 

16. Qual ano de contratação na Maternidade-escola Santa Mônica? 

 

*17. Na sua opinião a questão do gênero do psicólogo poderá diferenciar seu trabalho junto as 

mães de bebês-prematuros? Se sim, como? E se não, por quê? 

 

18. A partir da sua prática na Maternidade-Escola Santa Mônica, quais sugestões o senhor 

daria para um futuro profissional de psicologia atuar nesta área? 
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