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RESUMO

Introdução: O vínculo parental caracteriza-se pela percepção de cuidado e de proteção
recebido pelas figuras parentais ao longo do desenvolvimento humano. Durante o
período gestacional, o vínculo da futura mãe com o feto é percebido pela intensidade
com que a mulher manifesta comportamentos e sentimentos por ele, chamado de apego
materno-fetal (AMF). Neste sentido, a literatura indica que há uma associação positiva
significativa entre o AMF e a percepção das gestantes sobre o vínculo estabelecido com
seus pais. Esta relação, por sua vez, pode afetar significativamente a relação materno-
infantil. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre o apego
materno-fetal (AMF) e a percepção do vínculo parental de gestantes da cidade de
Pelotas/RS. Métodos: Estudo de coorte com 839 mulheres com até 24 semanas de
gestação no momento da captação da amostra. Após assinar o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, as gestantes responderam ao Parental Bonding Instrument (PBI)
para investigar a percepção do vínculo parental. Depois de 60 dias, uma nova avaliação
foi realizada para avaliar a intensidade do vínculo entre a mãe e o feto através da Escala
de Apego materno-fetal (EAMF). A análise univariada foi realizada no programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 por meio de frequências simples
e relativas, média e desvio padrão, a análise bivariada por ANOVA e correlação de
Pearson e a análise multivariada por regressão linear. Resultados: Os principais
resultados mostraram que as gestantes que estavam no primeiro trimestre gestacional
(p<0,001), que não moravam com companheiro (p=0,018) e não tinham apoio social do
pai do bebê (p=0,014) apresentaram escores significativamente mais baixos na EAMF.
Já o vínculo parental não se manteve associado ao AMF (p>0,05). Conclusões: Este
estudo mostrou a importância do papel paterno em apoiar e estar presente neste
importante período para a mulher, e sua influência nos sentimentos e comportamentos
de maior afeto, cuidado e preocupação com o bebê.

Palavras-chave: Apego materno-fetal, vínculo parental, gravidez, papel paterno,
vínculo paterno.
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APRESENTAÇÃO

A presente dissertação aborda a relação entre o Apego materno-fetal e a

percepção de vínculo parental de gestantes pelotenses.

Quanto à estrutura deste volume, está dividido em duas partes:

A parte I – Projeto – intitulado “Apego materno-fetal e percepção dos vínculos

parentais de gestantes da cidade de Pelotas/RS” está subdividida em resumo,

identificação, introdução, objetivos, hipóteses, revisão de literatura, metodologia e

referências.

A parte II – Artigo – refere-se ao artigo resultante do projeto e intitula-se

“Apego materno-fetal e percepção dos vínculos parentais de mulheres grávidas”. Vale

salientar que o artigo está nas normas e foi submetido para a revista The Journal of

Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, onde se encontra em revisão.

Encontram-se anexos os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),

os instrumentos utilizados no estudo e a carta de aprovação do Comitê de Ética em

Pesquisa.



13

PARTE I

PROJETO DE PESQUISA

KATHREIM MACEDO DA ROSA

APEGOMATERNO-FETAL E PERCEPÇÃO DOS VÍNCULOS PARENTAIS

DE GESTANTES DA CIDADE DE PELOTAS/RS

Projeto de Pesquisa apresentado ao

Programa de Pós-Graduação em

Saúde e Comportamento da

Universidade Católica de Pelotas.

Orientador: Profa. Dra. Mariana

Bonati de Matos

Pelotas

2018



14

RESUMO

O objetivo desde projeto será avaliar a associação entre o AMF e a percepção do tipo de
vínculo parental de gestantes da cidade de Pelotas/RS. O presente projeto trata-se de
uma coorte. Para a captação da amostra, foram sorteados 244 (50%) setores da zona
urbana da cidade de Pelotas divididos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em busca de gestantes até o segundo trimestre residentes desses setores. As
mulheres que aceitam fazer parte do estudo assinam o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), sendo necessária a assinatura de um responsável quando a
participante é menor de idade. Após o aceite do TCLE, a gestante responde a questões
sociodemográficas e o Parental Bonding Instrument, que investiga a percepção de
vínculo parental. Após responder este instrumento, é possível classificar os tipos de
vínculos percebidos como: “parentalidade ótima”, “proteção com afeto”, “proteção sem
afeto” ou “parentalidade negligente”. Uma nova avaliação ocorre depois de 60 dias, na
qual é aplicada a Escala de Apego materno-fetal buscando a intensidade do vínculo da
mãe com o feto, indicando que quanto maior o escore melhor o AMF. Os dados serão
codificados e, após, duplamente digitados no programa EpiData3.1. No programa
estatístico SPSS 21.0 será realizada análise bivariada através do Teste-t e ANOVA; e
análise multivariada através de regressão linear. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Pelotas pelo protocolo CAAE
47807915.4.0000.5339.

Palavras-chave: Apego materno-fetal, vínculo parental, gravidez.
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ABSTRACT

Objective: Evaluate the association between the MFA and the perception of the type of
parental attachment of pregnant women in the city of Pelotas/RS.Methods: The present
project is a cohort. The Brazilian Institute of Geography and Statistics divided the urban
area of Pelotas’s City into 488 census tracts, of which 244 (50%) sectors were selected
to search for pregnant women until the second quarter. The women who accepted to be
part of the study signed the Free and Informed Consent Term (FICT), requiring the
signature of a responsible person when the participant is a minor. After the acceptance
of TCLE, the pregnant woman responds to socio-demographic questions and the
Parental Bonding Instrument, which investigates the perception of parental attachment.
This instrument has the "protection" and "care" subscales that when combined result in
the types of "optimal parenting", "affectionate protection", "no affect protection" or
"careless parenting". After 60 days a new evaluation occurs, in which the Maternal-
Fetal Attachment Scale is applied, seeking the intensity of the mother's bond with the
fetus, and the higher score means a better MFA. The data will be encoded and then
double-typed into the EpiData3.1 program. In the statistical program SPSS 21.0 will be
performed bivariate analysis through t-Test and ANOVA; and multivariate analysis
through linear regression. The largest study was approved by the Research Ethics
Committee of the Catholic University of Pelotas.

Keywords:Maternal-fetal attachment, parental bonding, pregancy.
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2. INTRODUÇÃO

A gestação é considerada um período de maior vulnerabilidade emocional na

vida da mulher, onde se inicia a representação interna do futuro filho(a). Essa

representação faz com que a gestante manifeste, na maioria dos casos, comportamentos

e sentimentos de cuidado, proteção e integração com o feto. Neste contexto, a

intensidade com que a gestante manifesta estes comportamentos e sentimentos foi

definida por Cranley [1] como Apego materno-fetal (AMF). Trata-se da demonstração

de cuidado e preocupação com o feto, sendo expresso através de carinhos, emoções,

percepções, preocupações e expectativas [1].

A partir do 4º mês de gestação a mulher pode sentir o feto se movimentando

dentro do útero, o que faz a interação mãe-bebê tornar-se mais acentuada. Nesta época a

mãe passa a ter maiores expectativas quanto ao feto, idealizando, por exemplo, como

será seu físico e personalidade. Após o nascimento e durante o desenvolvimento do

indivíduo evidencia-se o vínculo parental, que é a ligação estabelecida entre este e suas

figuras parentais e que pode ser considerado um fator estruturante da personalidade que

molda a capacidade do indivíduo de estabelecer vínculos com outras pessoas [2]. Uma

forma de investigar este vínculo da-se por meio do cuidado e da proteção percebidos

pela gestante em relação às suas figuras parentais.

Estudos indicam que há uma associação positiva significativa entre o AMF e a

percepção das gestantes sobre o vínculo estabelecido com seus pais [3-5]. Isso porque,

no período gravídico-puerperal, a percepção ou as memórias dos vínculos criados com

as figuras parentais podem refletir no futuro papel de mãe e nos novos vínculos que

serão consolidados com seu/sua filho(a). Dessa forma, o período gestacional poderá

contribuir para a reelaboração sobre a percepção do relacionamento com seus pais e

uma nova vinculação com o feto, ou, ao contrário disso, a repetição dos vínculos

estabelecidos com seus pais. Esta relação, por sua vez, pode afetar significativamente a

relação materno-infantil e o desenvolvimento da criança [6]. No estudo de Handelzalts,

Preis [4] que avaliou 341 mulheres, os autores identificaram que as lembranças dos

comportamentos parentais estiveram positivamente associadas ao AMF.

Adicionalmente, a literatura mostra outros fatores que podem estar associados a

um pior AMF como: maior classe econômica, maior idade, menor escolaridade, menor

idade gestacional, não primiparidade e não planejamento da gestação. Ainda, fatores



19

externos que possam ocorrer antes ou durante o período gestacional podem influenciar

de forma negativa o apego da mãe com o feto, como abortos anteriores, não residir com

companheiro e falta de apoio [6-17].

É importante salientar que poucos estudos abordaram a associação entre o AMF

e a percepção de vínculo parental, sobretudo no Brasil, e que estes estudos não trazem o

tema como principal, tendo como foco a associação entre o AMF, sintomas de

ansiedade, depressão e tipo de vinculação da gestante [6, 15]. Tendo em vista este dado

e o conhecimento de que o AMF durante a gestação pode ser influenciado por memórias

de figuras parentais, em especial a materna, o objetivo principal desde estudo será

avaliar a associação entre o AMF e a percepção dos vínculos parentais de gestantes da

cidade de Pelotas/RS.

A realização deste estudo auxiliaria na construção de estratégias de prevenção ou

diminuição de consequências negativas associadas ao pior AMF como o baixo peso ao

nascer do bebê e a depressão pós-parto materna que, de acordo com a literatura, podem

ser fatores preditores de um vínculo negativo da mãe com o bebê após seu nascimento

[11].
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3. OBJETIVOS

3.1 Geral

Avaliar a associação entre o Apego materno-fetal e a percepção do tipo de

vínculo parental de gestantes da cidade de Pelotas/RS.

3.2 Específicos

A. Avaliar a prevalência dos tipos de vínculo “controle sem afeto”, “parentalidade

negligente” e “controle com afeto” considerando a percepção da relação entre a

gestante e sua mãe durante a infância e adolescência;

B. Avaliar a prevalência dos tipos de vínculo “controle sem afeto”, “parentalidade

negligente” e “controle com afeto” considerando a percepção da relação entre a

gestante e seu pai durante a infância e adolescência;

C. Identificar se há associação entre o Apego materno-fetal e características

sociodemográficas e de apoio das gestantes, como classe econômica, idade,

escolaridade, viver com companheiro e apoio social;

D. Identificar se há associação entre o Apego materno-fetal e aspectos da gestação

como primaridade, idade gestacional, planejamento da gestação, tratamento para

fertilidade e abortos anteriores.
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4. HIPÓTESES

4.1 Geral

Gestantes que perceberem vínculo do tipo “proteção sem afeto”, “parentalidade

negligente” e “parentalidade com afeto” com ambas figuras parentais apresentarão pior

Apego materno-fetal quando comparadas as gestantes que perceberem “parentalidade

ótima”.

4.2 Específico

A. Quanto à percepção do vínculo materno, 5% das gestantes irão perceber vínculo

do tipo parentalidade negligente, 26% controle sem afeto e 43% controle com

afeto, aproximadamente;

B. Quanto à percepção do vínculo paterno, 7% das gestantes irão perceber vínculo do

tipo parentalidade negligente, 22% controle sem afeto e 51% controle com afeto,

aproximadamente;

C. O pior Apego materno-fetal estará associado às gestantes de classe econômica

mais alta, mais velhas, com menor escolaridade, quem não vivem com

companheiro e que relatarem falta de apoio social.

D. Aquelas gestantes que não forem primíparas, com menor idade gestacional, que

não planejaram a gestação, não realizarem tratamento para fertilidade e com

histórico de aborto(s) apresentarão pior Apego materno-fetal.
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5. REVISÃO DE LITERATURA

5.1 Estratégia de busca
Figura 1: Quadro da estratégia de busca

DESCRITORES PUBMED LILACS SCIELO

maternal fetal attachment 559 20 08

maternal fetal relations OR mother fetus

attachment OR mother fetus relations OR

antenatal bonding

1930 51 03

parental bonding 617 220 69

maternal fetal attachment AND parental

bonding
04 01 01

maternal fetal relations AND parental

bonding
04 00 00

mother fetus attachment AND parental

bonding
02 00 00

mother fetus relations AND parental bonding 00 04 00

antenatal bonding AND parental bonding 10 00 00

Como estratégia de busca foram utilizadas as bases de dados PUBMED,

LILACS e SciELO utilizando-se os descritores “maternal fetal attachment”, “maternal

fetal relations”, “mother fetus attachment”, “mother fetus relations”, “antenatal

bonding” e “parental bond”. Foram encontrados aproximadamente 3126 resultados,

sendo considerados artigos, dissertações e teses. Após a análise dos títulos e resumos,

selecionou-se 35 pesquisas sendo que estes foram lidos na íntegra.

5.2 Corpo da revisão de literatura

A gestação pode ser considerada um período de maior vulnerabilidade da mulher,

pois ocorrem mudanças físicas, psíquicas e sociais. Tendo isso em vista, vários estudos

buscaram identificar aspectos psicológicos com ênfase em transtornos mentais ou

sintomas, como depressão e ansiedade. Sendo a relação que a mulher estabelece com o

seu feto ainda um tema recente na literatura que vem ganhando destaque nos últimos
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anos na busca de identificar como pode influenciar e é influenciada pelas mudanças que

ocorrem neste período.

Neste contexto, o Apego materno-fetal (AMF) pode ser entendido como

comportamentos e sentimentos que a gestante manifesta pelo seu feto, sendo expressos

por meio de carinhos, emoções, preocupações, percepções e expectativas [1]. Para

avaliação do apego, estudos recentes vem utilizando a Escala de Apego materno-fetal

(EAMF), pela qual é possível obter escores entre 24 e 120 pontos, sendo a maior

pontuação melhor apego [18].

A literatura internacional mostra que as gestantes vem apresentando médias que

indicam um bom AMF, entre 60,3 e 90,0 pontos [11, 19, 20]. No Brasil os estudos

identificaram médias ainda maiores de AMF entre 71,4 e 91,2 pontos [8, 21]. No

entanto, deve-se considerar que outros fatores podem influenciar de forma negativa a

qualidade deste apego, o que pode ter consequências no período pós-natal, como

sintomas depressivos e ansiosos, depressão pós-parto, dificuldade na vinculação com

seus filhos e atrasos no desenvolvimento dos mesmos [11, 22-25].

Na busca dessas características sociodemográficas e de apoio que podem

influenciar o AMF, a revisão de Canella [26] não encontrou associação entre a classe

econômica e AMF de forma significativa. Já quanto a escolaridade e AMF, no estudo

de Handelzalts, Preis [4] foi encontrada uma associação negativa entre essas variáveis.

Em contrapartida, alguns autores encontraram que gestantes com menos anos de estudo

apresentaram pior AMF [6, 8, 10]. De acordo com Chen, Chen [9], maior escolaridade

pode sugerir maior capacidade de aprendizado e conhecimento para desenvolver o

apego com seu feto.

Quanto à relação entre a idade e o AMF, Claudino, Menezes [10] observou que

quanto menor a idade da gestante, pior o AMF. Ainda, outros estudos não encontraram

esta associação de forma significativa [4, 11, 26]. Devido a isso, Claudino, Menezes [10]

sugere que não é possível afirmar que há associação direta entre a idade da mulher e o

AMF, indicando que outros fatores socioeconômicos podem influenciar esta relação.

Quanto a viver com o companheiro e o apoio social percebido pelas gestantes,

Petri, Palagini [23] e Schmidt and de Lima Argimon [6] identificaram em seus estudos

que as mulheres que não viviam com companheiro apresentaram pior AMF.

Adicionalmente, em outros estudos, as gestantes que não tinham ou tinham pouco apoio

social também apresentaram pior AMF, assim como a falta de apoio do companheiro [7,

10-13, 27].
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Já na investigação de aspectos gestacionais que podem influenciar o AMF, a

literatura mostra que mulheres multíparas apresentaram pior AMF quando comparadas

com as primíparas [4, 6]. Schmidt and de Lima Argimon [6] acreditam que isso pode

ocorrer porque as primíparas tem maiores expectativas em relação ao(à) filho(a) por ser

o primogênito. Quanto ao planejamento, estudos mostram que mulheres que não

planejaram a gestação tiveram piores médias de AMF [16, 27]. Além disso, no estudo

de Chen, Chen [9], as gestantes que fizeram tratamento para fertilidade tiveram média

de AMF maior que as que não fizeram. Os autores explicam que mães que fizeram

tratamento para fertilidade se mostraram mais vigilantes com seus filhos e

possivelmente tem maior apego devido a motivação para ter um bebê, tendo em vista as

dificuldades para engravidar, sendo um processo frustrante antes da concepção.

Vários estudos mostraram que a idade gestacional esteve positivamente

associada ao AMF indicando que quanto menor a idade gestacional, pior o AMF [5, 10,

13, 15]. Isto pode ocorrer, pois conforme o crescimento do feto é possível perceber

novos movimentos deste, o que o torna real para a gestante e pode levá-la a interagir

mais com o feto.

Mehran, Simbar [14], dentre seus objetivos, procuraram estudar se abortos

anteriores podem influenciar o AMF na gestação atual. Como resultado, identificaram

que mulheres com história de perda pré-natal tinham pior AMF no que se refere ao

comportamento de “diferenciação do self do feto” na gestação atual. Apesar disso, a

relação entre abortos anteriores e AMF não foi encontrada em outros estudos,

possivelmente devido ao tamanho amostral, sugerindo a necessidade de novas

investigações sobre o tema [6, 17].

Considerando a literatura apresentada até o momento sobre os fatores que podem

influenciar o AMF, percebe-se divergência na direção dos resultados encontrados no

que se refere à associação entre algumas características da gestante (classe econômica,

escolaridade e idade) com o AMF. Estas divergências sugerem maior investigação sobre

estes temas.

Quanto a principal variável de exposição do presente estudo, um fator

importante que pode estar associado ao AMF se refere aos vínculos que a gestante

estabelece com seus pais durante o seu desenvolvimento. Nos períodos da infância e

adolescência desenvolve-se o vínculo parental, que é criado com as figuras materna e

paterna. A forma como estas figuras cuidam e protegem seu filho pode moldar a
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capacidade deste de estabelecer relações, configurando um fator estruturante da

personalidade, desenvolvimento emocional e social [2].

O vínculo da criança com a mãe é foco dos estudos que tem por objetivo o

desenvolvimento da mulher, pois, de acordo com a psicanálise, o vínculo com a mãe é

considerado o vínculo primário. No estudo de Pellerone, Iacolino [28], foi encontrado

que o vínculo materno pode influenciar na representação de si, no que se refere a

fracasso e privação emocional. Já a influência do pai não foi associada

significativamente aos padrões cognitivos da mulher. Apesar deste estudo, pouco se tem

sobre a influência das memórias do comportamento paterno, durante a infância e

adolescência, no período gestacional. Sendo assim, novos estudos sobre o assunto são

necessários para melhor compreender essa relação com o pai.

Para avaliar a percepção de cuidados parentais durante o desenvolvimento, a

literatura vem utilizando o Inventory for Assessing Memories of Parental Rearing

Behavior (EMBU) e a o Parental Bonding Instrument (PBI) [29, 30]. Os estudos que

utilizam o PBI avaliam os escores obtidos por meio de diferentes modelos, sendo mais

utilizado o modelo de Parker, Tupling [31] que combina os resultados das subescalas e

classifica o vínculo como: parentalidade ótima, controle com afeto, controle sem afeto e

parentalidade negligente.

O estudo de da Cunha Coelho, Pinheiro [32] contou com 828 gestantes

adolescentes residentes da cidade de Pelotas/RS. Apesar de o objetivo do estudo ser a

associação entre a qualidade do vinculo com o risco de suicídio em gestantes

adolescentes, os autores reservaram um espaço para mostrar as prevalências dos tipos de

vínculos encontrados na amostra. Sendo assim, em seus resultados, os tipos de vínculo

“controle sem afeto” e “parentalidade negligente” foram percebidos, respectivamente,

no vínculo materno por 26,2% e 5,1% mulheres e no vínculo paterno por 21,9% e 7,4%.

No estudo de Balle [21], as memórias sobre os cuidados maternos apresentaram

uma média de 24,7 (DP=8,3), e sobre os cuidados paternos a média foi de 22,0

(DP=8,0), a autora considerou estas médias como “cuidado baixo”. O estudo utilizou

apenas a subescala “cuidado” do PBI sendo apresentados de forma contínua. Apesar

disso, poucos estudos buscaram identificar a percepção de vínculo parental de gestantes.

Quanto à associação entre AMF e vínculo parental, estudos identificaram que

uma pior percepção de cuidado parental pode estar associada a um pior AMF [3-5].

Como no estudo de Carvalho [3] que contou com 211 gestantes. A avaliação contou

com a Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS) e o Parental Bonding Instrument
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(PBI) [31, 33]. Verificou-se que quanto menor a percepção de cuidado materno das

gestantes com seus pais, pior o AMF e sua qualidade. Também quanto menor a

percepção de superproteção paterna, menor foi a intensidade de preocupação materna,

que nesta escala trata-se de um dos domínios do AMF.

Teixeira, Raimundo [5] utilizaram em suas avaliações a EAMF e a Inventory for

Assessing Memories of Parental Rearing Behavior (EMBU) [18, 30]. Participaram do

estudo 179 gestantes portuguesas entre a 20ª e a 40ª semanas de gestação. Os autores

perceberam associação significativa entre a subescala “rejeição” da EMBU e a

“desempenho do papel” da EAMF. Também inferiram que as mulheres que percebem

rejeição na relação com a mãe ou com o pai durante a infância podem perceber

negativamente o desenvolvimento do seu papel como mãe.

O estudo de Balle [21] contou com 364 gestantes brasileiras que responderam a

um questionário online contendo a EAMF e o PBI [18, 29]. Identificou-se que as

memórias do cuidado materno durante o desenvolvimento da mulher são importantes

para o AMF. Já a memória do cuidado paterno não apresentou associação com o AMF.

Vale salientar que a subescala “proteção” do PBI não foi utilizada no estudo.

Handelzalts, Preis [4], em seu estudo recentemente publicado, buscaram analisar

as associações de vínculo parental com AMF e as escolhas sobre o parto. Participaram

do estudo 341 mulheres com no mínimo 14 semanas de gestação que responderam ao

Parental Bonding Instrument (PBI) e a Maternal Fetal Attachment Scale (MFAS) [1,

31]. Os autores identificaram que as lembranças dos comportamentos parentais

estiveram positivamente associadas ao AMF.

O estudo de Tani, Castagna [25] evidenciou que mulheres que tiveram uma

percepção de vínculo parental materno negativo também tiveram um pior AMF e uma

baixa qualidade de vínculo pós-natal com seu filho. Adicionalmente, Alhusen, Hayat

[22], encontraram que mulheres com maior AMF durante a gravidez relataram estilos de

vinculação mais seguras com outras pessoas, e observou-se que seus filhos se

desenvolveram melhor na primeira infância.

Tendo em vista a literatura apresentada, a realização do presente estudo torna-se

importante, pois auxiliaria na incitação da importância do AMF. Podendo ser citado o

estudo de Baghdari, Sahebzad [34], que buscou investigar o efeito de uma intervenção

no AMF de mães que relataram histórico de perda de bebê (fetal ou neonatal). Seus

resultados indicaram que o grupo experimental teve pontuação média do AMF

significativamente maior quando comparado com o controle. Desta forma, a elaboração



27

de novas estratégias de intervenções que visem à qualidade do AMF baseada em fatores

que possam influenciá-lo a fim de prevenir ou diminuir suas consequências negativas

como sintomas depressivos e ansiosos, depressão pós-parto, dificuldade na vinculação

com seus filhos e atrasos no desenvolvimento dos mesmos [11, 22-25].

6. METODOLOGIA

6.1 Delineamento

Estudo quantitativo longitudinal de base populacional em andamento.

6.2 Participantes

De acordo com a malha do Censo de 2010 do Associação Brasileira de Empresas

de Pesquisa [35], a zona urbana de Pelotas contém 488 setores censitários, destes foram

sorteados 244 (50%) setores para a busca de gestantes até o segundo trimestre.

De acordo com o cálculo amostral, espera-se um número de 7,8 gestantes por

setor censitário, resultando uma amostra de 1903 mulheres. No entanto, a expectativa é

de uma amostra de 1270 gestantes, considerando que esta será composta apenas por

mulheres com até 24 semanas de gestação. Após a coleta dos dados, será realizado o

cálculo do poder da amostra.

6.2.1 Logística
Todos os dias pela manhã bolsistas treinados batem de casa em casa nos setores

censitários sorteados em busca de gestantes entre o primeiro e segundo trimestre

gestacional que residam no setor. Ao identificar mulheres com até 24 semanas de

gestação, é realizado o convite para participar e autorizar a participação de seu/sua

filho(a) no estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

(ANEXO I e ANEXO II) Após a identificação da amostra o estudo ocorre em duas

etapas:

- Primeira etapa: É realizada uma entrevista domiciliar através de um questionário que

contém questões referentes à gestação, à socioeconômicos da gestante e à percepção de

vínculo parental.
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- Segunda etapa: Sucede sessenta dias da primeira etapa. As gestantes respondem a

novos questionários contendo outras questões referentes ao AMF. Esta avaliação é

realizada no Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP).

6.2.2 Critérios de inclusão

Para iniciar sua participação no estudo, as mulheres deverão estar com até 24

semanas de gestação e residir em algum dos setores censitários sorteados.

6.2.3 Critérios de exclusão

Incapacidade de compreender os instrumentos utilizados.

6.3 Procedimentos e Instrumentos

Na primeira etapa do estudo, o aplica-se um questionário de papel que contém

questões sociodemográficas, de saúde e relacionados a gestação, a classe econômica [35]

e o Parental Bonding Instrument (PBI) [29]. Já na segunda etapa é aplicado um novo

questionário que conta com a Escala de Apego materno-fetal (EAMF) [18].

- Questionário sociodemográficos, de saúde e relacionado a gestação: Este

questionário aborda características da amostra, como: idade, escolaridade, viver com

companheiro, primiparidade, idade gestacional, planejamento da gestação, tratamento

para fertilidade e abortos anteriores. Além disso, o apoio social da gestante será

considerado através da soma das questões referentes a ter apoio do pai do bebê e apoio

da mãe em relação a gestação atual. (ANEXO III)

- Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP 2015): Permite a

classificação econômica dos indivíduos em cinco níveis (A, B, C, D e E), onde A se

refere ao nível mais alto e E ao nível mais baixo. Este é baseado no acúmulo de bens

materiais e na escolaridade do chefe da família. Para este estudo será categorizada da

seguinte forma: A+B, C, D+E. (ANEXO IV)

- Parental Bonding Instrument (PBI): Utilizado para investigar a percepção do

vínculo parental. Adaptado para o contexto brasileiro por Hauck, Schestatsky [29], este
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instrumento avalia, separadamente, a percepção que a gestante tem quanto ao vínculo

materno e paterno durante sua infância e adolescência. Conta com 25 questões, sendo

12 sobre a percepção de cuidado ou afeto e 13 sobre a percepção de proteção ou

controle, com respostas do tipo likert de 0 a 3, sendo 0 muito parecido e 3 muito

diferente.

A soma dos itens relacionados ao cuidado gera um escore total de 0 a 36 pontos

e dos itens referentes à superproteção um escore total de 0 a 39 pontos. Quanto ao

vinculo materno, considera-se cuidado a partir de 27 pontos e superproteção a partir de

14. Já no vínculo paterno, considera-se cuidado a partir de 24 pontos e superproteção a

partir de 13 [31].

Para a classificação do tipo de vínculo, será utilizado o modelo de Parker,

Tupling [31]. Os autores consideram: “parentalidade ótima” a percepção de proteção e

cuidado; “controle com afeto” a percepção de superproteção e cuidado; “controle sem

afeto” a percepção de superproteção e falta de cuidado; e “parentalidade negligente” a

percepção de proteção e falta de cuidado. (ANEXO V)

- Escala de Apego materno-fetal (EAMF): Validada para o contexto brasileiro

por Feijó [18], avalia os sentimentos e comportamentos da mulher com seu feto. Este

instrumento contém 24 questões com respostas do tipo likert de 1 (nunca) a 5 (quase

sempre), tendo o item 22 pontuação invertida. O escore final é a soma das questões,

podendo variar de 24 a 120 pontos, sendo que quanto maior o escore, melhor o vínculo

da mãe com o feto. (ANEXO VI)

6.3.1 Desfecho primário

Variável Categorias Classificação Etapa

Apego materno-fetal

(EAMF)
24 a 120 pontos

Quantitativa

Contínua
2ª etapa

6.3.2 Desfecho secundário

Variável Categorias Classificação Etapa

Nível econômico

(ABEP 2015)

A+B

C

D+E

Qualitativa

Ordinal
1ª etapa
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Idade Anos completos
Quantitativa

Discreta
1ª etapa

Vive com companheiro
Não

Sim

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Escolaridade Anos de estudo
Quantitativa

Discreta
1ª etapa

Abortos em gestações

anteriores

Não

Sim

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Planejamento da gestação
Não

Sim

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Tratamento para fertilidade
Não

Sim

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Primiparidade
Não

Sim

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Idade gestacional
Semanas completas de

gestação

Quantitativa

Discreta
2ª etapa

Apoio social do pai do bebê

na gestação

Não

Sim

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Apoio social da mãe na

gestação

Não

Sim

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Vínculo parental materno -

Cuidado

Presença

Ausência

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Vínculo parental materno -

Superproteção

Presença

Ausência

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Vínculo parental paterno -

Cuidado

Presença

Ausência

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

Vínculo parental paterno -

Superproteção

Presença

Ausência

Qualitativa

Dicotômica
1ª etapa

6.4 Análise de dados

A medida que são coletados, os dados são codificados e após digitados

duplamente no programa EpiData 3.1. Quanto à análise dos dados, será utilizado o

programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0. Será
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realizada análise univariada através de frequências simples e relativa, média e desvio

padrão para a caracterização da amostra. A análise bivariada através do Teste-t,

ANOVA e correlação de Pearson ou Sperman, de acordo com os tipos de variáveis. A

análise multivariada será feita por meio de regressão linear controlando para possíveis

fatores de confusão.

6.5 Aspectos éticos

O projeto do estudo maior foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa

da Universidade Católica de Pelotas e teve sua aprovação sob o protocolo CAAE

47807915.4.0000.5339. (ANEXO VII) Todas as participantes recebem informações

sobre o objetivo do estudo e aquelas que aceitam participar assinam ao Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo que para as gestantes menores de

idade é solicitado a assinatura de um responsável. (ANEXO I e ANEXO II)

6.5.1 Riscos

O estudo apresenta riscos mínimos considerando possíveis desconfortos

emocionais na resposta aos questionários.

6.5.2 Benefícios

A divulgação dos resultados do presente estudo indicam benefícios indiretos na

intenção de contribuir com melhorias na saúde mental no período gestacional.

6.6. Cronograma

Figura 2: Quadro do cronograma
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Qualificação X
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Análise dos resultados X

Defesa X

A coleta de dados já vem sendo realizada pela equipe desde 2015 com o início

do estudo maior, devido a isso o cronograma apresenta apenas as atividades para a

escrita do projeto.

6.7. Orçamento

O estudo maior conta com financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates e

também com o patrocínio dos Ministérios da Saúde e do Ministério da Ciência e

Tecnologia/CNPq. Assim, o presente projeto não possui valores adicionais.
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Resumo

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre Apego materno-fetal

(AMF) e a percepção dos vínculos parentais de gestantes da cidade de Pelotas/RS

(Brasil). Método: Este é um estudo de coorte com 839 mulheres até 24 semanas

gestacionais. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as

gestantes responderam ao Parental Bonding Instrument (PBI) para investigar a

percepção dos vínculos parentais. Passados 60 dias, avaliamos o AMF por meio da

Escala de apego materno-fetal (EAMF). Foi realizada análise univariada por meio de

frequências simples e relativas, média e desvio padrão, análise bivariada por meio da

ANOVA e da correlação de Pearson e análise multivariada por meio de regressão linear

no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0. Resultados: Os principais

resultados mostraram que as gestantes que estavam no primeiro trimestre gestacional

(p<0,001), que não moravam com o companheiro (p=0,018) e que não sentiam apoio do

pai do bebê (p=0,014) apresentaram pontuações mais baixas na EAMF. A percepção de

vínculos parentais não foi associada com o AMF. Conclusões: O estudo expõe a

importância do papel paterno no sentido de apoiar e estar presente durante o período da

gestação e a influência nos sentimentos e comportamentos de maior afeto, cuidado e

preocupação em relação ao feto/bebê.

Palavras-chave: Apego materno-fetal, vínculo parental, gravidez, papel paterno,

vínculo paterno.
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Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the association between

maternal-fetal attachment (MFA) and the perception of parental bonding of pregnant

women from the city of Pelotas/RS (Brazil). Methods: This is a cohort study with 839

women up to 24 gestational weeks. After signing the Informed Consent Form, the

pregnant women answered the Parental Bonding Instrument (PBI) to investigate the

perception of parental bonding. After 60 days, we evaluated the maternal-fetal

attachment through the Maternal-Fetal Attachment Scale (MFAS). Univariate analysis

was calculated through simple and relative frequencies, mean and standard deviation,

bivariate analysis through ANOVA and Pearson correlation, and multivariate analysis

through linear regression in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0.

Results: The main results showed that pregnant women who was in the first gestational

trimester (p<0.001), did not live with a partner (p=0.018) and did not have social

support by the father of the baby (p=0.014) had lower scores in MFAS. Parental

bonding was not associated with MFA, but paternal protection showed a tendency to an

association (p=0.061). Conclusions: This study showed the importance of the paternal

role in supporting and being present in this new stage for women, and its influence in

the feelings and behaviors of greater affection, care, and concern for the expecting baby.

Keywords: Maternal-fetal attachment, parental bonding, pregnancy, paternal role,

paternal bonding.
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Introdução

A gestação é considerada um período de maior vulnerabilidade emocional na

vida da mulher, onde se inicia a representação interna do futuro filho(a). Essa

representação faz com que a gestante manifeste, na maioria dos casos, comportamentos

e sentimentos de cuidado, proteção e integração com o feto. Neste contexto, a

intensidade com que a gestante manifesta estes comportamentos e sentimentos foi

definida por Cranley [1] como Apego materno-fetal (AMF). Trata-se da demonstração

de cuidado e preocupação com o feto, sendo expresso através de carinhos, emoções,

percepções, preocupações e expectativas.

A partir do 4º mês de gestação a mulher pode sentir o feto se movimentando

dentro do útero, o que faz a interação mãe-bebê tornar-se mais acentuada. Nesta época a

mãe passa a ter maiores expectativas quanto ao feto, idealizando, por exemplo, como

será seu físico e personalidade. Após o nascimento e durante o desenvolvimento do

indivíduo evidencia-se o vínculo parental. Este vínculo é a ligação estabelecida entre o

sujeito e suas figuras parentais, e que pode ser considerado um fator estruturante da

personalidade moldando a capacidade da pessoa de estabelecer vínculos com outras

pessoas [2]. Uma forma de investigar este vínculo dá-se por meio da percepção de

cuidado e de proteção percebidos em relação às figuras parentais ao longo do

desenvolvimento humano [2].

Estudos indicam que há uma associação positiva significativa entre o AMF e a

percepção das gestantes sobre o vínculo estabelecido com seus pais [3-5]. Como no

estudo de Handelzalts, Preis [4] que avaliou 341 mulheres, e identificaram que as

lembranças dos comportamentos parentais estiveram positivamente associadas ao AMF.

No período gravídico-puerperal, a percepção ou as memórias dos vínculos criados com

as figuras parentais podem refletir no futuro papel de mãe e nos novos vínculos que
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serão consolidados com seu/sua filho(a). Dessa forma, o período gestacional poderá

contribuir na reelaboração da percepção do relacionamento com seus pais e uma nova

vinculação com o feto. Esta relação, por sua vez, pode afetar significativamente a

relação materno-infantil e o desenvolvimento da criança [6].

A literatura mostra alguns fatores que podem estar associados a um pior AMF

como ser de maior classe econômica, maior idade, menor escolaridade, menor idade

gestacional, primigesta e gravidez não planejada. Ainda, fatores externos que possam

ocorrer antes ou durante o período gestacional podem influenciar de forma negativa o

apego da mãe com o feto, como abortos anteriores, não residir com companheiro e falta

de apoio social [6-17].

É importante salientar que os estudos que abordam a associação entre o AMF e a

percepção de vínculo parental não trazem o tema como principal, tendo como foco a

associação entre o AMF, sintomas de ansiedade e depressão [6,13]. Tendo em vista

estes dados e o conhecimento de que o AMF durante a gestação pode ser influenciado

por memórias de figuras parentais, tanto materna quanto paterna, o objetivo principal

deste estudo foi avaliar a associação entre o AMF e a percepção dos vínculos parentais

de gestantes da cidade de Pelotas/RS.

Materiais e métodos

Realizou-se um estudo quantitativo longitudinal de base populacional, entre os

anos de 2016 e 2018. A amostra inicial foi composta por mulheres com até 24 semanas

de gestação que residiam em algum dos setores censitários sorteados para a realização

da pesquisa, da zona urbana de uma cidade no sul do Brasil. De acordo com a malha do

Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a zona urbana

de Pelotas contém 488 setores censitários, destes foram sorteados 244 (50%) setores
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para a busca de gestantes até o segundo trimestre. A captação foi realizada por

estudantes da área da saúde treinados que foram de casa em casa nos setores sorteados

em busca de gestantes entre o primeiro e segundo trimestre gestacional.

O cálculo do poder da amostra foi realizado através da diferença das médias de

AMF entre os grupos de cuidado e falta de cuidado, assim como proteção e

superproteção tanto para a percepção materna como para a percepção paterna. Para

ambos foi considerado um alfa (α) de 5% e o menor poder encontrado foi de 99.34%.

Este estudo ocorreu em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma

entrevista domiciliar por meio de um questionário que continha questões

sociodemográficas, referentes à gestação e à percepção de vínculo parental. A segunda

etapa sucedeu sessenta dias da primeira etapa, quando as gestantes responderam ao

questionário com questões referentes ao AMF. Esta avaliação foi realizada em um

hospital universitário da cidade.

Para avaliar o AMF, foi utilizada a Escala de apego materno-fetal (EAMF),

validada para o contexto brasileiro por Feijó [21]. Abordando 24 questões que avaliam

os sentimentos e comportamentos da mulher com seu feto, este instrumento contém

respostas do tipo likert de 1 (nunca) a 5 (quase sempre), considerando o item 22 como

pontuação invertida. O escore final dá-se através da soma das questões, podendo variar

de 24 a 120 pontos. Quanto maior o escore, melhor o vínculo da mãe com o feto.

A versão validada para o Brasil do Parental Bonding Instrument (PBI) foi

utilizado para investigar a percepção do vínculo parental [19]. Este instrumento avalia,

separadamente, a percepção que o indivíduo tem em relação ao vínculo materno e

paterno durante sua infância e adolescência através de 25 perguntas em escala Likert

que variam de 0 (muito parecido) a 3 (muito diferente). Ele divide o vínculo parental [5]

em duas dimensões: percepção de cuidado e percepção de superproteção. A soma dos
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itens relacionados à dimensão cuidado gera um escore total de 0 a 36 pontos, e a soma

dos itens referentes à dimensão superproteção, um escore total de 0 a 39 pontos. Quanto

ao vinculo materno, escores a partir de 26 pontos na primeira dimensão são

considerados cuidado, e para a segunda dimensão, escores a partir de 13 pontos são

considerados superproteção. Para o vínculo paterno, escores a partir de 23 pontos na

primeira dimensão são considerados cuidado, e para a segunda dimensão, escores a

partir de 12 pontos são considerados superproteção [20].

As variáveis de interesse investigadas foram: idade (anos completos),

escolaridade (anos completos de estudo), idade gestacional (semanas completas de

gestação), viver com companheiro (não/sim), apoio do pai do bebê (não/sim) e apoio da

mãe da gestante (não/sim). Em relação à gestação atual, as variáveis investigadas foram:

primigesta (não/sim), abortos anteriores (não/sim), planejamento da gestação (não/sim -

considerou-se “não planejada” quando a mulher respondia “não” ou “mais ou menos”) e

tratamento para fertilidade (não/sim).

Para a classificação econômica, os critérios da Associação Brasileira de

Empresas de Pesquisa [18] foram utilizados para classificar os indivíduos em cinco

níveis (A/B/C/D/E), onde A se refere ao nível mais alto e E ao nível mais baixo. Estes

são baseados no acúmulo de bens materiais, na escolaridade do chefe da família e

características como ter água encanada e residir em rua pavimentada. Para este estudo as

classes foram categorizadas e nomeadas da seguinte forma: A+B (classes altas) /C

(classe média) /D+E (classes baixas).

O Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 foi utilizado para

realizar as análises estatísticas. Inicialmente, foi realizada análise univariada através de

frequências simples e relativa, média e desvio padrão. Posteriormente, foi feita análise

bivariada através do teste ANOVA e correlação de Pearson, de acordo com os tipos de
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variáveis. As variáveis que apresentaram p<0,20 na análise bivariada foram submetidas

à regressão linear controlando para possíveis fatores de confusão. Cabe ressaltar que as

variáveis relacionadas ao vínculo parental (cuidado materno e superproteção paterna)

foram incluídas no modelo de análise por apresentarem p<0,20 e somente após serem

testadas quanto a sua colinearidade (VIF=1,004).

Este estudo faz parte de um estudo maior que foi aprovado pelo Comitê de Ética

em Pesquisa da Universidade Católica de Pelotas sob o protocolo CAAE

47807915.4.0000.5339. Todas as participantes receberam informações sobre o objetivo

do estudo e aquelas que aceitaram participar assinaram ao Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido. Para as gestantes menores de idade foi solicitado a assinatura de

um responsável.

Resultados

Na primeira etapa, foram entrevistadas 980 gestantes e destas, 141 (14.4%)

foram consideradas perdas ou recusas ou perderam o bebê antes da segunda etapa. A

amostra total deste estudo considerou 839 que participaram da primeira e da segunda

etapa do estudo.

Em relação às características da amostra, a média de idade foi de 27.0 (dp6.1)

anos, a maioria era de nível econômico C (57.4%), com onze anos ou mais de estudos

(57.0%) e estavam no segundo trimestre de gestação (67.5%). Além de, 17.9% não

viviam com o companheiro, 16.6% não se sentiam apoiadas pela mãe em relação à

gestação e 6.2%, não se sentiam apoiadas pelo pai do bebê em relação à gestação. Além

disso, 57.4% das mulheres não eram primigestas, das quais, 35.5% relataram aborto

anterior. Ainda, 54.9% não planejaram a gestação e 0.7% fizeram tratamento para

fertilidade. A média de AMF foi 98.6 (dp11.6). (Tabela 1)
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Quanto a associação entre o AMF e as características das mulheres, houve

diferença estatisticamente significativa das médias de apego quanto a idade gestacional,

viver com companheiro e perceber apoio do pai do bebê. O pior apego foi observado

nas gestantes que estavam no primeiro trimestre gestacional (96.1, dp12.2), que não

viviam com companheiro (95,7, dp12,3) e que relataram não se sentirem apoiadas pelo

pai do bebê (93.1,dp14.4) (p≥0,001). (Tabela 1)

A Tabela 2 apresenta a percepção de vínculo parental e a associação com AMF.

No que se refere ao vínculo materno, 39.4% das gestantes perceberam falta de cuidado,

e 64.0% perceberam superproteção. No que se refere à percepção do vínculo paterno,

41.8% perceberam falta de cuidado, e 64.9% perceberam superproteção.

No vínculo parental materno, as piores médias de AMF foram observadas pelas

mulheres que perceberam falta de cuidado (97.8, dp 11.7; p=0.111) e superproteção

(98.2, dp  12.0; p=0.266). No vínculo paterno, as piores médias de AMF foram

encontradas nas mulheres que perceberam falta de cuidado (98.2; dp11.5; p=0.494) e

proteção (97.5; dp11.7; p=0.075). Cabe ressaltar que as mulheres que relataram não ter

tido contato com nenhuma figura paterna durante a infância e a adolescência, não

responderam ao instrumento sobre o vínculo paterno (n=74). (Tabela 2).

Em relação à análise ajustada, as mulheres que estavam no primeiro trimestre

gestacional apresentaram menos 4.73 (IC95% -6.47; -2.99) pontos na EAMF quando

comparadas as gestantes no segundo trimestre gestacional. As mulheres que não viviam

com o companheiro apresentaram menos2.87 (IC95% -5.24; -0.49) pontos na EAMF

quando comparadas as que viviam. Ainda, as mulheres que não se sentiam apoiadas

pelo pai do bebê apresentaram –menos .68 (-8.39; -0.96) pontos na EAMF, quando

comparadas as que se sentiam apoiadas. Quanto a variável de exposição principal, o
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cuidado materno (p=0.519) e a superproteção paterna (p=0.061) não se mantiveram

associadas ao AMF. (Tabela 3)

Discussão

O objetivo do estudo foi avaliar a associação entre o AMF e a percepção dos

vínculos parentais de gestantes da cidade de Pelotas (RS, Brasil). Os principais

resultados mostraram que as gestantes que não viviam com companheiro e não se

sentiam apoiadas pelo pai do bebê em relação à gestação atual apresentaram piores

médias de AMF. Quanto à percepção dos vínculos parentais, estes não apresentaram

associação com o AMF.

Corroborando com os resultados encontrados, a literatura descreve associação

positiva entre pior AMF e a gestante não viver com o companheiro e não sentir apoio

social [7,10-12,16,25-27]. Historicamente, cuidar dos filhos era visto como papel

materno, enquanto que o papel paterno era prover sustento financeiro para a família. Ao

contrário deste entendimento, atualmente o homem tem deixado de ser apenas a figura

que proporciona o sustento da família e passou a ser mais ativo nas tarefas domésticas e,

principalmente, no desenvolvimento dos filhos. Além disso, a literatura mais recente

traz que a presença do parceiro, seu auxílio e/ou apoio durante o período gestacional é

um importante fator que pode influenciar no desenvolvimento do papel materno e

consequentemente pode interferir no AMF [28-30]. Adicionalmente, estudos informam

que mulheres que relatam sentirem-se apoiadas pelo pai do bebê, ainda que vivam ou

não com este, apresentam menos sintomas de depressão, de ansiedade e de estresse.

Também mostram que quando estes sintomas estão presentes na mulher, podem

influenciar a relação da criança com o pai [31,32]. Sendo assim, a associação entre viver

com companheiro e se sentir apoiada pelo pai do bebê com o AMF mostram a
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importância da figura paterna neste importante período para a mulher, e a influência nos

sentimentos e comportamentos de maior afeto, cuidado e preocupação em relação ao

bebê que ela espera.

Este resultado pode ser melhor explicado pela questão de que neste período a

gestante acaba por apreciar mais a pessoa que está próxima a ela devido a sua

compreensão de que compartilha as responsabilidades daquela vida que está carregando

e a percepção e sentimento de família. Neste sentido, a hipótese é de que o vínculo

criado com seus pais e seu entendimento do papel destes para o seu desenvolvimento e

para o desenvolvimento de seu papel de mãe acabam por ser ressignificados e ajustados

conforme o sentimento de apoio e de companheirismo do indivíduo que está ao seu lado

neste momento.

Assim como esperado, a idade gestacional mostrou-se positivamente associada

ao AMF. Quanto maior a idade gestacional, maior a pontuação na escala de AMF,

corroborando com a literatura [5,1,13,16]. Conforme o crescimento do feto, é possível

perceber novos movimentos, o que o torna a experiência “mais real’ para a gestante e

pode levá-la a interagir melhor com o feto.

Devem ser consideradas as limitações deste estudo: possível viés de memória já

que o PBI é um instrumento que investiga uma percepção do passado, e a EAMF foi

aplicada em apenas um momento da gravidez. Vale ressaltar que isso acontece por

razões logísticas do estudo maior ao qual está aninhado. Por outro lado, o delineamento

do estudo, o rigor metodológico para a seleção da amostra, assim como o poder da

amostra como pontos fortes do estudo. Poucos estudos investigaram a associação entre

o vínculo parental e o AMF, e destes alguns apresentam limitações metodológicas e no

que se refere à análise de dados. Também vale salientar que os estudos realizados com

mulheres, principalmente gestantes, são geralmente voltados para a influência da
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relação com a mãe e neste estudo é possível perceber que pode ocorrer uma

ressignificação do papel de mãe considerando o contexto atual, a presença do

companheiro e o apoio do pai do bebê. Sendo assim, evidencia-se a necessidade de mais

estudos sobre o tema, destacando a relação com a figura paterna.

Além disso, estudos mostram que o pior AMF está associado à dificuldade na

vinculação com seus filhos e atrasos no desenvolvimento dos mesmos [11,33-36]. Desta

forma, a elaboração de novas estratégias de intervenções que visam a qualidade do

AMF, podem prevenir ou diminuir estas consequências negativas.
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Tabela 1. Características sociodemográficas, de suporte e aspectos gestacionais da
amostra no baseline e sua associação com apego materno-fetal em gestantes de uma
cidade do sul do Brasil.

Apego materno-fetal
Variável N (%) Média (DP)/Correlação p-valor
Idade 27.0 (6.1)a -0.016 0.652
Status socioeconômico 0.110
A+B 219 (26.1) 97.7 (11.3)
C 482 (57.4) 99.3 (11.4)
D+E 138 (16.4) 97.6 (12.6)
Escolaridade 0.439
Menos de 4 anos 17 (2.0) 102.4 (10.4)
Entre 4 e 7 anos 161 (19.2) 98.4 (12.2)
Entre 8 e 10 anos 183 (21.8) 97.9 (12.1)
11 ano ou mais 478 (57.0) 98.8 (11.2)
Idade gestacionalb <0.001
Primeiro trimestre 272 (32.5) 96.1 (12.2)
Segundo trimestre 566 (67.5) 99.8 (11.1)
Vive com companheiro 0.001
Não 150 (17.9) 95.7 (12.3)
Sim 689 (82.1) 99.2 (11.3)
Suporte social do pai do
bebê

<0.001

Não 52 (6.2) 93.1 (14.4)
Sim 787 (93.8) 99.0 (11.3)
Suporte social da mãe 0.176
Não 139 (16.6) 97.4 (12.1)
Sim 700 (83.4) 98.8 (11.4)
Primigesta 0.165
Não 482 (57.4) 98.1 (11.7)
Sim 357 (42.6) 99.2 (11.3)
Aborto anteriorc 0.747
Não 311 (64.5) 98.2 (11.3)
Sim 171 (35.5) 97.9 (12.5)
Gravidez planejada 0.067
Não 461 (54.9) 97.9 (11.9)
Sim 378 (45.1) 99.4 (11.1)
Tratamento para fertilidade 0.330
Não 833 (99.3) 98.6 (11.5)
Sim 6 (0.7) 94.0 (17.8)
Total 839 (100.0) 98.6 (11.6) -
a Média e desvio padrão.
b Variável com missing.
c A variável aborto anterior foi questionada apenas para as não primigestas (n=482).
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Tabela 2. Percepção do vínculo parental e associação com o apego materno-fetal de
mulheres grávidas.

Apego materno-fetal
Variável N (%) Média (DP) p-valor
Cuidado materno 0.111
Presença 506 (60.6) 99.1 (11.5)
Ausência 329 (39.4) 97.8 (11.7)
Superproteção materna 0.266
Presença 534 (64.0) 98.2 (12.0)
Ausência 301 (36.0) 99.2 (10.8)
Cuidado paterno* 0.494
Presença 446 (58.2) 98.8 (11.8)
Ausência 320 (41.8) 98.2 (11.5)
Superproteção paterna* 0.075
Presença 497 (64.9) 99.1 (11.6)
Ausência 269 (35.1) 97.5 (11.7)
Total 835 (100.0) 98.6 (11.6) -
*Variável com missing.
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Tabela 3. Análise multivariada por regressão linear considerando apego materno-fetal e
características sociodemográficas, suporte, aspectos gestacionais e vínculo parental.

Apego materno-fetal
β 95% IC p-valor

1º Nível Hierárquico
Status socioeconômico
(A+B)* 0.54 -0.77; 1.86 0.419

2º Nível Hierárquico
Idade gestacional
(Segundo trimestre)* -4.73 -6.47; -2.99 <0.001

Vive com companheiro
(Sim)* -2.87 -5.24; -0.49 0.018

Suporte social do pai do
bebê
(Sim)*

-4.68 -8.39; -0.96 0.014

Suporte social da mãe
(Sim)* -1.02 -3.29; 1.26 0.379

Primigesta
(Sim)* -1.54 -3.22; 0.15 0.074

Gravidez planejada
(Não)* 1.10 -0.58; 2.79 0.200

3º Nível Hierárquico
Cuidado materno
(Presença)* -0.56 -2.27; 1.15 0.519

Superproteção paterna
(Presença)* -1.63 -3.34; 0.08 0.061
* Categoria referência.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS/ CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a associação entre o Apego

materno-fetal (AMF) e a percepção do vínculo parental de gestantes da cidade de

Pelotas/RS. Quanto ao resultado principal, evidenciou-se que o vínculo parental não

estava associado com a AMF. Adicionalmente, encontramos associação estatisticamente

significativa entre pior AMF e menor idade gestacional, não viver com companheiro e

não sentir apoio do pai do bebê em relação à gestação.

Vale salientar que após a qualificação do projeto, a fim de melhorar a qualidade

do artigo, foram realizadas modificações quanto ao título do projeto, objetivos e

hipóteses. Uma das principais mudanças foi quanto à classificação utilizada para avaliar

a percepção do vínculo parental.

Neste sentido, o estudo pôde solidar a importância do papel paterno, no sentido

de apoiar e estar presente neste importante período para as mulheres, e sua influência

nos sentimentos e comportamentos de maior afeição, cuidado e preocupação com o

bebê que espera. Desta forma, é possível elucidar a elaboração de novas estratégias de

intervenções que visem conscientizar sobre a importância do apoio do pai do bebê e da

qualidade do AMF, a fim de prevenir ou diminuir consequências negativas como

sintomas depressivos e ansiosos, depressão pós-parto, dificuldade na vinculação com

seus filhos e atrasos no desenvolvimento dos mesmos tornam-se importantes.

Adicionalmente, este trabalho refere-se de um estudo quantitativo longitudinal

de base populacional com amostragem probabilística e, conforme o cálculo do poder da

amostra, com uma amostra representativa, o que possibilita generalizar e comparar os

resultados obtidos.
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ANEXOS

ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 18 anos ou mais

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Pesquisador responsável: Ricardo Tavares Pinheiro
Contatos: E-mail: gravidezcuidadabebesaudavel@gmail.com; Telefones: (53)2128-8451

Você esta sendo convidado a participar como voluntário e autorizar a participação de seu bebê, da pesquisa
“Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ciclo gravídico-puerperal: detecção e intervenção precoce e suas
consequências na tríade familiar”.

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
Avaliar a eficácia de intervenções terapêuticas para prevenir e tratar a depressão gestacional e do pós-parto, e

identificar fatores que possam estar alterados no sangue e que se relacionem aos transtornos psiquiátricos. Dessa
forma procura-se uma alternativa mais eficaz para prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão gestacional, pós-
parto e do desenvolvimento da criança.

PROCEDIMENTOS
Você será avaliada por testes psicológicos e será coletada pequena amostra de sangue da veia do seu braço no

primeiro e segundo trimestre de gestação, assim como noventa dias após o nascimento do seu bebê. Nesta ocasião
também será realizada avaliação sobre o desenvolvimento do seu bebê e coleta de pequena quantidade de saliva dele.
Após as mulheres que apresentarem risco ou depressão serão divididas em dois grupos de psicoterapia.

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS:
A participação no estudo pode trazer riscos ao perceber que apresenta depressão gestacional e/ou pós-parto,

assim como na coleta de sangue. Será utilizado material totalmente descartável evitando riscos de contaminação e a
coleta realizada por equipe treinada. Em caso de vermelhidão ou desconforto local, você pode entrar em contato a
qualquer momento com o pessoal de nossa equipe. O sangue e a saliva do bebê ficarão armazenados em freezer para
análises clínicas posteriores. Sobre saber que apresenta depressão ou risco para depressão, isso poderá lhe trazer o
benefício de ser tratada pela equipe da pesquisa.

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SEGREDO:
Você será esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e é livre para recursar sua participação

ou de seu filho(a), assim como interromper a participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa
em participar não lhe trará qualquer prejuízo. Os pesquisadores irão tratar sua identidade em segredo. Uma cópia deste
consentimento informado será arquivada com o responsável pela pesquisa e outra será fornecida a você

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO E RESSARCIMENTO:
A participação no estudo não lhe trará despesas, mas também não haverá nenhum tipo de pagamento.

Eu, ___________________________________, fui informada dos objetivos da pesquisa acima de
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Declaro que concordo em participar deste estudo.

Declaro também aceitar que meu/minha filho(a) ___________________________,participe da avaliação.

Pelotas, ___ de _______ de 20__.

____________________________ ____________________________
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Assinatura Pesquisador Assinatura Participante
ANEXO II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para menores de 18 anos

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Pesquisador responsável: Ricardo Tavares Pinheiro
Contatos: E-mail: gravidezcuidadabebesaudavel@gmail.com; Telefones: (53)2128-8451

Eu, __________________________________________, na condição de _____________________________,
autorizo ________________________________________________________, a participação como voluntária,
assim como a de seu bebê, na pesquisa “Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ciclo gravídico-puerperal:
detecção e intervenção precoce e suas consequências na tríade familiar”.

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
Avaliar a eficácia de intervenções terapêuticas para prevenir e tratar a depressão gestacional e do pós-parto, e

identificar fatores que possam estar alterados no sangue e que se relacionem aos transtornos psiquiátricos. Dessa
forma procura-se uma alternativa mais eficaz para prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão gestacional, pós-
parto e do desenvolvimento da criança.

PROCEDIMENTOS
Você será avaliada por testes psicológicos e será coletada pequena amostra de sangue da veia do seu braço no

primeiro e segundo trimestre de gestação, assim como noventa dias após o nascimento do seu bebê. Nesta ocasião
também será realizada avaliação sobre o desenvolvimento do seu bebê e coleta de pequena quantidade de saliva dele.
Após as mulheres que apresentarem risco ou depressão serão divididas em dois grupos de psicoterapia.

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS:
A participação no estudo pode trazer riscos ao perceber que apresenta depressão gestacional e/ou pós-parto,

assim como na coleta de sangue. Será utilizado material totalmente descartável evitando riscos de contaminação e a
coleta realizada por equipe treinada. Em caso de vermelhidão ou desconforto local, você pode entrar em contato a
qualquer momento com o pessoal de nossa equipe. O sangue e a saliva do bebê ficarão armazenados em freezer para
análises clínicas posteriores. Sobre saber que apresenta depressão ou risco para depressão, isso poderá lhe trazer o
benefício de ser tratada pela equipe da pesquisa.

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SEGREDO:
Você será esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e é livre para recursar sua participação

ou de seu filho(a), assim como interromper a participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa
em participar não lhe trará qualquer prejuízo. Os pesquisadores irão tratar sua identidade em segredo. Uma cópia deste
consentimento informado será arquivada com o responsável pela pesquisa e outra será fornecida a você

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO E RESSARCIMENTO:
A participação no estudo não lhe trará despesas, mas também não haverá nenhum tipo de pagamento.

Eu, ___________________________________, fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Declaro que autorizo e concordo com a participação de
____________________________, neste estudo, assim como seu/sua filho(a) ___________________________,
participem da avaliação.

Pelotas, ___ de _______ de 20__.

____________________________ ____________________________
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Assinatura Pesquisador Assinatura do Responsável
ANEXO III – Questionário socioeconômico (recorte do questionário maior)

Vou lhe fazer algumas perguntas gerais:

5. Qual a sua idade? __ __ anos

7. Qual seu estado civil?

(0) Solteira (1) Casada/vive companheiro

(2) Separada ou divorciada (3) Viúva

8. Até que série você completou na escola? __ série __ grau

Agora vamos falar sobre você e sobre aspectos da sua gestação:

19. Com quantas semanas de gestação você está? __ __

21. Você fez fertilização artificial para engravidar nesta gestação? (0) Não (1) Sim

23. Você já engravidou antes? (0) Não (1) Sim

25. Você já teve algum aborto? (0) Não (1) Sim

26. Você planejou ter o filho da gravidez atual ou engravidou sem querer?

(0) Planejou (1) Sem querer (2) Não sei

30. Você se sente apoiada por sua mãe em relação a esta gestação?

(0) Não (1) Sim (2) Não convive com a mãe (3) Mãe faleceu

Em relação ao pai do filho que você esta esperando:

45. Tu te sente apoiada por ele em relação a esta gestação? (0) Não (1) Sim
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ANEXO IV – ABEP 2015

Por fim, vamos falar sobre a sua casa e sobre as pessoas que moram com você:

Na sua casa tem:

Quantidade de itens
395. Televisão em cores 0 1 2 3 4 ou +
396. Rádio 0 1 2 3 4 ou +
397. Banheiro 0 1 2 3 4 ou +
398. Empregados domésticos 0 1 2 3 4 ou +
399. Automóveis 0 1 2 3 4 ou +
400. Microcomputador 0 1 2 3 4 ou +
401. Lava Louça 0 1 2 3 4 ou +
402. Geladeira 0 1 2 3 4 ou +
403. Freezer 0 1 2 3 4 ou +
404. Lava Roupa 0 1 2 3 4 ou +
405. Videocassete e/ou DVD 0 1 2 3 4 ou +
406. Microondas 0 1 2 3 4 ou +
407. Motocicleta 0 1 2 3 4 ou +
408. Secadora de Roupa 0 1 2 3 4 ou +

409. Você tem água encanada em casa? (0) Não (1) Sim

410. Rua pavimentada (entrevistador observar)? (0) Não (1) Sim

411. Você trabalha em casa para fora ou trabalha fora de casa? (0) Não (1) Sim

412. Além de você, quantas pessoas moram na sua casa? __ __ pessoas

413. No mês passado, quanto receberam as pessoas que moram na casa?

a) Pessoa 1 __ __ __ __ __ reais

b) Pessoa 1 __ __ __ __ __ reais

c) Pessoa 1 __ __ __ __ __ reais

d) Pessoa 1 __ __ __ __ __ reais

e) Pessoa 5 e 6 (se mais pessoas somar as rendas dos últimos) __ __ __ __ __ reais

414. Você recebe bolsa família? (0) Não (1) Sim

415. Até que série o/a chefe (pessoa com maior renda) da família completou a escola? __ __ série __ __

grau

416. O chefe da família é (que você considera)?

(0) mulher (1) homem (2) ambos
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ANEXO V – Parental Bonding Instrument (PBI)

Muito
parecido

Moderadamente
parecido

Moderadamente
diferente

Muito
diferente

Falava comigo com uma voz meiga
e amigável (0) (1) (2) (3)

Não me ajudava tanto quanto eu
necessitava (0) (1) (2) (3)

Deixava-me fazer as coisas que eu
gostava de fazer (0) (1) (2) (3)

Parecia emocionalmente frio (a)
comigo (0) (1) (2) (3)

Parecia compreender meus
problemas e preocupações (0) (1) (2) (3)

Era carinhoso (a) comigo (0) (1) (2) (3)
Gostava que eu tomasse minhas
próprias decisões (0) (1) (2) (3)

Não queria que eu crescesse (0) (1) (2) (3)
Tentava controlar todas as coisas
que eu fazia (0) (1) (2) (3)

Invadia a minha privacidade (0) (1) (2) (3)
Gostava de conversar sobre as
coisas comigo (0) (1) (2) (3)

Frequentemente sorria para mim (0) (1) (2) (3)
Tendia a me tratar como um bebê (0) (1) (2) (3)
Parecia não entender o que eu
necessitava ou queria (0) (1) (2) (3)

Deixava que eu decidisse coisas por
mim mesmo (0) (1) (2) (3)

Fazia com que eu sentisse que eu
não era querida (0) (1) (2) (3)

Podia me fazer sentir melhor
quando eu estava chateada (0) (1) (2) (3)

Não conversava muito comigo (0) (1) (2) (3)
Tentava me fazer depender dele(a) (0) (1) (2) (3)
Ele (a) sentia que eu não poderia
cuidar de mim mesmo, a menos que
ele (a) estivesse por perto

(0) (1) (2) (3)

Dava-me tanta liberdade quanto eu
queria (0) (1) (2) (3)

Deixava-me sair tão
frequentemente quanto eu queria (0) (1) (2) (3)

Era superprotetor (a) comigo (0) (1) (2) (3)
Não me elogiava (0) (1) (2) (3)
Deixava-me vestir de qualquer jeito
que eu desejasse (0) (1) (2) (3)
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ANEXO VI - Escala de Apego materno-fetal (EAMF)

Eu penso ou faço o seguinte: Quase
sempre

Frequente-
mente Às vezes Raramente Nunca

Eu converso com o meu bebê na barriga. 5 4 3 2 1
Eu acho que apesar de toda a dificuldade,
a gravidez vale a pena. 5 4 3 2 1

Eu gosto de ver minha barriga se mexer
quando o bebê chuta. 5 4 3 2 1

Eu me imagino alimentando o bebê. 5 4 3 2 1
Eu realmente estou ansiosa para ver
como vai ser o meu bebê. 5 4 3 2 1

Eu me pergunto se o bebê se sente
apertado lá dentro. 5 4 3 2 1

Eu chamo o meu bebê por um apelido. 5 4 3 2 1
Eu me imagino cuidando do bebê. 5 4 3 2 1
Eu quase posso adivinhar qual vai ser a
personalidade do meu bebê pelo modo
como ele se mexe.

5 4 3 2 1

Eu já decidi que nome eu vou dar, se for
uma menina. 5 4 3 2 1

Eu faço coisas, para manter a saúde, que
eu não faria se não estivesse grávida. 5 4 3 2 1

Eu imagino se o bebê pode ouvir, dentro
de mim. 5 4 3 2 1

Eu já decidi que nome eu vou dar, se for
um menino. 5 4 3 2 1

Eu imagino se o bebê pensa e sente
“coisas” dentro de mim. 5 4 3 2 1

Eu procuro comer o melhor que eu posso,
para o meu bebê ter uma boa dieta. 5 4 3 2 1

Eu cutuco meu bebê para que ele me
cutuque de volta. 5 4 3 2 1

Eu mal posso esperar para segurar o
bebê. 5 4 3 2 1

Eu tento imaginar como o bebê vai se
parecer. 5 4 3 2 1

Eu acaricio minha barriga para acalmar o
bebe quando ele chuta muito. 5 4 3 2 1

Eu posso dizer quando o bebê tem
soluço. 5 4 3 2 1

Eu sinto que o meu corpo está feio. 5 4 3 2 1
Eu deixo de fazer certas coisas, para o
bem do meu bebê. 5 4 3 2 1

Eu tento pegar o pé do meu bebê para
brincar com ele. 5 4 3 2 1



61

ANEXO VII - Carta de aprovação do Comitê de Ética em pesquisa
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