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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é investigar o apego materno-fetal no período gestacional, assim como a influência da
assistência pré-natal na formação do vínculo materno-infantil. Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo com coleta
de dados realizada por meio de entrevista  semiestruturada com dez gestantes.  Utilizou-se a técnica de análise de
conteúdo, associada ao programa computacional Atlas TI. Identificaram-se quatro categorias analíticas: apego cognitivo,
apego  afetivo,  apego  altruísta  e  assistência  dos  serviços  de  saúde.  Verificou-se  que  a  maioria  das  gestantes
desenvolveu o vínculo materno-fetal desde o início da gestação, no entanto com intensidades diferentes que variaram de
acordo com alguns fatores biopsicossociais. Espera-se, com este resultado, fornecer subsídios para o planejamento de
ações educativas e para a integralidade da atenção à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez; Vinculo; Maternidade.

1 INTRODUÇÃO

O período gestacional, compreendido entre a concepção e o parto, é marcante na vida da
mulher por promover profundas transformações psíquicas, sociais e físicas (PERRELLI et al., 2014;
Jang, Kim e Lee, 2015). Em meio a esse processo de mudanças significativas ocorre a formação do
vínculo entre a mãe e o seu bebê, sendo resultado do desenvolvimento psicológico que ocorre ao
longo da gravidez (ALVARENGA et al., 2012). O apego materno-fetal é considerado precursor da
qualidade  do  relacionamento  que  será  estabelecido  com o  recém-nascido  e,  desta  forma,  dos
relacionamentos futuros, inclusive na vida adulta (SCHIMIDT; ARGIMON, 2006).

Shieh, Kravitz e Wang (2001) identificaram elementos que compõem o apego materno-fetal
considerando as dimensões cognição, afetiva e altruísta. O apego cognitivo está relacionado com a
formação da imagem do feto e de expectativas maternas em relação ao ser que está sendo gestado.
Schimidt  e  Argimon (2006)  descreveram que diante dos avanços técnicos-científicos a gestante
passa a ter cada vez mais informações precisas sobre o feto, o que pode facilitar a constituição do
apego cognitivo. O apego afetivo está direcionado a condição de interação entre a gestante e o feto
podendo ser evidenciada, por exemplo, pela frequência com a qual a mãe acaricia a sua barriga, ou
quando essa sente  os  movimentos  fetais  e  vibra  com esses.  Por  último,  o  apego altruísta  que
representa uma capacidade incondicional de proteger o feto e se preparar para o nascimento. 

Desta  forma,  busca-se  investigar  a  formação  do  apego  materno-fetal,  assim  como,  a
influência da assistência que as gestantes recebem durante a realização do pré-natal, por parte da
equipe de saúde, para formação do vínculo entre a mãe e o seu bebê. Como este vínculo pode ser
mensurado? O que interfere na formação do apego materno-fetal? Será que os profissionais que
atuam em unidades básicas de saúde junto a gestantes podem contribuir no processo de formação
de vínculo mãe-bebê? Nessa perspectiva pretendeu-se investigar a formação do apego materno-
fetal  e,  consequentemente,  conhecer os fatores que podem interferir  no vínculo materno-infantil,
para que os profissionais que realizam a assistência pré-natal possam contribuir na formação de
vínculos familiares e na construção de um ambiente familiar saudável.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Delineamento do estudo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva. Para Medeiros,
(2012)  a  pesquisa  qualitativa  é  utilizada  como  um  processo  que  proporciona  ao  pesquisador
aproximar-se do entrevistado de forma que possa conhecer o mundo simbólico e subjetivo do sujeito
entrevistado, visando compreender os processos inerentes a sua realidade.

Participantes: A  amostra  investigada  consistiu  de  10  gestantes  que  estão  no  terceiro
trimestre de gravidez e estão realizando o pré-natal na Unidade Básica de Saúde Portal das Torres,
na cidade de Maringá – PR. Foram incluídas no estudo gestantes sem diagnóstico de transtorno
mental.

Instrumentos: Foi aplicada uma entrevista semiestruturada elaborada com questões abertas
considerando-se os objetivos da pesquisa. A qual possibilitou investigar a presença dos elementos
que compõem a formação do apego materno-fetal  durante o período gestacional, assim como a
análise do discurso materno permitiu identificar a influência da assistência pré-natal na formação do
vínculo materno-infantil. Instrumento em anexo.

Procedimentos de coleta e análise dos dados: Primeiramente foi efetuada a revisão da
literatura. Em seguida o projeto de pesquisa foi  encaminhado para a avaliação e aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa do Unicesumar. 

Foram solicitadas fichas de cadastros de gestantes que estão em acompanhamento pré-natal,
no terceiro trimestre de gravidez e sem diagnóstico de transtorno mental. As gestantes selecionadas
foram contatadas, informadas e esclarecidas a respeito dos objetivos e procedimentos da pesquisa.
Após terem consentido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi realizada a
entrevista semiestruturada na Unidade Básica de Saúde ou na residência. 

As entrevistas foram transcritas e foi utilizado o programa computacional Atlas TI para análise
do  discurso  e  das  falas  dos  entrevistados,  a  fim de  responder  as  nossas  indagações  sobre  a
formação do vínculo entre mãe-bebê, assim como sobre as informações recebidas durante o pré-
natal a respeito de cuidados básicos com o bebê.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As gestantes entrevistadas encontravam-se na faixa etária entre 18 e 40 anos, sendo cinco
primigestas  e  cinco  multíparas.  Em  relação  ao  estado  civil,  quatro  eram  casadas,  três  unidas
consensualmente  e  três  solteiras.  A  escolaridade variou  entre  ensino  fundamental  incompleto  e
curso superior completo, sendo que a maioria concluiu o ensino médio.  A renda mensal oscilou de
500 reais a dois mil reais por pessoa residente na mesma casa e a maioria das gestantes (seis)
declararam atividade remunerada.

Em relação ao uso de métodos contraceptivos, quatro gestantes declararam não fazer uso de
qualquer  método,  sendo  duas  dessas  solteiras.  Das  gestantes  entrevistadas,  apenas  duas
planejaram a gravidez, sendo ambas casadas. No entanto, oito gestações foram desejadas pelo
casal, uma só pelo pai da criança e outra não foi desejada pelos pais. Contudo foram aceitas por
ambos os pais em nove casos e apenas em um caso foi aceita somente pelo pai. 

As entrevistas das 10 gestantes foram transcritas e consideradas como dados primários. A
pré-análise dos dados, realizada pelo programa computacional Atlas TI, identificou quatro categorias
analíticas:  apego cognitivo,  apego afetivo,  apego altruísta  e assistência  dos serviços  de saúde.
Segundo Shieh, Kravitz e Wang (2001) essa subdivisão do apego corresponde aos elementos que
compõem o apego materno-fetal. 
Apego cognitivo
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O apego cognitivo corresponde a atribuição da imagem mental às características do feto e
intenções da mãe para com o mesmo, representado pela vontade de conhecer, entender e definir o
bebê como um ser autônomo e real. As gestantes entrevistadas descreveram o apego cognitivo nos
seguintes fragmentos: Acho que terá a minha personalidade, pois meu marido é bem calmo e ele já
parece que não é nada calmo (G2). É um menino. Fiquei feliz ao saber, já fiquei imaginando eu
colocando a roupinha nele (G3). 

Exames realizados no período do pré-natal são relevantes para construir o apego cognitivo,
com  destaque  para  a  ultrassonografia  (USG).  Como  observado  nas  seguintes  falas:  Pela
ultrassonografia eu acho que ele vai se parecer com o pai. Será bem alto porque fiz a USG com 8
meses e ele já tava com 49 cm (G3). Pela USG que eu fiz acho que vai parecer com o pai. Porque
ele tem um rosto grande e deu pra ver na USG que ela tem um rosto grande também (G8). Na
primeira USG senti muita culpa por ter rejeitado no início. Depois senti tranquilidade de saber que
estava tudo bem (G9). Quando descobri não queria saber muito, depois que fiz a primeira USG me
derreti (G10).
Apego afetivo

O  apego  afetivo  corresponde  ao  prazer  associado  aos  pensamentos  e  fantasias  que
envolvem o bebê, ao contato indireto e interação com o feto. O fato de a gestante manifestar prazer
e entusiasmo por comportamentos como sentir o bebê se mexer, acariciar a barriga e conversar com
o bebê evidencia essa dimensão do apego materno-fetal. Observa-se esse apego ao questionar as
gestantes sobre o que elas fazem para se relacionar com o bebê: Eu converso bastante. Acho que
fico o dia inteiro passando a mão na barriga, conversando, fico escutando música. É que não sei
explicar. Mas quando eu converso com ele, ele se mexe parece que já entende (G3). Eu converso
com ele, ai ele chuta. Só que ele gosta muito de música (G5).  Conversamos bastante. Eu trabalho
muito e quando chega de noite ele está bem agitado, falo pra ele que estou cansada, pra ele dormir
um pouco  e  deixar  a  mãe descansar  (G6).  Coloco  música  porque  percebo  que  ele  gosta,  ele
começa a se agitar. Então quando ele está mais quieto eu sempre coloco. Eu converso também,
mas é mais a através da música. Ele responde muito a filha mais velha (G9).

Em alguns casos percebe-se que terceiros desenvolvem mais o apego afetivo: Converso bem
pouco, quem mais conversa é meu namorado (G1). Converso quase nada. O pai conversa mais que
eu. Porque não tenho costume de estar conversando, agora que a Doutora falou pra mim que eu
tenho que conversar, falar pra ela ser uma menina boazinha, educada, colocar uma música pra ela
ouvir. Pra mim é estranho conversar com uma coisinha assim que você não está vendo, claro que
você ta sentindo que ta mexendo, mas eu acho estranho, eu me sinto assim como se fosse pra eu
conversar com a planta, porque falam que temos que conversar com a planta também mas eu não
converso com planta (G8).
Apego altruísta

Já o apego altruísta está relacionado com a iniciativa de proteger o feto e de preparar-se para
a chegada do bebê. Sobre o preparo do enxoval a maioria delas já tinha organizado tudo ou quase
tudo, apenas uma não tinha começado a preparar ainda. Quando questionadas sobre terem alguma
preocupação especial  em relação a gestação e/ou bebê a metade delas respondeu que não se
preocupam e a outra metade que tem medo do parto, se o bebê vai nascer bem e se vão dar conta
de cuidar da criança depois:  Acho que todo mundo tem né?! Eu nunca tive filho, fico pensando
assim que tenho medo de amamentar, a criança se engasgar e eu não saber o que fazer, mas fora
isso não (G8). Minha única preocupação é quanto ao parto, se vai ocorrer tudo bem (G9).
Assistência dos serviços de saúde

Houve muitas divergências em relação a questão dos serviços de saúde contribuírem ou não
com a formação do vínculo materno-fetal. Algumas gestantes acham que não ajuda:  Acho que a
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internet ajuda mais do que a médica, porque ela não é muito boa não! A internet ajuda mais porque
você vai à internet e tem tudo, a médica não sabe nem se ela me passou um exame. Igual ela já
tinha me passado um USG e ia me passar o mesmo USG de novo. Se a gravidez foi desejada ou
não quem perguntou foi a enfermeira quando ela foi fazer a carteira de gestante (G1). Olha esse
vínculo assim, não. Na primeira vez que vim a enfermeira perguntou se foi desejada até porque tem
que marcar no caderninho de pré-natal (G4). Não, no posto de saúde não. A consulta pré-natal é
muito técnica. Você senta, conversa com a doutora sobre seus exames, ela ouve o coração do
bebê, algo muito técnico (G9). Perguntaram se desejou a gravidez, mas de estimular assim não.
Perguntam mais se está bem (G10). Outras acreditam que ajuda: Ajuda bastante! A doutora sempre
pergunta  se  eu  converso,  fala  que  é  bom  escutar  música  perto  dele  (G3).  Eu  gosto,  acho  o
atendimento perfeito. Médica pergunta como me relaciono com o bebê, se já comprei o enxoval
(G7). Acho que sim, doutora sempre está perguntando se é menino ou menina (G4). Acho que sim.
Acho que deixa a gente mais próxima dele. Deu pra conversar bastante, se ele tava bem, passou
vário exames (G6).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a maioria das gestantes desenvolveu o vínculo materno-fetal desde o início
da gestação. No entanto, este vínculo teve intensidades diferentes, variando de acordo com alguns
fatores biopsicossociais,  como idade,  número de filhos,  renda familiar  e  apoio  social.  O estudo
revelou  também  que  a  assistência  pré-natal  precisa  considerar  os  aspectos  psicológicos  que
permeiam o mundo subjetivo  da mulher,  favorecendo a  formação do apego materno-fetal  e  do
vínculo entre a mãe e o bebê.
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