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ARTIGO 

Vivências de mães de recém-nascidos com malformação congênita: análise da gestação, 
parto e puerpério1 

Experiences of newborns' mothers with congenital malformation: analysis of pregnancy, 
childbirth and puerperium 

Vivencias de madres de recién-nacidos con malformación congénita: análisis de la 
gestación, parto y puerperio 

 

Jéssica Larissa Ferrari Becker2 

Sebastião Benício da Costa Neto3 

Universidade Federal de Goiás 
 

Resumo 
Esta pesquisa teve como objetivo descrever e compreender as vivências psicológicas de mães de 
recém-nascidos com malformação congênita do Sistema Nervoso Central (SNC), por meio da 
análise da gestação, parto e puerpério. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, e 
transversal. Participaram da pesquisa 10 mães internadas em uma maternidade pública de alto risco 
de Goiânia-Goiás. Utilizou-se para o tratamento dos dados a análise de conteúdo de Laurence 
Bardin. Assim, de três categorias iniciais – gestação, parto e puerpério – surgiram 19 subcategorias. 
Conclui-se que a vivência do ciclo gravídico-puerperal em contexto de malformação congênita se 
mostra como um processo de profundas alterações e transição na vida da mulher, que é permeado 
por diversos significados, expectativas e sentimentos em relação ao novo ser gerado.  
Palavras-chave: malformação congênita; gestação; parto; puerpério. 
 
Abstract 
This research aims to describe and understand the psychological experiences of newborns' mothers 
with congenital malformation of the Central Nervous System (CNS) through the analysis of 
gestation, childbirth and puerperium. It is a qualitative, descriptive and transversal research. Ten 
mothers hospitalized in a high-risk public maternity hospital in Goiânia-Goiás participated in this 
study. Laurence Bardin's content analysis was used for data treatment. With this result, of three 
initial categories - gestation, delivery and puerperium - 19 subcategories have appeared. It is 
concluded that the experience of the pregnancy-puerperal cycle in the context of congenital 

                                            
1 Artigo elaborado segundo as normas da Revista Psicologia e Saúde, da Universidade Católica 
Dom Bosco. 
2 Psicóloga do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, eixo de concentração 
Materno-Infantil, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). 
3 Psicólogo Dr. do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), preceptor e 
docente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde.  
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malformation shows itself as a process of profound changes and transition in the life of the woman, 
which is permeated by different meanings, expectations and feelings in relation to the generated 
new being.  
Keywords: congenital malformation; pregnancy; childbirth; puerperium. 
 
Resumen 
Esta investigación tuvo como objetivo describir y comprender las vivencias psicológicas de madres 
de recién nacidos con malformación congénita del Sistema Nervioso Central (SNC), através del 
análisis de la gestación, parto y puerperio. Esta se trata de una investigación cualitativa, descriptiva 
y transversal. Participaron de la investigación 10 madres internadas en una maternidad pública de 
alto riesgo de Goiânia-Goiás. Se utilizó para el tratamiento de los datos el análisis de contenido de 
Laurence Bardin. Desta manera, de tres categorías iniciales - gestación, parto y puerperio - 
surgieron 19 subcategorías. Se considera que la experiencia del ciclo de la gestación y puerperio 
en el contexto de la malformación congénita de los mismos, se muestra como un proceso de 
cambios profundos y transiciones en la vida de la mujer, que está impregnada por diferentes 
significados, expectativas y sentimientos en relación al nuevo ser generado.  
Palabras-clave: malformación congénita; gestación; parto; puerperio. 
 
 

Introdução 

A gestação, o parto e o puerpério constituem-se como processos de mudança e transição na 

vida da mulher, de seu companheiro e de sua família. Envolve a necessidade de reorganização e 

reestruturação de vários aspectos. Inicialmente, há uma mudança de identidade e uma nova 

definição de papéis. No caso de primípara, a gestante, além de filha e mulher, torna-se mãe, já no 

caso da multípara observa-se uma reestruturação de identidade, pois, a vinda de cada filho pode 

provocar mudanças no seio da família (Piccinini, Gomes, De Nardi & Lopes, 2008). 

Assim, se considera a vivência do ciclo gravídico-puerperal como um processo de profunda 

transformação e transição na vida da mulher, que é carregado de diversos significados, expectativas 

e sentimentos em relação ao novo ser gerado e que muda o contexto geral da existência da mãe. A 

maternidade é um momento de grande expectativa por parte das gestantes e quando marcada pela 

possibilidade de o bebê nascer com alguma malformação, esta se reveste de uma vivência com 

maior complexidade e sentimentos variados (Gomes & Piccinini, 2010). 

A expectativa nos pais, de se ter um filho saudável e pleno de possível desenvolvimento 

físico e psicológico, é frustrada quando recebem o diagnóstico de malformação congênita durante 

a gestação ou no nascimento do bebê. Somam-se a esse contexto diversos sentimentos que podem 

surgir nos pais e, mais especificamente, na mãe, tais como: impotência, frustração, tristeza e culpa. 
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Dessa forma, em casos de malformações congênitas, as vivências do ciclo gravídico-puerperal 

tornam-se ainda mais complexas e envolvem diversas expectativas e variados sentimentos 

maternos que podem influenciar na construção do vínculo afetivo materno-filial (Gomes & 

Piccinini, 2010). 

Nesse sentido, para melhor compreensão da vivência materna em contexto de malformação 

congênita se faz necessário elucidar o que considera-se como vivência. Segundo Viesenteiner 

(2013) e Barretta (2010) Erlebnis, vivência no original alemão, significa ‘estar ainda presente na 

vida quando algo acontece’. Destacam-se dois aspectos principais que o uso da palavra Erlebnis 

possui. Inicialmente, vivência tem o caráter de ligação imediata com a vida, de modo que não se 

vivencia algo por meio do legado de uma tradição e nem através de algo que ‘se ouviu falar’, mas 

Erlebnis é sempre vivenciada pelo sujeito em si e diz respeito ao momento atual em que o sujeito 

está vivendo. 

 Além disso, o que é vivenciado deve ter uma intensidade de tal modo significativa, cujo 

resultado atribui uma importância que transforma por completo o contexto geral da existência do 

sujeito. Ou seja, o que se vivenciou, ganha duração e significabilidade para o todo de um contexto 

de vida (Viesenteiner, 2013; Barretta, 2010).  

 

Aspectos psicológicos da gravidez, parto e puerpério 

A gravidez é uma vivência muito singular e marcante na vida da mulher, provocando 

alterações físicas, hormonais, psicológicas, conjugais e sociais que prepara o organismo materno 

para gerar o novo ser. Essas transformações são complexas e subjetivas, vivenciadas de forma única 

por cada mulher e que podem propiciar medos, dúvidas, angústias e ansiedade (Leite, Rodrigues, 

Sousa, Melo & Fialho, 2014; Gorayeb, 2015a). A relação da mãe com seu filho começa desde o 

período pré-natal, e se constitui, basicamente, por meio das expectativas e sentimentos que a mãe 

tem sobre o bebê e da interação que estabelece com ele. Esta relação inicial serve de prelúdio para 

a relação mãe-bebê que se estabelece após o nascimento e, portanto, deve ser melhor compreendida 

(Piccinini, Gomes, Moreira & Lopes, 2004).  
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As expectativas e sentimentos da mãe em relação ao bebê têm origem em seu próprio 

mundo interno, de suas relações afetivas anteriores e suas necessidades conscientes e inconscientes 

relacionadas àquele bebê (Maldonado, 1991). Nesse sentido, Piccinini et al. (2004), ao fazerem 

uma revisão da literatura, apontam que existem repercussões positivas e negativas das expectativas 

e sentimentos da mãe para a maternidade, para a constituição do psiquismo do bebê e para a relação 

da díade mãe-bebê.  

Dentre os aspectos positivos, encontram-se, a necessidade de que o bebê seja investido de 

desejos e fantasias por parte da mãe, para começar a existir enquanto ser humano e sujeito; os 

“ditos” e “não ditos” que precedem a concepção e o nascimento do bebê, são elementos que 

permitem a sua estruturação psíquica. Assim, a gestante parece ter uma maior relação de 

proximidade com o bebê, quando ela consegue imaginá-lo e investir nessa imagem, mesmo que 

esta provenha de ideais desejados (Piccinini et al., 2004; Ferrari, Piccinini & Lopes, 2007). 

 Dessa maneira, conhecer o sexo do bebê antes do nascimento, permite reconhecê-lo de 

outra forma, podendo nomeá-lo e torná-lo menos desconhecido e facilitar o encontro com o bebê 

real. E, caso o sexo do bebê não corresponda ao desejado pelos pais, este luto pode começar a ser 

elaborado. O nome, também, é visto como um parâmetro de antecipação do bebê e é a partir dessa 

escolha que o bebê torna-se mais real e assume o seu lugar como um ser singular. A percepção 

materna dos movimentos fetais é considerada um grande marco na gestação, visto que faz com que 

a mãe sinta o feto como mais real e personificado, atribuindo características de temperamento ao 

bebê (Maldonado, 1991). 

  Nesse sentido, a gestação é um momento em que exige da mulher a necessidade de um 

ajustamento emocional referente às modificações corporais, às mudanças de identidade e de papéis 

sociais. Assim, a vivência dos sentimentos e expectativas pela gestante varia a cada trimestre, 

devido às particularidades de cada um desses períodos (Leite et al., 2014; Gorayeb, 2015b; 

Maldonado, 1991). 

Assim como a gravidez pode constituir-se em um período de intensas transformações, o 

parto também deve ser visto como um momento crítico, em que há o início de uma cadeia de 

mudanças significativas e que envolve diferentes níveis de simbolização e temores. Um dos 

temores mais frequentes que surgem é o de não conseguir reconhecer os sinais do parto e ser pega 
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de surpresa, uma vez que os sinais do trabalho de parto nem sempre são inconfundíveis. Por outro 

lado, a ocorrência dos “alarmes falsos” aumenta a ansiedade e a expectativa do parto (Maldonado, 

1991; Soifer, 1992). 

Além disso, o parto é vivenciado e expectado como uma situação de passagem de um estado 

para outro e que tem como principal característica a irreversibilidade. É uma situação que deve ser 

encarada de qualquer forma, é impossível parar no meio do caminho. Outro fator de ansiedade, 

temor e expectativa é a questão do tempo. Não se sabe quando e por quanto tempo irá se 

desenvolver o trabalho de parto, o que implica na impossibilidade de controlar o processo 

(Maldonado, 1991; Soifer, 1992). 

Ao contrário da gravidez, cuja evolução é lenta e gradativa, o parto é um processo abrupto 

e que provoca muitas mudanças. Há uma mudança muito rápida do esquema corporal após o parto, 

em que é comum que a mulher sinta uma sensação de esvaziamento ou mesmo de vazio.  Além das 

mudanças físicas, há as alterações psíquicas. A rotina e o ritmo da família se alteram com a chegada 

do bebê e com o parto há o início do processo de transformação do contínuo simbiose-separação. 

Ou seja, dois seres, anteriormente unidos, se separam e a mãe tem a tarefa psicológica de sentir o 

filho como um ser singular e diferenciado dela. Essa separação do bebê é vivenciada tanto 

fisicamente quanto emocionalmente pela mulher (Maldonado, 1991; Soifer, 1992). 

Nesse sentido, a vivência do puerpério é, sem dúvida, um momento complexo na vida da 

mulher. É um período que vai desde a expulsão da placenta até 60 dias após o parto, com o retorno 

do corpo ao seu estado próximo ao período anterior à gravidez. Durante o puerpério, a mulher passa 

por profundas modificações físicas e emocionais para retornar ao estado pré-gravidez. Ao mesmo 

tempo em que se recupera lentamente do parto e das alterações ocorridas ao longo da gravidez, 

também, necessita de se adaptar ao seu papel de mãe. Além disso, é comum na mulher a ansiedade 

e a depressão reativa (Pissolato, Alves, Prates, Wilhelm & Ressel, 2016). 

Dentre os aspectos psicológicos do puerpério, encontra-se a difícil transição para a mãe, da 

realidade do feto ‘in útero’ para a realidade do recém-nascido. Em alguns casos, a mulher pode 

gostar do filho enquanto ainda está dentro dela e amar uma imagem idealizada do bebê, mas, não 

a realidade do recém-nascido. Após o parto, a mulher percebe que o bebê é outra pessoa e nesse 

sentido, torna-se necessário elaborar a perda do bebê da fantasia para entrar em contato com o bebê 
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real. Esta tarefa pode tornar-se extremamente difícil no caso de recém-nascidos com malformações 

congênitas (Maldonado, 1991).  

Outro aspecto psicológico desse período que vale a pena observar é a linha tênue entre a 

normalidade e a patologia, no caso da depressão pós-parto. Esta tende a ser mais intensa quando 

há uma quebra muito considerável das expectativas e sentimentos em relação ao bebê; a si própria 

como mãe e ao tipo de vida que se estabelece com a presença do filho. Com o desaparecimento da 

‘imagem ideal’ ocorre, muitas vezes, o desapontamento, a sensação de que “não era isso que eu 

esperava”, o desânimo e o sentimento de ser incapaz de enfrentar a nova realidade (Maldonado, 

1991).  

 

Maternidade e malformação congênita no bebê 

 Sabe-se que a maternidade pode ser considerada um momento de crise e de inúmeras 

mudanças para a mãe, seu companheiro e sua família. Mesmo quando o bebê não possui qualquer 

problema de saúde, o confronto do filho imaginário com o filho real já pode, por si só, gerar 

sentimentos de perdas e surgir conflitos, os quais, se não elaborados, interferem na relação mãe-

bebê. Assim, o nascimento de um filho com malformação congênita é mais uma crise que se 

acrescenta à própria maternidade. No contexto de malformação, acentua-se a distância entre o que 

se imaginou e desejou para o filho e a realidade evidencia que um grande número de expectativas 

futuras acaba sendo abortado, tanto em relação a si mesmos, como pais e em relação ao bebê 

(Silveira, Mota, Fernandes & Teles, 2015). 

As malformações congênitas são importante causa de mortalidade em recém-nascidos, 

caracterizadas por estados patológicos originados de fatores causais ou qualquer tipo de alteração 

durante o desenvolvimento embrionário. As malformações congênitas podem ser o resultado de 

um ou mais fatores genéticos, infecciosos, nutricionais ou ambientais, sendo que as causas exatas 

das malformações são de difícil identificação. Podem ser definidas como malformações estruturais 

ou funcionais que ocorrem durante a vida intrauterina e podem ser identificadas no pré-natal, no 

nascimento ou, às vezes, somente podem ser detectadas na infância (World Health Organization 

[WHO], 2016). 
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A intensidade das repercussões emocionais nos pais e especialmente na mãe é de difícil 

avaliação e depende de diversos fatores, tais como: o momento em que é dado o diagnóstico, a 

gravidade da malformação congênita, a paridade do casal, além do próprio diagnóstico, prognóstico 

e tipo de cuidado necessário ao filho e finalmente, os recursos externos (rede de apoio) e internos 

(estrutura psíquica) disponíveis. Nesse sentido, o diagnóstico acarretaria uma condição de 

desintegração de sentimentos, ou seja, as expectativas e sentimentos que estavam sendo dirigidos 

ao bebê sofreriam uma quebra, dando lugar à culpa, raiva, sentimento de impotência, frustração e 

ressignificação (Gomes & Piccinini, 2010). 

           Além disso, a vivência materna em contexto de malformação congênita pode estar envolta 

de sentimentos ambivalentes em relação ao filho e existir uma grande carga de projeções 

inconscientes lançadas sobre ele, que podem afetar a relação afetiva mãe-bebê. Pode ser que ocorra, 

também, o retraimento dos afetos como proteção pela dor e ameaça do próprio contexto, que, por 

muitas vezes, já começa desde a gestação. Por outro lado, pode haver também uma atitude de 

superproteção, contendo, assim, o desenvolvimento da criança (Gomes & Piccinini, 2010). Diante 

deste cenário, este estudo teve como objetivo descrever e compreender as vivências psicológicas 

de mães de recém-nascidos com malformação congênita do Sistema Nervoso Central (SNC), por 

meio da análise de relatos da gestação, do parto e do puerpério.  

 

Método 

Este estudo caracteriza-se por ser descritivo, transversal e qualitativo. A pesquisa teve como 

campo de investigação a Maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. 

Essa maternidade é considerada como sendo de alto risco e recebe pacientes de Goiânia, do interior 

do estado de Goiás e, também, de outros estados. Em sua maioria, são recebidas pacientes com 

histórico ginecológico-obstétrico de abortos, prematuridade, malformação fetal, óbitos neonatais, 

neoplasia trofoblástica gestacional (MOLA); mulheres com diabetes mellitus, hipertensão arterial 

prévias ou gestacional; pacientes com doenças prévias como anemia falciforme, lúpus, 

cardiopatias, cânceres, entre outras. 

Dentre os ambulatórios ligados à maternidade, encontra-se o ambulatório de malformação 

fetal, constituindo assim, a maternidade do HC/UFG como centro de referência em diagnóstico de 
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malformação fetal e parto de bebês com variadas malformações congênitas. Dentre as mais 

comuns, foco desse estudo, encontram-se as malformações estruturais e funcionais do Sistema 

Nervoso Central (SNC), tais como: hidrocefalia, hidroanencefalia, anencefalia, Síndrome de Patau, 

Síndrome de Edwards, entre outras. Assim, participaram deste estudo 10 mães de recém-nascidos 

com malformação congênita do SNC, internadas na maternidade de alto risco do HC/UFG, que 

aceitaram participar da pesquisa e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Os dados foram coletados através de um Questionário Sociodemográfico e Clínico, um 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada e dados do Prontuário do recém-nascido. O Questionário 

Sociodemográfico e Clínico incluiu as seguintes variáveis: nome, idade, estado civil, escolaridade, 

moradia, renda familiar, ocupação profissional, religião e questões relacionadas ao histórico 

ginecológico-obstétrico (número de filhos, número de gravidez, histórico de 

abortos/prematuridade/malformações fetais; comorbidades durante a gestação e doença prévia a 

gestação). O Roteiro de Entrevista Semiestruturada foi desenvolvido a partir de revisão da literatura 

e da experiência clínica da pesquisadora, incluindo questões relacionadas a vivência, expectativas 

e sentimentos das participantes durante a gestação, parto e puerpério. O Prontuário do recém-

nascido foi utilizado como pesquisa documental para levantar o diagnóstico médico da 

malformação congênita e o tipo de destino do recém-nascido.  

O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa do 

HC/EBSERH/UFG (parecer n. 2.021.977) e respeitou os cuidados éticos de pesquisa envolvendo 

seres humanos de acordo com a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde/MS e a 

Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia, garantindo às mães a participação 

voluntária da pesquisa, esclarecendo os objetivos do projeto, garantindo o sigilo e 

confidencialidade dos dados obtidos e a liberdade para se recusar a participar ou se retirar a 

qualquer momento da pesquisa. Os nomes das participantes foram alterados para a preservação de 

seus anonimatos. 

A seguir, foi aplicado o Questionário Sociodemográfico e Clínico e o Roteiro de Entrevista 

Semiestruturada. A coleta de dados ocorreu de forma individual no consultório de psicologia da 

própria maternidade, previamente preparado para receber a participante. Além disso, foi realizada 

busca no prontuário dos recém-nascidos para informações sobre o diagnóstico médico de 
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malformação congênita e tipo de destino dos recém-nascidos. Todo o processo de investigação, 

com a aplicação dos instrumentos acima descritos, foi realizado em uma única sessão e teve 

aproximadamente a duração de 50 minutos. A sessão foi gravada em áudio e as entrevistas 

transcritas literalmente e analisadas posteriormente. 

A análise dos dados colhidos na pesquisa foi realizada por meio do método de Análise de 

Conteúdo de Laurence Bardin (2010). A Análise de Conteúdo é uma técnica de análise de dados 

muito utilizada na pesquisa qualitativa, que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e 

objetiva, realizar inferências e interpretações do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis 

ao seu contexto social. Na Análise de Conteúdo, o texto é um meio de expressão do sujeito, onde 

o pesquisador procura categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, 

inferindo uma expressão que as representem. 

 

Resultados e Discussão 

Caracterização da população 

Em relação aos dados sociodemográficos de mães de recém-nascidos com malformação 

congênita do SNC, a maioria da população estudada (60%) é composta por mães jovens, sendo que 

a juventude compreende o período entre 20 e 29 anos de idade. As mães que estão na idade adulta, 

com mais de 30 anos, compreende 40% da amostra. No estudo não participaram mães adolescentes, 

sendo a adolescência considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a faixa etária entre 

10 e 20 anos incompletos de vida. Em relação ao estado civil, 70% da amostra viviam casadas ou 

em união estável com o companheiro, 20% estavam solteiras e 10% encontravam-se separadas do 

companheiro. 

No que se refere à escolaridade, quase metade da amostra (40%) havia frequentado o Ensino 

Médio, sendo que 30% completaram-no. Das participantes, 30% frequentaram o Ensino 

Fundamental, sendo que 20% completaram-no. Uma porcentagem importante frequentou o Ensino 

Superior (30%), sendo que apenas 10% conseguiram completá-lo e ainda obter título de pós-

graduação.  
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  Em relação à ocupação profissional, a maioria da amostra (80%) encontrava-se 

desempregada. Já no que se refere à renda familiar, 80% declarou receber até 03 salários mínimos, 

10% declarou receber de 3,1 a 06 salários mínimos e 10% não possuía renda familiar no momento. 

A maioria da amostra estudada caracteriza-se como população de baixa renda.  

No que diz respeito à religião, metade da amostra (50%) declarou ser protestante, 40% 

católica e 10% declarou não possuir nenhuma religião. Em relação à moradia, quase metade da 

população (40%) reside em Goiânia e nas cidades vizinhas, compreendendo a região metropolitana 

de Goiânia, 20% reside no interior do Estado de Goiás e 30% reside em outros estados brasileiros. 

Os dados encontrados corroboram para afirmar que a maternidade de alto risco do HC/UFG é 

referência em atendimento de casos de malformação fetal para a população local e de outros estados 

brasileiros. 

 A maioria das mães entrevistadas compunha a faixa etária de 20 a 29 anos de idade, sendo 

considerada como jovem, encontrava-se casada ou em união estável com o companheiro, havia 

frequentado o ensino médio, estava desempregada, caracterizando como população de baixa renda, 

metade da amostra se declarou protestante e quase metade reside em Goiânia e região 

metropolitana. Os dados aqui levantados se aproximaram de estudos já realizados, tais como o de 

Piccinini et al. (2004), Santos, Chvatal, Varga, Bottcher-Luiz e Turato (2011), Leite et al. (2014) e 

Silveira et al. (2015). 

           Em relação aos dados clínicos de mães de recém-nascidos com malformação congênita do 

SNC, a amostra é composta por multípara (80%) e primípara (20%), o que contraria o resultado 

encontrado nos estudos de Piccinini et al., (2008) e Leite et al., (2014), de que a maioria da amostra 

era composta por mães primíparas. Metade da amostra (50%) teve histórico obstétrico não 

saudável, sendo que 30% tiveram aborto espontâneo, 20% tiveram histórico de óbito neonatal por 

malformação fetal (hidrocefalia) e 10% teve parto prematuro. Esse histórico obstétrico não 

saudável de mães de recém-nascidos com diversas malformações congênitas também foi 

encontrado na pesquisa de Almeida et al. (2016). Uma pequena porcentagem (20%) possuía alguma 

doença anterior à gestação (hipertensão e diabetes). Essas duas patologias foram as mesmas 

encontradas na amostra de gestantes do estudo de Pio e Capel (2015). Já 60% apresentaram doenças 

que surgiram no decorrer da gestação, como hipertensão, infecção urinária e sífilis. 
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Em relação ao diagnóstico médico de malformação dos recém-nascidos, metade da amostra 

(50%) tiveram hidrocefalia, 20% apresentaram hidroanencefalia, 20% síndrome genética – 

Síndrome de Edward e Síndrome de Patau – e 10% haloprosencefalia. Em relação ao destino dos 

recém-nascidos, 60%  foram para casa, 20% foram a óbito ainda no período de internação na 

maternidade, 10% foi transferido para UTI e 10% foi transferido para outro hospital. Vale ressaltar 

que 40% dos recém-nascidos que receberam alta para casa, estavam em cuidados paliativos. 

 

Entrevista semiestruturada 

 A partir das três categorias iniciais da entrevista semiestruturada – gravidez, parto e 

puerpério – emergiram 19 subcategorias. Em relação ao conteúdo das entrevistas, foi encontrada 

uma frequência total de 368 unidades de análise temática – UATs (trechos das entrevistas que 

tinham um sentido completo). Em relação às subcategorias, obteve-se uma frequência de 165 UATs 

sobre gravidez, o que corresponde a 44, 83% da amostra. Em relação ao parto, foi encontrada uma 

frequência de 78 UATs, o que corresponde a 21,19% da amostra. No que diz respeito ao puerpério, 

foi encontrado uma frequência de 125 UATs, o que corresponde a 33, 96% do total da amostra.     

Tabela 1: Subcategorias decorrentes das entrevistas com mães de recém-nascidos com 
malformação congênita do Sistema Nervoso Central: definição, frequência e porcentagem 
das unidades de análise temática – UATs referentes à Categoria Gravidez. 

 

Categoria e Subcategorias Definição F % 

1.   Gravidez 
Refere-se ao conjunto de informações, fatos e 
vivências que a mãe relaciona ao período da 
gestação. 

165 44,8 

1.1.Planejamento/desejo da 
gravidez 

Refere-se ao fato da gravidez ter sido planejada ou 
não e se a gravidez foi desejada ou não pela 
mulher. 

12 7,27 

1.2. Reações à descoberta da 
gravidez 

Tratam-se de reações cognitivas, emocionais e 
comportamentais decorrentes da descoberta da 
gravidez. 

17 10,3 
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1.3. Suporte social na 
gravidez 

Trata-se de o quanto a pessoa percebe tendo ou 
não uma rede de suporte afetivo/material durante a 
gravidez. 

16 9,69 

1.4. Avaliação da expectativa 
do parceiro quanto à 
gravidez 

Trata-se da avaliação cognitiva, emocional e 
comportamental do parceiro em relação à 
gravidez. 

4 2,42 

1.5. Expectativas e Projetos 
da gravidez 

Trata-se um estado de espera ou de apreensão 
relacionados a informações, fatos e vivências que 
possam vir a acontecer no período da gravidez/ 
sonhos e planos realizados ou concebidos na 
gravidez. 

37 22,4 

1.6. Sentimentos da gravidez 

Trata-se de manifestações afetivas de ordem 
prazer/desprazer, excitação/quiescência e 
tensão/relaxação relacionadas à condição da 
gestação.  

25 15,2 

1.7. Reações ao        
diagnóstico de malformação 
congênita 

Trata-se das respostas emocionais, cognitivas e 
comportamentais verificadas/associadas após a 
descoberta do diagnóstico de malformação fetal. 

37 22,4 

1.8. Idealização do bebê 
Trata-se da imagem idealizada e sonhada 
construída acerca de características gerais do bebê. 

17 10,3 

 

          Em relação à categoria Gravidez, foram obtidas sete subcategorias, sendo a primeira o 

Planejamento/desejo da gravidez. Nessa categoria, a maternidade é considerada uma experiência 

subjetiva na qual se destacam dois aspectos: o desejo de ser mãe e o processo de transição para a 

maternidade. Quando uma gravidez ocorre, considera-se que ali estiveram presentes desejos 

inconscientes, vontades conscientes e o contexto geral de acontecimentos que envolvem a 

concepção (Houzel, 2004). 

Algumas mães consideraram a maternidade como a realização de um sonho, vinculando-a 

a ideia de completude da mulher e do casal, como observado no relato de Paloma: “Foi muito 
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planejada, por que esse meu marido só tem um filho que é dele né, e ele já tem um que é de outro 

casamento dele, que é um menino de 15 anos já e eu queria muito um menino”. Em alguns casos, 

a gravidez ocorreu enquanto outros planos eram idealizados, como observado nos relatos de Laura 

e Maria, que estavam planejando estudar: “Não, eu não planejei. Na época eu estava estudando, 

não tinha terminado os estudos, então aí no final do ano que eu terminaria eu ia fazer a faculdade 

né, aí eu descobri que eu estava grávida” (Laura). e “Não foi planejada, mas eu queria. Eu 

desejava, mas não era por agora, quando vim pra cá, vim pra estudar, para depois ficar grávida. 

Deus sabe o que faz” (Maria). Assim, verificou-se que 80% das mulheres não planejaram a 

gravidez. Porém, mesmo sem planejamento, 67,5% das gestações foram desejadas, resultados que 

corroboram com estudos já realizados (Pio & Capel, 2015; Taguchi & Pio, 2014).  

Quanto a subcategoria Reações à descoberta da gravidez, observa-se que a descoberta da 

gravidez, independente de ser ou não planejada e/ou desejada, traz uma ambivalência afetiva que 

irá influenciar como a mulher irá vivenciar a sua gestação. Maldonado (1991) afirma que é a partir 

da percepção da gravidez que se inicia o vínculo afetivo entre mãe e bebê. Neste primeiro momento 

há uma oscilação entre desejar e não desejar o filho. Mesmo quando há uma maior aceitação da 

gravidez, a rejeição não está totalmente ausente, pois a gravidez implica em grandes mudanças na 

vida da mulher e do casal, que envolvem perdas e ganhos. 

           A aceitação ou rejeição da gravidez depende do contexto em que ela ocorre: se é um filho 

esperado há muito tempo, se é o primeiro filho ou mais um dentre muitos, se a gravidez ocorreu 

em um relacionamento estável ou fora de um vínculo socialmente aceito (Maldonado, 1991). Nos 

relatos a seguir é possível destacar a ambivalência afetiva, a aceitação ou rejeição em relação à 

gravidez: “Eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei muito triste, pensava em me matar várias 

vezes [...] Aí a partir de um tempo quando eu fui me melhorando mais eu fui fazendo os exames, 

às vezes eu acordava muito triste e não ia, só que aí no outro dia eu acordava bem né e ia fazer os 

exames tudo direitinho” (Laura). E “Eu descobri foi com três meses, daí depois eu fiquei só pra 

mim, não contei pra ninguém, daí depois que completou 4 meses, daí eu falei. Eu fiquei assim... 

um susto né, levei um susto, mas fiquei feliz e com medo né” (Fábia). 

No que diz respeito ao Suporte social na gravidez sabe-se que a mulher vivenciando esse 

período de transição para a maternidade, necessita de suporte social e emocional. Esse suporte tão 

necessário pode advir de pessoas que sejam significativas para ela e que estejam próximas, como 



 22

o próprio marido, família e amigos ou pessoas que estejam disponíveis como o médico ou equipe 

de saúde que a acompanha, proporcionando-lhe maior segurança para enfrentar as dificuldades da 

gravidez (Pio & Capel, 2015). 

No relato de Laura, “Eu falei pra minha irmã né e aí ela foi e conversou com o meu pai, aí 

eles me apoiaram bastante. Então a partir do momento em que eles me apoiaram eu parei né com 

essa... às vezes eu ficava triste, mas não pensava em me matar, não fazia uma besteira dessa”, o 

apoio social foi de extrema importância, visto que a fez não só lidar e a aceitar a gravidez, mas 

também a impediu de cometer suicídio. O suporte material também se mostra importante, como no 

caso de Marisa, que teve o chá de berço realizado por sua família “Minha família fez um chá de 

berço pra mim”. 

Em relação à Avaliação da expectativa do parceiro quanto à gravidez, no relato de Noeci 

tem-se uma avaliação positiva da gravidez como sendo uma oferta de um filho ao marido, como 

possibilidade de presenteá-lo com a paternidade: “Eu tentava preparar ele de todo o jeito para não 

dar o filho, porque eu achava que não ia conseguir mesmo. Mas aí quando surgiu a ideia, aí falei 

pronto, tipo assim, realizei ele, porque ele era louco, desde o primeiro mês ele falava que queria 

um filho”. Já no relato de Carla, tem-se uma avaliação negativa da gravidez, através de uma 

negação da paternidade: “Ele não queria, então não fiquei insistindo muito não”.  

Quanto as Expectativas e projetos na gravidez, percebe-se que inúmeras são as expectativas 

e os projetos quanto ao que o bebê poderá vir a ser, com quem se parecerá, o que se tornará. Nessa 

época, descobre-se o sexo, escolhe-se o nome, organiza-se o enxoval e o quarto do bebê e os pais 

vão cada vez mais se vinculando ao bebê, pois este vai se tornando cada vez mais real (Brazelton 

& Cramer, 1992; Maldonado, 1991). 

O que pode ser observado no relato de Marisa quanto ao significado e a escolha do nome 

do bebê: “Eu sempre gostei de Valentina né, e coloquei Maria por causa da minha mãe, que ela já 

faleceu, aí decidi por Maria Valentina”. No relato de Paloma observa-se as expectativas e projetos 

quanto ao sexo do bebê: “A gente já sabia que ia ser o João Arthur/ Antes, eu tinha feito um 

ultrassom e nisso não tinha dado para ver, tava formando ainda, só no quinto mês a gente foi 

confirmar o que a gente já sabia, que era um menino, a vontade era tão grande, aí a gente ficou 

sabendo”. Já no relato de Catiana, além do projeto e realização do quarto montado do bebê, 
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percebe-se a expectativa quanto ao futuro da saúde e do desenvolvimento físico do bebê, tendo em 

vista a preocupação com as malformações congênitas presentes: “Eu planejei que ela ia ser a 

alegria da casa, montei o quartinho dela, o que eu não consegui fazer da outra, porque não tinha 

condições e agora eu montei o quartinho dela, tudo arrumadinho, sabe assim, aquela esperança, 

aquela expectativa/ Dela chegar, dela nascer, sabe a minha fé era de que ela fosse nascer, mesmo 

sabendo dos casos, dos problemas, a minha fé é que ela não ia precisar de muita cirurgia, que ela 

ia nascer bem”. 

 Em relação aos Sentimentos da gravidez, observa-se que as gestações tantos as 

planejadas/desejadas quanto as não planejadas/desejadas trazem consigo perspectivas de mudanças 

na família: estruturais, financeiras, interpessoais e/ou emocionais. Essas mudanças fazem com que 

existam esforços de adaptação familiar, que geralmente causam desconforto, tensão e sentimentos 

de ambivalência afetiva. Além disso, a maneira de manejar esses sentimentos é um dos fatores que 

influenciarão na gratidão ou frustração da gestante com relação à gravidez e a seu bebê 

(Maldonado, 1992).  

 Piccinini et al. (2008) acrescentam que na gestação é comum sentimentos, muitas vezes, 

contraditórios como tristeza, alívio, raiva, culpa, medo e vivência de momentos de intensas reações 

emocionais e alternância de sentimentos. No relato de Maria, observa-se o sentimento de medo 

presente, especialmente relacionando a gestação com a sua diabetes: “Cada vez eu pensei: Como 

eu vou fazer? Porque a primeira vez que eu vá ter um bebê, eu pensei sobre isso: Como eu vou 

fazer pra pessoa que tem diabetes. Todas essas coisas... às vezes eu chorei, eu falei pra Deus: Por 

que eu estou grávida? Por quê? Eu tinha muito medo”. 

 No caso de Catiana o sentimento predominante é o de alegria: “O sentimento era de coisa 

boa né, a expectativa dela vir né, a expectativa de montar as coisinhas dela, nossa uma alegria 

só”. Já no relato de Laura, observa-se a ambivalência afetiva em relação ao bebê, ora se culpando 

pela sua irresponsabilidade de ter engravidado e ora dizendo que dispensará ao bebê tanto o amor 

de pai quanto o de mãe: “Eu acho que foi irresponsabilidade minha né, só que às vezes eu me cuido 

bastante com isso né, sei lá, ela não tem culpa né, o amor que eu vou dar pra ela é em dobro, como 

se fosse pai e mãe né, não é por isso que eu vou ficar com raiva dela, assim às vezes eu me culpo 

por isso, mas...”. 
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 Quanto as Reações ao diagnóstico de malformação congênita, o diagnóstico pré-natal de 

malformação fetal pode trazer grande sofrimento e implicações para a gestante, seu companheiro 

e familiares. Pode advir sentimento de frustração, culpa, incapacidade e perda; além de crises no 

sistema familiar e em alguns casos isolamento social (Santos, Boing, Oliveira & Crepaldi, 2014; 

Silveira et al., 2015). As reações ao diagnóstico de malformação fetal podem seguir as fases de um 

processo de luto, no caso, o luto do filho idealizado. Klaus e Kennel (1992) dividem o processo de 

luto nas seguintes fases: choque; negação; tristeza, cólera e ansiedade; equilíbrio e reorganização. 

 A fase de choque, que segundo Klaus e Kennel (1992) se caracteriza pela perturbação 

abrupta das emoções acompanhada do sentimento de desamparo, pode ser observada no relato de 

Marisa e de Fábia, respectivamente: “Ah, eu entrei em estado de choque né, eu fiquei muito 

apavorada porque assim eu nunca tinha ouvido falar né, não conhecia, aí eu saí de lá abalada”. 

e “Eu fiquei no chão, chorei, chorei, chorei”.  

 Em seguida, devido à notícia de malformação ser aterradora, é comum que a mãe se utilize 

do mecanismo de defesa de negação. Este mecanismo pode ser mais sutil quando a gestante busca 

uma segunda opinião médica ou exames que possam contradizer o diagnóstico, como observado 

no caso de Fábia e Catarina, respectivamente: “Daí ele (médico) falou: “É isso que a gente veio 

fazer, então vamos ver o que vai acontecer até aos 9 meses”. Daí eu falei assim: “Eu não vou ficar 

nesse médico, vou procurar outro recurso né”, daí eu fui em outro médico”. e “Quando eu 

descobri esse mesmo problema no pré-natal, eu chegava aqui e falava pro Dr.: “Dr., eu sei que 

tem água, eu sei que tem muita água, agora eu quero saber o que ainda resta de cérebro”. Porque 

no ultrassom da morfológica dava de ver que ainda tinha tálamo, ainda tinha parênquima 

cerebral, entendeu, ainda restava algumas coisinhas”. Ainda segundo Klaus e Kennel (1992), caso 

a gestante consiga iniciar o processo de aceitação, ela pode entrar na fase de tristeza, cólera e 

ansiedade, na qual pode entristecer-se pela perda do bebê idealizado e confrontar-se com 

sentimentos de dor e frustração, sendo capaz de expressá-los e de chorar, como no relato de Fábia 

que conseguiu expressar os seus sentimentos por meio do choro.  

 Quanto à Idealização do bebê, Stern (1997) afirma que ao avançar do tempo gestacional as 

representações maternas sobre o bebê idealizado tendem a diminuir com o intuito de proteger esse 

bebê que está por chegar e a si mesma, de uma potencial discordância entre o bebê real e o do seu 

imaginário. No caso de Paloma, a discordância do bebê idealizado com o bebê real lhe traria tanto 
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sofrimento psíquico, que ela prefere não visualizar o bebê (anencéfalo) e que foi a óbito algumas 

horas após o parto: “Eu não quero ver ele, quero ficar com aquela imagem que eu tenho dele, que 

ele é uma criança linda, perfeita, ele é. Eu quero lembrar dele assim (chorando). Cabecinha 

cabeludinha pretinha, branquinho, era assim que eu imaginava”. Paloma preferiu guardar a  

imagem de um filho lindo, perfeito e sem defeito, tão planejado e desejado. Já no caso de Noeci, a 

distância entre o bebê idealizado e o bebê real parece se dar pelo fato da filha não se parecer com 

o pai, ela idealizava essa filha como um presente/oferta ao marido, para lhe oferecer a experiência 

da paternidade: “Eu imaginava ela linda, ela é linda, mas eu imaginava ela muito parecida com 

ele”.  

Tabela 2: Subcategorias decorrentes das entrevistas com mães de recém-nascidos com 
malformação congênita do Sistema Nervoso Central: definição, frequência e porcentagem 
das unidades de análise temática – UATs referentes à Categoria Parto. 

 

2.2. Expectativas e               
Projetos para o parto 

Trata-se um estado de espera ou de apreensão relacionada a 
informações, fatos e vivências do parto/ sonhos e planos 
realizados para o momento do parto. 

14 17,9 

2.3. Sentimentos do            
parto 

Trata-se de manifestações afetivas de ordem 
prazer/desprazer, excitação/quiescência e tensão/relaxação 
vivenciadas pela mulher no período de início do trabalho de 
parto e/ou preparação para cesariana até o nascimento do 
bebê. 

21 26,9 

Categoria e 
Subcategorias 

Definição F % 

2. Parto 
Refere-se ao conjunto de informações, fatos e vivências 
que a mãe relaciona ao início do trabalho de parto e/ou 
preparação para cesariana até o nascimento do bebê. 

78 21,2 

2.1. Experiência com 
o           parto 

Trata-se da vivência do início do trabalho de parto e/ou 
preparação para cesariana até o nascimento do bebê. 

19 24,4 
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 Em relação à categoria Parto, emergiram cinco subcategorias, sendo a primeira delas a 

Experiência com o parto. Nessa subcategoria pode-se observar o que Maldonado (1991) e Soifer 

(1992) afirmam sobre a gravidez, que é um processo lento e gradativo, e o parto, que é um processo 

abrupto. O que pode ser evidenciado nas falas de Fábia: “Foi num susto, porque o anestesista veio 

e me buscou, aí eu fui andando, aí eu: “Mas já?” e ele “Vem comigo”, eu achava que eles iam me 

internar primeiro né, mas não, fui direto pro centro cirúrgico, aí já foi deitando eu na maca, na 

cama, conversando”. E de Paloma: “Foi o parto mais rápido que eu já tive foi esse, apesar de 

tudo, porque os outros eu passo um dia, uma noite, esse daqui graças a Deus”.  

 Na realidade, não se sabe quando e por quanto tempo irá se desenvolver o trabalho de parto, 

o que implica na impossibilidade de controlar o processo, o que gera na mulher, muitas vezes o 

sentimento de medo. Além disso, o parto provoca muitas mudanças na vida da mulher e do 

companheiro (Maldonado, 1991; Soifer 1992). No relato de Carla isso pode ser observado, pois ela 

estava preocupada com o começo de mudanças, se seu filho iria ficar com ela ou ir para a UTI 

neonatal e se ele iria nascer bem, respirando: “Foi um choque, porque eu tava sozinha, não tinha 

ninguém pra eu conversar, tipo assim, meu filho ia nascer e eu não sabia como ele ia ser, não 

sabia se ele ia ficar na UTI, não sabia se ele ia respirar, não sabia se ele ia ficar comigo, aí já 

entrei em pânico, comecei a chorar”. 

Em relação às Expectativas e projetos para o parto, observa-se que as expectativas e 

projetos para o parto são relacionadas em sua maioria, pela escolha do tipo de parto, cesariana ou 

normal. No caso de Noeci, suas expectativas e projetos eram para que o parto fosse cesariana, que 

pudesse ter a companhia do marido e de que ela logo voltaria a trabalhar: “Eu imaginava que meu 

parto seria um acontecimento, entendeu? E na minha cidade tudo se dá um jeitinho, o marido fica 

com você, o marido participa do parto, você pode entrar com a equipe e filmar, então eu vou, 

2.4. Primeiro contato 
com o bebê 

Trata-se da descrição do primeiro contato visual, físico e 
emocional com o bebê ainda na sala de parto e/ou no centro 
cirúrgico. 

20 25,6 

2.5. Suporte social no 
parto 

Trata-se de o quanto a pessoa percebe tendo ou não uma rede 
de suporte afetivo/material no momento do parto. 

4 5,12 
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mesmo que seja cesariana, dois dias depois em casa, aí eu ia trabalhar duas semanas depois, 

entendeu?”. Já Catiana tinha como expectativa inicial que o parto fosse normal, embora estava 

com receio do parto devido a cardiopatia congênita do bebê: “Eu queria normal, em questão 

também da recuperação, mas eu tinha medo por causa do problema do coração dela, porque eu 

pensava assim que o normal também forçaria ela né, mas eles falaram que não, que pra ela podia 

ser normal, mas mesmo assim eu fiquei com medo, aí foi onde eu achei melhor que eu descobri 

que ia ser cesárea porque ela tava sentada”. 

 No que diz respeito aos Sentimentos do Parto, observa-se que o sentimento predominante 

encontrado nas entrevistas foi o medo. Medo do parto em si e medo relacionado ao futuro e bem-

estar do bebê, como evidenciado nas falas de Maria: “Medo, muito medo. Mas o médico falava: 

“É normal, você sente uma diferença, uma transformação no seu corpo, é normal porque você está 

com anestesia”. e de Júlia: “Medo. Medo de acontecer alguma coisa com o bebê, medo de falar se 

ele ia morrer”. 

 Quanto ao Primeiro contato com o bebê, constata-se que nos casos de malformação fetal 

incompatível com a vida pode ocorrer um desinvestimento libidinal direcionado ao bebê. Os pais 

podem acabar se impedindo de entrar no processo de parentalidade e limitar o investimento 

libidinal na tentativa de tornar o luto menos doloroso e assim empreender um luto antecipatório 

(Suassuna, 2008). No relato de Paloma, pode-se observar a escolha de não ver o filho anencéfalo 

como uma tentativa de tornar o luto menos doloroso e de empreender um luto antecipatório e ao 

mesmo tempo de manter a imagem idealizada de seu bebê desejado e esperado: “Eles colocaram 

ele em cima de mim, mas eu não quis ver, eu quero ficar com aquela imagem dele lindo”. Já no 

relato de Laura, percebe-se um sentimento de alívio ao constatar que a cabeça da filha não era tão 

grande quanto era o esperado por se tratar de hidrocefalia: “Depois que ela nasceu eu vi que a 

cabeça não era assim tão grande, eu não achei que fosse tão grande, os médicos também falaram 

isso, aí eu fiquei mais tranquila, não adianta ficar chorando”. 

Em relação ao Suporte social no parto, é importante considerar que a maternidade do 

HC/UFG é considerada de alto risco e por isso não é permitida a entrada de acompanhantes na sala 

de parto e no centro cirúrgico, o que contradiz a Lei 11.108 de 07 de abril de 2005, que garante às 

parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (Brasil, 2005). Porém em alguns casos, 
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abre-se a exceção como no caso de Paloma que teve o acompanhamento da filha: “Ela ficou do 

lado de fora da porta, mas de vez em quando ela entrava.”. No caso de Carla ela pôde contar com 

a ajuda de uma médica para enfrentar o momento do parto: “Me levou pra sala de cirurgia, aí eu 

comecei a chorar de novo, aí a médica que tava me atendendo ela assistiu o meu parto, acho que 

não era pra ela assistir o meu parto, ela foi lá e assistiu, ela ficou comigo o tempo todinho, 

conversando comigo, me mantendo calma”. Vale ressaltar que 80% das entrevistadas não puderam 

ter acompanhante durante o processo do parto, somente no pós-parto imediato.  

Tabela 3: Subcategorias decorrentes das entrevistas com mães de recém-nascidos com 
malformação congênita do Sistema Nervoso Central: definição, frequência e porcentagem 
das unidades de análise temática – UATs referentes à Categoria Puerpério. 

 

Categorias e 
Subcategorias 

Definição F % 

3. Puerpério 
Refere-se ao conjunto de informações, fatos e vivências 
que a mãe relaciona ao período do puerpério imediato 
até o 60º dia após o parto. 

125 34 

3.1. Vínculo com o 
bebê 

Trata-se dos relatos sobre a constituição/construção da 
relação afetiva entre mãe e bebê. 

17 13,6 

3.2. Expectativas e 
Projetos do 
puerpério 

Trata-se um estado de espera ou de apreensão relacionado a 
informações, fatos e vivências do puerpério/ planejamentos 
realizados quanto às rotinas em contexto domiciliar e ao 
desenvolvimento/futuro do bebê. 

30 24 

3.3. Sentimentos do 
puerpério 

Trata-se de manifestações afetivas de ordem 
prazer/desprazer, excitação/quiescência e tensão/relaxação 
relacionadas ao período compreendido entre as primeiras 
24h pós nascimento do bebê até o 60º dia após o parto.  

19 15,2 
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3.4. Suporte social no 
puerpério 

Trata-se de o quanto a pessoa percebe tendo ou não uma 
rede de suporte afetivo/material no puerpério. 

14 11,2 

3.5. Amamentação 
Trata-se do processo afetivo e físico de amamentar e/ou 
ordenhar/ alimentar o bebê por outros métodos.   

15 12 

3.6. Cuidados diários 
com o bebê 

Tratam-se de práticas diárias de cuidado afetivo e/ou físico 
ao bebê, tais como trocar fraldas, vestir roupa, higienizar o 
umbigo, dar banho, entre outros. 

6 4,8 

3.7. Experiência 
prévia com 
malformação 
congênita 

Trata-se do relato da experiência prévia de ter tido um filho com 
malformação congênita. 24 19,2 

 

Em relação à categoria Puerpério, foram obtidas sete subcategorias, sendo a primeira delas 

o Vínculo com o bebê. Marchetti e Moreira (2015) afirmam que a ligação afetiva entre os pais e o 

bebê não acontece de uma hora para a outra. A construção do vínculo afetivo é um processo 

contínuo e muitas vezes gradual. Mesmo que os pais tenham dificuldade numa fase inicial, isso 

não significa que eles não venham a formar laços afetivos com o bebê. 

 Nos relatos de Catarina e Noeci é perceptível essa dificuldade inicial de se vincular 

afetivamente ao bebê, sendo que a malformação congênita interfere nesse processo: “Eu não tenho 

disso sabe, de ficar conversando com a criança na barriga, eu acho bonito quem conversa, eu 

queria ser assim e não consigo. Isso me faz eu me sentir muito estranha, é como se tu demonstra 

ser uma pessoa forte e que tu é forte, mas como se fosse uma força artificial, porque eu não consigo 

ter aquele vínculo com o meu filho, entende?” (Catarina). “Quando veio a síndrome, meu Deus, 

eu falei: “Como eu vou amar?”, mas no primeiro dia eu já amei, não tem como a gente não amar” 

(Noeci). Já Marisa, logo no puerpério imediato demostra uma construção positiva do vínculo 

afetivo com sua filha: “Ah, eu acho o máximo de ficar lá com ela, às vezes eu tô sentido tanta dor 

que eu falo: “Nossa, eu não dou conta de ir lá”. Mas eu acabo tendo que ir lá, nem que seja pra 

ver e vir embora dormir. Nossa, é amor demais. Eu sinto que eu não consigo mais viver sem ela”. 
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Em relação as Expectativas e projetos do puerpério, a maioria das entrevistadas tinham 

como expectativa do puerpério que o seu bebê se desenvolvesse bem, independente da 

malformação congênita, que fosse “uma criança normal”. Algumas das mães não compreendiam a 

gravidade do quadro clínico do filho, como no caso de Júlia que mesmo tendo o segundo bebê com 

hidrocefalia severa, achava que o filho pudesse ter pleno desenvolvimento físico e intelectual, que 

pudesse andar, falar e estudar: “Que ele seja uma criança normal, que ele estude”. Já Catiana, 

frente a possibilidade de óbito iminente de seu bebê, devido a Síndrome de Patau, tinha como 

expectativa a necessidade de realizar apenas a cirurgia para correção da fenda palatina e que seu 

bebê não viesse a óbito: “A minha vontade é que ela fosse comigo, que sobrevivesse, que precisasse 

somente da cirurgia da boquinha, minha vontade seria essa, que ela ficasse comigo”. Já em outros 

casos, as mães planejavam como seria a rotina domiciliar, os cuidados diários com o bebê e quem 

seria sua rede de apoio, como observado no relato de Carla: “Vai ser uma alegria só, as meninas 

estão todas ansiosas. O povo tá tudo doido pra ver ele”. 

Quanto aos Sentimentos do puerpério, observa-se que o relato de Paloma “Dói muito, já tá 

fazendo falta, porque ontem essa hora ele tava aqui (apontando para a barriga) e hoje ele não tá”, 

retrata o sentimento de esvaziamento, de falta do bebê ainda no útero, o que vai ao encontro do que 

Maldonado (1991) e Soifer (1992) afirmam de que há uma mudança muito rápida do esquema 

corporal após o parto, em que é comum que a mulher sinta uma sensação de esvaziamento ou 

mesmo de vazio. Neste caso específico, a falta sentida do bebê e o sofrimento de Paloma, está 

relacionada com a impossibilidade de vida extrauterina, por se tratar de uma malformação 

incompatível com a vida – anencefalia. Outro sentimento predominante das mães foi o medo da 

possibilidade de o bebê ir a óbito, como no caso de Noeci: “Eu fico com medo de perder uma tarde 

aqui com ela e amanhã ela ir a óbito”. 

 Em relação ao Suporte social no puerpério, todas as mães entrevistadas relataram que 

teriam uma rede de suporte social e emocional efetiva no período do puerpério, como observado 

no relato de Catiana: “A família toda tá me ajudando bastante sabe, graças a Deus (chorando), 

tem a minha cunhada, essa que tá aí, então assim, todo mundo eu acredito que vai estar ajudando, 

minha mãe, minha irmã, todo mundo vai tá junto comigo nesse momento.” e também observado 

no relato de Marisa: “Nesse começo é mais minhas irmãs mesmo, porque assim, elas têm mais 

tempo de estar comigo. No momento, está todo mundo comigo, me apoiando”. 
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No que diz respeito à Amamentação e cuidados diários com o bebê, a maioria das mães 

entrevistadas se engajaram no processo de amamentação e/ou alimentação do bebê por outros 

métodos e participavam dos cuidados diários com os bebês, como os cuidados de higiene, como 

verificado nos relatos de Marisa e Noeci, respectivamente: “Eu nunca tinha amamentado né, tá 

sendo uma sensação maravilhosa, poder sentir ela, de amamentar/ Trocar a fralda às vezes eu 

troco, mas assim umbigo, banho são as técnicas mesmo.” e “Não to amamentando porque a 

alimentação dela tem que ser por sonda/ Eu só não faço banho porque eu tenho muito medo, assim, 

como ela é muito magrinha ainda, mas eu faço a limpeza e a higiene dela e pego no colo”. 

Quanto a Experiência prévia com malformação congênita, observa-se que o nascimento de 

um filho com malformação congênita é mais uma crise que se acrescenta à própria maternidade. 

No contexto de malformação, a distância entre o que se imaginou e desejou para o filho e a 

realidade evidencia que grande parte das expectativas futuras acaba sendo abortadas, tanto em 

relação a si mesmos como pais, quanto em relação ao bebê (Silveira et al., 2015). Quando a 

malformação congênita ocorre pela segunda vez, essa distância entre o que se imaginou para o filho 

e a realidade do bebê malformado acentua-se ainda mais e acarreta sofrimento psíquico, quebra de 

expectativas, sentimento de culpa e incapacidade de gerar um filho saudável. Nesse sentido, Júlia 

e Catarina apresentavam uma intensa ferida narcísica e tentavam encontrar causas para a repetição 

da malformação fetal e ainda começariam uma investigação genética: “Ele tinha hidrocefalia, só 

que a dele a cabeça era maior. Desse neném aqui é mais pequena” (Júlia) e “Eu tive o primeiro 

com hidrocefalia e o segundo agora com hidrocefalia também. O primeiro viveu só 6 dias/ Eu 

estava esperando uma criança que não viesse com hidrocefalia, assim, bate tudo aquilo na tua 

cabeça, caraca, eu vou viver tudo aquilo de novo, todo aquele sofrimento” (Catarina). 

 

Considerações Finais 

Este estudo encontrou algumas limitações, tais como poucas referências bibliográficas 

sobre malformação congênita e escassas publicações da Psicologia relacionadas a este contexto. 

Por outro lado, a relevância deste estudo relaciona-se ao campo da pesquisa qualitativa, à 

complexidade da temática abordada e, especialmente, à análise da realidade investigada, suas 
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especificidades e pontos de convergência com estudos já realizados e pela evidência da necessidade 

de que outros estudos sejam desenvolvidos. 

Além disso, a vivência do ciclo gravídico-puerperal em contexto de malformação congênita 

se mostra como um processo de profundas alterações e transição na vida da mulher, que é permeado 

por diversos significados, expectativas e sentimentos em relação ao novo ser gerado. Portanto, o 

acompanhamento psicológico dessas mães se faz necessário. É importante que essas mães possam 

ser acolhidas e escutadas em sua dor e sofrimento psíquico, possibilitando uma elaboração mais 

saudável dessa situação vivenciada. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Regras de Submissão do Artigo 
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Anexo 2 – Parcer Consubstanciado do CEP 
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APÊNDICES 
 

Apêndice I –  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

Convidamos a Senhora para participar da Pesquisa “Vivências de mães de recém-nascidos 

com malformação congênita: análise da gestação, parto e puerpério” sob a responsabilidade da 

pesquisadora Jéssica Larissa Ferrari Becker, psicóloga residente do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde, eixo de concentração Materno-Infantil, a qual pretende descrever e 

analisar a vivência de mães de recém-nascidos com malformações congênitas internadas em uma 

maternidade pública. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de sua autorização para o uso dos dados 

do prontuário do recém-nascido, como por exemplo “idade gestacional ao nascer e tipo de 

malformação congênita”; a realização de um questionário, que inclui dados sobre sua idade; estado 

civil; ocupação profissional; número de gestações; histórico de 

abortos/prematuridade/malformações fetais, entre outros. Além disso, será realizada uma entrevista 

com perguntas relacionadas à sua gestação, parto e período pós-parto, como por exemplo: “A Sra. 

realizou pré-natal?”; “Quais foram os seus sentimentos durante o parto?”; “Quais são seus planos 

e expectativas para o bebê?”. 

A sessão que conterá a realização do questionário e da entrevista terá duração máxima de 

90 minutos, será gravada em áudio e realizada no consultório de Psicologia da Clínica Obstétrica 

do Hospital das Clínicas/UFG. Os registros dos dados coletados serão armazenados com a 

pesquisadora e usados apenas para fins científicos, sendo que os dados coletados serão incinerados 

após cinco anos da realização dessa pesquisa. 

Sabe-se que toda pesquisa pode gerar riscos e benefícios para o seu participante. Entre os 

benefícios que a realização desta pesquisa pode proporcionar, está, principalmente, a oportunidade 

de se dar voz a Sra. que está vivenciando a experiência de ser ter um filho com malformação 

congênita. Dessa forma, ao recontar a sua história da gestação, parto e período pós-parto, a Sra. 

terá uma oportunidade de refletir sobre seus sentimentos e expectativas em relação ao seu bebê e a 

sua história de vida será ouvida e valorizada pela pesquisadora.  
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Por outro lado, os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são moderados, como 

por exemplo, sentir algum desconforto emocional decorrente da mobilização de conteúdos 

psicológicos do questionário e da entrevista. Nesses casos, será garantido a Sra. o acompanhamento 

e assistência psicológica enquanto for necessário. 

Caso decida consentir em participar da pesquisa, terá todo o direito e a liberdade de retirar 

seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. A Sra. não terá nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração, porém, caso haja danos decorrentes da realização da 

pesquisa, a senhora poderá solicitar indenização. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.   

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, a Sra. poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e (62) 3269-8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº 

Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de funcionamento: 2ª a 

6ª das 7:00 às 17:00hs. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título da Pesquisa: “Vivências de mães de recém-nascidos com malformação congênita: 

análise da gestação, parto e puerpério”. 

 Pesquisadora Responsável: Psicóloga Jéssica Larissa Ferrari Becker. Telefone para 

contato: (62) 98213-0810. E-mail: jessicabecker15@hotmail.com 

Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Sebastião Benício da Costa Neto. Telefone para Contato: 

(62) 991787530 (Dr. Sebastião Benicio). E-mail: sebastiaobenicio@gmail.com 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO: 

Eu,___________________________________________________________________, portadora 

do RG _______________, fui informada sobre a pesquisa, seus riscos e benefícios, sobre minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que 

não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. E também autorizo o uso dos dados colhidos 
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por meio do questionário, da entrevista e do prontuário do recém-nascido para estudo e publicação. 

Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim, pela pesquisadora e 

pelo orientador da pesquisa, ficando uma via para a pesquisadora responsável e outra para mim. 

Goiânia, _______ de _________________ de 2017. 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da Participante 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

_____________________________________________________________________       

Assinatura do Orientador da Pesquisa 
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Apêndice II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Responsável pela Participante   

 

A menor___________________________________________________, sob sua 

responsabilidade está sendo convidada para participar da pesquisa “Vivências de mães de recém-

nascidos com malformação congênita: análise da gestação, parto e puerpério” sob a 

responsabilidade da pesquisadora Jéssica Larissa Ferrari Becker, psicóloga residente do Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde, eixo de concentração Materno-Infantil, a qual pretende 

descrever e analisar a vivência de mães de recém-nascidos com malformações congênitas 

internadas em uma maternidade pública. 

  A participação da menor é voluntária e se dará por meio de sua autorização para o uso dos 

dados do prontuário do recém-nascido, como por exemplo “idade gestacional ao nascer e tipo de 

malformação congênita”; a realização de um questionário, que inclui dados sobre idade; estado 

civil; ocupação profissional; número de gestações; histórico de 

abortos/prematuridade/malformações fetais, entre outros. Além disso, será realizada uma entrevista 

com perguntas relacionadas à gestação, parto e período pós-parto, como por exemplo: “Você 

realizou pré-natal?”; “Quais foram os seus sentimentos durante o parto?”; “Quais são seus planos 

e expectativas para o bebê?”.  

A sessão que conterá a realização do questionário e da entrevista terá duração máxima de 

90 minutos, será gravada em áudio e realizada no consultório de Psicologia da Clínica Obstétrica 

do Hospital das Clínicas/UFG. Os registros dos dados coletados serão armazenados com a 

pesquisadora e usados apenas para fins científicos, sendo que os dados coletados serão incinerados 

após cinco anos da realização dessa pesquisa. 

Sabe-se que toda pesquisa pode gerar riscos e benefícios para o seu participante. Entre os 

benefícios que a realização desta pesquisa pode proporcionar, está, principalmente, a oportunidade 

de se dar voz a adolescente que está vivenciando a experiência de ser ter um filho com malformação 

congênita. Dessa forma, ao recontar a sua história da gestação, parto e período pós-parto, a menor 

terá uma oportunidade de refletir sobre seus sentimentos e expectativas em relação ao seu bebê e a 

sua história de vida será ouvida e valorizada pela pesquisadora.  
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Por outro lado, os riscos decorrentes da participação da menor na pesquisa são moderados, 

como por exemplo, sentir algum desconforto emocional decorrente da mobilização de conteúdos 

psicológicos do questionário e da entrevista. Nesses casos, será garantido à menor o 

acompanhamento e assistência psicológica enquanto for necessário. Caso decida consentir com que 

a menor participe da pesquisa, o Sr(a) terá todo o direito e a liberdade de retirar seu consentimento 

em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração, porém, caso ocorra danos decorrentes da realização da pesquisa, poderá 

solicitar indenização.  Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a identidade 

da menor não será divulgada, sendo guardada em sigilo.   

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como responsável legal da menor nesta pesquisa, 

o Sr(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e (62) 3269-8426 ou no endereço: 

1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de 

funcionamento: 2ª a 6ª das 7:00 às 17:00hs. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título da Pesquisa: “Vivências de mães de recém-nascidos com malformação congênita: 

análise da gestação, parto e puerpério”. 

 Pesquisadora Responsável: Psicóloga Jéssica Larissa Ferrari Becker. Telefone para 

contato: (62) 98213-0810. E-mail: jessicabecker15@hotmail.com 

Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Sebastião Benício da Costa Neto. Telefone para Contato: 

(62) 991787530 (Dr. Sebastião Benicio). E-mail: sebastiaobenicio@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO: 

Eu,______________________________________________________________portador(a) do 

RG______________________________, responsável pela menor, 

_________________________________________________________, portadora do RG 
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________________, fui informado sobre a pesquisa, seus riscos e benefícios, sobre a colaboração 

da menor sob minha responsabilidade para essa pesquisa, e entendi a explicação. Por isso, eu 

concordo com a participação da menor, sabendo que não irei ganhar nada e que poderei retirar o 

consentimento quando quiser. E também autorizo o uso dos dados colhidos por meio do 

questionário, da entrevista e do prontuário do recém-nascido para estudo e publicação. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim, pela pesquisadora e pelo 

orientador da pesquisa, ficando uma via para a pesquisadora responsável e outra para mim. 

Goiânia, _____ de _______________ de 2017.  

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da Participante 

______________________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável  

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador da Pesquisa 
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Apêndice III – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

Convidamos você para participar da Pesquisa “Vivências de mães de recém-nascidos com 

malformação congênita: análise da gestação, parto e puerpério” sob a responsabilidade da 

pesquisadora Jéssica Larissa Ferrari Becker, psicóloga residente do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde, eixo de concentração Materno-Infantil, a qual pretende descrever e 

analisar a vivência de mães de recém-nascidos com malformações congênitas internadas em uma 

maternidade pública. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de sua autorização e do consentimento do 

seu responsável legal para o uso dos dados do prontuário do recém-nascido, como por exemplo 

“idade gestacional ao nascer e tipo de malformação congênita”; a realização de um questionário, 

que inclui dados sobre sua idade; estado civil; ocupação profissional; número de gestações; 

histórico de abortos/prematuridade/malformações fetais, entre outros. Além disso, será realizada 

uma entrevista com perguntas relacionadas à sua gestação, parto e período pós-parto, como por 

exemplo: “Você realizou pré-natal?”; “Quais foram os seus sentimentos durante o parto?”; “Quais 

são seus planos e expectativas para o bebê?”.  

Nosso encontro será realizado no consultório de Psicologia da Maternidade do Hospital das 

Clínicas/UFG e terá a duração máxima de 90 minutos. Nesse encontro, farei algumas perguntas a 

você e as suas respostas serão gravadas em áudio e os registros dos dados coletados serão guardados 

comigo (pesquisadora) e usados apenas para fins científicos, sendo que os dados coletados serão 

queimados após cinco anos da realização desta pesquisa. 

Toda pesquisa pode gerar riscos e benefícios para o seu participante. Entre os benefícios 

que a realização desta pesquisa pode proporcionar para você, está, principalmente, a possibilidade 

de falar sobre aquilo que tem te incomodado ao vivenciar a experiência de ser ter um filho com 

malformação congênita. Dessa forma, ao recontar a sua história da gestação, parto e período pós-

parto, você terá uma oportunidade de refletir sobre seus sentimentos e expectativas em relação ao 

seu bebê e a sua história de vida será ouvida e valorizada por mim (pesquisadora). 

Por outro lado, os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são moderados, como 

por exemplo, sentir algum desconforto emocional decorrente da mobilização de conteúdos 
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psicológicos por meio do questionário e da entrevista, como por exemplo, sentimentos de tristeza, 

culpa, raiva, entre outros. Nesses casos, será garantido a você, o acompanhamento e assistência 

psicológica enquanto for necessário. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento livre e esclarecido. O seu responsável poderá retirar o seu consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento, independente do motivo. Da mesma forma, 

você também tem o direito de desistir de participar deste estudo a qualquer momento, independente 

do motivo e sem prejuízo a sua pessoa. Você não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhum apoio financeiro, porém, caso você avalie que houve danos decorrentes da realização desta 

pesquisa, você poderá solicitar indenização. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.   

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e (62) 3269-8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº 

Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de funcionamento: 2ª a 

6ª das 7:00 às 17:00hs. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título da Pesquisa: “Vivências de mães de recém-nascidos com malformação congênita: 

análise da gestação, parto e puerpério”. 

 Pesquisadora Responsável: Psicóloga Jéssica Larissa Ferrari Becker. Telefone para 

contato: (62) 98213-0810. E-mail: jessicabecker15@hotmail.com 

Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Sebastião Benício da Costa Neto. Telefone para Contato: 

(62) 991787530 (Dr. Sebastião Benicio). E-mail: sebastiaobenicio@gmail.com 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO: 

Eu,______________________________________________________________, portadora do 

RG _______________ fui informada dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada 

e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o 
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meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar e eu também poderei 

desistir em participar se assim eu desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, 

declaro que concordo em participar desse estudo e também autorizo o uso dos dados colhidos por 

meio do questionário, da entrevista e do prontuário do recém-nascido para estudo e publicação. 

Recebi uma via deste termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

Goiânia, ______ de _______________ de 2017. 

  

____________________________________________________________________ 

Assinatura da Participante Menor 

______________________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável  

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 54

Apêndice IV – Questionário Sociodemográfico e Clínico 

01 – Nome: 

__________________________________________________________________ 

 

02 – Idade:  

(   ) Menor de 18 anos 

(   ) 18,1 a 29 anos 

(   ) 29,1 a 40 anos 

(   ) Mais de 40,1 anos 

 

03 – Estado civil:  

(   ) Casada/ Em união estável 

(   ) Divorciada/ Separada 

(   ) Solteira 

(   ) Viúva  

 

04 – Escolaridade 

(   ) Ensino Fundamental incompleto  

(   ) Ensino Fundamental completo 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio completo  

(   ) Ensino Superior incompleto  



 55

(   ) Ensino Superior completo 

(   ) Pós-Graduação  

 

05 – Ocupação profissional 

(   ) Empregada 

(   ) Empregadora 

(   ) Autônoma 

(   ) Aposentado  

Outra: Qual? ___________________________________ 

 

06 – Renda familiar 

(   ) 01 a 03 salários 

(   ) 3,1 a 06 salários 

(   ) 6,1 a 09 salários  

(   ) acima de 09,1 salários 

(   ) sem renda familiar  

 

07 – Religião 

Religião:  

(   ) Católica  

(   ) Espírita  

(   ) Protestante 
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(   ) Outra: Qual? _____________________________ 

(   ) Não possui 

 

08 – Moradia 

(   ) Goiânia/Grande Goiânia  

(   ) Interior do Estado de Goiás  

(   ) Outros Estados 

Com quem você mora? ________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

09 – Número de filhos 

(   ) sem filhos 

(   ) 1 a 2 

(   ) 3 a 4 

(   ) Mais de 4 

 

10 – Qual o número de gestações que você teve? 

(   ) 1 a 2 

(   ) 3 a 4 

(   ) Mais de 4 
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11 – Você teve histórico de abortos/ prematuridade/ malformações fetais/ óbitos neonatais? 

(   ) Sim. Qual? ______________________________________________________________ 

(   ) Não 

 

12 – Você possui alguma doença prévia?  

(   ) Sim. Qual? ______________________________________________________________ 

(   ) Não 

 

13– Você teve doenças que surgiram durante a gestação?  

(   ) Sim. Qual? ______________________________________________________________ 

(   ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

Apêndice V – Roteiro de Entrevista Semiestruturada  

 

01 – Gestação: 

Como foi a gravidez?  

A gravidez foi planejada/desejada?  

Você fez pré-natal?  

Quais projetos e expectativas foram feitos para o bebê? 

Como foi a escolha do nome do bebê? 

Quando você descobriu sobre a malformação do bebê? 

Como você se sentiu ao descobrir o diagnóstico de malformação fetal?  

Quais foram os seus principais sentimentos no decorrer da gestação? 

 

02 – Parto: 

Como foi o parto? 

Quais foram os sentimentos durante o parto? 

Teve encontro com o bebê? 

 

03 – Vivência do encontro com o bebê: 

Como você imaginava esse bebê e como foi o encontro com o bebê real?  

Como está sendo sua experiência de vinculação com o bebê? 
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Comente sobre o processo de amamentação e cuidados diários com o bebê?  

 

04 – De volta para casa: 

Como vai ser quando voltar para casa?  

Quais são os planos e expectativas para o bebê?  

Como será sua rede de apoio? 

 

 

 


