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Resumo

Objetivo foi avaliar a influência da prematuridade e de aspectos da saúde emocional materna no desenvolvimento de bebês
aos três meses. Participaram 191 díades sendo 69 a termo e 122 prematuros. Para avaliação da saúde emocional materna
foram utilizados a EPDS, o ISS e o IDATE e para avaliação do desenvolvimento a Escala Bayley III. Aos três meses mães
de bebês prematuros apresentaram significativamente mais ansiedade/estado e depressão pós-parto do que mães de
bebês nascidos a termo. O desenvolvimento foi pior para os prematuros. Não se observou associação entre alterações
emocionais maternas e desenvolvimento do prematuro. Entre as mães de bebês a termo observou-se riscos de atraso no
desenvolvimento quando a mãe apresentava estresse em quatro das cinco áreas avaliadas. Resultados indicaram que tanto
a saúde emocional quanto à prematuridade tem impacto sobre o desenvolvimento, sugerindo que mães de prematuros ou
não, devem ser acompanhados durante o primeiro ano de vida.
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Maternal Emotional Health and Prematurity: Influence on
Baby Development at Three Months

Abstract

The objective was to evaluate the influence of prematurity and aspects of maternal emotional health on the development of
babies at three months. 191 dyads participated, of which 69 were forward and 122 premature. EPDS, ISS and IDATE were
used to assess maternal emotional health and Bayley III Scale to assess development. At three months, mothers of
premature babies had significantly more anxiety / state and postpartum depression than mothers of full-term babies.
Development was worse for preterm infants. There was no association between maternal emotional changes and the
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premature infant's development. Among term mothers, there were risks of developmental delay when the mother had stress
in four of the five areas assessed. Results indicated that both emotional health and prematurity have an impact on
development, suggesting that mothers of preterm or not, should be followed during the first year of life.
Keywords: maternal emotional health, prematurity, child development

Introdução

Estudos têm mostrado que cerca de 29% das mulheres apresentaram alterações emocionais no período pós-parto, o
que pode acarretar prejuízos à saúde da mãe e do bebê (Soares, et al., 2015; Schiavo, 2016; Schiavo & Perosa, 2020). A
maternidade exige mudanças e adaptações, tornando o nascimento do bebê um momento estressante, provocando na
mulher sensações de cansaço, preocupação, mal-estar, frustração, medo e ansiedade (Rapoport & Piccinini, 2011). Tais
aspectos tendem a se agravar considerando variáveis maternas como o estresse e a depressão e, do bebê, como a
prematuridade e outras variáveis de risco ao desenvolvimento (Schiavo, et al., 2020; Schiavo & Perosa, 2020; Schiavo,
2016; Morais, et al., 2013; Pereira, et al., 2014).
A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018) define o nascimento prematuro como aquele que ocorre antes das 37
semanas completas de gestação e, o nascimento prematuro acentuado o que ocorre com idade gestacional inferior a 28
semanas. Estudos apontaram para fatores associados ao um parto prematuro, destacando o número baixo de consultas
pré-natais, idade superior a 35 anos e inferior a 19 anos, histórico anterior de parto prematuro, baixo peso gestacional e
baixo nível socioeconômico (Passini, et al., 2014; Silva, et al., 2009). O nascimento prematuro é caracterizado como um
fator de risco que pode comprometer a saúde e o desenvolvimento do bebê, necessitando de avaliações sistemáticas e
acompanhamento por um longo período (Schiavo, et al., 2020; Righi, et al., 2017).
Para compreensão dos processos desenvolvimentais deve-se levar em conta a complexa combinação de influências
que podem ter diferentes desfechos, remetendo à necessidade de abordar os fatores de risco e proteção. Os fatores de
risco, que influenciam de maneira complexa e adversa o desenvolvimento infantil, são condições ou variáveis associadas à
alta probabilidade de ocorrência de resultados negativos ou indesejáveis. Podem ser fatores de risco biológico e de risco
ambiental e, ocorrer antes, durante e depois do nascimento (Papalia & Feldman, 2013). Entre os biológicos, estariam
acontecimentos pré, peri e pós-natais, como a prematuridade, o baixo peso ao nascimento à termo e as complicações no
parto e na gravidez (Rodrigues, 2012). Já entre os ambientais estão a falta de recursos básicos para a sobrevivência, os
conflitos familiares, a doença crônica, os problemas de saúde mental do cuidador e a violência e maus-tratos, ou seja, um
conjunto de variáveis de um meio caótico que influenciam o desenvolvimento humano desde o nascimento (Papalia &
Feldman, 2013; Boyd & Bee, 2011).
A prematuridade, enquanto fator de risco biológico pode ser acompanhado de outras condições de vulnerabilidade
ambientais que contribuem para acentuar as condições de risco (Rodrigues, 2012; Schiavo, et al., 2020). Por ocasião do
nascimento prematuro, quando há risco à sobrevivência do bebê, há a necessidade de internação em Unidade Intensiva de
Tratamento Neonatal (UTIN). A internação mostra-se como uma variável adversa que pode trazer complicações na adaptação
entre a díade, pois, há uma interrupção não programada entre o nascimento e a interação diária e imediata entre mãe e
bebê.
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A mulher é exposta a uma situação em que pode interagir com seu bebê de maneira restrita em ambiente hospitalar,
além de entrar em contato com aspectos relacionados a fragilidade da saúde da criança. Destaca-se, também, o luto
experienciado pela mãe nesse momento de internação do bebê, uma vez que há uma idealização do bebê até então sendo
gerado, que pode não corresponder com as características do bebê recém-nascido (Schaefer & Danelli, 2017). Segundo os
autores, é necessário então que a mãe elabore seu luto para que possa investir nesse outro bebê. Outro fator importante
decorrente do nascimento prematuro é a maturidade biológica dos bebês. Eles tendem a ser menos responsivos aos
estímulos ambientais, quando comparados a bebês nascido a termo (Caldas, et al., 2016; Schiavo, et al., 2020), resultando
em prejuízos em relação à interação com a mãe (Schiavo, 2016), principalmente se a condição da criança requerer
internação em UTIN, dificultando a aproximação mãe-bebê e, consequentemente, a interação da díade (Wust & Vieira,
2011).
No Brasil, a sobrevivência de bebês nascidos prematuros aumentou consideravelmente nos últimos anos (Matijasevich,
et al., 2013). Esse fato está intimamente relacionado ao aumento das tecnologias disponíveis para o atendimento e
intervenção ao neonato possibilitando, assim, sua recuperação mesmo em situações de prematuridade acentuada. Em
referência ao desenvolvimento do bebê prematuro esses são mais propensos a apresentarem atrasos, quando comparados
aos bebês nascidos a termo, nas áreas motora, cognitiva, de linguagem e de aprendizagem (Martins, et al., 2005; Castro, et
al., 2007; Lamônica & Picolini, 2009; Guimarães, et al., 2011; Rodrigues & Bolsoni-Silva, 2011; Santos, 2017; Schiavo, et al.,
2020), apresentando, também, dificuldades na aquisição, normalização e/ou estabilização de diversos comportamentos
(Righi, et al., 2017). Um dos fatores de proteção mais importantes, neste caso, é um ambiente familiar que promove
estimulações adequadas como forma a potencializar o desenvolvimento (Rodrigues & Bolsoni-Silva, 2011; Correa, et al.,
2018; Tella, et al., 2018).
As mães de bebês prematuros, por conta do processo de internação de seus filhos em uma UTIN, podem apresentar
sentimentos negativos como incerteza, apreensão, tristeza, separação precoce e culpa (Padovani, et al., 2009). Tais
sentimentos podem ser potencialmente estressores para as mães. Diante disso, a mãe pode se tornar menos adaptada aos
cuidados para com o bebê, de forma a comprometer sua percepção sobre suas próprias necessidades e as do recémnascido (Ensink, et al., 2015).
Diante disso, é possível que a mãe se torne menos responsiva (Kim & Kochanska, 2012). A mãe pode passar a se
comportar de maneira intrusiva, hostil ou até mesmo com retraimento em relação ao bebê, proporcionando um ambiente
mais restrito e, dessa forma, menos estimulador, prejudicando o seu desenvolvimento (Carvalho & Silva, 2014; Murray, et
al., 2010).
Dessa maneira, pensar na saúde mental, a partir dos indicadores como sintomas de estresse, ansiedade e depressão
e, no bem-estar das mães no momento pós-parto (Greinert, et al., 2018) é importante para o desenvolvimento do bebê e
para a promoção da saúde emocional materna (Dantas, et al., 2012). Mesmo um nascimento ocorrido no momento esperado
pode gerar situações de estresse, especialmente por conta de todas as mudanças que acompanham a chegada do bebê
(Rodrigues & Schiavo, 2011; Maldonado, 2017).
Ribeiro, et al., (2014) apontaram que até os 12 meses a saúde emocional materna pode ter impacto sobre o
desenvolvimento de crianças, uma vez que as bases do desenvolvimento infantil dependem intimamente da relação da
díade mãe-bebê. Assim, comportamentos de intrusividade e apatia, presentes nos diagnósticos de depressão, ansiedade e
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estresse, interferem na interação da mãe com os filhos e, portanto, em seu desenvolvimento (Schiavo & Perosa, 2020;
Crestani, et al., 2012).
Estudos que investigaram as alterações de saúde emocional materna citam o estresse, ansiedade e depressão como
as principais alterações nesse período (Schiavo, et al., 2018; Schiavo, 2016; Schiavo & Perosa, 2020; Rodrigues & Schiavo,
2011). Além disso, os resultados demonstraram a propensão de mulheres com sintomas de estresse a desenvolverem,
também, ansiedade e depressão, como reflexo das situações adversas que podem estar presentes no pós-parto (Rodrigues
& Schiavo, 2011; Schiavo, 2016; Perosa, et al., 2009; Schiavo & Perosa, 2020). O estresse materno pode ser considerado
um fator de risco para o desenvolvimento de bebês (Schiavo, 2016; Cousino & Hazen, 2013), pois pode prejudicar as
interações entre a díade, o que pode gerar posteriormente problemas emocionais e comportamentais no bebê (Gerhardt,
2017).
Ainda que presente em qualquer fase da vida, estudos tem indicado alta prevalência de ansiedade no período perinatal
(Schiavo, 2016; Schiavo et al., 2018; Pereira et al., 2014). Este pode ser considerado um fator de risco para o
desenvolvimento do bebê, pois as mães com comportamentos ansiosos tendem a agir de forma mais ativa e tendem a se
comportar de forma hipervigilante (Nogueira & Rodrigues, 2016). Também, podem apresentar respostas intrusivas,
utilizando-se de superestimação e interferindo nas atividades do bebê (Cantilino, et al., 2010; Esteves & Borges, 2007). Em
relação ao desenvolvimento dos bebês, mães com humor deprimido podem não ofertar a estimulação ou interação
adequada ou, pode ser que o desenvolvimento infantil não ocorra da forma esperada (Carlesso, et al., 2014; Schiavo, 2016;
Schiavo & Perosa, 2020).
Letourneau, et al., (2013), em um estudo longitudinal, investigaram a relação entre sintomas depressivos maternos e
desenvolvimento infantil, especificamente nas áreas cognitiva e comportamental, revelando que bebês cujas mães tinham
depressão apresentaram menor vocabulário receptivo, desatenção e agressividade em idades posteriores. Estudos
apontaram sobre o caráter multifatorial da depressão puerperal, o que inclui fatores socioeconômicos, emocionais,
orgânicos, culturais (Gawron, et al., 2015). Diante dos múltiplos fatores associados, os sintomas podem ser deslegitimados
tanto pela puérpera quanto pela sua rede de apoio, por acreditarem que os sintomas estão relacionados ao cansaço
provocado pelas novas tarefas adquiridas com o nascimento do bebê, o que acarreta o não recebimento da atenção que
necessitam.
Schaefer e Donelli (2017) em uma revisão sobre estudos sobre intervenções terapêuticas junto a famílias de bebês
internados em UTIN destacaram a escassez de estudos nacionais, o que sugere uma população que pode se beneficiar de
terapia familiar desde o início da chegada de um novo membro, muitas vezes em condições adversas. Também,
intervenções com mães de bebês prematuros ou não, desde o nascimento, poderão instrumentalizá-las quanto ao
oferecimento de condições que favoreçam o seu desenvolvimento (Nogueira & Rodrigues, 2016). Esse tipo de atendimento
poderia resultar, posteriormente, em uma melhor organização do espaço domiciliar, boas práticas e variedade de estímulos
que poderiam promover um melhor desenvolvimento do bebê (Schiavo & Perosa, 2020; Schiavo, et al., 2020). Ou seja,
quando em contato com um cuidador mais responsivo, atento aos seus comportamentos e respondendo de forma adequada
e contingente a eles, o bebê tem um ambiente potencializador do seu desenvolvimento (Alvarenga, et al., 2016; Soares, et
al., 2017). Além disso, um fator de proteção importante a ser considerado nesse momento é a rede de apoio da mãe, pois,
engloba as relações interpessoais do indivíduo, além de seus laços afetivos positivos. Os resultados obtidos por Airosa e
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Silva (2013) apontam para a importância do suporte social e terapêutico nesse período para a mãe, auxiliando no
enfrentamento dos novos desafios promovidos pela maternidade e na manutenção da sua saúde emocional.
Diante disso, compreende-se que as condições de saúde do bebê e a saúde emocional materna podem estar
relacionadas à qualidade do desenvolvimento infantil. Dessa forma, identificar a associação entre estes fatores de risco e o
desenvolvimento infantil pode auxiliar no estabelecimento de intervenções eficazes e eficientes que tenham como objetivo o
cuidado com a mãe e, também com a família, que poderia ser via terapia familiar, por exemplo, assim como com o
desenvolvimento do bebê, especialmente em situações de prematuridade (Chertok, et al., 2014; Schiavo, et al., 2020).
Tendo isso em vista, o objetivo do estudo foi avaliar a influência da prematuridade e de aspectos da saúde emocional
materna no desenvolvimento de bebês aos três meses. Foram objetivos específicos: A) descrever e comparar a saúde
emocional materna (indicadores de estresse, ansiedade e depressão) no grupo de mães com bebês nascidos prematuros e
a termo, aos três meses de idade; B) descrever e comparar o desempenho de bebês nas respectivas áreas de
desenvolvimento avaliadas pela Escala Bayley no grupo de mães com bebês nascidos prematuros e a termo aos três
meses de idade e, C) associar os indicadores de saúde mental materna com o desenvolvimento dos bebês prematuros e
nascidos a termo no terceiro mês de vida.

Método
Este projeto de pesquisa faz parte do projeto “Variáveis maternas e do bebê: correlação entre interação e
desenvolvimento infantil” (Processo FAPESP nº 2016/11.557-4) e foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de
Ciências, da UNESP, campus de Bauru (Processo CAAE: 64920817.9.0000.5398).

Participantes
No presente estudo foram avaliadas 191 mães e seus bebês. Da amostra, 69 díades avaliadas aos três meses pósparto, correspondem a bebês nascidos a termo e 122 correspondem a bebês nascidos prematuros.

Instrumentos
Para avaliar o estresse, foi utilizada a Escala de Estresse Percebido (PSS) desenvolvida por Cohen, et al., (1983). É
uma escala tipo Likert de cinco pontos. Os itens do PSS permitem identificar sentimentos negativos e incapacidade de lidar
com situações de estresse, além de incluir perguntas que expressam emoções positivas e capacidade de agir diante aos
eventos estressores. Apresenta 14 itens, sendo sete positivos e sete negativos, com respostas variando de zero à quatro
pontos (0 = nunca; 1 = quase nunca; 2 = às vezes; 3 = quase sempre; 4 = sempre). As questões (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13)
recebem pontuação invertida (0 = 4; 1 = 3; 2 = 2; 3 = 1 e 4 = 0), as demais questões são somadas diretamente. O escore
total pode variar de 0 à 56 pontos. Quanto maior o escore, maior o estresse percebido. Neste estudo foi utilizada a versão
traduzida e adaptada para o Brasil (Luft, et al., 2007).
Para avaliar a ansiedade materna foi utilizado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) de Spielberger, et al.,
(1970) e validado para população brasileira por Biaggio e Natalício ( 1979). É um instrumento que avalia as variáveis traço
e estado de ansiedade. O instrumento é de auto aplicação composto por duas escalas, cada uma com 20 itens, que
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possibilitam a avaliação dos dois conceitos, de traço e estado. A pontuação mínima em cada escala é de 20 pontos e a
máxima de 80 pontos. A pontuação acima de 48 foi caracterizada como alta ansiedade.
Para a avaliação de depressão pós-parto foi utilizada a Escala de Depressão Pós- Parto de Edimburgo (EPDS) (Cox, et
al., 1987), validada para a população brasileira por Santos (1995). É um instrumento de auto-registro, composto por dez
questões relativas aos sintomas comuns de depressão. Contém dez itens de auto registro pontuados em escala Likert (zero
a três) que mudam de acordo com a presença ou intensidade do sintoma de acordo com a última semana vivenciada pela
mãe, a pontuação pode chegar a 30, a presença de 10 ou mais pontos caracterizam uma sintomatologia depressiva.

Para avaliação do desenvolvimento infantil
Para avaliação do desenvolvimento infantil foi utilizada a BSID-III - Bayley Scales of Infant Development-III (Bayley,
2006). Esta escala avalia o desenvolvimento funcional progressivo de crianças de um a 42 meses de idade. É dividida em
cinco domínios: comportamento adaptativo, motor (amplo e fino), cognitivo, de linguagem e sócio emocional. Os três
domínios são avaliados por meio da interação com a criança (comportamento cognitivo, motor e de linguagem) e dois
domínios avaliados com questionários para os pais (comportamento-adaptativo e sócio emocional). A BSID-III avalia o
desempenho da criança de acordo com sua idade em meses e, para cada mês, há um grupo específico de itens a serem
administrados. O escore bruto é dado pela soma de todos os itens para os quais a criança recebeu crédito, dentro do conjunto
de itens específicos para sua idade, acrescido da soma dos itens dos meses anteriores. O escore bruto é transformado em
contagem ponderada, considerando a idade cronológica da criança. Neste estudo considerou-se os domínios: cognição,
linguagem receptiva, linguagem expressiva, motor fino e motor amplo.
Local: Os dados de desenvolvimento infantil foram coletados em salas de atendimento para bebês, disponíveis em dois
centros de atendimento em intervenção precoce em uma cidade do interior paulista. Nelas estão disponíveis: mesa,
cadeiras, cama alta e armário para acondicionamento de materiais. Os dados sobre saúde emocional materna foram
coletados em salas de atendimento individual das duas instituições, de forma a garantir o sigilo e a privacidade das
participantes.

Procedimento de coleta dos dados

Os bebês e suas mães foram identificados em dois projetos de intervenção precoce de uma cidade do interior paulista.
Mães de bebês com e sem condições de risco para o desenvolvimento são convidados para o projeto de intervenção
precoce. Uma das instituições parceiras do projeto, só recebe bebês com alguma condição de risco para o
desenvolvimento, devido a sua natureza, cujo objetivo principal é a reabilitação de pessoas com alguma deficiência. A
segunda instituição parceira é uma clínica escola que recebe diversas demandas e, para o projeto convidou mães de bebês
com e sem risco para o desenvolvimento. Em aceitando participar do projeto em uma das duas instituições, a mãe assinava
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos da pesquisa díades mãe/bebê cujo bebê chegava ao
projeto com mais de três meses de nascimento e aqueles cujas mães não aceitaram responder aos instrumentos de saúde
emocional.
Para cada avaliação prevista de desenvolvimento, aos três meses, era agendado um horário para a coleta dos dados.
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Inicialmente era realizada a avaliação de desenvolvimento dos bebês e, posteriormente, era feita a entrevista com as mães
e eram aplicados os instrumentos para a coleta de dados sobre sua saúde emocional. Em um primeiro momento, a mãe
respondia a EPDS, depois o IDATE e, por fim, o PSS. Quando os resultados dos instrumentos indicavam a necessidade de
acompanhamento psicológico, as mães eram encaminhadas para terapia individual ou em grupo, nos serviços terapêuticos
das duas instituições.
Os avaliadores do desenvolvimento infantil e da saúde mental materna eram psicólogos ou estudantes de Psicologia
dos últimos anos, treinados para a utilização dos instrumentos. O desenvolvimento dos bebês era avaliado por profissional
especificamente habilitado para a aplicação das Escalas Bayley, sendo uma fisioterapeuta, na instituição de reabilitação e,
por psicólogos na clínica escola. Caso o bebê apresentasse atraso no desenvolvimento, os avaliadores instruíam os
cuidadores do bebê sobre a importância de permanecer nos dois programas de intervenção junto aos bebês das duas
instituições parceiras. Este acompanhamento era semanal, quinzenal ou mensal a depender dos resultados do bebê na
escala, recebendo orientações pontuais de como estimular o bebê em casa, considerando as defasagens apresentadas.

Procedimento de análise dos dados

No PSS, a pontuação pode ser convertida em percentual, sendo que quanto maior o percentual, maior é o estresse
percebido. No presente estudo foi utilizado o crítério de corte de escore igual ou acima ao percentil 85 (ou escore 30) para
definir Elevado Estresse Percebido (Faro, 2015).
Em relação aos indicadores de Ansiedade/Traço-Estado, avaliados pelo IDATE, foi utilizado o critério de corte de escore
igual ou acima ao percentil 75 (ou escore 48) para definir sintomas de Alta Ansiedade que, na tabela do manual, se refere à
população brasileira, com base no estudo de Schiavo et al. (2018) que utilizou esse mesmo critério para definir Alta
Ansiedade.
Para os dados da EPDS utilizou-se o critério utilizado por Santos (1995), que sugeriu que mães que somarem 10
pontos ou mais indicariam ter um distúrbio depressivo de intensidade variável. Para os dados de desenvolvimento, na BSIDIII o resultado utilizado foi a pontuação ponderada obtida nos itens referentes à idade mês do bebê à termo e prematuros. No
caso dos prematuros utilizou-se a idade cronológica para as análises, a mesma utilizada para definir o encaminhamento
precoce do bebê prematuro para serviços especializados, em caso de defasagens identificadas. Ainda que seja parte de
protocolos médicos a utilização da idade corrigida de bebês prematuros, ela se mostra importante para acompanhar o seu
crescimento (Rugolo, 2005). Todavia, é uma recomendação. Para avalição de bebês para a tomada de decisão, com
relação ao encaminhamento para serviços de intervenção precoce ou à identificação de áreas de desenvolvimento em
defasagem que necessitam de acompanhamento específico, a idade cronológica tem se mostrado mais eficiente. No projeto
de onde este estudo tem origem, os bebês iniciam o atendimento aos três meses de idade e, considerando a real
identificação das suas defasagens desenvolvimentais para um atendimento precoce, de caráter preventivo, optou-se por
considerar sua idade cronológica.
Os dados foram analisados a partir do SPSS Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 21.0; Chicago
INc II, USA). Antes de proceder à análise estatística inferencial, foi aplicado o teste de Shapiro Wilk, para testar a
normalidade das variáveis. Para comparar a saúde mental de mães de prematuros e a termos utilizou-se o teste de qui-
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quadrado e o teste de Regressão Logística foi utilizado para identificar os fatores de saúde mental materna associados ao
desenvolvimento aos três meses, para isso foi necessário binarizar todas as variáveis numéricas e categóricas. O nível de
significância adotado foi de p < 0,05.

Resultados

As mães de bebês prematuros em sua maioria eram mães adultas (89%), com escolaridade acima do ensino
fundamental (75%), tinham pelo menos outro filho já nascido (53%) e não planejaram a gestação (66%). Entre as mães de
bebês a termo, a maioria era adulta (87%), com escolaridade acima do ensino fundamental (97%), porém eram mães
primíparas (62%) e planejaram a gestação (55%).
Dentre os bebês que nasceram prematuros a maioria era do sexo masculino (53%) e com peso abaixo de 2500g (83%)
a grande maioria nasceu via cirurgia cesariana (74%). Já os bebês que nasceram a termo, em sua maioria eram do sexo
feminino (52%), com peso acima de 2500g (98%) e, também, por meio da cirurgia cesariana (74%).
Dos bebês prematuros 67% nasceram entre 34 a 36 semanas, 25% de 31 à 33 semanas e 8% com menos de 30
semanas de gestação.
Sobre a saúde emocional de todas as mães que participaram desse estudo 22% tinham característica mais ansiosa no
dia-a-dia, 20% estavam ansiosas no momento da entrevista, 19% apresentavam estresse percebido e 21% apresentaram
sintomas de depressão aos três meses pós-parto. Em relação ao desenvolvimento infantil os bebês que participaram desse
estudo (71%) apresentavam atraso na área de cognição, seguida da área de motor amplo (61%), linguagem receptiva
(56%), linguagem expressiva (51%) e motor fino (30%).
Ao comparar as alterações emocionais entre mães de prematuros e a termo nota-se que há diferenças significativas
quanto aos sintomas de alta ansiedade/estado e de depressão pós-parto, sendo que as mães de prematuros encontram-se
mais ansiosas e depressivas do que as mães de bebês a termo (Tabela 1).

Tabela 1.
Comparação da saúde emocional materna entre mães de prematuros e a termo
Prematuro

A termo

Freq

%

Freq

%

p-valor

Com Estresse Percebido

24

20

12

17

0,699

Com Ansiedade traço

28

23

15

22

0,847

Com Ansiedade Estado

32

26

6

9

0,004

Com Depressão pós-parto

31

25

9

13

0,044

Teste Qui-quadrado

Quando comparado às áreas de atraso entre bebês prematuros e a termo, nota-se que a única área que não é
observável diferença significativa é a de linguagem expressiva (Tabela 2).
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Tabela 2.
Comparação do desenvolvimento entre bebês de três meses prematuros e a termo
Prematuro

A termo

Freq

%

Freq

%

p-valor

Atraso na Cognição

97

79

38

55

0,000

Atraso na Linguagem Receptiva

76

62

31

45

0,020

Atraso na Linguagem Expressiva

58

47

39

56

0,233

Atraso no Motor Fino

48

39

10

15

0,000

Atraso no Motor Amplo

95

78

24

35

0,000

Teste Qui-quadrado

A saúde emocional materna e o desenvolvimento nas áreas avaliadas foram relacionados para cada um dos grupos. Os
resultados apontaram que nenhum fator de desenvolvimento infantil foi associado à saúde mental materna para as mães de
prematuros, ou seja, os atrasos nas áreas de desenvolvimento infantil não se relacionaram ao estado emocional materno
(estresse, ansiedade e depressão).
Entretanto, para as mães de bebês a termo o estresse materno foi o grande fator de risco para atrasos no
desenvolvimento infantil em todas as áreas avaliadas, conforme mostra a Tabela 3.

Tabela 3.
Resultados para o estresse associados ao desenvolvimento de bebês a termo
p-valor

OR

IC-95%

Área Cognitiva

0,039

7,368

1,106 – 49,077

Área Linguagem expressiva

0,043

7,147

1,063 – 48,046

Área de Linguagem Receptiva

0,018

14,554

1,595 – 132,814

Área Motor Fino

0,031

9,028

1,217 – 66,983

A termo

Teste de Regressão logistica

Discussão

Os dados obtidos apontaram para uma frequência importante de sintomas de depressão no pós-parto, principalmente
para mães de bebês prematuros aos três meses de idade. O mesmo observou-se em Ansiedade/estado. Eles reforçam que
a maternidade é um período de vulnerabilidade e, que pode ser um fator de risco para depressão e ansiedade,
principalmente se o bebê nascer prematuramente. Tais dados são confirmados pelos estudos de Rapoport e Piccinini
(2011) e Perosa et al. (2009). A prematuridade pode ser associada à presença maior de ansiedade e depressão, uma vez
que a prematuridade pode ser considerada um fator adverso que necessita de maior adaptação da mãe, o que pode gerar
maior ansiedade nesse momento.
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Intercorrências com o recém-nascido e o fato dele precisar permanecer na incubadora, geram preocupações quanto à
sua evolução e prognóstico e podem estar associados à alta ansiedade no puerpério (Figueira, et al., 2011; Schiavo, 2016).
Na medida em que a criança permanece internada, a separação precoce pode influenciar negativamente a relação mãebebê, criando ansiedade materna por não conhecer as reais necessidades do filho e não poder testar sua capacidade de
satisfazê-las.
Considerando o desempenho dos bebês na Escala Bayley observou-se que somente a linguagem expressiva não
apresentou diferenças entre bebês prematuros e a termo. Nas áreas de cognição, linguagem receptiva, motor fino e motor
grosso, os bebês prematuros se mostraram em maior desvantagem aos três meses em relação aos bebês que nasceram a
termo, resultados semelhantes aos encontrados por Schiavo, et al., 2020; Guimarães, et al., (2011), Rodrigues e BolsoniSilva, (2011) e Santos (2017). Um importante dado foi observado nesta pesquisa indicou que os atrasos no
desenvolvimento do bebê prematuro aos três meses independem da saúde emocional materna. Esta constatação mostra
uma visão de desenvolvimento multifatorial, produto de complexa combinação de influências, e remete à necessidade de
abordar múltiplos fatores que atuam simultaneamente, assim como da necessidade de formas mais complexas de análises,
para poder entender o processo (Morais, et al., 2013; Paschall & Mastergeorge, 2016).
Segundo Morais, et al., (2013) o Comitê Canadense de Pediatria Psicossocial postula que a associação entre
comportamento materno e suas repercussões na criança são complexas e muitos estudos não encontraram uma relação
direta entre essas variáveis. Acredita-se que se trata de um processo em que variáveis mediadoras ou moderadoras da
família, da criança e da relação entre elas podem exercer um papel importante e precisam ser levadas em conta para poder
compreender a real dimensão da saúde mental materna no desenvolvimento infantil (Feldman, et al., 2009; Morais, et al.,
2013; Murray, et al., 2010).
Já para os bebês a termo o estresse materno foi um fator de risco para atraso em todas as áreas com exceção do
desenvolvimento motor grosso. A mãe que apresenta estresse no pós-parto oferece menor estimulação ao bebê, os três
primeiros meses pós-parto são conhecidos como um período de muito estresse, cerca de 63% das mulheres no pós-parto
apresentam sintomas de estresse (Rodrigues & Schiavo, 2011) e quando essa mulher passa pela situação de ter o bebê
internado após o nascimento, tal fato aumenta ainda mais o estresse materno. Mães estressadas são mais irritadiças e com
menor disponibilidade para atender e estimular o bebê (Schiavo, 2016).

Considerações Finais

Em síntese, a presente pesquisa permitiu observar que indicadores de saúde emocional materna estão presentes
nesse momento da maternidade, tanto para mães de bebês prematuros quanto para mães de bebês a termo. Entretanto,
mães de bebês prematuros apresentaram maior risco para alterações emocionais maternas significativas, em especial a
alta ansiedade estado e os sintomas depressivos.
Mães com saúde emocional em nível clínico tendem a oferecer menos estimulação ao bebê de forma que aumenta os
riscos para atraso ao desenvolvimento aos três meses quando o bebê nasce a termo. Assim, a saúde emocional materna
pode interferir no tipo de interação que se estabelece entre a mãe e a criança e, indiretamente, ter consequências no
desenvolvimento infantil. Identificar precocemente tais indicadores e oferecer serviços terapeuticos à essa população pode
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previnir o agravamento da saúde emocional materna e seus desdobramentos no desenvolvimento dos filhos. Associado a
isso, práticas terapêuticas voltadas para a família podem resultar em ganhos para a rede de apoio possibilitando a reflexão
de crenças sobre a maternidade, sobre papéis de pais e mães e a importância de todos os atores presentes no ambiente da
criança influenciando o seu desenvolvimento. É preciso considerar, também, outros elementos que fazem parte do ambiente
da criança, como avós e mesmo atendentes de creche, que podem neutralizar ou diminuir os prejuízos que os sintomas
depressivos e ansiosos da mãe podem acarretar para o desenvolvimento infantil.
O fato de não haver associação entre saúde emocional materna e atrasos no desenvolvimento do bebê aos três meses
que nasceu prematuro, reforça a ideia de que o desenvolvimento não é uma relação linear que se limita às características
da mãe e da criança, mas, é um processo complexo que sofre os efeitos da interação entre os parceiros da díade e de
outras variáveis do contexto.
A limitação deste estudo se deve ao fato de não ter estudado a saúde emocional materna e o desenvolvimento infantil
longitudinalmente, não permitindo observar se os resultados se assemelhariam a medida que a criança vai interagindo mais
com o ambiente e a mãe vai se adaptando mais ao bebê. O número pequeno de bebês a termo também pode ser
considerado uma limitação deste estudo, fato que pode ter interferido nos resultados. Aconselha-se que novas pesquisas
possam completar este estudo, investigando a associação entre saúde emocional materna e desenvolvimento infantil de
forma longitudinal aos seis, nove e doze meses do bebê e com uma população maior de bebês a termos.
Espera-se que os profissionais da saúde que trabalham com mulheres no puerpério, detectem as mães portadoras de
sintomas de ansiedade, estresse e depressão e transformem cada consulta em oportunidade para prevenir, encaminhar ou
tratar a saúde mental dessas mulheres, de forma que é necessário se pensar em práticas e políticas que visem o
acompanhamento dessas mães e bebês, visando a melhor adaptação dessas ao novo papel que desempenham e um
melhor desenvolvimento do bebê.
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