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De tudo ficaram três coisas:

a certeza de que estamos começando

a certeza de que é preciso continuar 

e a certeza de que podemos ser 

interrompidos antes de terminar.

Fazer da interrupção, caminho novo.

Fazer da queda, passo de dança.

Do medo, escada.

Do sonho, ponte.

Da procura, encontro.

E, assim, terá valido a pena existir.

                      Fernando Sabino
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Surgik, R. C. R. (2016). Intervenção com mães gestantes: prevenção de maus-tratos infantis. Dissertação de 
Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba.

RESUMO

A ocorrência dos maus tratos infantis traz sérias consequências para o desenvolvimento da criança e 
para a sociedade em geral. Uma grave constatação é que, frequentemente,  a mãe é a autora das 
agressões.  As  consequências  destas  práticas  sobre o  desenvolvimento  infantil vão  desde  baixa 
autoestima,  problemas  de  comportamento,  dificuldades  escolares,  alterações  neurobiológicas 
cerebrais  até o aparecimento de comportamento violento e matricídio.  Neste  contexto,  as ações 
preventivas  são  fundamentais.  O  presente  estudo  teve  como  objetivo  elaborar  e  aplicar  um 
programa de prevenção de maus-tratos infantis com gestantes. Buscou identificar o potencial de 
abuso  físico  das  gestantes,  os  seus  estilos  parentais,  habilidades  sociais  e  as  dificuldades 
apresentadas por seus filhos.  Participaram da pesquisa sete gestantes, uma primípara e seis  não 
primíparas,  do  município  de  Campo  Largo.  Destas,  cinco  participaram  com os  seus  filhos  na 
observação  da  interação  das  díades.  Como  estratégia  para  a  coleta  de  dados  foi  utilizado  um 
questionário para a  identificação de  indicativos de fatores de risco e de proteção; observação da 
interação das gestantes com um dos seus filhos; aplicação dos testes CAP para medir o potencial de 
abuso físico das gestantes, IEP e IEPMB para verificação do estilo parental em relação ao filho e ao 
bebê, IHS para medir as habilidades sociais das gestantes e o SDQ para identificar as dificuldades 
apresentadas  pelos  filhos.  A seguir,  foi  aplicado  um programa de intervenção com 12 sessões 
semanais (uma por semana). Houve reaplicação dos instrumentos em pós-teste (após o término da 
intervenção) e em follow-up (após três meses).  Os resultados demonstraram que as participantes 
apresentam como  indicativos de  fatores  de  risco  para  maus-tratos  infantis  o  estado  emocional 
negativo e a utilização de práticas maternas negativas. Houve mudança de indicativos da relação de 
apego inseguro para apego seguro em uma das participantes, sendo que as demais mantiveram o 
resultado compatível com indicativos da relação de apego seguro. Quanto à tendência para o abuso 
físico, estilo parental, habilidades sociais e dificuldades apresentadas pelas crianças,  observou-se 
melhora dos resultados  do pré para o pós-teste,  o que não se manteve na fase de follow-up.  A 
conclusão  deste  estudo demonstrou que  frente  aos  inúmeros  estressores  existentes  na  vida  das 
participantes,  há necessidade de uma intervenção mais  duradoura e  intensiva,  inclusive,  após o 
nascimento do bebê, para prevenir a ocorrência de maus-tratos contra a criança. Houve adesão de 
100% ao programa de intervenção e as participantes, de maneira geral, avaliaram de forma positiva 
os temas tratados ao longo das sessões.
Palavras chaves: maus-tratos infantis, prevenção, gestantes.
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Surgik, R. C. R. (2016). Intervention with pregnant mothers: prevention of child abuse. Masters dissertation. 
Graduate Program in Psychology at the University Tuiuti, Curitiba. 

ABSTRACT

The occurrence of child abuse has serious consequences for the development of children and to 
society in  general.  A major  finding is  that,  often,  the  mother  is  the  author  of  aggression.  The 
consequences of these practices on child development ranging from low self-esteem, behavioral 
problems,  learning  disabilities,  brain  neurobiological  changes  to  the  appearance  of  violent  and 
matricide behavior. In this context, preventive actions are fundamental. This study aimed to develop 
and implement a prevention of child abuse with pregnant women program. Sought to identify the 
potential  for  physical  abuse  of  pregnant  women,  their  parenting  styles,  social  skills  and  the 
difficulties  presented  by  their  children.  The  participants  were  seven  pregnant  women,  one 
primiparous and six non-gilts, the Campo Largo. Of these, five have participated with their children 
in observing the interaction of dyads. As a strategy for data collection was used a questionnaire to  
identify risk factors and protection factors;  observation of the interaction of mothers with their 
children;  implementation of  CAP tests  to  measure the potential  for  physical  abuse of  pregnant 
women, IEP and IEPMB to check the parenting style for the child and the baby, IHS to measure 
social skills of pregnant women and the SDQ to identify the difficulties presented by children. Next, 
an intervention program was applied to 12 weekly sessions (one per week). There was reapplication 
of the instruments in post-test (after the intervention) and follow-up (after three months). The results 
showed that the participants have risk factors indicators for child abuse negative emotional state and 
the use of negative maternal practices. There were indicators of insecure attachment relationship for 
attachment secure one of the participants, while the others kept the result compatible with secure 
attachment relationship indicators. As for the tendency to physical abuse, parenting style, social 
skills and difficulties presented by children, there was an improvement of results pre to post-test,  
which  was  not  maintained  in  the  follow-up  phase.  The  conclusion  of  this  study  showed  that 
compared to the numerous existing stressors in the lives of participants, there is need for a more 
lasting and intensive intervention, even after the birth, to prevent  child abuse. There was 100% 
adherence  to  the  intervention  program and participants  generally  assessed  positively the  topics 
covered during the sessions.
Key words: child abuse, prevention, pregnant women.
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Apresentação

A violência  contra  a  criança  é  um  fenômeno  complexo  e  multifatorial.  Devido  a  estas 

características precisa ser extensamente estudado para ser melhor compreendido. Para a sua análise 

há que se considerar a incidência de diversos fatores, dentre eles encontra-se o papel da criança e 

dos pais na cultura estudada, as crenças dirigidas aos pequenos por seus cuidadores e a qualidade do 

vínculo estabelecido entre os cuidadores e a criança.

A ocorrência dos maus tratos infantis quebrou o paradigma social de que a família é o núcleo 

de proteção e de cuidado da criança. Ao se deparar com o fato de que os próprios pais podem ser os 

agressores dos filhos, a comunidade científica iniciou um grande esforço para a compreensão deste 

fenômeno.  A partir  deste  momento,  iniciaram pesquisas  direcionadas  a  investigar  o  perfil  das 

crianças agredidas e dos agressores. Diversos estudos apontaram as graves consequências dos maus 

tratos sobre o desenvolvimento infantil (Gomide, 2006; Lopes, Eiseinstein & Williams, 2013; Mani 

et  al.,  2013).  Neste  contexto,  os  resultados  das  investigações  científicas  demonstraram  a 

necessidade de intervir precocemente nos ambientes familiares com o intuito de desenvolver ações 

de caráter preventivo.

O interesse pessoal da autora na prevenção de maus tratos infantis deve-se à sua atuação 

profissional  como  psicoterapeuta  de  crianças  e  de  famílias  com  orientação  simultânea  aos 

cuidadores, por 25 anos. Ao longo deste tempo, notou que muitas condutas infantis poderiam ser 

evitadas se a qualidade do vínculo com o seu cuidador melhorasse. Outro fator determinante para a 

escolha do tema foram os inúmeros adultos acompanhados por meio da psicoterapia, quando nos 

relatos das suas dificuldades delineava-se um histórico de violência na infância.

A partir  destas experiências surgiu o interesse em elaborar um programa de prevenção de 

maus-tratos  infantis.  Para  tanto,  iniciou-se  extensa  busca  na  literatura  para  verificar  quais 

intervenções  desta  natureza  foram  realizadas.  Foram  encontrados  trabalhos  nacionais  e 

internacionais focados nos pais (pais e mães), mães, professores, conselheiros tutelares, monitores 
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de abrigo infantil e na gestante adolescente.

Diante  deste  panorama,  a  proposta  deste  estudo  foi  elaborar  e  aplicar  um  programa  de 

intervenção  para  a  prevenção de  maus-tratos  infantis  com gestantes.  A gestação  é  um período 

crucial para o desenvolvimento da criança. Dentre os inúmeros fenômenos que podem afetar o bebê, 

encontra-se  o estabelecimento  da relação de  apego.  A qualidade  desta  relação pode proteger  a 

criança  das  práticas  de  violência  ou  colocá-la  em risco  para  a  sua  ocorrência.  Outro  aspecto 

importante é o estabelecimento do estilo parental frente a criança. A qualidade deste estilo interfere 

de maneira decisiva no desenvolvimento infantil. Portanto, a gravidez é o período mais precoce do 

desenvolvimento  do  ser  humano  que  se  pode  alcançar,  até  o  momento.  Diversos  autores  têm 

estudado  o  impacto  das  experiências  resultantes  da  interação  das  gestantes  com os  seus  bebês 

(Altafim, 2012; Murta et al.,  2012).

Compreende-se que ações com o objetivo de identificar precocemente a ocorrência de maus-

tratos infantis  pode alterar este panorama.  Na gênese dos maus-tratos  são encontrados diversos 

fatores, tais como características dos cuidadores, características das crianças, ignorância sobre as 

fases  de  desenvolvimento  infantil,  inabilidade  para  o  manejo  do  estresse,  práticas  educativas 

negativas,  baixa autoestima, transtornos mentais, dentre outros.  Estudos já realizados concluíram 

que a promoção das habilidades maternas são importantes para o estabelecimento de uma relação de 

qualidade  entre  a  criança  e  o  seu  cuidador.  A interação  positiva  com a  criança,  por  sua  vez, 

constitui-se em poderosa estratégia para a prevenção do maltrato infantil  (Bolsoni-Silva, Villas-

Boas, Romera & Silveira, 2010; Cia, Barham & Fontaine,  2010; Costa,  Williams & Cia,  2012; 

Pereira, D'Affonseca & Williams, 2013; Rios, 2006; Rios & Williams, 2008; Santini, 2011).

Frente  a escassez  de  programas  de  intervenção  para  prevenção  de  maus-tratos  infantis 

destinados as  gestantes, este estudo focou na  elaboração de um programa de intervenção junto a 

futuras mães de bebês. Além de permitir a verificação da sua eficácia, esta pesquisa poderá fornecer 

subsídios para a  elaboração de outros programas com o mesmo objetivo,  o que poderá ser um 
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avanço no estudo da influência das habilidades parentais sobre as crianças em idade precoce.

Neste sentido,  o questionamento a ser respondido por esta pesquisa é se um programa de 

intervenção com mães gestantes promove as habilidades maternas necessárias para o cuidado e 

proteção dos seus filhos, diminuindo a probabilidade de ocorrência de maus-tratos infantis. Parte-se 

da idéia de que mães mais hábeis na educação das suas crianças tendem a utilizar recursos positivos 

na educação dos filhos. Assim, utilizariam menos práticas coercitivas e punitivas para disciplinar as 

crianças e, consequentemente reduziriam os maus-tratos.

Para  tanto,  buscou-se  medir  o  potencial  de  abuso  físico  e  as  habilidades  sociais  das 

participantes da pesquisa,  bem como o estilo parental  utilizado na interação com os filhos e as 

dificuldades apresentadas por estas crianças. Para tanto, este estudo está fundamentado na Teoria do 

Apego  representada  por  autores  como  Ainsworth  (1969),  Belsky  (2010),  Bowlby   (1990), 

Grossmann  et al. (2008) e van Ijzendoorn (2005). Respalda-se, também, nos estudos de  Milner 

(1986, 1994), Black et al. (2001), Carmo e Harada (2006), De Antoni, Barone e Koller (2007) e 

Maia e Williams (2005), no que se refere aos fatores de risco e de proteção para a ocorrência de 

maus-tratos infantis.
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Caracterização da violência contra a criança

Com o intuito de atingir o objetivo proposto,  foi realizada a revisão da literatura buscando 

trabalhos realizados  no  contexto  da  violência  contra  a  criança,  principalmente  no  seu  aspecto 

preventivo. Para tanto, foi abordada em primeiro lugar a caracterização da violência contra a criança 

e,  em seguida,  as  consequências  dos  maus-tratos  infantis.  Na  sequência,  discorreu-se  sobre  a 

prevenção dos maus-tratos no contexto familiar, abordando os fatores de risco e de proteção ao 

desenvolvimento infantil.  Por  último,  foi  caracterizada a intervenção no contexto familiar,  bem 

como foram revisadas as intervenções neste sentido existentes a nível nacional e internacional.

A  violência  contra  a  criança,  enquanto  fenômeno  multifatorial  permeia  a  história  da 

humanidade,  manifestando-se de diversas formas nos diferentes contextos socioculturais. Dentre 

essas, encontra-se a ocorrência de maus-tratos infantis no ambiente familiar. Esta prática constitui-

se em um dos tipos de violência denominado violência interpessoal que abrange além da já citada, a 

violência juvenil,  a violência entre parceiros íntimos, o maltrato de idosos e a violência sexual 

(Organización Panamericana de la Salud – OPS, 2013).

Assim, compreende-se como maus-tratos infantis: “todas as formas de maus-tratos físico e/ou 

emocional, abuso sexual, negligência, ou tratamento negligente ou comercial ou outra forma de 

exploração, resultando em dano real ou potencial para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou 

dignidade da criança no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder” (World 

Health Organization - WHO, 2014).

Segundo  WHO (2006),  o  abuso físico diz  respeito  ao uso intencional  da força  física em 

direção a uma criança, resultando em danos nos quesitos saúde, sobrevivência, desenvolvimento e 

dignidade.  Abrange  as  ações  de  bater,  queimar,  espancar,  estrangular,  sufocar,  chutar,  morder, 

chacoalhar e intoxicar uma criança. Por sua vez, a negligência refere-se à falta ou precariedade dos 

cuidados  básicos  no  que  se  refere  à  saúde,  educação,  nutrição,  segurança  e  desenvolvimento 

emocional da criança por parte dos seus cuidadores. Tais atitudes prejudicam o desenvolvimento e o 
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bem-estar infantil.

 Outa forma de maltrato, o abuso sexual caracteriza-se por envolver a criança em atividades 

sexuais para as quais não está emocionalmente ou fisicamente preparada (não compreende, não 

consente) ou que violam as leis e tabus sociais. O abusador estaria, neste contexto, em posição de 

poder  e  de  responsabilidade  diante  da criança. A  outra  possibilidade  de  maltrato,  o abuso 

psicológico  ou  emocional  abrange  ações  prejudiciais  para  a  saúde  física/mental  e  para  o 

desenvolvimento infantil saudável praticadas por cuidadores da criança. Dentre estas encontra-se 

rejeitar, culpabilizar, ridicularizar, depreciar, ameaçar, assustar, hostilizar, discriminar e restringir a 

liberdade da criança (WHO, 2006).

Um tipo de maltrato físico grave é o Trauma Craniano Violento Pediátrico, caracterizado por 

lesão  interna  ou  externa  do  crânio  encontrada  em  crianças  menores  de  5  anos,  resultante  de 

movimentos bruscos ou sacudidas violentas, por parte dos cuidadores da criança. Pode resultar em 

deficiências  físicas  e  mentais  e  na  morte  da  criança  (Foley  et  al.,  2013;  Lopes,  Eisenstein  & 

Williams, 2013).

Observa-se, assim, que a criança pequena apresenta maior vulnerabilidade para maus-tratos, 

pois depende do cuidador para o atendimento das suas necessidades. Este fato implica em risco 

eminente  para  lesões  e  morte  decorrentes  das  práticas  de  violência  física  e  negligência.  Tal 

vulnerabilidade vai diminuindo ao longo dos quatro primeiros anos de vida (OPS, 2013).

Dentre os vários tipos de abuso, a prevalência do abuso físico, em parte é justificada pela 

utilização de punição física como forma de disciplina. Quando a criança sofre porque foi castigada 

aprende que o cuidador é uma fonte de dor a ser evitada. Até mesmo crianças de dois anos que são 

punidas  fisicamente por suas  mães  tendem a se distanciar  mais  delas  do que crianças que não 

sofrem esse tipo de violência (Carmo e Harada, 2006; OPS, 2013).

Ao mesmo tempo, um fator agravante da utilização do abuso físico é a formação do ciclo 

vicioso coercitivo, como padrão de interação entre os pais e os filhos. Ao conseguir controlar o 
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comportamento da criança através da punição física, os pais tendem a repetir tal prática (Santini,  

2011).  É relevante  a  influência  das  crenças  maternas  como fatores  determinantes  para o abuso 

físico,  bem como as  variações  encontradas  nestas  crenças  devido ao contexto  cultural  materno 

(Burchinal, 2010).

Estudos realizados por Faleiros, Matias e Bazon (2009), Fonseca et al. (2012) e Pascolat et al. 

(2001) apontam a prevalência da mãe como autora e a prática do abuso físico como recurso para 

disciplinar  a  criança,  diante  da  sua  desobediência.  É  importante  lembrar,  neste  caso,  que  esta 

tendência deve-se também ao fato de a mãe permanecer mais tempo com a criança, sendo a sua 

principal cuidadora (Carmo & Harada, 2006). A faixa etária mais afetada é a de 0 a 5 anos (Costa et 

al., 2007). Neste contexto, deve ser considerado que a ocorrência dos maus tratos é subestimada, já 

que a maioria dos casos não é notificada (Faleiros, Matias & Bazon, 2009; Wildeman et al., 2014).

No contexto  familiar,  o  risco  para  a  ocorrência  da  violência  resulta  da  interação  entre  a 

qualidade  das  relações  e  o  estresse  ou  pressão  de  fatores  externos  sobre  a  família  ou  das 

características  dos  membros  familiares.  Alguns  fatores  são  determinados  pelas  características 

individuais  da  criança  (estágio  de  desenvolvimento,  gênero)  e  dos  pais  ou  seus  responsáveis 

(distúrbios mentais, abuso de substâncias). Outros são determinados pelo ambiente familiar e pelos 

papéis e relacionamentos das pessoas dentro dele, que podem aumentar a vulnerabilidade da criança 

ou oferecer-lhe uma maior proteção.

 Relações  familiares  problemáticas  e  interações  entre  pais  e  filhos  de  baixa  qualidade 

influenciam a possibilidade da criança sofrer violência em casa. Outros fatores são determinados 

pelo  ambiente,  como  situações  emergenciais,  mas  podem  também  estar  relacionados  à 

disponibilidade de redes sociais ou à perda de recursos materiais. Quando as relações entre pais e 

filhos são boas, as crianças são protegidas e desenvolvem uma maior resistência aos estressores 

externos. A violência provavelmente resulta de uma combinação de fatores pessoais, familiares, 

sociais, econômicos e culturais e pode ser difícil desfazer o inter-relacionamento entre esses fatores. 



18

Além disso, algumas crianças ficam expostas a diversos tipos de violência de diversas fontes por 

muitos anos (OPS, 2013).

No que se refere à realidade local, segundo o Serviço de Enfrentamento à Violência contra 

Crianças  e  Adolescentes  –  SENVI,  em  Campo  Largo,  município  da  região  metropolitana  de 

Curitiba, no período de 2006 a 2013, a faixa etária de 6 a 11 anos foi a mais afetada, para todos os 

tipos de violência, com ênfase nas modalidades de abuso físico e negligência. Houve prevalência 

dos pais como agressores em tais práticas.

Consequências dos maus tratos

A complexidade do fenômeno da violência contra a criança aponta para as consequências dos 

maus-tratos que abrangem problemas cognitivos, psicológicas e emocionais. Dentre estas últimas, 

encontra-se  a  perda  da  confiança  em  outras  pessoas,  sentimentos  de  rejeição  e  abandono, 

incapacidade para desenvolver laços afetivos adequados, traumas, medo, ansiedade, insegurança e 

baixa autoestima (OPS, 2013).

 Neste sentido, a realidade do maltrato infantil leva a efeitos nefastos que podem persistir por 

toda  a  vida  da criança  e  contribuem de  forma significativa  para  o  aparecimento  da depressão, 

doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Aumenta a propensão ao envolvimento 

em  comportamentos  de  risco,  tais  como  fumar  e  usar  álcool  e  drogas.  Por  meio  destes 

comportamentos,  ao  longo  do  tempo,  o  indivíduo  pode  desenvolver  câncer,  doenças 

cardiovasculares, diabetes, doenças do fígado,  obesidade, comprometimento da saúde reprodutiva 

dentre  outras  doenças  crônicas.  As consequências  podem  ir  desde  o  desenvolvimento  de 

comportamento violento até o aparecimento de transtornos de comportamento, conduta criminosa e 

parricídio (WHO, 2014).

Em idade bastante precoce, a criança já pode apresentar os efeitos deletérios advindos do 

trauma craniano violento. Este tipo de maltrato pode ser definido como dano causado ao crânio de 

uma criança de até 5 anos de idade, por meio de impacto intencional ou sacudida violenta.  Pode 
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resultar em hemorragia na retina, fraturas das costelas e ossos e lesões cerebrais e é  uma prática 

frequente na cultura brasileira (Lopes, Eisenstein & Williams, 2013).

 É importante ressaltar que, em algumas culturas sacudir intensamente a criança é uma forma 

de acalmar ou disciplinar a mesma. O trauma também pode decorrer do intuito de fazer a criança 

dormir ou parar de chorar. Dentre os fatores de risco, encontra-se as mães que não realizaram o 

acompanhamento pré-natal e famílias com baixo nível socioeconômico. No que se refere à criança 

as mais vulneráveis são as com menos de 1 ano, sexo masculino, prematuras e com baixo peso no 

nascimento.  Dentre os componentes que levam a síndrome, encontra-se o desconhecimento dos 

padrões  de  choro  da  criança,  o  hábito  de   sacudir  violentamente  o  bebê,  baixa  tolerância  à 

frustração, falta de experiência no cuidado de crianças  e fatores psicopatológicos. Há evidências 

empíricas da eficácia de programas para pais com o objetivo de mudar as crenças como forma de 

prevenção da síndrome do bebê sacudido (Lopes, Eisenstein & Williams, 2013).

Exames de ressonância magnética demonstram que a exposição a traumas em idade precoce 

resulta em diversas alterações neuroestruturais, tais como a diminuição do hipocampo e do corpo 

caloso. Outra consequência encontrada é a alteração do funcionamento cognitivo (Brietzke et al., 

2012). 

Em  crianças  maiores,  o  castigo  corporal  imposto  pelos  pais  aos  filhos  gera  depressão, 

infelicidade, ansiedade, estresse e desesperança. Inclusive, pode levar a uma maior tendência ao 

consumo do álcool,  ao tabagismo,  ao envolvimento em brigas  e  a  dificuldades  para lidar  com 

problemas do cotidiano (OPS, 2013).

Portanto,  os impactos  dos maus-tratos sobre a criança são significativos,  incluindo déficit 

cognitivo e alterações neurobiológicas cerebrais. A exposição da criança à violência pode prejudicar 

o  desenvolvimento  dos  sistemas  nervoso  e  imunológico,  aumentando  a  sua  vulnerabilidade  a 

complicações físicas e mentais (Mani et al., 2013; OPS, 2013).

O abuso sexual na infância está associado a distúrbios mentais na idade adulta. Neste caso, a 



20

gravidade das consequências está relacionada à duração do abuso e ao seu grau de severidade. Tais 

critérios são válidos também para a análise do abuso físico e da negligência. Assim, fatores tais 

como o tipo de violência, a identidade do agressor (se é da família ou não), a duração das agressões, 

a idade da criança, a existência ou não de apoio no momento da revelação por parte da criança e a 

interrupção ou não da violência assim que identificada devem ser considerados para a análise dos 

efeitos sobre a criança. (Padilha & Gomide, 2004).

Segundo OPS (2013),  além do impacto  negativo  sobre  a  saúde,  o  desenvolvimento  e  os 

direitos das crianças, a violência familiar acarreta consequências econômicas para as famílias e a 

sociedade. Estas podem incluir custos diretos, como gastos médicos para tratar as vítimas, custos 

com serviços jurídicos e de assistência social e com a colocação das crianças que sofrem violência 

sob  cuidados  adequados.  Há,  também,  custos  indiretos,  tais  como  lesões  permanentes  ou 

deficiências, prejuízos psicológicos e outros impactos sobre a qualidade de vida da vítima, como a 

interrupção de sua educação e o comprometimento da vida futura da criança.

 No entanto, WHO (2014) mostra que é possível prevenir a violência e minimizar os seus 

efeitos.  Da  mesma  forma  que  há  políticas  públicas  no  âmbito  da  saúde  para  a  prevenção  de 

enfermidades, a evidência científica afirma que a prevenção da violência é possível. Uma das ações 

preventivas diz respeito ao desenvolvimento de relações sadias, estáveis e estimulantes entre as 

crianças e os seus cuidadores, por meio da prevenção primária. Compreende-se como prevenção 

primária a realização de ações com o objetivo de eliminar ou reduzir os fatores sociais, culturais e 

ambientais que favorecem os maus-tratos (Julio, Segatto & Ferreira, 2009). Esta estratégia pode 

evitar o desenvolvimento de condutas violentas como o maltrato e a agressividade infantil que são 

considerados fatores de risco para a violência juvenil (OPS, 2013).

Prevenção dos maus-tratos infantis no contexto familiar

Na perspectiva da prevenção dos maus tratos, vale ressaltar o aspecto da sua complexidade, 

pois  sobre este  fenômeno incidem vários  fatores:  psicológicos,  sociais,  econômicos  e  culturais. 
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Além disso, características peculiares da violência como a sua transmissão intergeracional (Widom, 

1989)  e  a  tendência  à  reincidência  (Fonseca  et  al.,  2012)  apontam  a  urgência  de  ações  para 

minimizar estes efeitos. Considerando que os maus tratos podem ser prevenidos, uma das frentes de 

enfrentamento  pode  ser  implementada  por  meio  de  programas  com os  pais. No  Brasil,  vários 

autores  obtiveram resultados  satisfatórios  quanto  ao  desenvolvimento  do  papel  dos  pais  e  seu 

consequente fortalecimento  na interação com a  criança.  Como resultado,  a  ocorrência  de maus 

tratos foi minimizada (Bolsoni-Silva, Silveira & Ribeiro, 2008; Cia, Barham & Fontaine, 2010; Cia, 

Pamplin & Del Prette, 2006; Cia, Williams & Aiello, 2005; Gravena & Williams. 2004).

Na mesma linha de raciocínio,  a  Organização Mundial da Saúde propõe a prevenção dos 

maus-tratos nos níveis primário, secundário e terciário. Enquanto as ações em prevenção primária 

objetivam eliminar ou reduzir  os fatores que favorecem os maus tratos, as ações em prevenção 

secundária  almejam a  detecção  precoce  de  crianças  em situação  de  risco,  impedindo  atos  de 

violência ou a sua repetição.  Já,  as ações em prevenção terciária  buscam diminuir  a duração e 

gravidade das sequelas dos maus tratos, através de estratégias de reabilitação e reinserção social 

(Julio, Segatto & Ferreira, 2009).

 Soejima e Bolsanello (2012) concluíram que a prevenção primária é uma estratégia efetiva 

para eliminar ou reduzir os fatores sociais, culturais e ambientais que favorecem os maus tratos, 

constituindo-se em ação antes de qualquer indício de deficiência, risco ou atraso. A sua importância 

se deve também à evidência de que quando um caso de violência principalmente física contra a 

criança se torna conhecido, com margem segura pode-se afirmar que esta já vinha ocorrendo há 

algum tempo. Casos mais graves que requerem hospitalização da criança (fraturas, queimaduras, 

lesões) tendem a revelar a repetição e o agravamento do abuso (Fonseca et al., 2012).

Nesta direção, a WHO (2014) propõe a prevenção da violência por meio de diversas ações. 

Dentre  estas,  encontra-se  o  desenvolvimento  de  relações  saudáveis  entre  a  criança  e  os  seus 

cuidadores, o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida em crianças e adolescentes e 
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a mudança de normas sociais e culturais que apoiam a violência.

No contexto brasileiro, as bases teóricas utilizadas no Índice de Desenvolvimento Infantil – 

IDI apontam para o desenvolvimento infantil sadio estreitamente associado à formação de um bom 

vínculo entre a mãe e o bebê,  desde a gestação. Enfatiza,  ainda,  o primeiro ano de vida como 

determinante para o desenvolvimento da criança (Situação da Infância Brasileira, 2006).

Maldonado  (1997)  afirma  que  a  gravidez  é  um  período  de  transição  biologicamente 

determinado, caracterizado por mudanças complexas, de ordem metabólica. Compreende-se este 

período como estado temporário de equilíbrio instável em função de profundas mudanças no papel 

social que envolve necessidade de novas adaptações e reajustamentos da gestante nas interações 

sociais.

Assim, o atendimento à gestante é fundamental, pois a gravidez é um período de preparação 

física e emocional da mulher para tornar-se mãe. Portanto, o bem-estar da gestante constitui-se em 

prioridade  de  saúde  pública.  Por  outro  lado,  este  momento  revela-se  como  oportuno  para 

intervenções com foco na preparação da mulher para o parto, amamentação, cuidados com o bebê e 

prevenção  de  problemas  relacionados  à  criança  que  podem  ser  identificados  precocemente 

(Maldonado, 1997).

A gestação é um período bastante propício para o desenvolvimento do vínculo mãe criança 

denominado Apego Seguro. O termo pode ser compreendido como um conjunto de comportamentos 

que iniciam ou mantém uma relação estável entre os indivíduos de um grupo. A figura de apego está 

relacionada a quem exerce o cuidado da criança (geralmente, a mãe). A mãe, enquanto cuidadora, 

no  contexto  do  Apego  Seguro  apresenta  características  como:  calor,  sensibilidade,  atenção, 

disponibilidade e responsividade às necessidades da criança. Constitui-se em base segura para a 

criança explorar o mundo e estabelecer outras relações afetivas (Bee, 1996; Bowlby, 1990).

Para Bee (1996), a qualidade da relação de apego estabelecida com o cuidador influencia o 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança. É importante apontar que a sensibilidade e a 
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responsividade  maternas  podem  ser  aprendidas  como  parte  do  desenvolvimento  de  práticas 

educativas adequadas, por parte dos cuidadores (Gomes & Bosa, 2010; Gomide, 2007).

A outra  forma  de  apego,  denominada  Apego  Inseguro,  é  caracterizada  pelo  desejo  de 

afastamento  da  mãe  por  parte  da  criança.  Por  parte  da  mãe,  observa-se  desinteresse, 

indisponibilidade emocional, rejeição e baixa responsividade às necessidades da criança (Belsky, 

2010). 

O estudo de Ross e Fuertes (2010) demonstrou que o apego de qualidade estabelecido entre os 

pais e os filhos prediz habilidades sociais infantis adequadas. Por sua vez, o apego de qualidade 

entre as mães e os filhos prediz adequada habilidade de resolução de conflitos por parte da criança. 

Stronach et  al.  (2011) estudou a correlação entre  apego e maltrato e observou que as  crianças 

maltratadas em idade pré-escolar  apresentam menor incidência de apego seguro e maior incidência 

de apego desorganizado se comparadas com crianças com as mesmas características sem histórico 

de maltrato.

Ressalta-se a importância de uma vinculação de qualidade nos primeiros anos como forma de 

evitar a ocorrência de maus-tratos. A baixa sensibilidade e responsividade do cuidador no apego 

inseguro podem levar às práticas de negligência e de abuso. Neste contexto, a criança desenvolve 

desorientação e medo diante do cuidador que, ao mesmo tempo em que cuida, amedronta (Ross & 

Fuertes, 2010; Stronach et al., 2011).

Neste sentido, é importante reafirmar a importância da existência da rede de apoio à gestante 

(família, serviços médicos e comunitários), como parte de políticas públicas de saúde da gestante. 

Portanto,  em última instância,  a prevenção de maus-tratos infantis como política pública parece 

revelar-se como a opção social mais eficaz (Situação da Infância Brasileira, 2006; Wolfe, 2011).

Para uma melhor compreensão do fenômeno de maus-tratos evidencia-se a necessidade de 

compreender os fatores de risco e de proteção ao desenvolvimento da criança.

Fatores de risco e de proteção ao desenvolvimento infantil
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O modelo ecossistêmico de Belsky (1980) propõe a interação de variáveis de diversos níveis 

ecológicos para explicar o fenômeno dos maus-tratos infantis. Tal modelo aponta a importância de 

considerar o desenvolvimento ontogenético familiar, bem como a história passada de maus-tratos, 

conflitos,  rupturas e os cuidados recebidos na infância, por parte dos pais da criança.

Cicchetti  e Rizley  (1981)  complementam a  explicação  de  tal  fenômeno,  apontando  os 

conceitos de risco e de proteção. Assim, os fatores de risco aumentam a probabilidade de ocorrência 

de maus-tratos e os fatores de proteção diminuem esta probabilidade, quando presentes na situação. 

Os  fatores  de  risco abrangem  variáveis  individuais  e  ambientais  associadas  a  uma  alta 

probabilidade de ocorrência de prejuízos no desenvolvimento, comprometendo a saúde, o bem-estar 

e a vida social da criança (Maia & Williams, 2005).  Por outro lado, os fatores de proteção dizem 

respeito às condições (individuais e ambientais) que minimizam o impacto dos fatores de risco, ou 

seja, diminuem a probabilidade da ocorrência de resultados indesejáveis. Estes fatores explicam 

como  diferentes  indivíduos  submetidos  às  mesmas  condições  adversas  apresentam  resultados 

diferentes no seu desenvolvimento.  As condições ou variáveis individuais abrangem sexo, fatores 

genéticos, habilidades sociais, habilidades intelectuais e as características psicológicas da criança. 

As ambientais referem-se aos estressores do meio, nível socioeconômico, características familiares 

e falta de apoio social (Cecconello, Antoni & Koller, 2003; Hutz, 2002; Morais, 2004).

Morais (2004) lembra a importância de compreender estes fatores como um processo. Para 

analisar a severidade do risco há que se considerar a intensidade, a quantidade e a duração dos 

fatores de risco aos quais o indivíduo é exposto. Os efeitos dos fatores de risco e de proteção são 

dinâmicos e dependem de diversas variáveis (situação, características do indivíduo, momento do 

desenvolvimento).

Nessa  perspectiva,  aspectos  relacionados  aos  pais,  como  baixa  tolerância  à  frustração, 

inabilidades  parentais,  presença  de  transtornos  mentais,  expectativas  irreais  sobre  a  criança  e 

apego  desorganizado  podem levar à ocorrência dos maus tratos. Características da criança, como 
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temperamento  difícil,  agravam  o  risco.  Quando  em  interação com  outros  fatores  (pobreza, 

desemprego,  conflitos  conjugais,  transtornos  mentais)  tornam-se  mecanismos  de  risco  para  a 

ocorrência de maus tratos (Maia & Williams, 2005; Reppold et al., 2002; Rios, 2006; Sapienza & 

Pedromônico, 2005).

De acordo com Maia e Williams (2005) e Bérgamo (2007), os fatores de risco aumentam a 

probabilidade de desenvolvimento de alteração emocional ou comportamental na criança. Por outro 

lado, a interação positiva entre pais e filhos, o autoconceito infantil positivo, a presença de suporte 

social  e  o  desenvolvimento  da  resiliência  podem  constituir-se  em  fatores  de  proteção  ao 

desenvolvimento infantil (Maia & Williams, 2005; Reppold et al., 2002; Sapienza & Pedromônico, 

2005).

Pesquisas nas áreas das ciências neurobiológicas, comportamentais e sociais revelaram que as 

relações afetivas positivas entre as crianças e os seus cuidadores podem ser compreendidas como 

fator  de  proteção  ao  desenvolvimento  cerebral  sadio  (OPS,  2013).  Neste  sentido,  as  práticas 

educativas parentais podem ser compreendidas como fatores potenciais de proteção ou de risco para 

o  abuso  físico.  O  que  define  esta  direção é  a  qualidade  das  interações  estabelecidas  entre  os 

cuidadores e as crianças (Cecconello, De Antoni & Koller, 2003; Maia & Williams, 2005).

Intervenções no contexto familiar

Uma estratégia utilizada com o intuito de promover as habilidades parentais é a intervenção 

com  os  cuidadores  de  crianças  (pais  e  outros).  As intervenções  focadas na  promoção  e  no 

fortalecimento  das  famílias,  disponibilizam informação e buscam incrementar  a competência,  a 

responsabilidade e o poder de decisão dos pais de crianças com problemáticas diversas ou em risco 

de desenvolvimento. O objetivo é promover a parentalidade positiva (Abreu Lima et al., 2011).

As  intervenções  internacionais  estandardizadas  correspondem a  programas  internacionais, 

validados  e  baseados  em  evidência.  Apresentam  um  conjunto  de  conteúdos,  procedimentos  e 

instrumentos  previamente  definidos  passíveis  de  replicação  conforme  a  orientação  dos  autores 
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(“Anos  Incríveis”,  “Fortalecimento  de  Famílias”,  “Construir  Famílias”).  Já,  as  intervenções 

estruturadas correspondem a programas elaborados com base na identificação das necessidades dos 

participantes  identificadas  pelos  técnicos  e  pelos  próprios  participantes.  Incluem  conteúdos, 

procedimentos e materiais que poderão permitir a sua relativa replicação. A experiência aponta que 

este tipo de intervenções permite verificar diferenças nos resultados entre o pré e o pós-teste (Abreu 

Lima et al., 2011).

A intervenção com pais primíparos, cujos filhos tenham de 0 a 5 anos para a prevenção de 

problemas  emocionais  e  comportamentais  parece  ser  mais  eficaz,  pois  afeta  diretamente  o 

desenvolvimento infantil. A intervenção deve orientar os pais quanto ao manejo do estresse e quanto 

ao estabelecimento de interações positivas com a criança. Deve contemplar tanto a identificação 

precoce dos casos de maus tratos como a orientação dos pais sobre o desenvolvimento infantil. 

Inclui obter conhecimentos sobre o padrão de choro do bebê,  no que se refere à prevenção do 

trauma craniano violento (Lopes, Eisenstein & Williams, 2013; Murta et al., 2012; Rios, 2006).

Honig e Morin (2001) afirmam que a intervenção com início precoce (ainda na gestação) 

melhora a efetividade se comparada com aquelas iniciadas após o nascimento do bebê. Os autores 

afirmam que os programas preventivos devem incluir o desenvolvimento do bebê (Moura et al., 

2004), com o objetivo de aumentar a sensibilidade parental para prestar mais atenção e interpretar 

adequadamente os sinais emitidos pela criança, além de atendê-la eficazmente (Silva et al., 2002).

A gravidez é um período caracterizado por estressores próprios desta fase, além daqueles já 

existentes anteriormente. Dentre os estressores anteriores à gravidez Murta et al. (2011) descreveu 

em seu estudo o aumento de responsabilidades no trabalho, mudanças nos horários e condições de 

trabalho, desemprego, novo emprego, diminuição da renda e doença na família. Por outro lado os 

estressores próprios da parentalidade abrangem o ajustamento aos ritmos do bebê, o choro do bebê, 

cólicas, visitas no primeiro mês e insegurança do pai para cuidar do bebê.

A gestação favorece a vulnerabilidade do casal. Trata-se de uma fase que exige readequação 
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de papéis, da rotina, da vida afetivo-sexual e da rede de apoio. Portanto, é importante incluir o pai 

na intervenção. A informação correta e relevante é de grande valia neste momento da vida, pois há 

diversos mitos que cercam a gravidez, parto e os cuidados com o bebê (Murta et al., 2011).

As fases iniciais de desenvolvimento consistem em momentos propícios para a realização de 

ações de prevenção à violência intrafamiliar (Gray & MacCormick, 2005; Shute & Judge, 2005). A 

promoção de  habilidades  e  competências  na  criança  e  em sua  família  maximiza  os  fatores  de 

proteção  para  o desenvolvimento  infantil  saudável  prevenindo  prejuízos  evolutivos,  tais  como 

transtornos físicos e mentais.

Nesse sentido, a intervenção promove as habilidades sociais educativas parentais que podem 

resultar na prevenção de problemas de comportamento, o que por sua vez reduz a probabilidade da 

ocorrência  de  maus  tratos  infantis.  Ainda,  a  promoção  de  práticas  parentais  positivas  tende  a 

instrumentar  os  pais  no  manejo  de  situações  de  conflito  presentes  na  interação  com os  filhos 

(Bolsoni-Silva, Silveira & Ribeiro, 2008).

A nível internacional, Altafim e Linhares (2016) revisaram a literatura entre os anos de 2008 e 

2014 e  encontraram  16  programas  de  intervenção.  Estes programas são  realizados  de  forma 

sistemática com o objetivo de prevenir  a  violência  contra  a  criança  por  meio  da promoção de 

práticas parentais positivas. O público-alvo abrange os cuidadores em geral (familiares), pais e/ou 

mães. O foco das intervenções são os filhos de 0 a 18 anos.

A busca das autoras resultou nos seguintes programas: ACT (Burkhart et al., 2013; Knox and 

Burkhart, 2014; Knox et al., 2010; Knox et al., 2011; Knox et al., 2013;  Portwood et al., 2011; 

Weymouth and Howe, 2011), Triple P program (Fujiwara et al., 2011; Heinrichs et al., 2014; Malti 

et al., 2011, Prinz et al., 2009),  RETHINK (Fetsch et al., 2008), Incredible Years (Almeida et al., 

2012), PACE (Begle and Dumas, 2011), Personal and Family Support (Almeida et al., 2012; Byrne 

et al., 2012; Byrne et al., 2014), Strong Families (Conner and Fraser, 2011), SOS – Help for Parents 

(Oveisi  et  al.,  2010), African  Migrant  (Renzaho  and  Vignjevic,  2011), Strengthening  Families 
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(Almeida et al., 2012, Maalouf and Campello, 2014) More Family (Almeida et al., 2012),  In Search 

of  the  Treasure  of  Families  (Almeida  et  al.,  2012),  Mission (Almeida  et  al.,  2012),  123Magic 

(Kendall  et  al.,  2013) Positive  Discipline  in  Everyday Parenting  (Durrant  et  al.,  2015),  FAST 

(Maalouf and Campello, 2014). A maioria destes programas são aplicados em países desenvolvidos. 

Ressalta-se  a  necessidade  de  estudos  para  implementação  destas  ações  nos  países  em 

desenvolvimento  nos  quais  os  fatores  de  risco  para  o  desenvolvimento  infantil  tendem  a  ser 

relevantes (Altafim & Linhares, 2016; Mejia, Calam & Sanders; 2012) 

No cenário nacional, diversos autores obtiveram resultados satisfatórios em intervenções com 

pais, com o objetivo de prevenir ou minimizar problemas de comportamento infantil. Os temas mais 

comumente  abordados  foram o  desenvolvimento  de  habilidades  parentais  positivas,  habilidades 

sociais, estratégias de resolução de problemas, comunicação interpessoal, desenvolvimento infantil, 

manejo do estresse e maior envolvimento com os filhos ( Bolsoni-Silva et al., 2008; Bolsoni-Silva, 

Villas-Boas,  Romera & Silveira,  2010;  Cia,  Barham & Fontaine,  2010;  Coelho e  Murta,  2007; 

Furtado & Braga, 2011; Patias, Siqueira & Dias, 2013; Rios, 2006; Rios & Williams, 2008; Santini, 

2011; Zuzarte & Calheiros, 2010).

Ainda, quanto à população alvo, Costa, Williams e Cia (2012) realizaram uma intervenção 

com monitores de uma organização não governamental. Pereira, D'Affonseca  e Williams (2013) 

elaboraram um programa para ensinar habilidades parentais para mães de crianças poli vitimizadas. 

Rodrigues, Nogueira e Altafim (2013) estudaram os efeitos de um programa de intervenção sobre as 

práticas educativas de mães com os seus bebês. Com exceção de Cia, Williams e Aiello (2005) que 

realizaram uma intervenção com uma adolescente gestante, observa-se a inexistência de programas 

de  prevenção  da  violência  contra  a  criança  voltados  especificamente  para  as  gestantes,  até  o 

momento.
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Objetivos

Objetivo Geral

Elaborar e aplicar um programa de intervenção para a prevenção de maus-tratos infantis com 

mães  gestantes  por  meio  da  promoção  das  habilidades  maternas necessárias  para  o cuidado  e 

proteção dos seus  filhos.

Objetivos Específicos

 – Identificar os fatores de risco e de proteção para maus-tratos infantis presentes entre as 

participantes;

 – Identificar o tipo de relação de apego presente entre as participantes;

 – Medir o potencial de abuso físico das participantes;

 – Identificar o estilo parental adotado pelas participantes em relação aos filhos e em relação 

aos bebês;

 – Medir as habilidades sociais das participantes;

 – Identificar as dificuldades apresentadas pelos filhos das participantes.
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Método

Participantes

Conforme demonstrado na Tabela 1, participaram deste estudo 7 mulheres com idades de 21 a 

30 anos,  com média  de idade  de 26,7 anos e   Idade Gestacional  (IG) de 12 a  20 semanas de 

gravidez, com média de 16,28 semanas. Quanto ao estado civil, 3 eram solteiras e 4 casadas. Em 

relação ao número de filhos, P1, P3, tinham 1 filha e P6 e P7 tinham  1 filho; P8 tinha uma filha e 1 

filho e P5 tinha 2 filhas e 1 filho. Três participantes eram do lar, uma era garçonete, uma esteticista, 

uma encarregada de supermercado e uma costureira. 

Com exceção de P4, todas possuíam ensino médio completo. P2 não concluiu o programa, em 

virtude de aborto espontâneo do bebê, embora tenha retornado nas duas últimas sessões.

Tabela 1
Dados sociodemográficos das participantes

P Idade Estado Civil Com quem reside IG - Idade 
Gestacional 

(em semanas)

Escolaridade Profissão

P1 25 Solteira Companheiro e uma 
filha de 6 anos

16 Ensino Médio Garçonete

P3 28 Casada Companheiro e uma 
filha de 6 anos

14 Ensino Médio Do lar

P4 21 Solteira Companheiro e com os 
pais

13 Superior Esteticista

P5 30 Casada (terceiro 
relacionamento)

Companheiro, sogra e 3 
filhos (11, 6 e 3 anos)

20 Ensino Médio Do lar

P6 26 Casada (segundo 
relacionamento)

Companheiro e um 
filho de 6 anos

19 Ensino Médio Do lar

P7 27 Solteira Com mãe e um filho de 
7 anos

20 Ensino Médio Encarregada 
supermercado

P8 30 Casada Companheiro, mãe e 
dois filhos (7 e 1 ano)

12 Ensino Médio Costureira

Os critérios para inclusão das participantes na pesquisa foram: gestante que já tivesse, no 

mínimo, um filho; encontrar-se no primeiro trimestre de gravidez e não trabalhar fora. Os filhos de 

P1, P3, P5, P6 e P7 e P8 participaram da etapa de observação. As idades variaram de 4 a 8 anos, 
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com média de 7 anos.

P5 selecionou o filho de 3 anos para a realização da observação e a filha de 11 anos para 

responder os instrumentos. Já, P8 selecionou a filha de 7 anos para ambos.

 Local

As sessões  de intervenção  estavam previstas para serem realizadas no  Núcleo Integrado de 

Saúde  III –  NIS  III.  No  entanto,  houve  intercorrências  que  resultaram  na  alteração  do  local 

escolhido. Inicialmente, houve uma mudança na estrutura física do NIS III e foi necessário buscar 

outro espaço. Como a pesquisadora começaria a atuar como psicóloga no Centro de Atendimento 

Psicossocial (CAPS II), a primeira reunião foi realizada neste local.

No entanto, não foi possível dar continuidade neste espaço porque no dia que as participantes 

definiram como mais adequado para a realização das sessões, não havia sala disponível. Assim, as 

primeiras  4  sessões  de  intervenção  foram realizadas  no  auditório  da  Sede  Paroquial  da  Igreja 

Matriz. As demais ocorreram nas dependências do CAPS II (a sala antes ocupada foi liberada).

Estratégias de coleta de dados

Questionário

Questionário estruturado, elaborado pela autora com o objetivo de  levantar indicativos de 

fatores de risco e de proteção para maus-tratos encontrados entre as participantes. Foi dividido em 2 

partes. A primeira parte foi destinada aos dados pessoais das participantes.  A segunda parte foi 

composta de 11 perguntas  (Apêndice A).

O instrumento foi elaborado a partir dos aspectos positivos e aspectos de risco presentes nas 

práticas maternas  disponíveis na  literatura  (Bergamo  & Bazon,  2011;  Black  et  al.,  2001; 

Cecconello, De Antoni & Koller, 2003;  Hutz, 2002; Milner, 1986 e 1994).

Com base nestes aspectos, foram operacionalizados e categorizados sete indicativos de fatores 

de  risco  (estado  emocional  negativo  da  mãe,  estresse  materno,  práticas  parentais  negativas, 

monoparentalidade, avaliação negativa do comportamento da criança, criança com comportamento 
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difícil e conflitos em casa) e cinco indicativos de fatores de proteção (estado emocional positivo da 

mãe, práticas parentais positivas, apoio familiar/social, competência parental e pai/mãe presentes). 

A partir destas categorias foram elaboradas as questões para compor o questionário.

 Das onze questões, nove pesquisaram possíveis indicativos de fatores de risco ou de proteção 

a nível do cuidador (características pessoais, presença de transtornos, crenças sobre a educação dos 

filhos,  estado  emocional,  práticas  parentais,  avaliação  do  comportamento  da  criança).  Duas 

questões focaram na existência e na qualidade da rede de apoio. 

Protocolo de observação

Protocolo  de  observação  elaborado  pela  autora  para  o  registro  da  frequência  dos 

comportamentos  observados nas  díades. O objetivo  da observação  foi  identificar  indicativos  de 

apego seguro e de apego inseguro presentes na interação das mães com os seus filhos (Apêndice B). 

Os comportamentos observados foram operacionalizados e categorizados como indicativos do 

tipo de apego estabelecido entre a mãe e a criança, a partir  dos dados disponíveis na literatura.  A 

categoria  Apego  Seguro  (AS)  compreendeu as  ações  de  uma  pessoa  para  alcançar  ou  manter 

proximidade  com outra.  Abrangeu os  seguintes  comportamentos:  olhar,  tocar,  sorrir,  conversar, 

explorar o ambiente,  responder,  ensinar,  encorajar e permitir  a iniciativa da criança,  estabelecer 

regras adequadas (Bowlby, 1990; Dalbem & Dell'Aglio, 2005).

Por  sua  vez,  a  categoria  Apego  Inseguro  (AI)  compreendeu o  comportamento  de 

indisponibilidade do adulto para com a criança (não cuidar, não proteger, não responder) e abrangeu 

os seguintes comportamentos: não demonstrar necessidades, ausência do olhar, ausência do toque, 

ausência de comunicação verbal,  ausência de resposta (diante de uma indagação da mãe ou da 

criança),  ausência  de  orientação  (sobre  como utilizar  os  brinquedos),  antecipação  à  situação  e 

estabelecimento de regras inadequadas (Bowlby, 1990; Dalbem & Dell'Aglio, 2005).

A análise da concordância foi  realizada por meio do Índice de Concordância de Fagundes 

(2005).  Uma  observadora  independente,  estudante  de  Pedagogia  foi  treinada  para  auxiliar  na 
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realização  das  observações,  de  acordo  com  as  categorias  comportamentais  previamente 

operacionalizadas. O treino durou 2 horas.

Instrumentos

a) Inventário de Estilos Parentais   (IEP ), Gomide (2006), composto por quarenta e dois itens 

divididos em sete práticas educativas utilizadas por pais (com seis questões relativas a cada uma) 

sendo  duas  práticas  positivas  (monitoria  positiva  e  comportamento  moral)  e  cinco  negativas 

(punição inconsistente, negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa e abuso físico). O IEP 

possui duas formas: quando os pais respondem sobre as práticas educativas utilizadas com os filhos 

(IEP – Práticas educativas paternas e maternas) e quando os filhos respondem sobre as práticas 

educativas utilizadas por seus pais (Práticas parentais paternas e Práticas parentais maternas). A 

apuração dos dados é realizada por meio de uma Folha de Respostas e cada prática educativa pode 

ter a pontuação máxima de 12 pontos e mínima de 0. O cálculo do Índice de Estilo Parental é feito 

por meio da subtração do total das práticas negativas do total das práticas positivas. Um índice de 

estilo parental negativo indica a predominância da utilização de práticas negativas que anulam ou se 

sobrepõem às positivas. O resultado do IEP pode variar de-60 (ausência de práticas positivas) a +24 

(ausência  de  práticas  negativas).  O IEP materno revelou coeficientes  razoáveis  de  consistência 

interna, variando de 0,47 (monitoria negativa) a 0,82 (abuso físico). No IEP paterno, o Alpha  de 

Cronbach  variou  entre  0,62  (monitoria  negativa)  a  0,87  (abuso  físico).  Os  dois  polos  foram 

coincidentes para as práticas parentais maternas e paternas. As cargas fatoriais das quarenta e duas 

questões do IEP foram elevadas o que significa boa representação comportamental dos constructos 

a ela associados.

b) Inventário de Estilos Parentais para Mães de Bebês  (IEPMB), Altafim  (2012), inventário 

de práticas parentais adaptado do IEP (Gomide, 2006) para bebês, disponível somente para fins de 

pesquisa, composto por 25 questões, sendo cinco questões para cada prática materna (uma positiva: 

monitoria  positiva  e  quatro  negativas:  punição  inconsistente,  negligência,  disciplina  relaxada  e 
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abuso físico). Devido ao fato de as participantes do estudo de Altafim serem mães de bebês de até 

12 meses de idade, houve necessidade de adaptar o instrumento original (IEP). A tabulação dos 

dados é realizada por meio de uma folha de respostas. Cada resposta “nunca” pontua 0, “às vezes” 1 

e “sempre” 2. Cada prática educativa pode ter a pontuação máxima de 10 pontos. Questões não 

respondidas recebem 0. Este teste ainda não foi validado e o seu uso é restrito para fins de pesquisa;

c)  Inventário de Habilidades Sociais  (IHS), Del Prette  e Del  Prette (2014),  composto por 

quarenta e  dois itens que apontam a frequência de ações e sentimentos diante de determinadas 

situações  sociais  (trabalho,  escola,  família,  cotidiano),  possibilitando  diagnóstico  na  clínica,  na 

educação,  na  seleção  de  pessoal  e  no  treinamento  profissional.  Avalia  o  repertório  social  do 

indivíduo.A aplicação  pode  ser  individual  ou  coletiva  e  não  há  limite  determinado  de  tempo 

(estimado  em  30  minutos).  Foi  encontrada  consistência  interna  (Alfa  de  Cronbach=0,75), 

estabilidade  teste-reteste  (r=0,90;  p=0,001),  validade  concomitante  com o Inventário  de  Rathus 

(r=0,79, p=0,01). O escore total e os escores de cada fator do grupo amostral foram convertidos em 

percentis para o sexo masculino e feminino.

d)  Child  Abuse  Potential  Inventory (CAP) -  Potencial  para  Abuso Físico  (Milner,  1986), 

traduzido para o português por Ávila de Mello e cols. (2008), com versão brasileira (Rios et al., 

2013) composto por cento e sessenta afirmativas (“gosto da maior parte das pessoas”, “sou uma 

pessoa confusa”), distribuídas em subescalas que investigam o potencial para abuso físico existente 

entre  os  cuidadores.  O  respondente  deve  assinalar  um  X na  opção  “CONCORDA”  ou 

“DISCORDA” para cada afirmativa proposta. A escala Abuso é composta por 77 itens e é a mais 

relevante e está dividida em seis subescalas: Sofrimento, Rigidez, Infelicidade, Problemas com a 

criança e consigo mesmo Problemas com a família e Problemas com os outros. O teste apresenta 

três escalas de validade: Mentira (18), Respostas ao acaso (18) e Inconsistência (20). Estas escalas 

resultam em três índices de distorção das respostas: Respostas Randômicas, Imagem positiva de si 

mesmo e Imagem negativa de si mesmo. Há duas escalas ainda não validadas: Força do Ego e 
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Isolamento  Social,  que  são  avaliadas  de  forma  diferente  das  demais  e  são  conhecidas  como 

especiais. O CAP apresenta alta consistência interna (r=0,92 a r=0,98), moderada fidedignidade de 

teste reteste e alta correlação entre escores de potencial para abuso e escores confirmados de abuso 

físico.

e)  Strengths  and  Difficulties  Questionnaire  (SDQ)  -  Questionário  de  Avaliação  das 

Capacidades e Dificuldades,  versão para pais e educadores/ professores elaborado por Goodman 

(1997) e adaptado para o Brasil  por Fleitilich-Bilyk & Goodman (2001) para identificação das 

dificuldades e das capacidades de crianças de quatro a dezesseis anos. O SDQ é um instrumento que 

permite conhecer a visão que pais e outros educadores têm do desenvolvimento sócio emocional das 

crianças.  Existem  normas,  não  publicadas,  para  as  versões  pais  e  educadores/professores.  É 

composto por vinte e cinco itens, organizados em cinco escalas; cada uma é composta por cinco 

itens e cada item tem três opções de resposta (não é verdade, cotada com 0 ou 2; é pouco verdade, 

cotada com 1; é muito verdade, cotada com 2 ou 0). Apresenta as seguintes subescalas: Sintomas 

Emocionais, Problemas de Comportamento, Hiperatividade, Problemas de Relacionamento com os 

Colegas, Comportamento Pró social. A soma permite calcular um Total de Dificuldades (20 itens).‐

Ficha de avaliação

Ficha  de  avaliação  de  cada  sessão  de  intervenção  para  as  participantes  preencherem, 

elaborada pela autora.  O objetivo foi  verificar  a percepção sobre os assuntos abordados,  o que 

aprenderam, exposição de dúvidas, sugestões e outros assuntos a serem discutidos no decorrer das 

sessões de intervenção (Apêndice C).

Delineamento experimental

Foi utilizado o delineamento A/B  (Cosby, 2006) para verificar o impacto do programa de 

intervenção sobre as habilidades maternas das participantes e sobre as dificuldades apresentadas 

pelos filhos  das  mesmas.  Foram aplicadas  medidas  de  avaliação  antes  e  após  o  programa  de 

intervenção e depois de 3 meses da sua conclusão. Inicialmente, no pré-teste (antes da intervenção) 
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foi  realizada  a  coleta  de  dados por  meio  do  questionário,  da  observação  e  da  aplicação  dos 

instrumentos (CAP, IEP, IEPMB, IHS, SDQ). 

A seguir  foi  realizado  o  programa  de  intervenção.  Na  sequência,  no  pós-teste  (após  a 

intervenção), foi realizada a coleta de dados por meio da reaplicação dos instrumentos (CAP. IEP. 

IEPMB, IHS, SDQ) e no follow-up (três meses após o término da intervenção) a coleta de dados foi 

realizada por meio da observação e  da  reaplicação dos  instrumentos  (CAP, IEP, IEPMB, IHS e 

SDQ). No período de 3 meses apos o programa não foi realizada qualquer intervenção.

Procedimento 

Inicialmente foi solicitada autorização para a realização da intervenção ao Secretário de Saúde 

e à Coordenadora da Saúde Mental do Município. Após a aprovação destas duas instâncias o projeto 

foi  submetido  à  análise  do  Comitê  de  Ética,  que  aprovou  o  projeto, sob CAAE  nº 

39216714000000103.  Neste ínterim,  foi  solicitado  à  coordenação  do  curso  de  Pedagogia  da 

faculdade da região uma aluna do segundo período para auxiliar na realização das observações e nas 

sessões  de  intervenção.  Houve  interesse  por  parte  de  uma aluna  que  prontamente  se  dispôs  a 

auxiliar a pesquisadora.

Estratégias de recrutamento

As participantes da pesquisa foram recrutadas nas UBS do município, a partir da sua inserção 

no Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SisPreNatal), em vigência nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) de  Campo Largo. As estratégias utilizadas foram: convite pessoal (para 

aquelas que aguardavam a consulta de pré-natal nas UBS), fixação de cartazes nas unidades (por 

meio da divulgação da primeira  reunião para esclarecimentos  sobre o programa) e  por  contato 

telefônico, (obtido no cadastro das gestantes participantes do SisPreNatal, cadastro das gestantes de 

alto risco e cadastro de gestantes para a realização das ecografias).

Inicialmente, foi prevista a realização de dois grupos: um com gestantes provenientes da UBS 

localizada em área de risco social (para comparar os resultados desta área com os resultados da 



37

outra área não considerada como de risco) e um com participantes da UBS localizada no centro 

(para facilitar o acesso ao local das intervenções). 

Com base nos critérios para a inclusão das participantes no estudo, obteve-se uma amostra de 

32 gestantes na UBS Centro e de 15 gestantes  na UBS de  risco.  Na UBS da área de risco foi 

realizada  uma  reunião  com as  agentes  de  saúde  para  explicar  o  programa  e  para  entrega  dos 

convites  para  as  gestantes  da  sua área  de abrangência.  No entanto,  apesar  da  mobilização das 

agentes, apenas duas compareceram para a reunião inicial, no Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) da região. Este fato inviabilizou a realização do programa neste local, mas as duas 

gestantes que compareceram foram convidadas a participar do grupo do centro. Uma delas alegou 

que  não  poderia  comparecer  devido  ao  seu  horário  de  trabalho  e  a  outra  aderiu  a  proposta  e 

permaneceu até o final do programa. 

No entanto,  para que esta última gestante pudesse participar houve necessidade de rever um 

dos critérios de inclusão já que uma das condições exigidas era “mãe com, pelo menos, um filho” e 

tratava-se de uma gestante primípara. Assim, frente a dificuldade de recrutar as participantes, esta 

condição foi aceita.

Quanto ao grupo da UBS do centro, foi realizada uma primeira reunião com 15 gestantes 

usuárias das UBS interessadas no programa, em uma sala do CAPS II. O encontro teve a duração 

aproximada  de  uma  hora  e  o  objetivo  foi  explicar  a  pesquisa  e  esclarecer  as  dúvidas.  Cinco 

gestantes alegaram dificuldades para participar do programa (trabalho, acesso ao local,  afazeres 

domésticos e desinteresse) e foram dispensadas. As outras 10 demonstraram interesse e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice D). Na sequência, as participantes 

preencheram uma ficha  com os  dados  pessoais  e  relacionaram os  assuntos  que  gostariam que 

fossem abordados durante a intervenção. No final da reunião foi agendado o dia e o horário para as 

participantes responderem o questionário por meio de um cartão a ser utilizado para o agendamento 

de todas as etapas da pesquisa. 
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No  decorrer  do  programa,  duas  participantes  desistiram.  Uma  alegou  dificuldade  para 

ausentar-se  de  casa  semanalmente  e  a  outra  não  indicou  motivo.  Das  oito  participantes,  sete 

concluíram a pesquisa, já que P2 sofreu um aborto espontâneo após a sétima sessão de intervenção 

retornando ao programa na décima primeira sessão. Portanto, P2 não foi submetida a avaliação das 

habilidades  maternas,  por  não  ter  completado  o  programa.  Para facilitar  a  organização  do 

agendamento das etapas da pesquisa foi fornecido um cartão com as datas e horários combinados 

para cada participante.

Etapas do estudo

O presente estudo foi composto por quatro etapas, com duração de 4 meses. A primeira etapa 

compreendeu a aplicação do questionário, a observação das díades e a aplicação dos instrumentos. 

A realização do programa de intervenção constituiu a segunda etapa. Na terceira etapa houve a 

reaplicação dos  instrumentos  e  na  quarta  etapa foi  realizada  a  repetição  da  observação  e  a 

reaplicação dos instrumentos. 

Primeira etapa

Na primeira sessão, foi  autoaplicado o questionário para  o levantamento de indicativos de 

fatores de risco e de proteção para maus-tratos infantis encontrados entre as participantes. A sessão 

para aplicação do questionário durou aproximadamente 1 hora. Foi realizada a leitura e explicação 

de  cada  questão,  assegurando-se  às participantes  a  possibilidade  de  esclarecer  dúvidas  sobre  o 

preenchimento,  se houvesse  necessidade.  Na ausência de dúvidas, à medida que os  questionários 

eram finalizados, todas as questões  eram verificadas  pela pesquisadora  para evitar perguntas sem 

respostas ou incompreendidas. 

Foi  marcada  uma  segunda  sessão  destinada  à  observação  da  interação  das  díades.  Foi 

explicado que as sessões seriam filmadas durante 30 minutos.. As participantes que possuíam mais 

de um filho (P5 e P8) foram orientadas para escolher uma das crianças para participar. As sessões de 

observação foram distribuídas em dois dias, de acordo com as possibilidades das participantes. 
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A filmagem foi  realizada  pela  pesquisadora  em uma  sala  organizada  para  este  fim.  Foi 

solicitado  as  díades  para  interagirem livremente,  utilizando  os  materiais  pedagógicos  e  lúdicos 

disponíveis na sala. Foi explicado que seria avisado quando o tempo da filmagem esgotasse. 

Após o término de todas as filmagens, a pesquisadora e a estagiária de Pedagogia procederam 

ao  registro  dos  comportamentos  verbais  (interação  verbal)  e  não-verbais  (interação não-verbal) 

indicativos  de  apego  seguro  e  inseguro  no  protocolo  de  observação.  O  registro  foi  realizado 

individualmente e mais tarde foram confrontados para verificar o índice de concordância. 

Os primeiros dez minutos da filmagem foram desprezados para promover a dessensibilização 

das  díades  na  situação  de  filmagem.  Foi registrada  a  frequência dos  comportamentos nos  20 

minutos  seguintes de filmagem  de cada díade.  Como P4 era primípara, a mesma não participou 

desta etapa.

Na terceira sessão foram aplicados os instrumentos previstos, CAP, IEP, IEPMB, IHS e SDQ 

Foi realizada uma orientação  previa para a estagiaria  sobre o modo de aplicação  de cada teste. 

Todos os testes foram respondidos pelas próprias participantes. P5 e P8 escolheram responder o IEP 

e o SDQ considerando as filhas mais velhas.  

A sessão durou aproximadamente 2 horas. Exceto o primeiro teste (CAP), que foi aplicado em 

grupo,  a  pesquisadora  ou a  estagiária  orientavam o preenchimento  dos  demais  testes  de forma 

individual (assim que a participante terminasse de responder um teste, era orientada para o seguinte, 

independente se as demais tivessem terminado ou não). 

Foi  disponibilizado  lanche  para  as  participantes  enquanto  respondiam  os  testes  e  foi 

assegurado que  poderiam parar  entre  um teste  e  outro para  lanchar  ou  ir  ao  sanitário.  P4  não 

respondeu os testes IEP e SDQ por ser primípara.

Segunda etapa

Foram realizadas 12 sessões de intervenção, com duração de duas horas cada, semanalmente. 

Os temas trabalhados e os objetivos de cada sessão, as estratégias utilizadas e as tarefas para casa 
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estão relacionados na  Tabela  2. Os temas específicos sobre gravidez, parto e amamentação foram 

incluídos por se tratarem de momentos de vulnerabilidade para o estabelecimento da relação de 

apego e  do  estilo  parental  em relação  à  criança.  A tratativa  destes  assuntos  foi  também uma 

solicitação das participantes por ocasião do preenchimento dos dados pessoais do questionário, que 

incluía uma questão a respeito de quais assuntos seriam do seu interesse.

Os  demais  temas  selecionados  disseram respeito  à  transmissão de  informações  sobre  o 

desenvolvimento  infantil  e  à  promoção  das  habilidades  maternas  especialmente  envolvidas  na 

interação com os filhos.  Dentre estas, destaca-se o manejo da raiva,  o controle do estresse e a  

utilização da disciplina positiva na educação da criança.  Estes temas foram selecionados por sua 

importância no sentido de instrumentar as  mães para educar os  seus  filhos utilizando  estratégias 

positivas e evitando a prática de maus-tratos. O programa procurou, simultaneamente sensibilizar as 

mães para a influência que podem exercer sobre as crianças, buscando fortalecê-las neste papel.

Informou-se às participantes que se sentissem qualquer dificuldade ou mal-estar decorrente 

dos  temas  abordados nas  sessões  de intervenção poderiam solicitar  uma sessão  individual  para 

conversar sobre estas questões. Esta medida decorreu do fato da abordagem de temas, muitas vezes, 

conflituosos presentes entre as participantes (conflitos pessoais, conjugais e familiares).

O programa foi direcionado para as necessidades  das participantes,  abrangendo o fato de 

serem  gestantes  e  usuárias  do  SUS  para  o  acompanhamento  da  gravidez.  Neste  sentido,  o 

conhecimento do funcionamento da rede de saúde no município foi pré-requisito para a realização 

do programa.

As sessões de intervenção foram iniciadas com os relatos das participantes sobre a semana  e 

a apresentação da tarefa de casa  (proposta na sessão anterior). Na sequência, foi exposto e discutido 

o tema do dia (por meio de diversas estratégias). 
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Tabela 2
Conteúdo abordado nas sessões de intervenção

Sessão Tema Objetivo Estratégia Tarefa para casa

1ª Apego Identificar as características do apego 
seguro e inseguro

- Roda de conversa para caracterizar o apego seguro e 
inseguro, a partir da exibição do vídeo Estudo de Harlow 
sobre o apego de macacos com suas mães disponível em 
psiconlinebrasil

- Observar indicativos de apego seguro ou 
inseguro no próprio comportamento  com 
os filhos

2ª Gravidez Compreender o desenvolvimento do bebê 
durante a gravidez

- Discussão sobre as diferentes fases do desenvolvimento 
da gravidez a partir da exibição dos vídeos sobre as fases 
de desenvolvimento da gravidez disponíveis em 
www.brasil.babycenter.com
- Dramatização sobre o comportamento da gestante para 
discriminar  mito  e  realidade sobre a gravidez
- Exercícios de relaxamento (Livro: Relaxamento para 
todos: controle o seu estresse, Lipp, 1997)

- Praticar exercícios de relaxamento

3ª Parto Identificar as fases e os tipos de parto - Roda de conversa sobre as crenças que acompanham o 
parto a partir da exibição do vídeo sobre diferentes tipos de 
parto, disponível em www.brasil.babycenter.com
- Exercícios de massagem para o momento do parto 
(www.brasil.babycenter.com)

- Praticar exercícios de massagem

4ª Amamentação Compreender a  importância da 
amamentação para o estabelecimento do 
vínculo mãe-filho

- Discussão a partir da exibição do vídeo sobre diferentes 
posições para amamentação disponível em 
www.brasil.babycenter.com
- Exercícios com bonecos (posições para amamentação) e 
orientações sobre o preparo das mamas 
(www.brasil.babycenter.com)

- Iniciar o preparo das mamas para a 
amamentação

5ª Desenvolvimento da criança 
de 0-8 anos

Compreender o comportamento da criança 
de 0 a 8 anos

- Discussão de casos sobre o comportamento das crianças 
disponíveis no livro “Como falar para seu filho ouvir e 
como ouvir para seu filho falar” (Faber e Mazlish, 2003)

- Observar e registrar os comportamentos 
dos filhos ou de crianças próximas

6ª Maus-tratos infantis Caracterizar maus-tratos e a Síndrome do 
bebê sacudido

- Dinâmica do desenho da criança maltratada (adaptado da 
atividade da boneca de papel, Manual do Facilitador, ACT, 
2011)         
- Roda de conversa  a partir da exibição do vídeo sobre a 
Síndrome do Bebê Sacudido (disponível em 
http://www.laprev.ufscar.br/projetos-1/em-andamento)  e 

- Observar e identificar  choros de bebês



os tipos de choro do bebê (Dunstan,  P.) disponível em 
http://gnt.globo.com/programas/mae-
cia/videos/1465612.htm

7ª Raiva e Estresse Como manejar a raiva e o estresse - Roda de conversa sobre as diferentes expressões da raiva
- Discussão de casos sobre o tema e utilização da Roda de 
sentimentos (Manual do Facilitador, ACT, 2011)

- Observar e registrar as formas de manejo 
da raiva 

8ª A criança com raiva Como ajudar a criança a manejar a raiva - Exposição oral das diversas formas de expressão da raiva 
em crianças pequenas
- Estudo de casos sobre o tema
- Utilização do modelo “Repense”
(Manual do Facilitador, ACT, 2011)

- Utilizar o modelo “Repense” nas 
situações com os filhos

9ª Estilos Parentais Compreender os diferentes  estilos parentais - Exposição oral dos diferentes estilos parentais (Gomide, 
2006)
- Roda de conversa sobre o que é ser mãe, utilização dos 
estilos parentais e suas consequências  

- Identificar o próprio estilo parental

10ª Disciplina Positiva Conhecer os tipos de disciplina positiva - Roda   de conversa sobre como prevenir os 
comportamentos difíceis e tipos  de disciplina positiva 
(Manual do Facilitador, ACT, 2011)

- Praticar a prevenção de comportamentos 
difíceis  e utilizar as diferentes formas de 
disciplina positiva com os filhos

11ª Como conectar-se à criança Desenvolver as habilidades sociais - Discussão sobre as diferentes formas de conexão com a 
criança a partir da exibição do vídeo sobre o tema, 
disponível em http://www.handinhandparenting.org

- Exercitar as diferentes formas de conexão 
com a criança

12ª Empoderamento da Mulher-
Mãe

Compreender a influência da mãe sobre a 
criança.

- Roda de conversa sobre  a influência da mãe sobre a 
criança a partir da exibição do vídeo Publicidade de 
Pantene Russia, Junho, 2012 e do vídeo Thomas Edison – 
O filho de Nancy, disponível no Canal História

- Observar e refletir sobre as diferentes 
formas de influenciar as crianças
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Cada sessão foi finalizada com uma conclusão sobre o tema abordado e com a proposta da 

tarefa de casa. Foi oferecido lanche para as participantes em todas as sessões, servido durante a 

realização do trabalho.

Algumas participantes  (P3,  P5,  P6,  e  P7)  levaram os  filhos  para algumas das  sessões  de 

intervenção porque não tinham com quem deixá-los. Nestes dias, a estagiária realizou atividades 

com  papel  e  brincadeiras  com  as  crianças  em  uma  parte  da  sala,  destinada  ao  programa  de 

intervenção. Entre a nona e a décima primeira sessão, o bebê de P7 nasceu. A participante voltou 

para o programa na semana seguinte ao nascimento da criança.

Terceira etapa

O pós-teste foi realizado em uma sessão de 2 horas, agendada para a semana seguinte ao 

término da intervenção. A coleta de dados ocorreu por meio da reaplicação dos testes CAP, IEP, 

IEPMB, IHS e SDQ. Foi utilizada a mesma conduta adotada na aplicação dos instrumentos no pre-

teste.

O primeiro teste aplicado foi o CAP. Na sequência, à medida que as participantes finalizavam, 

os outros testes eram disponibilizados para preenchimento. Foi assegurado que poderiam parar para 

lanchar ou ir ao sanitário, entre um teste e outro. 

Quarta etapa

 A sessão de follow-up foi agendada por telefone com cada participante e realizada três meses 

após  o  pós-teste.  Neste  período  não  houve  intervenção.  P6  não  quis  participar  da  observação 

alegando dificuldades para conciliar os cuidados com as crianças e com a casa naquele momento.

A repetição da observação foi realizada seguindo os mesmos critérios estabelecidos para a 

primeira observação. Cada díade foi filmada por 30 minutos sendo que os primeiros 10 minutos 

foram desprezados, restando 20 minutos para proceder ao registro dos comportamentos. Por ocasião 
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desta etapa,  todos os bebês haviam nascido. Inclusive,  P1, P3 e P7 levaram as crianças para a 

sessão. 

A sessão de reaplicação dos instrumentos (CAP, IEP, IEPMB, IHS e SDQ) foi marcada uma 

semana após a realização da observação. As participantes levaram os bebês para a sessão que durou 

cerca de 3 horas. Foi adotado o mesmo procedimento utilizado na aplicação dos instrumentos no pre 

e no pos-teste.

Materiais

Recursos audiovisuais: notebook marca Dell, aparelho celular marca Apple, modelo iPhone 5, 

data  show e  tela  de projeção,  vídeos  sobre o desenvolvimento  da criança  na gravidez,  parto e 

amamentação encontrados no site www.babycenter.com.br.

Materiais  pedagógicos:  tinta,  lápis,  pincel,  papel,  canetas  coloridas,  lápis  coloridos  cola, 

revistas para recorte. 

Brinquedos: bonecos de plástico e de pano, carrinhos de metal e de plástico, jogos de encaixe, 

quebra-cabeças, dominó, jogo cara a cara, jogo cai não cai, jogo responda se puder e lego.

Brindes

Para  estimular  a  participação  das  gestantes  nas  sessões,  foi  solicitado  à  Secretaria  de 

Promoção  Social  do  município  a  doação  de  fraldas  descartáveis.  Assim,  a  cada  sessão  de 

intervenção, foram entregues trinta unidades para cada gestante.

A Secretaria doou também outros brindes (porta retrato, móbile, bonecos de pano, acessório 

para  carrinho  de  bebê,  shampoo  infantil,  lenços  umedecidos,  porta  cotonetes),  os  quais  foram 

sorteados ao acaso durante as sessões. A condição estabelecida foi de que a ganhadora do dia  era 

excluída do próximo sorteio, de forma que todas as participantes ganharam um brinde, ao longo das 

sessões.

O Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR do município doou um kit gestante 

para cada uma das participantes, contendo uma banheira, fraldas descartáveis, roupas para o bebê, 

http://www.babycenter.com.br/
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toalha de banho, manta e cobertor infantil.

A Secretaria  de  Saúde  permitiu  a  entrega  da  bolsa  da  gestante  (contendo  termômetro  e 

mordedor)  no grupo de intervenção (normalmente é entregue quando a gestante  realiza a  sexta 

consulta de pré-natal, na UBS) como forma de incentivar as participantes.

Análise dos dados

Os dados do questionário foram analisados por meio do levantamento de alguns indicativos 

de risco e de proteção para maus-tratos infantis encontrados entre as participantes,  disponíveis na 

literatura  (Bergamo  & Bazon, 2011; Black et al., 2001; Cecconello, De Antoni  & Koller, 2003; 

Hutz, 2002; Milner, 1986 e 1994).

Os dados da observação foram analisados  a  partir  dos indicativos  de Apego Seguro e  de 

Apego Inseguro encontrados entre as participantes à luz destes conceitos, disponíveis na literatura 

(Bowlby, 1990; Dalbem & Dell'Aglio, 2005). A análise da concordância em relação ao registro das 

observações foi realizada por meio do Índice de Concordância de Fagundes (2005), com a ajuda de 

uma observadora independente, estudante de Pedagogia.

Os dados obtidos por meio da aplicação dos testes foram interpretados de acordo com as 

orientações contidas no manual de aplicação de cada instrumento. Foi realizada análise  estatística 

da correlação entre as variáveis: estilo parental de risco e habilidades sociais; estilo parental de risco 

e problemas apresentados pelas crianças; estilo parental utilizado com os filhos mais velhos e estilo 

parental utilizado com os bebês por meio do qui quadrado (χ²).
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Resultados e Discussão

Os resultados serão apresentados e discutidos nesta ordem: indicativos de risco e de proteção 

para maus-tratos encontrados entre as participantes; indicativos da relação de apego observado nas 

díades;  discussão  do  programa  de  intervenção,  potencial  para  abuso  físico  existente  entre  as 

participantes;  estilo parental  apresentado em relação ao filho mais velho e ao bebê; habilidades 

sociais das participantes e dificuldades e capacidades encontradas nos filhos mais velhos.

Indicativos de risco e de proteção

O  questionário  autoaplicado   buscou  levantar  algumas  situações/condições  (indicativos) 

relacionados à presença de fatores de risco e de proteção para maus-tratos dentre as participantes. 

Assim,  os  dados  coletados  foram utilizados  para  nortear  o  programa  de  intervenção  sobre  os 

aspectos a serem mais evidenciados durante as sessões. Ressalta-se que os indicativos identificados 

são válidos apenas para esta amostra e para aquele momento da coleta dos dados, lembrando que a 

identificação  de  fatores  de  risco  e  de  proteção  é  tarefa  bastante  complexa  e  que  exige   grau 

avançado de detalhamento e aprofundamento do instrumento a ser utilizado, o que não corresponde 

a este estudo.

Com relação aos  indicativos de fatores de risco e proteção, observa-se  na Tabela  3 que os 

indicativos de  fatores de risco mais relevantes encontrados entre as participantes foram o  ‘estado 

emocional negativo da  mãe’ e a  ‘utilização de práticas parentais  negativas’.  Em segundo lugar, 

encontra-se  os  indicativos   ‘estresse materno’ e  ‘conflitos em  casa’.  Estes  indicativos são 

classificados por Milner (1986, 1994) e Black et al (2001) como cognitivos e afetivos, com exceção 

do fator conflitos em casa classificado como social. 
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Tabela 3
 Indicativos de risco e de proteção para maus-tratos encontrados entre as participantes

Fatores de risco Freq.    % Fatores de proteção Freq.    %

Estado emocional negativo da mãe 5      71,4 Práticas parentais positivas 6       85,7

Práticas parentais negativas 5      71,4 Presença do pai e da mãe 6       85,7

Estresse materno 4      57,1 Apoio familiar e social 3       42,9

Conflitos em casa 4       57,1 Competência parental 3       42,9

Avaliação negativa do comp. da criança 3      42,9 Estado emocional positivo da mãe 2       28,6

Criança com comportamento difícil 3      42,9

Monoparentalidade 2      28,6

O ‘estado emocional negativo da mãe’  aumenta a probabilidade da ocorrência do abuso físico 

da  criança  e  é  composto  por  diversas  variáveis.  Dentre  estas  encontra-se baixa  autoestima, 

sentimento  de  incompetência  parental,  depressão,  ansiedade,  solidão,  infelicidade,  estresse, 

impulsividade e raiva.  Estas condições aumentam a probabilidade de ocorrência de maus-tratos 

quando a mãe não consegue manejar estas emoções (Black et al, 2001; Milner, 1986; Milner  & 

Chilamkurti, 1991).

As  ‘práticas parentais  negativas’ encontradas  entre  as  participantes  abrangem olhar  com 

desaprovação, dar broncas, coagir, castigar, gritar, ameaçar, dar palmadas, retirar privilégios e brigar 

com a  criança.  Nesta  perspectiva,  a  crença  dos  pais  de  que  a  punição  física  é  uma forma de 

disciplinar a criança aumenta a probabilidade de ocorrência do abuso físico (Carmo & Harada, 2006 

Cecconello et  al.  2003; De Antoni et  al.  2007).  O emprego de meios de controle característico 

destas  práticas  leva ao aumento do risco para abusar  fisicamente da criança (Rodriguez,  2010; 

Rodriguez & Richardson, 2007).

Na sequência, os indicativos de risco ‘estresse materno’ e ‘conflitos em casa’ foram os mais 

encontrados, com 57,1%. Ambos são preditores da ocorrência do abuso físico, devido ao fato de 

aumentarem a probabilidade do uso de estratégias de controle e de punição dos filhos (Rodriguez, 

2010). As participantes referiram estresse por vários motivos: conflito com o atual companheiro, 
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necessidade de adiar os planos por causa da gravidez, solidão e insegurança para educar os filhos. 

Bergamo e Bazon (2011) apontaram que, muitas vezes, o estresse do cuidador está associado à 

dificuldade de manejo do comportamento infantil percebido como difícil. Nesta direção, o cuidador 

tende a perceber um comportamento infantil típico de uma dada faixa etária como problema de 

conduta ou como desobediência (Milner, 1994).

Como uma das causas para o ‘estresse materno’ o número excessivo de filhos é um indicativo 

de risco a ser considerado. Observa-se que 42,9 % das participantes não desejaram a gravidez neste 

momento  da  vida,  o  que  é  apontado  por  Schumacher  et  al  (2001)  como  indicativo  para  a 

negligência.

‘Conflitos em  casa’ diz respeito a conflito conjugal, múltiplos papéis assumidos pela mãe, 

falta de apoio familiar ou social, criança com comportamento difícil, isolamento, interferência dos 

familiares na educação dos filhos e dificuldade financeira. Estas variáveis tendem a elevar o nível 

de estresse parental, o que delineia o risco para a utilização do abuso físico e para a negligência 

(Cecconello et al. 2003; De Antoni et al. 2007; De Panfilis, 2006; Rodriguez & Richardson, 2007; 

Suzuki, 2010).

A ‘avaliação negativa do comportamento da  criança’ e  ‘criança com comportamento  difícil’ 

obtiveram um resultado de 42,9%. A percepção materna do comportamento da criança como grave 

(como característica da sua personalidade), faz com que acredite que a conduta infantil está fora do 

seu controle. Esta crença incrementa a raiva e pode levar ao maltrato. P1 referiu que a filha  é muito 

“teimosa”, devido ao fato de não atender as suas solicitações.  Aparece, também a dificuldade em 

fazer com que a criança entenda o  ‘não’,  “quanto mais  brigo,  mais  ela me responde” (P8).  A 

dificuldade  apresentada  pelo  cuidador  no  manejo  das  emoções  (raiva  e  hostilidade)  aumenta  a 

probabilidade de maltrato da criança (Black et al., 2001, Milner, 2003).

Com o menor percentual da amostra,  o indicativo ‘monoparentalidade’ foi encontrado em 

duas das sete participantes. Observa-se que o fato de sentir solidão no que se refere à educação dos 
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filhos  é  um motivo  de  preocupação  e  insegurança,  além de  estar  relacionado  à  ocorrência  do 

maltrato  infantil.  De  Panfilis  (2006)  aponta  este  aspecto  como  risco  para  a  ocorrência  da 

negligência.

Dentre os indicativos de proteção mais relevantes entre as participantes da pesquisa encontra-

se   ‘práticas parentais positivas’ e  ‘presença do pai e da mãe’, com 85,7%. A utilização das práticas 

parentais positivas tende a alterar a resposta do  indivíduo frente as práticas negativas, inclusive, 

com  tendência  a  minimizá-las  ou  anulá-las  (Gomide,  2006).  A  utilização  destas  estratégias 

parentais instrumenta  os  pais  no manejo  dos  conflitos  encontrados  na interação com a criança 

(Bolsoni-Silva, Silveira  &  Ribeiro, 2008). Neste sentido, esta condição minimiza o risco para a 

ocorrência de maus-tratos.

Por outro lado, a ‘presença do pai e da mãe’ no contexto da educação dos filhos pode ser 

compreendida como fonte de apoio social  diante  dos conflitos  encontrados na interação com a 

criança. Esta tendência ocorre quando os pais oferecem suporte um ao outro, diante dos desafios 

impostos pela educação dos filhos (Cecconello et al. 2003; De Antoni et al. 2007). Por outro lado,  

vale ressaltar que este mesmo aspecto pode levar à negligência quando a figura paterna se constitui 

em fonte de estresse e não de apoio (Éthier et al. 2004).

Com  o  percentual  de 42,9  %  foram  apontados  os  indicativos  de  porteção  ‘apoio 

familiar/social’ e  ‘competência parental’. Vários autores apontam o suporte social como condição 

necessária para o desenvolvimento saudável da criança, o que minimiza a ocorrência do maltrato 

infantil (Bérgamo & Bazon, 2011; Cecconello et al., 2003; De Antoni et al., 2007). O sentimento de 

competência materna resulta em segurança no manejo dos conflitos cotidianamente encontrados na 

interação com os filhos (De Antoni et al. 2007).

O ‘estado emocional positivo da mãe’ obteve o menor percentual. Fazem parte desta condição 

a  autoestima  positiva  materna,  o  sentimento  de  autoeficácia  parental  e  a  habilidade  de 

enfrentamento das adversidades. Esta última pode ser compreendida como resiliência ou habilidade 
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materna em superar os obstáculos impostos pela vida. A resiliência é considerada como um dos 

indicativos de proteção ao desenvolvimento infantil mais significativos (Coimbra & Morais, 2015; 

Estanislau & Bressan, 2014).

Segundo a percepção das mães com relação à visão que os filhos têm sobre elas, de maneira 

geral, consideram que os filhos as  vêem de forma negativa (“ruim”, “chata”, “bocuda”, “brava”, 

“estressada”). Somente P6 referiu aspectos positivos (“legal, companheira e amiga”). A percepção 

como “mãe ruim” pode estar relacionada com o fato de não atender todos os desejos da criança e de 

colocar  limites  no seu comportamento.  Do ponto de  vista  das  práticas  parentais,  estas  atitudes 

maternas delineiam as práticas parentais positivas. Resulta que ser uma “mãe má” neste sentido 

previne problemas de conduta e promove o desenvolvimento saudável da criança. Inclusive, a falta 

de limites para os comportamentos dos filhos pode ser compreendida como condição de  risco para 

o maltrato infantil ( Carmo & Harada, 2006; Gomide, 2006).

A partir dos resultados encontrados, observa-se que, de maneira geral, foram identificados 

indicativos de risco para a ocorrência de abuso físico, psicológico/emocional e negligência entre as 

participantes.  A severidade  do  risco  pode ser  abrandada  por  meio  dos  indicativos de  proteção 

encontrados nesta amostra (Rutter, 1990). 

A importância da investigação dos indicativos de risco, segundo Vieira e Linhares (2011) é 

encontrada na oportunidade para o desenvolvimento de ações de prevenção. Além de abordarem os 

aspectos  de  risco,  estas  ações  podem  estimular  e  ativar  as  condições  de  proteção  ao 

desenvolvimento infantil presentes entre as participantes.

Relação de apego

É importante esclarecer que, diante da condição abstrata do conceito de apego, é possível 

observar indicativos deste tipo de relação, a partir da literatura. Como o tema foi assunto inédito 

para  as  participantes,  existe  uma  possibilidade  de  terem  apresentado  comportamentos 

“politicamente corretos” na situação de filmagem. No entanto, os indicativos apresentados por P8 
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foram corroborados  por  outros  aspectos  deste  estudo  (verbalização  sobre  as  suas  dificuldades 

durante as sessões, interação com a filha em outros momentos).

Observou-se a predominância de indicativos da  relação de apego seguro entre as participantes 

no pré-teste e no follow-up. O índice de concordância obtido nas observações foi de 90% no pré-

teste e de 85% no follow-up. As díades foram compostas como se segue: D1 (P1-F1), D3 (P3-F3),  

D5 (P5-F5), D6 (P6-F6), D7 (P7-F7) e D8 (P8-F8). F5 com três anos de idade; F1 e F3 com seis 

anos; F6 e F8 com sete e F7 com oito anos.

Apesar das inúmeras opções de dias e horários ofertados, D6 não compareceu para o follow-

up alegando dificuldades para sair de casa em função do cuidado com as crianças e das tarefas 

domésticas. D1, D3 e D7 trouxeram os bebês para a sessão de observação. Os bebês de D1 e D3 

dormiram durante toda a sessão. O bebê de D7 ficou acordado, sentado no colo da mãe, chorou e foi 

confortado pela mãe e pelo irmão.

Na fase de pré-teste, nota-se que a média de indicativos de Apego Seguro foi 14, com desvio 

padrão de 4,15, conforme demonstrado na Tabela 4. A média de indicativos de Apego Inseguro foi 

de 5,83, com desvio padrão de 4,07.

Observa-se  que  todas  as  díades,  com  exceção  de  D8,  apresentaram  prevalência  de 

comportamentos  indicativos  de Apego Seguro em detrimento de comportamentos indicativos de 

Apego Inseguro. D6 apresentou o maior número de indicativos de Apego Seguro e D8, o menor 

número. Por outro lado, D7 apresentou o menor número de comportamentos relacionados ao Apego 

Inseguro e D8, o maior número.
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Tabela 4 
Resultados da Observação das Categorias de Indicativos de AS e AI

Categoria
Pre-teste Follow-up

D1 D3 D5 D6 D7 D8 Media DP D1 D3 D5 D6 D7 D8 Media DP

AS 15 15 14 18 16 6 14 4,15 30 15 36 * 25 15 24,2 9,6

AI 4 4 5 5 3 14 5,83 4,07 8 3 14 * 5 3 6,6 4,62

Total AS 11 11 9 13 13 - 11,4 1,67 22 12 22 * 20 12 17,6 5,18

Total AI - - - - - 8 8 0,0 - - - - - - - -

Legenda: AS – Apego Seguro
    AI – Apego Inseguro

Nota: P4 não participou da observação por ser primipara
         D6 nao participou do Follow-up

Foi observado nas crianças das díades com predominância de indicativos do Apego Seguro 

comportamentos tais como: olhar e sorrir para a mãe, dar brinquedos para ela, atender a solicitação 

da mãe, pedir ajuda, colaborar na organização da sala após a brincadeira e explorar o ambiente. A 

busca destas formas de comunicação proximais e distais com o cuidador por parte da criança e 

pronto atendimento das necessidades infantis  por parte  do cuidador  delineiam o Apego Seguro 

(Bowlby,  1990,  Ferreira,  1984). Em relação às mães,  observou-se comportamento de permitir  a 

escolha do brinquedo, incentivar e ensinar a brincadeira, e de demonstrar afeto com palavras ou 

gestos. Estas ações são indicativas de responsividade e sensibilidade materna  (De Wolff  & van 

Ijzendoorn, 1997).

D8 destacou-se das  demais  díades  por  apresentar  resultados  significativamente diferentes, 

tanto para indicativos de Apego Seguro (6), como para os de Apego Inseguro (14). A criança desta 

díade ficou estática, aguardando a mãe escolher os brinquedos e iniciar a brincadeira. Permaneceu 

em silêncio restringindo a sua comunicação a monossílabos  (“Tá”) ou a meneios com a cabeça para 

expressar concordância ou discordância. Demonstrou ficar atenta a todas as reações da mãe para 

responder imediatamente. A mãe apresentou ausência de interação com a criança, detendo-se a ler 

as instruções do jogo que escolheu. Observou-se ausência de contato físico e escasso contato verbal. 

Estas características são indicativas do Apego Inseguro, tal como proposto por Belsky (2010) 

e van Ijzendoorn (2005). Um dos fatores explicativos para este índice  pode ser o estresse materno. 
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P8 tem uma filha de 7 anos e um menino de 1 ano e 4 meses e demonstrou insegurança quanto à 

autocompetência para cuidar e educar três filhos (um deles “bebê ainda”). Outro aspecto importante 

para o estabelecimento do estresse pode ser o fato de trabalhar fora, restando pouco tempo para as 

crianças. O fato de precisar da avó materna para auxiliar na educação   contribuir para a situação de 

estresse no quesito rede familiar intrusiva (Murta et al., 2011).

Durante a observação da D1, verificou-se que a criança não seguia as regras do jogo, o que 

fez com que a mãe as repetisse algumas vezes. No entanto, diante da insistência da menina em 

burlá-las, a mãe também começou a quebrar a regra. Este fato mostra como se dá o estabelecimento 

de um tipo de relação no contexto da interação. Não respeitar as próprias regras caracteriza o estilo 

parental  Disciplina  Relaxada  (Gomide,  2006).  Na  interação  da  D7  e  da  D3  predominou  a 

aproximação distal, já que as mães e os filhos trocaram poucas palavras. No entanto, observou-se a 

troca afetiva por meio de olhares e de toques físicos. 

A criança da D5, de três anos de idade, apresentou dificuldade acentuada de fala, impedindo a 

compreensão da  maioria  das  palavras  e  frases  que  falava.  A mãe referiu  que  entende algumas 

palavras, outras não. Durante a observação, algumas vezes, a mãe não apresenta responsividade, o 

que também pode ser compreendido como falta de compreensão da fala da criança. Em nenhum 

momento  a  mãe solicitou  à  criança  para  repetir  palavras  ou frases,  que por  ventura  não tenha 

compreendido.  Após  a  filmagem  este  fato  foi  abordado  com  a  mãe,  sugerindo-se  avaliação 

fonoaudiológica. A criança necessitou de intervenção cirúrgica para corrigir a estrutura articulatória 

da fala.

O fator mais relevante observado na análise comparativa dos resultados entre o pré-teste e o 

follow-up foi  o significativo aumento da frequência dos comportamentos observados.  Este  fato 

elevou a média de  indicativos de Apego Seguro para 24,2.

O outro fator a ser observado deve-se ao fato de D8 migrar do Apego Inseguro para o Apego 

Seguro, o que determinou um resultado de 6,6 como média dos comportamentos indicativos de 
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Apego Inseguro. Desta forma, a média do Apego Seguro foi elevada do pré para o follow-up e a do 

Apego Inseguro reduziu sensivelmente de uma fase para outra.

É importante  ressaltar  a  correlação significativa  existente  entre  os  indicativos  de   Apego 

Inseguro e a ocorrência de maus-tratos. Para van Ijzendoorn e Bakermans-Kranenburg (2009), a 

insensibilidade do cuidador frente a criança propicia condições para a ocorrência dos maus-tratos. 

Por sua vez, esta experiência tende a causar a relação de Apego Inseguro. A criança tende a sentir  

medo e desorientação frente ao cuidador.

Por outro lado, o estabelecimento de uma base segura para a criança, a partir de uma relação 

de  qualidade  que  tem como  aspecto  principal  um cuidador  disponível,  sensível  e  responsivo, 

propicia  as  condições  para  o  desenvolvimento  da  autoestima,  habilidades  sociais  e  resiliência 

infantis. Estas características permitem a exploração segura do mundo, por parte da criança e cria 

condições para o desenvolvimento saudável das suas competências (Bowlby, 1990).

Intervenção

Como  as  sessões  de  intervenção  ocorreram  semanalmente,  no  período  da  tarde,  as 

participantes que trabalhavam obtiveram dispensa para participar do programa. P1 chegou atrasada 

em algumas sessões por motivo de trabalho como garçonete o que incluía, também, participar de 

alguns  eventos  durante  a  madrugada  ou  em outros  horários  aleatórios.  P7  obteve  dispensa  do 

trabalho para participar, negociando a sua folga como encarregada de supermercado. P8 teve as suas 

faltas  abonadas,  já  que a  sua participação no programa foi  sugerida pelo  médico da UBS que 

acompanhava a sua gestação. O mesmo percebeu traços de estresse na participante e optou por não 

medicá-la devido à gravidez. Desta forma, foi emitida uma declaração de comparecimento semanal 

relativa à sua participação no programa para justificar as suas faltas ao trabalho em uma fábrica de 

bolsas.

A Tabela 5 apresenta a frequência das participantes às sessões. Observa-se que P2 faltou nas 

8ª, 9ª e 10ª sessões, retornando nas duas últimas. O motivo foi o aborto espontâneo do bebê. P7 



54

faltou na décima sessão por motivo do nascimento do bebê. O fato de P7 retornar para as sessões 

uma semana após o nascimento do bebê,  somado  ao comparecimento das participantes  à maioria 

das sessões (apesar das diversas mudanças de local que ocorreram inicialmente) apontam para a 

adesão das mesmas ao programa.

Tabela 5
Frequência das participantes às sessões de intervenção

Sessão P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 Legenda: cor azul = presença
   cor branco = ausência

 Ao término das intervenções, as participantes solicitaram a continuidade dos grupos, pois 

avaliaram de forma positiva os encontros. Na impossibilidade da continuidade do trabalho naquele 

momento  e  naquele  local  (o  CAPS é  direcionado  ao  atendimento  de  usuários  com transtorno 

mental), P 5 solicitou psicoterapia com a pesquisadora ao término da fase de follow-up.

 Para  uma  melhor  compreensão  das  características  das  participantes,  é  importante 

contextualizar a realidade local quanto as  peculiaridades encontradas na rede de atendimento em 

saúde  no  município.  Dentre as  dificuldades  existentes  no momento da realização do programa, 

havia algumas limitações impostas ao atendimento das gestantes, tais como: número limitado de 

consultas do pré-natal,  número limitado de  ecografias, falta e  mudança frequente  de  médicos na 
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rede  municipal,  incerteza  sobre  o local  e  o  médico que  atenderia  o  parto,  insegurança sobre a 

qualidade do atendimento médico por ocasião do parto. 

P5 e P8 relataram situações de negligência médica na hora do parto dos filhos mais velhos. 

Em  contrapartida,  P1  e  P3  referiram  experiência  própria  positiva  enaltecendo  o  cuidado  e  a 

responsabilidade dos médicos e enfermeiros por ocasião do nascimento das suas filhas mais velhas. 

Esclarecido o contexto social das participantes da pesquisa,  apresenta-se o desenvolvimento 

das  sessões  do  programa  de  intervenção na  Tabela  6. Foram  descritas  as  inquietações  das 

participantes, os apontamentos realizados pela pesquisadora e o desfecho realizado em cada sessão. 

É importante ressaltar que os indicativos de risco e de proteção presentes na amostra: 'estado 

emocional negativo da mãe' e a 'utilização de práticas parentais negativas' na educação dos filhos 

foram considerados no decorrer do programa. No contexto dos temas abordados em cada sessão, 

sempre que possível, estes aspectos foram abordados com as participantes.

Em contrapartida,  buscou-se  incrementar  os  indicativos  de  proteção  encontrados  entre  as 

participantes: 'práticas parentais positivas' e 'presença do pai e da mãe'. Em relação ao primeiro, 

sabe-se  que  a  presença  de  práticas  parentais  positivas “per  se” não  implica  em  estilos  mais 

adequados à educação dos filhos, a não ser que as práticas negativas sejam substituídas por outras 

mais saudáveis. Este aspecto foi focado no programa, com o objetivo de desenvolver recursos mais 

assertivos entre as participantes, em relação à educação dos filhos.

Quanto ao segundo indicativo ('presença do pai e da mãe'), constatou-se o desejo da maioria 

de que este comportamento ocorresse na realidade. Para tanto, foi aberto um espaço no programa 

para trazer os companheiros para as sessões de intervenção, com o intuito de potencializar a sua 

participação no processo.
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Tabela 6
Desenvolvimento das sessões de intervenção

Sessão Inquietações das participantes Apontamentos realizados pela pesquisadora Desfecho

1ª Preocupação em saber se há apego seguro quando a 
gravidez não foi planejada

Importância dos fatores de proteção presentes na situação, os quais 
podem minimizar o risco presente em uma gravidez indesejada

Ps verbalizaram compreensão de que o AS pode ocorrer mesmo em 
situações de vulnerabilidade

2ª Interesse em saber  se estresse, fumo, álcool, 
alimentação e dores prejudicam a gravidez

Exercícios para o  manejo do estresse. Alimentação saudável na 
gravidez.Efeitos do uso de fumo, álcool e drogas na gravidez

Ps relataram diminuição do estresse, após relaxamento realizado na sessão. 
Propuseram-se a seguir as dicas sobre alimentação.

3ª Medo do parto e insegurança em relação ao 
atendimento público na obstetrícia no município

O medo como resultado do desconhecimento da atitude mais indicada 
frente a cada fase do parto. Esclarecimentos sobre o procedimento 
adotado pelo município em relação aos partos

Ps verbalizaram tranquilidade após saberem o que fazer diante do 
desenrolar do parto e diante do conhecimento sobre o atendimento 
municipal em relação aos partos

4ª Preocupação com a realização de laqueadura e 
vasectomia

Esclarecimento sobre os procedimentos para a realização de ambos no 
município

Ps revelaram alívio ao saber que podem acessar estes procedimentos no 
município

5ª Preocupação sobre a educação dos filhos (se estavam 
agindo corretamente); como lidar com mais de um 
filho

Manejo do comportamento da criança resultante das características de 
cada fase do desenvolvimento infantil. Manejo do relacionamento entre 
irmãos

Ps compreenderam que os comportamentos estão relacionados às fases em 
que as crianças se encontram. Conhecer as características de cada fase 
auxilia no manejo destes comportamentos.

6ª Interesse em saber como manter a paciência com os 
filhos

Técnicas de controle da raiva e do estresse Ps verbalizaram sentimento de segurança por terem aprendido recursos para 
controlar os sentimentos negativos em relação aos filhos.

7ª Interesse em saber como lidar com os ciúmes entre 
irmãos

Crenças e atitudes que favorecem o ciúme entre irmãos Ps relataram  mudança na compreensão de alguns comportamentos infantis, 
no que refere ao ciúme

8ª Preocupação em saber o que leva uma criança a ficar 
com raiva

Explicação das necessidades e limitações de cada faixa etária, de acordo 
com a fase de desenvolvimento da criança

Ps verbalizaram compreensão do desenvolvimento da criança e das causas 
para a raiva infantil

9ª Interesse em saber se o estilo parental utilizado é o 
correto

Explicação das diferentes práticas parentais e as consequências do uso 
de cada uma delas 

Ps relataram necessidade de rever e mudar as práticas parentais negativas

10ª Interesse em saber se usar palmada na educação é 
correto

Tipos e efeitos da utilização das diferentes formas de disciplina positiva 
e das formas coerciitivas de educar

Ps relataram  compreensão sobre os benefícios da utilização da disciplina 
positiva em detrimento das formas coercitivas de educar

11ª Preocupação em como utilizar formas de conexão com 
a criança com pouco tempo disponível para os filhos

Diferentes formas de conectar-se com a criança: olhar, toque, palavra. Ps verbalizaram compreensão de que o pouco tempo com a criança não 
impede a conexão com os filhos

12ª Preocupação em como proteger as crianças dos 
malefícios da tecnologia

Esclarecimentos sobre a necessidade da colocação de regras para o uso 
dos recursos tecnológicos por meio do poder que a mãe exerce sobre os 
seus filhos

Ps relataram compreensão de que podem desenvolver o controle sobre a 
educação dos filhos e as formas de fazê-lo, inclusive no que se refere ao uso 
dos recursos da tecnologia
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Além  do  exposto  acima, os  resultados  encontrados  na  fase  de  pré-teste  em relação  aos 

instrumentos aplicados na amostra também foram considerados no decorrer das sessões. Assim, em 

relação à tendência para o abuso físico  e para a utilização de práticas parentais negativas com os 

filhos  mais  velhos  e  com os  bebês,  abordou-se  formas  de  controle  do  estresse  e  recursos  de 

disciplina positiva para manejar as crianças.

Em relação às habilidades sociais adequadas já existentes entre as participantes, buscou-se 

potencializá-las por meio da apresentação de diversas estratégias interativas positivas. Quanto à 

sinalização de dificuldades presentes entre os filhos das participantes, focou-se na discriminação 

entre os comportamentos que a criança pode e que não pode controlar. Estes últimos, muitas vezes, 

relacionados ao seu momento do desenvolvimento ou às dificuldades apresentadas. Neste sentido, 

pretendeu-se demonstrar a significativa mudança das práticas maternas quando há compreensão das 

limitações da criança diante de algumas exigências sobre o seu comportamento.

Observa-se  que  a  roda  de  conversa  (Campos,  2000;  Freire  &  Shor,  1987)  foi  uma  das 

metodologias mais frequentemente utilizadas nas sessões de intervenção.  Este recurso oportunizou 

diálogos, criando possibilidades de produção e ressignificação do sentido sobre as experiências das 

participantes, no contexto dos temas propostos no programa. Foi selecionada com o objetivo de 

favorecer o entrosamento e  a  confiança,  a  partir  da  própria  expressão  e  da escuta.  A roda de 

conversa permite, ainda,  estimular a construção da autonomia  por meio da problematização, da 

troca de informações e da reflexão para a ação. Assim, as participantes sentiram-se valorizadas pois 

o  conhecimento  e  a  experiência  como  esposas  e  mães  foram  respeitados,  promovendo  uma 

discussão sobre a teoria e a “praxis” das mesmas.

 As reações das participantes frente a gestação variaram de satisfação e desejo de estar grávida 

(P1, P3, P4) até preocupação com o fato de não ter desejado a gravidez naquele momento (P5, P6, 

P7 e P8).  Estas  últimas  já possuíam filhos “Já tenho dois e  mais um agora”  (P8).  Observou-se a 

necessidade de empoderar estas mulheres no sentido de poderem optar por engravidar ou não e 
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também de  selecionarem um método contraceptivo  eficaz.  P5  e  P8 demonstraram interesse  na 

realização  de  laqueadura  ou  vasectomia.  A pesquisadora  buscou  as  informações  sobre  estes 

procedimentos na Secretaria de Saúde, as quais foram transmitidas ao grupo.

Uma das inquietações mais recorrentes das participantes P5, P6, P7 e P8 foi saber se o fato de 

não terem desejado a gravidez interferiria no estabelecimento do apego seguro. Diante da exposição 

de que este tipo de relação é  influenciada também a partir de  outros  aspectos  considerados como 

protetivos  (rede de apoio familiar e social, resiliência, flexibilidade diante dos fatos da vida), as 

participantes ficaram mais tranquilas.

Durante as sessões de intervenção, verbalizou-se as dificuldades encontradas em relação  à 

atuação como  mãe, mulher e trabalhadora,  ressaltando o esforço necessário para conciliar  estes 

papéis.  As  participantes  relataram a necessidade de compreensão do momento de vida delas por 

parte  do  companheiro,  principalmente  no  que  diz  respeito  às  mudanças  físicas  e  psicológicas 

decorrentes da gestação. Gostariam também que os companheiros ficassem mais disponíveis para o 

cuidado com as crianças. 

Um dos  pontos  mais  discutidos  durante  as  sessões  foi  a  tendência  das  participantes  para 

apresentarem  estresse,  principalmente P5,  P6,  P7  e  P8.  As  mesmas  revelaram insegurança  no 

sentido de  transmitirem o estresse e irritabilidade para os filhos. Desta forma, as sessões foram 

planejadas focando o controle e o manejo da raiva e do estresse com diversas sugestões e exercícios 

de relaxamento realizados no decorrer do programa e como tarefa para casa.

Outra preocupação  trazida  pelas  participantes foi antecipar  como  seria  o  relacionamento 

familiar após o nascimento do bebê. Buscaram saber também se educavam de forma correta os seus 

filhos. Aspectos relacionados com a rede de apoio foram evidenciados, por meio da expressão da 

necessidade de alguém que cuidasse das crianças e dos bebês, na ausência das  participantes. De 

modo geral, referiram sentirem-se divididas, se por um lado apresentaram a necessidade de apoio, 

por outro, expressaram incômodo com a rede intrusiva (mãe, por parte de P7 e P8; sogra, por parte 
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de P3 e P5 que interferiam excessivamente na educação dos filhos).

De acordo com os resultados das avaliações de cada sessão de intervenção, realizadas pelas 

participantes, observa-se que todas avaliaram positivamente os aspectos abordados em cada sessão 

(conteúdo,  vídeo  exibido,  roda  de  conversa,  exercícios  práticos).  Em  geral,  as  participantes 

evidenciaram que foi importante a troca de experiências com o grupo e que o fato de partilharem as 

dúvidas, anseios e preocupações resultou em tranquilidade e mais segurança frente aos desafios 

cotidianos. Abreu-Lima et al. (2011) refere que nas intervenções grupais reconhece se a vantagem‐  

de  diminuírem  os  sentimentos  e  as  experiências  de  isolamento,  permitindo  a partilha  de 

experiências similares, bem como a possibilidade de modelagem e apoio mútuo entre os pais.

 As vantagens enumeradas vão desde saber se a maneira como estavam educando os filhos era 

a mais correta, a necessidade de compreensão deste momento de vida (gravidez, parto, cuidados 

com os filhos) por parte dos companheiros. Demonstraram interesse em manejar o ciúme do irmão 

mais velho em relação ao bebê, encontrar uma forma eficaz de conciliar o trabalho e cuidado dos 

filhos e manejar as interferências familiares intrusivas.

Os motivos elencados para justificar o que não agradou as participantes foram problemas de 

interação no grupo,  tais  como participante  que  falava  em excesso,  comentários  desnecessários, 

distrações  e  interrupções.  Duas  participantes  referiram  mal-estar  derivado  de  enjoo/náusea, 

vergonha em se expor, hipersonia.

Em geral, demonstraram descontentamento com eventuais mudanças do local e dos horários 

para  a  realização das  sessões  e  cancelamento do relaxamento por  falta  de colchonetes.  Com a 

proximidade  do  término  da  intervenção  relataram  desagrado  e  demonstraram  desejo  da 

continuidade do trabalho “principalmente agora que os bebês vão nascer e que tudo vai ficar mais 

difícil” (P5).

Observa-se  que  as  participantes  aprovaram os  temas  trabalhados  que  foram considerados 

relevantes para a sua prática como mães. Relataram entrarem em contato com os temas do Apego, 
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Estilos Parentais e Disciplina Positiva pela primeira vez. Um dos aspectos mais relevantes trazido 

pela maioria das participantes foi a possibilidade de troca de experiências entre si, o que permitiu 

outras visões sobre os temas e ampliar o seu repertório de conhecimentos sobre as crianças.

Duas  participantes  descreveram incômodo em relação a  P5,  no  sentido  de  que  a  mesma 

frequentemente descrevia situações pessoais durante as sessões, o que desfocava do tema proposto. 

Diante deste fato, a pesquisadora precisou utilizar de técnicas de manejo de grupo com o objetivo 

de desencorajar tais atitudes. Referiram desconforto em relação à troca do local de realização das 

sessões.  Apesar  do  fato,  todas  as  participantes  continuaram no  grupo,  mesmo  em outro  local. 

Conclui-se que a coesão construída pelo grupo favoreceu a adesão das participantes às sessões.

No campo da ficha de avaliação destinado ao registro das dúvidas e sugestão de temas a 

serem abordados nas sessões predominou a preocupação em como será o relacionamento familiar 

após o nascimento do bebê, principalmente em relação ao ciúme fraterno. Em segundo lugar, as 

participantes relataram medo e insegurança em relação ao parto.

As demais dúvidas abrangeram a educação dos filhos (forma correta de educar, como lidar 

com  os  conflitos),  aspectos  da  gravidez  (dores  abdominais,  alimentação,  riscos  para  aborto  e 

consequências do uso de álcool e cigarro, exercícios físicos, tipos sanguíneos, laqueadura); manejo 

do bebê (tempo para amamentação, uso de chupeta, cólicas infantis).

Os temas abordados no programa de intervenção propostos pelas participantes são mostrados 

na  Tabela  6A.  Estes tópicos foram extraídos do questionário sobre os  indicativos   de risco e de 

proteção (da parte  destinada aos  dados pessoais  que continha uma pergunta sobre os  temas de 

interesse das participantes) e das fichas de avaliação respondidas pelas participantes a cada sessão.

Os  assuntos  sugeridos  foram abordados  nas  sessões  relacionadas  ao  temas  propostos  no 

programa.  Por  exemplo,  os  procedimentos  para  laqueadura  e  vasectomia  foram tratados  na  3ª 

sessão, cujo tema foi o parto. 
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Tabela 6A
Conteúdo abordado nas sessões de intervenção com os temas sugeridos

Sessão Tema Temas sugeridos pelas participantes Desfecho

1ª Apego * *

2ª Gravidez Como evitar enjôo e náusea; riscos do fumo e alcool; dores e 
cólicas; alimentação; incompatibilidade sanguìnea

Transmissão oral das informações solicitadas a partir do site 
brasil.babycenter.com 

3ª Parto Procedimentos para vasectomia e laqueadura no município; 
depressão pós-parto

Transmissão oral das informações a partir de consulta à assessoria da 
Secretaria de Saúde do município e do DSM-V

4ª Amamentação Idade limite  para amamentar no peito; como   lidar com as 
cólicas do bebê; uso da chupeta

Transmissão oral das informações a partir do livro: Momentos decisivos do 
desenvolvimento infantil (Brazelton, 2002)

5ª Desenvolvimento da 
criança de 0-8 anos

Como lidar com a birra Transmissão oral das informações solicitadas a partir do site 
brasil.babycenter.com e handinhandparenting.org

6ª Maus-tratos infantis Prejuízos da palmada Transmissão oral das informações a partir do livro Inventário de Estilos 
Parentais (Gomide, 2006)

7ª Raiva e estresse Como evitar o estresse Transmissão oral das informações (livro: Relaxamento para todos: controle o 
seu estresse, Lipp, 1997)

8ª A criança com raiva Como lidar com o ciúme entre irmãos Transmissão oral das informações a partir do site handinhandparenting.org

9ª Estilos parentais Relacionamento familiar após o nascimento do bebê; 
divergências dos pais na educação

Transmissão oral sobre o funcionamento familiar no nascimento do bebê 
(livro: As Mudanças no Ciclo de Vida Familiar (Carter e McGoldrick,1995)

10ª Disciplina positiva * '*

11ª Como conectar-se à criança * *

12ª Empoderamento da 
mulher-mãe

* *

Legenda: * - nenhum tema solicitado
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No município, o  procedimento de laqueadura era realizado no momento do parto, desde que 

liberado  pela  Secretaria  de  Saúde.  Para  autorização  da  cirurgia,  era  necessário  atender  alguns 

critérios,  tais  como:  idade,  número  de  filhos  e  risco  à  saúde.  Observa-se,  ainda,  na  tabela,  o 

desfecho para cada tema tratado.

As participantes solicitaram temas relacionados à gestação em si, tais como: enjoo, náusea, 

alimentação mais correta para o período da gravidez, efeitos do álcool e drogas, causas para a má 

formação do feto, dentre outros. Quanto à amamentação: idade máxima da criança para mamar no 

peito, cólicas do bebê, uso da chupeta e mamadeira. Quanto à forma de educar: birra e palmadas. 

Quanto à si mesmas: estresse, ciúmes entre irmãos e relacionamento conjugal após o nascimento da 

criança.

Para atender a solicitação de incluir o companheiro no programa, foi agendada uma sessão 

com os pais dos bebês.  O objetivo proposto foi  auxiliar na compreensão a respeito da gravidez e 

apontar formas de participação no processo. No entanto, compareceu apenas um pai (P5). P3, P6 e 

P8 haviam comentado que os companheiros dificilmente compareceriam pois não consideravam 

importante  a  sua  participação,  mas  que  tentariam  convencê-los.  Os  companheiros  de  P1e  P4 

confirmaram mas não compareceram, pois tiveram compromisso de trabalho.

Foi realizada uma sessão individual  com o companheiro de P5 abordando características do 

período  gestacional.  As dúvidas  a  respeito  do  desenvolvimento  do  bebê  foram esclarecidas.  O 

participante referiu observar estresse acentuado na companheira e certa rejeição da mesma por sua 

pessoa.  Foi  explicado  que,  algumas  mulheres,  no  período  gestacional  podem  afastar-se 

temporariamente dos companheiros, como característica da gravidez (Maldonado, 1997).

As participantes solicitaram também a realização de sessões com os irmãos dos bebês, com o 

objetivo  de auxiliar  na aceitação do bebê e  abordar  o ciúme entre  irmãos.  A identificação das 

crianças participantes e a frequência das mesmas às sessões, estão apontadas na Tabela 7.
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Tabela 7
Frequência dos filhos no grupo das crianças

P Filhos Idade Grupo de crianças

1ª sessão 2ª sessão 3ª sessão

P1 Fa 1 6 a

P3 Fa 3 6a x x

P5 Fa 5 11a

Fa 5 6a

Fo 5 3a

P6 Fo 6 6a x x

P7 Fo 7 7a x

P8 Fa 8 7a x x x

Fo 8 1a4m

Legenda: Fa – filha
     Fo – filho

  A primeira sessão com as crianças foi realizada entre a 11ª e 12ª sessão da intervenção e a 

segunda após o término  do programa.  Fa5 não pode participar porque o pai (professor) precisou 

repor aulas no dia da sessão em função da greve dos professores e Fo7 não compareceu porque a 

sua  irmã  tinha  acabado  de  nascer.  Na  segunda  sessão,  Fa5  faltou  pelos  mesmos  motivos 

apresentados na primeira sessão. Fa1 não participou das sessões por serem realizadas no sábado 

pela manhã (a mãe trabalhava nas sextas à noite como garçonete em eventos e alegou precisar 

repousar no dia seguinte).

Foi agendada uma sessão de follow-up para as crianças. No entanto, apenas Fa8 compareceu, 

Fa3 viajou com a avó, Fa5 não pode comparecer porque o pai precisou repor aulas (em função da 

greve  dos  professores),  Fo6 faltou  sem justificativa  e  Fo7 estava  na  casa  do  pai  (os  pais  são 

separados) e não compareceu. Vale ressaltar que nesta fase, todos os bebês já haviam nascido.

Os objetivos, as estratégias, o desenvolvimento e os resultados das sessões realizadas com as 

crianças  estão  demonstrados  na Tabela  8.  Fa3 apresentou características  de  conduta  prossocial, 

interagindo com as outras crianças e perguntando sobre como eram as escolas onde  estudavam. 

Afirmou que sabia que a mãe sempre a amaria, mesmo com a chegada do bebê. Disse que talvez 
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ficasse com ciúme porque a mãe teria que ficar com o bebê o tempo todo.

Tabela 8
Conteúdo abordado nas sessões com as crianças

Sessão Objetivo Estratégias Desenvolvimento Resultados

S1 Verificar os 
sentimentos 
das crianças 
sobre o bebê

Livro infantil “Vou ganhar um 
irmãozinho” (Gray e Nayler, 
2007); desenhos sobre a família 
e o bebê

Foi apontado que a chegada de 
um irmãozinho traz vários 
sentimentos para os pais e para 
as crianças. Alguns podem ser 
positivos e outros negativos

As crianças desenharam a 
família com o bebê 
incluído, com os 
sentimentos de cada 
pessoa da casa

S2 Verificar as 
mudanças na 
família com a 
chegada do 
bebê

Livro infantil “Mamãe botou 
um ovo” (Cole, 2011); massa de 
modelar

Foi explicado que algumas coisas 
mudam na família com a chegada 
do irmãozinho e as características 
do bebê

As crianças desenharam 
várias situações de 
mudança que podem 
ocorrer na família

S3 Aprender a 
lidar com o 
ciúme

Conversa sobre o que é ciúme  
(folder disponível em www. 
understandingchildhood.net) 

Foram abordadas diversas formas 
de lidar com o ciúme

F8 relatou que a mãe está 
bastante nervosa e que fica 
com ciúme por causa do 
bebê. Verbalizou ter 
gostado das ideias sobre o 
que fazer quando sentir 
ciúmes

Fo7  apresentou  comportamento  agitado,  chamando  a  atenção  dos  demais  por  meio  de 

comportamentos inadequados (correndo pela sala durante a execução das atividades, falando que 

iria  mostrar  o  “bumbum”).  Neste  caso,  a  autora  precisou  intervir  desqualificando  estes 

comportamentos e reconhecendo as atividades realizadas pelas demais crianças. Fa8 expressou as 

mudanças que aconteceriam na sua casa com a chegada do bebê. Na sessão de follow-up referiu que 

a mãe era muito brava com ela e com o irmão, inclusive com o bebê. 

A criança é sensível às mudanças impostas ao seu contexto familiar com o nascimento de 

mais um membro familiar. A gravidez e o nascimento de um irmão exige readequação dos papéis e 

da dinâmica familiar e apresenta estressores próprios deste momento, exigindo dos seus membros 

esforços para adaptar-se à nova situação (Murta et al., 2011).

 Estes esforços também dizem respeito ao fato de os pais dividirem a atenção com mais uma 

criança, cuidando para não dedicar-se somente ao bebê, em detrimento do(s) outro(s) filho(s).Neste 
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contexto,  é  muito importante  o apoio conjugal e  familiar  para que principalmente a mãe possa 

dedicar-se a esta tarefa desafiadora: ser mãe de dois ou mais filhos e continuar desempenhando os 

demais papéis (esposa, mulher, trabalhadora).

No que se refere ao ciúme fraterno é importante ressaltar a importância de orientar os pais  

sobre o manejo deste sentimento (Oliveira & Lopes, 2010; Pereira & Lopes, 2013).. Neste sentido, 

o assunto foi abordado também nas sessões de intervenção com as participantes, no decorrer da 

oitava sessão. Percebe-se que a forma como os pais lidam com a surgimento do ciúme entre irmãos 

é fundamental para minimizar ou acentuar este sentimento na criança.

Sessões individuais

Conforme  foi  combinado  no  início  do  programa,  foram  realizadas  algumas  sessões 

individuais, de acordo com a necessidade e a solicitação das participantes. O momento, o motivo, o 

assunto trabalhado e os encaminhamentos realizados nas sessões emergenciais  são mostrados na 

Tabela 9. 

Tabela 9
Conteúdo abordado nas sessões emergenciais

P Sessão Individual Motivo Assunto trabalhado Encaminhamento e resolução

P4 Após a 9ª sessão
Pesadelo em que o bebê vai a 
óbito

Esclarecer que pesadelos com os 
bebês são ocorrências esperadas 
no período da gravidez, segundo 
Gallbach (1995)

P4 ficou mais tranquila

P5 Após a 7ª sessão Conflitos conjugais
Identificar as causas dos 
conflitos

Encaminhamento do casal 
para psicoterapia

P7
Após a 3ª ssessão

Angústia por não saber como 
explicar para o filho mais 
velho a ausência do pai do 
bebê

Desenvolver autocontrole para 
não antecipar estas questões e 
somente responder quando o 
filho perguntar

Exercícios de relaxamento 
frente à ansiedade sobre a 
situação

P7
Após a 11ª sessão

Preocupação com baixo 
desempenho escolar do filho 
mais velho

Investigar possível dificuldade 
de aprendizagem

Encaminhamento da criança 
para avaliação na Sec. 
Educação

Na sessão individual realizada com P4, foi tratado sobre um pesadelo sobre a morte do bebê. 
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Maldonado  (1997)  descreve  a  ocorrência  de  pesadelos  em  mulheres  grávidas  como  uma 

característica deste período da vida, algumas vezes relacionada ao medo de perder ou de parir um 

filho com deficiência. A participante concluiu que este tipo de pesadelo é comum em mulheres 

grávidas, tranquilizando-se.

Na sessão realizada com P5 foram abordados os conflitos com o pai do bebê. Os conflitos 

familiares são compreendidos como fatores de risco para a ocorrência de maus-tratos (Ceconello et 

al., 2003 De Antoni et  al., 2007). Foi sugerido psicoterapia para o casal que iniciou o processo após 

o término da pesquisa.

Na primeira sessão individual, P7 referiu angústia em abordar o fato de o bebê não ter pai 

com o filho mais velho. A participante é separada do pai do primeiro filho e é mãe solteira do bebê. 

O fator monoparentalidade é apontado também como  indicativo  de risco, conforme De Panfilis 

(2006).

Na segunda sessão solicitada por P7, surgiu a preocupação com o baixo desempenho escolar 

do menino. Foi realizado o encaminhamento da criança para avaliação diagnóstica na Secretaria de 

Educação do município, a qual permaneceu em fila de espera para triagem na referida Secretaria.

A partir  deste  ponto,  serão  discutidos  os  resultados  obtidos  por  meio  da  aplicação  dos 

instrumentos.

Potencial de Abuso Físico

Os escores obtidos por meio da aplicação do Child Abuse Potential Inventory – CAP, podem 

ser verificados na Tabela 10. Devido à pontuação nas Escalas que apontam distorção, os resultados 

de P3 e P8 devem ser considerados com parcimônia. P3 pontuou a escala Inconsistência (respostas 

inconsistentes) no pré e pós-teste e Respostas ao Acaso (respostas aleatórias) no follow-up. P8 

pontuou a escala Inconsistência nas três fases da pesquisa.
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Tabela 10
Resultados do Child Abuse Potential Inventory - CAP

Escala
P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp

Abuso

                Sof.

                Inf.

               Fam.

               Out.

225 295 298 216 299 271 302 276 328 251 337

- 155 - - - 185 - 155 153 - - - 185 - 205 207 372 222 342 199 259

35 - - 54 - 58 - - 24 - - 32 37 26 - 28 - 26 36 - 36

- - - - 37 26 - - - 32 20 - 32 20 32 - - - 32 - -

- - - - - - - - - - - - - 23 22 22 22 - - - -

Validade

Inconsistência x x x x x x x

Rs ao acaso x

Legenda: Sof. - sofrimento
    Inf. - infelicidade
    Fam. - família

                Out. - Outros
                Inconsist. - inconsitência

Observa-se que P3 acentuou o potencial para abuso no follow-up e P8 diminuiu o potencial do 

pré para o follow-up. P1 apresentou risco discreto no pré e pós-teste o qual desapareceu no follow-

up.P4 e P5 apresentaram baixo risco para abuso. P6 e P7 apresentaram potencial  para o abuso 

físico nas três fases do estudo. P6 apresentou diminuição do risco do pré para o pós-teste e aumento 

do risco do pós-teste para o follow-up. Já, P7 aumentou o risco do pré para o pós e para o follow-

up. De maneira geral, quatro das sete participantes apresentaram potencial para abuso físico. As 

participantes  pontuaram  quatro  escalas (Sofrimento,  Infelicidade,  Problemas  com  a  Família  e 

Problemas com os Outros) das seis possíveis.  As Escalas Rigidez e Problemas com a Criança e 

Consigo Mesmo completam as escalas que compõe o teste.

As participantes apresentaram resultados compatíveis com a Escala Sofrimento que se refere à 

percepção do sofrimento derivado de problemas de ajustamento pessoal ou resultante do estresse 

parental, no relacionamento dos pais com as crianças. Este sofrimento pode ser expresso por meio 

da raiva, ansiedade, tristeza, solidão e medo. Diz respeito à família problemática, frustração, baixa 

autoestima, problemas com saúde, problemas com outros, problemas pessoais, rigidez na educação 

e pessimismo. Todos estes quesitos estão associados ao incremento do potencial para o abuso físico 

da criança (Milner, 1986; Rios, 2010).
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A escala  Infelicidade  também foi  encontrada  na mesma frequência entre  as  participantes. 

Refere-se à infelicidade decorrente da vida e dos relacionamentos interpessoais (filho problemático, 

problemas  de  saúde,  depressão,  baixa  autoestima,  solidão,  rejeição,  pessimismo,  medo  e  vida 

sexual). Gera dificuldades na interação com a criança, o que, por sua vez pode levar à ocorrência de 

maus-tratos (Milner, 1986; Rios, 2010).

Entre as participantes foi observada a Escala Problemas com a Família. Esta escala aponta 

para diversos problemas familiares e dificuldade de interação entre os membros, inclusive pode 

apontar a presença de violência familiar (Milner, 1986). A Escala Problemas com os Outros também 

foi encontrada entre as participantes. Abrange dificuldades nos relacionamentos pessoais. Os outros 

são  percebidos  como fonte  de  infelicidade,  dor  e  desapontamento  e  não  como fonte  de  apoio 

(Milner, 1986).

Por meio da compreensão de que o potencial para o abuso físico da criança é composto pela 

presença das escalas relacionadas acima, conclui-se que P6, P7 e P8 apresentaram risco para a 

ocorrência do abuso físico da criança. Os resultados encontrados nas três fases do estudo (pré, pós-

teste e follow-up) apontaram que o risco presente inicialmente permaneceu ou intensificou após a 

realização da intervenção. Este resultado pode ser compreendido por meio da análise do momento 

vivido pelas participantes entre o pós-teste e o follow-up. Exceto o bebê de P7, os demais nasceram 

no intervalo entre o pós-teste e o follow-up. Murta (2011) relaciona os estressores específicos da 

gravidez e parto encontrados em seu estudo que somados aos diversos estressores já existentes, 

podem concorrer para acentuar o risco para o abuso físico.

Estilo Parental

Os  estilos  parentais  utilizados  pelas  participantes  com  os  filhos  mais  velhos  estão 

demonstrados na Tabela 11. Em virtude de P5 ter três filhos e P8 dois, ficaram livres para escolher 

sobre quem embasariam as respostas ao inventário. Ambas escolheram as filhas primogênitas.
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Tabela 11
Resultados do Inventário De Estilos Parentais – IEP

P
Pré-teste Pós-intervenção Follow-up

Escore Percentil Interp. Escore Percentil Interp. Escore Percentil Interp.

P1-F1 5 55 Regular 5 55 Regular 6 60 Regular

P3-F3 -8 10 Risco 3 45 Regular -3 20 Risco

P4-F4 * * * * * * * * *

P5-F5 9 75 Regular 12 85 Ótimo 7 65 Regular

P6-F6 -1 25 Risco -4 20 Risco -3 20 Risco

P7-F7 3 45 Regular  -6  15 Risco 0 30 Regular

P8-F8 -22 1 Risco -18  1 Risco -28 1 Risco

Nota: P4 não respondeu o teste por não possuir filhos

Todas as participantes mantiveram os resultados obtidos no pré-teste na situação de  pós-teste 

e no follow-up. P1, P5 e P7 obtiveram estilo parental regular e P3, P6 e P8 apresentaram estilo de 

risco. Constatou-se, assim, estilo parental de risco em três das seis participantes. Houve alteração do 

pré para o pós-teste, sendo que P3 migrou do risco para a condição regular e P7 saiu da condição 

regular para o risco.

No  pós-teste  observou-se  que  P5  alterou o  seu estilo  para  'Ótimo'.  Este  estilo  denota  a 

utilização acentuada de práticas positivas e consequente ausência das negativas. A predominância 

da utilização de práticas parentais positivas tende a levar a criança a manifestar emoções positivas 

(Belsky, 2005) e a ser bem-sucedida na escola (Steinberg, 2001). 

Para  Gomide  (2006)  o  resultado  da  utilização  das  práticas  depende  da  frequência  e  da 

intensidade  das  estratégias  educacionais  positivas  e  negativas  utilizadas.  O estabelecimento das 

práticas parentais ocorre a partir das características dos pais (idade, escolaridade, renda e etnia) e 

dos filhos (sexo, idade, ordem de nascimento e personalidade).

Frente  aos  resultados  das  participantes  no  pré-teste,  Gomide  (2006)  aconselharia  a 

participação em grupos de  treinamento de pais  para  P7 (Estilo  Regular  Abaixo da  Média)  e  a 

leitura de livros com o objetivo de aprimorar as práticas parentais para P1 e P5 (Estilo Regular 

Acima da Média). Frente ao Estilo Parental de Risco apresentado por P3, P6 e P8, sugere-se a 
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participação em programas de intervenção terapêutica, com o objetivo de enfocar as consequências 

do uso de práticas parentais negativas sobre o desenvolvimento infantil.

Observa-se que as práticas de risco mais utilizadas por ordem de frequência, segundo a Tabela 

11A, foram a  monitoria  negativa;  punição  inconsistente,  negligência,  abuso  físico e  disciplina 

relaxada. A literatura discorre exaustivamente sobre os efeitos da utilização de práticas educativas 

negativas sobre o desenvolvimento da criança (Gomide, 2006).

Tabela 11A
Práticas educativas das participantes segundo o Inventário de Estilos Parentais - IEP

Práticas
Educativas

P1 P3 P5 P6 P7 P8

Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp

MP 6 9 12 7 10 11 12 12 12 9 9 8 12 6 11 5 6 6

CM 10 7 12 5 9 9 10 12 12 12 10 11 8 8 11 6 4 5

PI 0 2 1 4 4 5 1 2 2 5 6 4 2 5 3 7 6 8

NE 2 3 5 2 1 2 2 0 0 4 4 3 4 4 4 8 5 8

DR 1 0 1 6 5 4 4 0 5 3 0 2 3 2 4 5 6 8

MN 8 4 9 5 4 8 6 8 9 7 11 11 8 5 9 6 4 8

AF 0 3 2 4 2 4 0 0 1 3 2 2 0 5 2 7

Legenda:   - MP – monitoria positiva
   - CM – comportamento moral
   - PI – punição inconsistente

                 - NE – negligência
                 - DR – disciplina relaxada
                 - MN – monitoria negativas
                 - AF – abuso físico

Dentre as práticas parentais negativas, a monitoria negativa compreende educar por meio da 

fiscalização excessiva dos comportamentos da criança por meio de regras e de ordens. Esta prática 

resulta  em  supervisão  estressante  que  leva  ao  estabelecimento  da  desconfiança,  hostilidade, 

insegurança,  comportamento  dissimulado  nas  interações  entre  pais  e  filhos  e  dependência 

emocional  por  parte  da  criança.  Pode  trazer  como  consequências  a  médio  e  a  longo  prazos: 

ansiedade, depressão, comportamento antissocial e delinquente  (Gomide, 2006).

A punição inconsistente é caracterizada pela educação da criança em função do humor dos 

pais. Esta prática leva a criança à interpretação confusa dos seus limites, pois ora é estimulada, ora 
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repreendida pelo mesmo comportamento. A criança aprende a discriminar o humor dos pais e não o 

comportamento que deve ou não ser emitido. Resulta em distorção na formação dos valores morais 

(Carvalho & Gomide, 2005).

Ainda como práticas educativas negativas,  a negligência  e o abuso físico levam a efeitos 

significativamente prejudiciais para o desenvolvimento da criança. Negligência refere-se à ausência 

de amor e afeto e ao papel dos pais como espectadores da vida da criança. Abrange a falta de 

atenção, ausência,  omissão e falta de amor por parte dos pais. As consequências para os filhos 

podem ir de baixa tolerância à frustração e dificuldades para seguir normas sociais ao aparecimento 

de fobia social e do comportamento infrator (Bolsoni-Silva & Marturano, 2002; Gomide, 2006). 

A prática educativa abuso físico compreende o resultado da punição corporal (uso da força 

física para corrigir o comportamento da criança) em ações que machucam a criança como socar, 

espancar, chutar, queimar, dentre outras. As mães que utilizam estas práticas, além de maltratarem 

os  filhos,  tendem a  prejudicar  o  seu  desenvolvimento.  O  uso  do  abuso  físico  tem uma  forte 

correlação com o aparecimento do comportamento antissocial,  delinquência e transtornos mentais. 

Estudos  recentes  têm demonstrado  os  efeitos neurobiológicos  cerebrais  advindos  desta  prática 

(Brietzke et al., 2012; Gomide, 2006; Mani, Mullainathan, Shafir & Zhao, 2013; OPS, 2013).

Bolsoni-Silva e Marturano (2002) referem que os efeitos da punição podem ser minimizados 

se  esta  prática  não  for  tão  frequente  e  se  ocorrer  no  contexto  de  outras  habilidades  parentais 

consideradas  positivas.  Dentre  estas  encontra-se  a  expressão  de  sentimentos,  a  comunicação 

positiva e o reforçamento positivo.

A  prática  menos  frequente  utilizada  pelas  participantes  foi  a  disciplina  relaxada, 

compreendida como o não cumprimento das regras estabelecidas. Os pais estabelecem as regras e, 

diante dos conflitos na interação com a criança, voltam atrás e as desrespeitam. Esta prática faz com 

que a criança aprenda que as regras existem para não serem cumpridas, que a autoridade pode ser 

desrespeitada, além de buscar manipular a situação para evitar as regras. Como consequência, pode 
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resultar em comportamento desafiador opositivo e delinquência (Gomide,  2006).

 Estilo parental em relação aos bebês

Observa-se que cinco das sete participantes apresentaram estilo parental de risco em relação 

aos  bebês,  no  pré-teste,  conforme  pode  ser  observado  na  Tabela  12.Após  o  programa  de 

intervenção, no pós-teste, duas saíram desta condição,  sendo que três participantes  permaneceram 

em risco. Na fase de follow-up quatro apresentaram estilo de risco.

Tabela 12
Resultados do Inventário de Estilos Parentais Mães e Bebês – IEPMB

P
Pré-teste Pós-teste Follow-up

Esc Perc Interp Esc Perc Interp Esc Perc Interp

P1 -3 20 Risco -8 10 Risco -1 25 Risco

P3 -1 25 Risco 0 30 Regular 1 35 Regular

P4 0 30 Regular 1 35 Regular -1 25 Risco

P5 0 30 Regular 6 60 Regular 4 50 Regular

P6 -6 15 Risco 1 35 Regular -2 25 Risco

P7 -3 20 Risco -4 20 Risco 2 40 Regular

P8 -9 10 Risco -15 5 Risco -16 5 Risco

Legenda: esc. - escore
                perc. - percentil

     interp. - interpretação

 P1  e  P8 permaneceram no estilo  parental de  risco.  P5 manteve  estilo  regular.  P3  e  P7 

passaram do risco para a condição regular. P4 e P6 passaram do estilo regular para estilo parental de 

risco. De maneira geral, as participantes apresentaram estilo parental de risco em relação aos bebês. 

As práticas mais frequentes encontradas entre as participantes, em ordem decrescente, foram: 

disciplina relaxada, punição inconsistente, negligência e abuso físico  (Tabela  12A).Ressalta-se a 

importância de considerar o efeito destas  ações  sobre o desenvolvimento infantil, principalmente 

devido às características apresentadas pelos bebês: total dependência do cuidador e ausência de 

recursos para autodefesa.

A prática negativa mais frequente entre as participantes, Disciplina Relaxada, diz respeito ao 
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não cumprimento das regras estabelecidas pelos próprios pais  levando os filhos a perceberem a 

agressão e a violência como meios para atingir  os seus  objetivos. Esta prática contribui para o 

desenvolvimento  do  modelo  comportamental  infantil  agressivo,  avesso  às regras  sociais  e 

antissocial, o que aumenta a probabilidade de rejeição pelos pares e consequente envolvimento com 

a  delinquência  e  criminalidade  (Gomide,  2006).  Em se  tratando  de  bebês,  esta  prática  estaria 

relacionada  com o  fato  de  os  próprios  pais  descumprirem as  regras  estabelecidas,  tais  como, 

horários para alimentação e sono do bebê, bem como o local de descanso para a criança.

Tabela 12A
Práticas educativas das participantes em relação ao Inventário de Estilos Parentais Mães Bebês - IEPMB

Práticas 
Parentais

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp

MP 7 5 9 9 10 9 9 9 8 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 8

PI 0 3 1 3 1 2 2 2 2 2 1 0 4 5 5 3 3 0 5 5 8

NE 2 4 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 4 1 3 3 3 3 4 5 4

DR 6 4 5 5 5 4 5 5 6 6 1 3 6 3 3 5 6 4 8 8 9

AF 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 4 3

Legenda:    - MP – monitoria positiva
    - CM – comportamento moral
    - PI – punição inconsistente

                  - NE – negligência
                  - DR – disciplina relaxada
                  - MN – monitoria negativas
                  - AF – abuso físico

A segunda prática mais frequente encontrada na amostra foi a Punição Inconsistente. Uma das 

consequências mais graves da utilização desta prática refere-se à influência sobre a qualidade da 

percepção do indivíduo. Há tendência a prejudicar a sua capacidade de avaliar as consequências das 

suas ações sobre o meio e sobre os outros. Esta característica pode dificultar as interações sociais da 

criança com os pares, devido ao fato de não possuir um parâmetro claro sobre o que pode ou não 

fazer.  Outra  consequência  deste  estilo  é  o  uso de  punição física,  já  que os  pais  percebem que 

perderam o controle sobre o comportamento da criança (Gomide, 2006). Constitui-se, assim, terreno 

fértil para a ocorrência do maltrato.

O terceiro estilo parental negativo mais encontrado foi Negligência. Em se tratando de bebês, 
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talvez este seja um dos estilos mais prejudiciais devido à condição de dependência e fragilidade das 

crianças muito pequenas. A falta de cuidado e o não atendimento das necessidades do bebê podem 

impactar de forma decisiva no seu desenvolvimento, pois os primeiros anos são fundamentais para a 

aquisição de diversas habilidades, necessárias para uma evolução saudável da criança. A carência ou 

a  ausência  de  relações  afetivas  consistentes  podem  levar  ao  aparecimento  do  comportamento 

infrator no futuro (Gomide, 2006).

A prática menos frequente encontrada entre as participantes foi o Abuso Físico. Sabe-se que 

práticas parentais violentas estão associadas a comportamentos criminosos e transtornos mentais em 

adultos (Gomide, 2006). No entanto, uma prática parental que, a princípio, pode ser considerada 

inofensiva  é  o  fato  de  sacudir  a  criança  para  acalmá-la.  Muitos  pais  desconhecem os  efeitos 

negativos desta atitude sobre os bebês. Observa-se que esta tendência não está prevista dentre os 

comportamentos avaliados pelo IEPMB.

A Monitoria Positiva é o único estilo parental positivo apontado no inventário destinado aos 

bebês. A participante que apresentou escore mais baixo neste quesito foi P1. As demais participantes 

apresentaram resultados elevados nesta prática. Este estilo parental diz respeito a um conjunto de 

comportamentos dos pais no sentido de prestar atenção no filho, monitorar e checar a sua vida 

(Gomide, 2006). No entanto, a pontuação nas escalas negativas do teste fez com que a Monitoria 

Positiva ficasse neutralizada, surgindo os estilos parentais de risco, conforme descrito.

Quando  positivas,  as  práticas  favorecem  o  desenvolvimento  e  contribuem  para  evitar  o 

aparecimento  e/ou  manutenção  de  problemas  de interação  social.  Em  contrapartida,  quando 

negativas,  compreendem fatores de risco para o desenvolvimento da criança  ouBolsoni-Silva & 

Loureiro, 2011; Patias, Siqueira, & Dias, 2013).

Como  resultado  geral  em  relação  aos  estilos  parentais  utilizados  pelas  participantes  na 

educação de seus filhos, observa-se a repetição do estilo parental de risco utilizado com os filhos 

mais  velhos  também em relação  ao  bebê.  Tal  fato  reforça  a  importância  de  ações  de  caráter 
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preventivo com o objetivo de minimizar os efeitos destas práticas sobre as crianças, em tempo mais 

precoce possível.

Habilidades Sociais

Os resultados relativos às habilidades sociais das participantes estão descritos na Tabela 13. 

De uma maneira geral, todas demonstraram competência social.  Observa-se que três participantes 

mantiveram, duas melhoraram e duas pioraram as habilidades sociais apresentadas inicialmente. As 

participantes com melhores resultados foram P1 com um repertório considerado acima da média e 

P5 que apresentou um repertório bastante elaborado de habilidades sociais.

Do  ponto  de  vista  das  fases  da  pesquisa,  no  pré-teste  observa-se  que  uma  participante 

apresentou condição de risco em relação às habilidades sociais. Já, no pós-teste, três apresentaram 

risco  (P1,  P4 e  P6).  Uma possível  explicação para  este  resultado poderia  ser  as  características 

observadas durante as intervenções: ansiedade, crenças errôneas e dificuldade de leitura dos sinais 

do ambiente. Estes fatores fazem com que o indivíduo possua repertório de habilidades, mas não os 

utilize. Na fase de follow-up, verifica-se que todas as participantes saíram da condição de risco. 

Seria indicado treinamento em Habilidades Sociais para as participantes na condição de risco (Del 

Prette e Del Prette, 2014).

Tabela 13
Resultados do Inventário de Habilidades Sociais – IHS

P Pré-Teste Pós-Teste Follow-up

Esc Perc Interp Esc Perc Interp Esc Perc Interp

P1 88 40 Ab M 80 20 Risco 100 70 Ac M

P3 91 50 Média 93 55 Ac M 86 35 Ab M

P4 85 35 Ab M 71 10 Risco 86 35 Ab M

P5 133 99 Bom 121 95 Bom 115 90 Bom

P6 95 60 Ac M 75 15 Risco 85 35 Ab M

P7 88 40 Ab M 88 40 Ab M 90 45 Ab M

P8 79 20 Risco 82 25 Ab M 90 45 Ab M

Legenda: - Ab M – Abaixo da Média
      -Ac M  – Acima da Média
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O desempenho social  possui uma estreita associação com a saúde,  a satisfação pessoal,  a 

realização profissional  e  a  qualidade  de  vida  de  uma pessoa.  Pessoas  socialmente competentes 

tendem a apresentar relações pessoais e profissionais mais gratificantes e saúde física e mental de 

melhor  qualidade.  Em contrapartida,  dificuldades  na  área  das  habilidades  sociais  resultam em 

conflitos nas interações sociais, em qualidade de vida comprometida e em transtornos mentais de 

diversas naturezas (Del Prette & Del Prette, 2014).

Para promover comportamentos adequados nas crianças os pais precisam apresentar um bom 

repertório de habilidades sociais educativas, voltadas para a promoção do desenvolvimento e da 

aprendizagem  da  criança,  formal  ou  informalmente  (Bolsoni-Silva,  2008).  Estas  habilidades 

abrangem a comunicação, expressão de sentimentos, enfrentamento e estabelecimento de limites 

manifestadas  de  forma  socialmente  competente  e  não  de  forma  coercitiva  como  bater,  gritar, 

ameaçar (Bolsoni-Silva & Loureiro, 2010). Portanto, a utilização de habilidades sociais adequadas 

tende a minimizar o uso de ações coercitivas por parte dos pais e, consequentemente, diminuem a 

probabilidade da ocorrência de maus-tratos infantis.

Capacidades e dificuldades das crianças

A Tabela 14 mostra os resultados obtidos por meio da aplicação do SDQ em relação aos filhos 

das participantes. Observa-se que três crianças mantiveram o resultado e três apresentaram uma 

elevação nos escores, acentuando a  dificuldade apontada por aquela escala. Vale lembrar que as 

crianças que apresentam risco neste teste são aquelas que obtiveram pontuação acima da média ou 

alta, denotando a presença de alguma dificuldade.
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Tabela 14
Resultados do Strengt.hs and Difficulties Questionnaire – SDQ

P Pré-teste Pós-teste Follow-up

Pont Classif Pont Classif Pont Classif

F1 15 Ac M 18 Alto 16 Ac M

F3 12 M 9 M 13 M

F5 0 M 5 M 14 Ac M

F6 18 Alto 16 Ac M 17 Alto

F7 12 M 14 Ac M 15 Ac M

F8 17 Alto 15 Ac M 22 M Alto

Legenda:   M – Média
      Ac M – Acima da Média

    M Alto – Muito Alto

F1 passou para a condição de risco no pós-teste, F6 permaneceu em risco do pré-teste para o 

follow-up e F8 permaneceu em risco. Com exceção de F3, todas as demais crianças apresentaram 

alguma dificuldade. Observa-se que, sob o efeito da intervenção (do pré para o pós-teste), F6 e F8 

obtiveram melhora e F1 e F7 apresentaram resultados piores.

É  possível  observar  a natureza  destas  dificuldades  na  Tabela  14A.  F1  apresentou  fortes 

indícios de hiperatividade.  F6 se sobressaiu por apresentar  sinais  de problema de conduta e os 

resultados em relação a F8 apontaram para problemas emocionais.

Tabela 14A
Resultados do SDQ por escalas

Escalas
P1- F1 P3- F3 P5- F5 P6- F6 P7- F7 P8- F8

Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp Pre Pos Fp

P. emocionais 1 1 2 4 4 6 0 1 2 4 2 3 2 4 2 6 5 8

P. conduta 3 4 1 1 1 4 0 1 2 5 4 4 2 1 3 4 3 5

Hiperatividade 10 10 10 3 2 1 0 2 6 6 7 7 6 6 7 6 5 6

P. pares 1 3 3 4 2 2 0 1 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3

E. Prossocial 8 6 7 9 9 8 10 9 6 5 6 7 3 3 2 6 7 7

Legenda: P. - Problemas
      E. - Escala

 O fato de não ocorrer melhora nos resultados das crianças em risco após a intervenção pode 
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apontar para a intensidade dos sinais pontuados nas escalas (a pontuação máxima é próxima de 

vinte  para  cada  uma).  Diante  deste  fato,  seria  necessário  contar  com outros  recursos  além da 

intervenção com as mães para  minimizar as dificuldades apresentadas pelos filhos. Dentre estes, 

encontra-se: avaliação neurológica, avaliação psicopedagógica, avaliação psicológica e avaliação 

psiquiátrica.  F1 e  F7 foram encaminhados para avaliação psicopedagógica  e  F8 para avaliação 

psicológica (em andamento por ocasião do término deste estudo).

Em relação à Escala Prossocial,  em geral as crianças obtiveram resultados favoráveis. No 

entanto, F7 apresentou dificuldades neste aspecto, apontando características que dificultam a sua 

interação social. Este resultado confirma a influência exercida pelas mães sobre os filhos em relação 

à  aquisição  de  habilidades  sociais,  já  que  a  maioria  das  participantes  apresentou  resultados 

satisfatórios no Inventário de Habilidades Sociais – IHS e os respectivos filhos obtiveram resultados 

médios a elevados na referida escala.

É  importante  ressaltar  que  os  resultados  obtidos  por  meio  deste  teste  dizem respeito  às 

percepções das mães sobre os comportamentos dos filhos. No entanto, as tendências apontadas para 

F-1, F-6 e F-8 podem ser corroboradas por meio da observação do comportamento das crianças 

durante as sessões realizadas com as mesmas, bem como a partir das observações das díades. F-1 

apresentou  agitação  motora  durante  todas  estas  oportunidades,  demonstrando  dificuldade  para 

permanecer o tempo necessário em uma mesma atividade. F-6 apresentou diversos comportamentos 

inadequados para chamar a atenção das outras crianças sobre si.  F-8 verbalizou medo da mãe, 

referindo-se a ela como “muito brava”.

É importante salientar que crianças que apresentam comportamento difícil de ser manejado 

pelos pais (hiperatividade, problema de conduta, problemas emocionais) estão mais vulneráveis aos 

maus-tratos. Estas características das crianças e a percepção dos pais em relação a esta realidade 

podem constituir-se em fatores de risco para o maltrato (Milner, 2003).

Em geral, a análise dos resultados obtidos neste estudo apontou como fatores de risco para 



79

maus-tratos infantis presentes entre as participantes, o ‘estado emocional negativo da mãe’ e as 

‘práticas educativas negativas’ utilizadas na educação das crianças.

A característica mais presente em relação ao primeiro fator foi o estresse das participantes, 

mais evidenciado por P5, P6, P7 e P8, resultante de aspectos relacionados com a chegada de mais 

um filho; educação dos filhos; dificuldades para conciliar trabalho, filhos e os cuidados com a casa; 

presença de rede de apoio intrusiva e falta de compreensão por parte do companheiro em relação ao 

período  gestacional.  A  própria  insegurança  destas  mães,  enquanto  gestantes,  a  respeito  do 

atendimento de qualidade na rede de saúde poderia acentuar o seu estado emocional negativo, pois 

coloca as participantes em situação de vulnerabilidade. Quanto ao segundo fator, ‘práticas parentais 

negativas’, a sua utilização foi confirmada por meio dos resultados  do IEP e do IEPMB.

Em relação ao fator de proteção ‘práticas parentais positivas’, sabe-se que embora fizessem 

parte do estilo de educar os filhos, estas ficaram minimizadas devido à predominância da utilização 

das práticas negativas. O outro fator de proteção encontrado foi  ‘presença do pai e da mãe’ na 

educação  dos  filhos.  Neste  aspecto,  exceto  P7,  as  demais  participantes  residiam  com  o 

companheiro. Este fator (quando presente) pode ser compreendido como apoio social frente aos 

estressores encontrados entre as participantes

Observou-se a predominância do Apego Seguro na interação das participantes com os seus 

filhos.  Este  tipo  de  relação  representa  a  base  para  o  desenvolvimento  das  demais  habilidades 

maternas e constitui-se em condição primordial para a evolução saudável da criança.

Quanto ao potencial para o abuso físico, exceto P1 e P5, todas as participantes apresentaram 

condição de risco para a sua ocorrência. A hipótese para o baixo potencial de abuso encontrado em 

P1 e P5, talvez deva-se à capacidade de resiliência das mesmas, evidenciada por atitudes otimistas e 

animadoras quando o grupo de participantes fazia queixas em relação às dificuldades encontradas 

no dia a dia (financeiras, emocionais, conflitos sociais, na educação dos filhos). “Posso ajudar o 

meu marido, posso trabalhar. Se precisar enfrento mesmo” (P1). “As crianças não tem culpa porque 
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eu tô estressada com o marido. Eu separo as coisas” (P5, mãe de quatro filhos). 

A maior pontuação nas escalas Sofrimento e Infelicidade  (CAP)  revelou insatisfação com a 

vida  e  estresse  parental  presentes  nas  participantes.  É  importante  ressaltar  a  quantidade  e  a 

gravidade dos estressores presentes na vida das participantes. Dentre estes, além dos já citados nos 

fatores de risco, foi observado dificuldades financeiras (P1, P3, P4, P6); P7 e P8 referiram angústia 

em relação a conciliar o trabalho ao cuidado dos filhos. Outro aspecto percebido foi a presença de 

rede de apoio intrusiva (P3 e P5). P5 queixou da instabilidade conjugal que a acompanha (as duas 

filhas mais velhas têm pais diferentes). P6 revelou insatisfação com o relacionamento afetivo atual. 

P4 referiu medo do parto (primípara) e necessitou realizar cirurgia (durante a amamentação)  em 

virtude  de  mastite  grave;  P7  guardou  segredo  sobre  a  identidade  do  pai  do  bebê,  inclusive 

escondendo a gravidez do mesmo.

P6, P7 e P8 apresentaram risco acentuado para abuso físico. Embora P8 tenha apresentado 

índices de distorção no resultado do CAP, a participante apresentou características que facilitam a 

ocorrência  do  abuso  Dentre  estas,  observou-se  estresse,  irritabilidade,  impaciência  e  revolta, 

direcionados à filha (“Ela é teimosa”; “Tenho vontade de socar” “Eu mando e ela não faz”), aos 

colegas de trabalho e à mãe.

P6 revelou problemas de ajustamento pessoal.  Com a gestação precisou adiar o plano de 

voltar  a  estudar  e  trabalhar  que era o seu maior  desejo.  P7 queixou de estresse decorrente do 

trabalho e de várias decepções com relacionamentos afetivos. A intensidade destes aspectos pode 

resultar em potencial para o abuso físico.

Em relação ao  estilo  parental  apresentado  pelas  participantes  em relação aos  filhos  mais 

velhos, todas mantiveram e mesmo estilo inicial (P1, P5 e P7 mantiveram o estilo regular e P3, P6 e 

P8 mantiveram o estilo de risco). Do pré para o pós-teste, duas melhoraram o estilo (P3, do risco 

para regular e P5, regular para ótimo). No IEPMB duas participantes saíram da condição de estilo 

parental de risco com os bebês. Cinco participantes encontravam-se em risco no pré-teste, passando 
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para três no pós-teste e para quatro no follow-up. Assim, é possível observar o efeito positivo do 

programa sobre as práticas parentais utilizadas pelas participantes.

Em parte, os estilos parentais de risco encontrados na amostra podem estar relacionados a 

crenças sobre a educação dos filhos reveladas durante as sessões de intervenção (“Pegar a criança 

no colo estraga”; “Eu apanhei e aprendi”). Em geral, as participantes demonstraram insegurança 

quanto à forma utilizada para educar (“Será que tô fazendo certo?”) e quanto ao fato de trabalharem 

e a maternidade (“Chego tão cansada que não quero saber de filho não”).Constatou-se a tendência à 

repetição do estilo parental de risco utilizado com os filhos mais velhos também com os bebês.

Esta  pesquisa  buscou  intervir  no  contexto  mais  ampliado  das  participantes,  procurando 

envolver os companheiros e os demais filhos no programa de intervenção. Tal direção é compatível 

com a abordagem ecológica do desenvolvimento infantil,  que propõe considerar a influência de 

diversas variáveis para a ocorrência do maltrato contra a criança (Belsky, 1980).

Esta tendência pode ser observada, também,  na busca de profissionais de outras áreas do 

conhecimento, tais como Enfermagem, Ginecologia/Obstetrícia e Nutrição. O intuito foi responder 

às necessidades das participantes do grupo sobre assuntos relacionados a estes domínios, relevantes 

no contexto da gravidez e parto.

Quanto ao cruzamento dos dados obtidos por meio da aplicação dos instrumentos, não houve 

resultados estatisticamente significantes, provavelmente devido ao tamanho reduzido da amostra 

(n=7).  Verificou-se  inexistir  correlação  significativa  entre  os  estilos  parentais  de  risco  das 

participantes e as suas habilidades sociais. Não houve correlação a ser considerada entre o estilo 

parental  de risco e as capacidades e dificuldades apresentadas pelas crianças, no pré-teste e no 

follow-up. No entanto, na fase de pós-teste, se adotado p<0,1, o resultado pode ser significativo o 

que  apontaria  para  o  fato  de  que  o  estilo  parental  de  risco  das  participantes  influenciaria  no 

aparecimento das dificuldades encontradas nas crianças, talvez acentuando as mesmas.
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Considerações Finais

O objetivo deste  estudo foi  analisar  se  um programa de  intervenção com mães gestantes 

promoveria  as  habilidades  maternas  necessárias  para propiciar  o  desenvolvimento  saudável  das 

crianças  com o  intuito  de  diminuir  a  probabilidade  da  ocorrência  de  maus-tratos.  Apesar  dos 

inúmeros estressores presentes entre as participantes, o programa de intervenção apresentado nesta 

pesquisa promoveu o desenvolvimento de habilidades importantes, potencializando as competências 

maternas e minimizando a ocorrência de maus-tratos infantis (de forma indireta).

Devido à complexidade do fenômeno de maus-tratos, buscou-se  elaborar  um programa que 

contemplasse o maior número possível de variáveis relacionadas à compreensão e a abordagem dos 

aspectos que podem precipitar ou minimizar a sua ocorrência.

A relevância deste estudo está pautada em diversos aspectos. O primeiro deles diz respeito à 

população-alvo  (gestantes),  pois  como a  proposta  foi  a  prevenção de  maus-tratos,  quanto  mais 

precocemente iniciada, mais eficaz o resultado. Observa-se que  existe uma carência de estudos 

desta  natureza  destinados  a   esta  população.  Outro  fator  a  ser  considerado  foi  a  adesão  das 

participantes  ao  programa.  Apesar  das  mudanças  de  local  de  realização  da  intervenção,  houve 

adesão de 100% ao programa. Ressalte-se que P2 retornou ao programa após ter abortado o bebê, 

fato que pode ser apontado como efeito da coesão do grupo de participantes da pesquisa.

Uma  outra  característica  foi  a  flexibilidade  da  proposta  em  relação  aos  temas  a  serem 

abordados. Buscou-se atender as necessidades das participantes incluindo no programa a abordagem 

dos  temas  de  interesse  da  amostra.  Este  fator  também  pode  ter  contribuído  para  a  adesão  à 

intervenção.

 Constatou-se que algumas habilidades apresentadas pelas participantes foram aperfeiçoadas 

da  fase  do pré  para  o pós-teste.  Este  fato  aponta  para  uma melhor  assimilação dos  conteúdos 

trabalhados nas intervenções enquanto esta ocorria. Uma das participantes comentou, ao aproximar-
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se o final do programa: “Mas a gente não vem mais agora, que vem o bebê e tudo mais…?” O 

comentário  da  participante  diz  respeito  ao  contexto  relacionado  ao  nascimento  de  um  bebê, 

incluindo os estressores, tais como: choro e cólica da criança; rede de apoio para o cuidado do bebê. 

A simultaneidade da intervenção com as experiências vividas pelas participantes parece ter  um 

papel decisivo e poderia ser compreendida como fator de proteção já que minimizaria os riscos 

existentes nesta população.

Em um primeiro momento, observou-se que as participantes apresentaram indicativos de risco 

significativos para a ocorrência de maus-tratos infantis. Por outro lado, é importante ressaltar que 

foi observada a presença de indicativos  de proteção (apoio social,  presença do pai e da mãe na 

educação  dos  filhos  e  a  utilização  de  práticas  parentais  positivas).  A importância  das  ações 

preventivas diz respeito ao fato de abordar os fatores de risco, buscando minimizá-los. Ao mesmo 

tempo,  pretende estimular  e  ativar  os  fatores  de proteção ao desenvolvimento infantil  saudável 

(Vieira e Linhares, 2011).

As próprias participantes afirmaram o sentimento de bem-estar por terem aprendido formas de 

manejar o estresse e os conflitos existentes no dia a dia. Também referiram o aspecto positivo de 

partilhar  as  suas  experiências  com outras  participantes,  além dos  benefícios  obtidos  por  terem 

aprendido a relaxar diante das situações de conflito mais desafiadoras.

Em relação à interação das mães com os seus filhos, foi possível identificar  indicativos do 

padrão de    Apego Seguro  nas díades observadas. Este tipo de interação aponta  para a  suposta 

existência  de  uma  base  emocional  segura,  importante  para  o  desenvolvimento  das  diversas 

habilidades necessárias ao bom desempenho dos seus papéis como mães. Contudo, foi observada a 

necessidade de aprimoramento destas habilidades entre as participantes.

Uma das contribuições deste estudo deve-se ao fato de buscar utilizar várias medidas das 

variáveis a serem estudadas.  Assim, os dados da  observação foram contrastados com os dados 

coletados por meio do questionário e dos testes. Os dados de observação do comportamento das 
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participantes coletados pela pesquisadora em situações informais também foram considerados para 

a análise dos comportamentos.

Para melhorar a eficácia do programa de intervenção, considerando os inúmeros estressores 

(os específicos da gravidez e os demais encontrados na realidade das participantes), delineia-se a 

necessidade  de  um  programa  de  intervenção  mais  intensivo  e  duradouro  de  forma  a  buscar 

compensar os vários fatores de risco encontrados. Por outro lado, a proximidade do nascimento da 

criança é um momento que merece atenção especial pois requer adaptações familiares importantes. 

Portanto,  sugere-se  que  programas  desta  natureza  sejam estendidos  abrangendo  o  momento  do 

nascimento da criança.

Neste sentido, sugere-se a elaboração de um programa de intervenção com aproximadamente 

20 sessões. As 8 últimas seriam destinadas à manutenção do repertório adquirido pelas participantes 

nas  primeiras  12  sessões  e  abrangeriam  o  nascimento  do  bebê.  Estas  sessões  poderiam  ser 

realizadas  quinzenalmente.  As  mesmas  estratégias  poderiam  ser  utilizadas,  tendo  em  vista  a 

aceitação das mesmas por parte das participantes. Seria mais adequado realizar o questionário sob a 

forma de entrevista com o intuito de ampliar a pesquisa sobre os indicativos de risco e de proteção. 

No contexto das mudanças decorrentes do nascimento de uma criança e das alterações físicas 

e  psicológicas  que  afetam a  mulher,  é  de  fundamental  importância  incluir  o  companheiro  da 

gestante, outros filhos (se for o caso) e a rede de apoio no programa de intervenção. As próprias 

participantes solicitaram a presença dos demais filhos e dos companheiros. No entanto, apesar da 

flexibilidade de dias e horários apenas um pode comparecer. Este é um fator a ser melhor discutido 

no sentido de melhorar a eficácia de intervenções semelhantes. A gestação é um momento sensível e 

vulnerável do ciclo vital, que exige readequação dos papéis familiares, da rotina,  da vida afetivo-

sexual e da rede de apoio. 

Ressalta-se a importância de considerar os  indicativos de risco advindos do contexto mais 

ampliado das participantes,  em estudos semelhantes a este. As variáveis relacionadas à rede de 
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apoio social mais ampla (rede de atendimento em saúde) impactam sobremaneira sobre o estresse 

específico da gravidez.  Um programa de intervenção geralmente não alcança esta dimensão.  Para 

amenizar  esta  dificuldade,  sugere-se  a  realização  de  um  trabalho  multidisciplinar,  com  a 

participação de profissionais de outras áreas, tais como Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, dentre 

outros. Observou-se neste estudo demanda ampla de informações, por parte das participantes. que 

extrapolaram o campo da psicologia o que fez com que a pesquisadora buscasse as respostas com 

profissionais das áreas citadas.

Além  deste  fator,  os  procedimentos  realizados  na  rede  de  sáude  em  relação  ao 

acompanhamento  pré-natal  podem  ser  compreendidos  como  indicativos de  risco.  Observou-se 

insegurança e medo das participantes frente ao fato de desconhecerem em qual hospital teriam o 

bebê e se obteriam um atendimento de qualidade. Neste sentido, é necessário criar estratégias para o 

envolvimento da área da saúde neste contexto, inclusive buscando mostrar que um atendimento de 

qualidade à gestante evita várias consequências a curto, médio e longo prazos (incidentes na hora do 

parto,  mortalidade,  deficiências  advindas  de  falta  de  cuidado  com  o  bebê,  doenças  físicas  e 

transtornos mentais).

Em relação às limitações desta pesquisa, uma delas deve-se ao tamanho reduzido da amostra 

(n=7), o que inviabilizou análises estatísticas de correlação entre as varáveis estudadas.  Torna-se 

necessário estudos com amostras maiores para análise das variáveis propostas.

Outra limitação encontrada foi a aplicação dos cinco instrumentos em um mesmo período, o 

que pode ter influenciado os resultados  obtidos pelas participantes. Ainda, devido aos índices de 

distorção encontrados nos resultados do teste CAP, talvez fosse mais adequado aplicá-lo em forma 

de entrevista. 

Outro  aspecto  importante  observado  (limitação?),  tal  como  já  apontado  acima,   foi  a 

necessidade de planejar a duração e a intensidade do programa de intervenção de modo a considerar 

a gravidade dos estressores e indicadores de risco encontrados entre as participantes, agravados por 



86

condições de risco próprias do período gestacional. Portanto, no momento do nascimento da criança 

é de fundamental importância a disponibilização da intervenção de caráter preventivo, haja vista a 

condição de vulnerabilidade em que a mulher e os familiares se encontram nesta ocasião.
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Apêndice A

QUESTIONÁRIO

� Dados pessoais

Iniciais:

Idade:

Escolaridade:

Estado civil:

Profissão:

Tempo de gestação:

Número e idade dos filhos:

Problemas de saúde física ou psicológica na família:

Genograma familiar:

� Como tem se sentido no período gestacional?

� Como os familiares reagiram à notícia da gravidez?

� Como é o relacionamento familiar?

� Como será a sua vida após o nascimento da criança?

� Quais são as dificuldades que você encontra para educar os filhos?

� Em sua opinião, o que auxilia a educação dos filhos?

� O que você faz quando o(s) seu(s) filho(s) desobedece(m)?

� Como você faz para ensinar para o que é certo e o que é errado para a criança?

� Quais são os conflitos encontrados no dia a dia, em relação à criança e à família?

� O que você faz quando a criança se comporta de acordo com o esperado?

� Se o seu filho estivesse aqui agora e lhe pedisse para descrever como é a mãe dele, o que ele 

diria? Como ele descreveria a família?
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Apêndice B 

Protocolo de observação

Tipo de 
interação Categorias comportamentais

Frequência do 
comportamento

Total

AS Comportamento interativo não-verbal (olhar, sorrir, 
tocar) – mãe e criança

Comportamento interativo verbal (conversar, 
responder, orientar, ensinar) – mãe e criança

 

Permitir a iniciativa da criança – mãe

Estabelecer regras adequadas – mãe

Total

AI Ausência do comportamento interativo não-verbal 
(olhar, sorrir, tocar) – mãe e criança

Ausência do comportamento interativo verbal 
(conversar, responder, orientar, ensinar) – mãe e 
criança

Antecipar-se à situação – mãe

Estabelecer regras inadequadas – mãe

Total
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Apêndice C

FICHA DE AVALIAÇÃO

DATA:

O QUE MAIS GOSTEI HOJE FOI:

O QUE MENOS GOSTEI HOJE FOI:

HOJE APRENDI:

MINHAS DÚVIDAS:



97

GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE:

Apêndice D

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidada a participar de um estudo que tem por objetivo capacitar mães 
gestantes para a prevenção de maus tratos infantis, sob a responsabilidade da psicóloga  Rita de 
Cássia  Rigoni  Surgik,  aluna  do  Mestrado  em Psicologia  Forense,  da  Universidade  Tuiuti  do 
Paraná, telefone nº 84462445, orientada pela Profª Drª Gabriela Reyes, docente do Mestrado em 
Psicologia Forense, da UTP.

Este programa foi idealizado para desenvolver habilidades maternas para a educação dos 
filhos. Consta de 16 sessões, com duração de 2 horas, em média, a serem realizadas semanalmente 
em grupo 10 a 20 gestantes. Para a realização desta pesquisa serão aplicados testes psicológicos em 
pré e pós-teste e follow-up, para verificar a eficácia do programa. Será realizada uma entrevista 
individual com as participantes e uma observação da interação da mãe-criança, para aquelas que 
não forem primigestas. Os testes a serem aplicados são: Inventário de Estilos Parentais (Gomide, 
2006), com o objetivo de identificar as práticas parentais utilizadas; o Inventário de Habilidades 
Sociais, para verificar estas habilidades nas mães; o teste para identificar o Potencial para Abuso 
Infantil que as mães apresentam e o e questionário para verificar as dificuldades e capacidades das 
crianças - SDQ (para as mães não primigestas). As sessões (2)  para observação e aplicação de 
testes serão agendadas de acordo com a disponibilidade das mães. Serão realizadas 12 sessões de 
intervenção, após o que será realizada sessão de pós-teste (1) e dois meses depois de follow-up (1), 
quando serão reaplicados os testes. As participantes deverão encontrar-se com 12 a 15 semanas de 
gravidez. Os grupos serão realizados em local a ser definido pela  pesquisadora, juntamente com as 
participantes. As sessões serão registradas e filmadas por estudantes de psicologia e pedagogia.

Para podermos realizar este estudo, precisamos da sua colaboração autorizando a coleta de 
dados (por meio da entrevista, observação e testes) e da sua participação nos encontros a serem 
realizados em local a ser definido.

Você poderá interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem que isto 
acarrete qualquer tipo de prejuízo.

Garantimos o total sigilo dos dados obtidos, assegurando que o tratamento dos mesmos será 
realizado dentro dos princípios éticos que regem os procedimentos em pesquisa.

Antecipadamente  agradecemos  a  sua  valorosa  colaboração  que  contribuirá  para  o 
desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser realizado.
Eu,_________________________________________, autorizo a coleta de dados desta pesquisa e 
aceito  participar  dos  encontros.  Compreendo  que  poderei  interromper  a  minha  autorização  a 
qualquer momento.


