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RESUMO 

Os objetivos deste trabalho foram contribuir para a construção do perfil sociodemográfico de 
mães de prematuros e proporcionar suporte para as mesmas a partir da técnica de grupo focal. 
Utilizou-se um roteiro de entrevista semi estruturado com vista a investigar as características 
sociodemográficas das mães. A intervenção se deu através de grupos focais onde se trabalhou 
as dificuldades e emoções das mães no período de internação do filho prematuro. Dos relatos 
nos grupos, emergiram seis categorias, das quais discutiremos Vínculo mãe-bebê e Identidade 
da mãe. As informações veiculadas e as trocas de experiências entre as participantes, segundo 
elas próprias, foram de significativa importância para elas no sentido de ajudá-las a 
vivenciarem o momento de crise pelo qual estavam passando.  

Palavras-chaves: Intervenção, grupo focal, mães de bebês prematuros. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to contribute to the construction of the sociodemographic profile of 
premature babies’ mothers and to provide them support through the focus group technique. A 
semi structured interview guide was used in order to investigate the sociodemographic 
characteristics of the mothers. The intervention was through focus groups in which the 
difficulties and emotions of mothers during hospitalization of premature birth were worked. 
From Reports emerged of six categories, from which we discuss Mother-baby relation and 
Mother's identity. The information given and the exchange of experiences among the 
participants, by their own, were of significant importance for them in helping them to 
experience the moment of crisis which were passing by. 

Key words: Intervention; focus group; premature babies’ mothers  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho vem sendo desenvolvido na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, 

considerada referência regional no atendimento a uma clientela caracterizada como de alto 

risco, composta por gestantes, parturientes e bebês prematuros. O seu público alvo é a 

população de baixa renda e a sua equipe de saúde adota o Método Mãe-Canguru, nos 

cuidados dos bebês pré-termos.  

Dois objetivos orientaram este trabalho: contribuir para a construção do perfil 

sóciodemográfico de mães de prematuros nascidos na mencionada maternidade e 

proporcionar suporte para essas mães, utilizando a técnica de grupo focal, que tem se 

mostrado adequado tanto para coleta de dados como pela sua função educativa.  

A quase totalidade dessas mães se desnorteia ao se deparar com um filho 

completamente diferente do que elas próprias esperavam, do que a família e especialmente do 

que a sociedade esperavam que elas “fizessem”. Tais informações são apontadas por 

profissionais lotados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTINs) ao se referirem às 

mães de prematuros.  

Um estudo de revisão bibliográfica Corrêa - Cunha; Mendonça; Carvalho; Ferreira; 

Santos; Caldas e Santos (2008) revelou que a maioria das pesquisas nesta área foca, 

prioritariamente, aspectos relacionados com o desenvolvimento dos bebês pré-termos. A 

despeito desses achados, alguns estudiosos sugerem o acompanhamento de mães, como 

Marturano, Linhares e Loureiro (2004), que mostram, em seus estudos, a importância de 

intervenções junto às mães desses bebês. Nossa proposta contempla esta sugestão, na medida 

em que realizou um programa de intervenção, a partir de grupos focais, junto as mães de 

prematuros internados na maternidade selecionada para o estudo. 

Deve-se ressaltar que além da função educativa, como Rogers (1978), apostamos 

também na função terapêutica dos grupos. Acreditamos que à medida que são oferecidas 

situações, que funcionam como suporte para mães que enfrentam situações estressantes - 

como é a rotina hospitalar -, acompanhadas por profissionais qualificados, que as levem a 

falar sobre suas dificuldades, emoções, expectativas e necessidades, pode-se contribuir com o 

seu processo de adaptação no que concerne à internação do filho. A discussão em grupo, 

poderá também favorecer o amadurecimento de capacidades necessárias ao desenvolvimento 

do bebê, levando essas mães a lidarem melhor com o estado do seu bebê, com as suas 

dificuldades e ainda as que permeiam a hospitalização do filho. Outra contribuição possível 
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do processo grupal é no sentido de fornecer informações para que essas genitoras possam 

ajudar seus filhos a se desenvolverem de forma mais saudável. 

 

METODOLOGIA 

As sessões se iniciavam com a aplicação de um roteiro de entrevista semi estruturado 

com vista a investigar as características sociodemográficas das mães, além de questões 

relativas à maternidade, focando especialmente a adaptação da mãe à rotina hospitalar, bem 

como a sua vivência com o bebê.  

Os grupos tinham uma duração média de 40 minutos, tendo em vista os procedimentos 

e horários a serem cumpridos pelas mães na maternidade. Vale ressaltar que como a 

participação no grupo era voluntária, nem todas as mães que responderam à entrevista 

participavam das reuniões. Por não permanecerem por muito tempo na maternidade, o grupo 

era rotativo, ou seja, as mães só participavam dos grupos enquanto estivessem internadas no 

hospital. 

Os dados sociodemográficos foram tratados a partir da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2007). 

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Em relação aos aspectos sociodemográficos, foram investigadas 72 mães com idades 

variando de 12 a 41anos, com idade média de 25 anos. A maior parte da amostra residia em 

Sergipe (87,5%), sendo 31,74% em Aracaju e 12,5% eram oriundas do estado da Bahia. 

No que se refere ao estado civil, 58,33% das mães, afirmaram morar junto com o pai 

do(s) filho(s); 26,38% se afirmaram casadas e 13,88%, solteiras. O conceito de família, na 

atualidade, ampliou-se, assumindo novas configurações. As atuais alterações no Código de 

Direito Civil consideram que a família já não é formada apenas pelo casamento civil e/ou 

religioso. De acordo com a lei 9278, Art. 1º, “é reconhecida como entidade familiar a 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com 

objetivo de constituição de família” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988). 
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O grau de escolaridade das mães variou entre as categorias sem escolaridade ao 

superior completo, sendo que a maioria (41,7%) respondeu ter o ensino fundamental 

incompleto e apenas 5,6% possui ensino superior completo. A vantagem de se levantar o grau 

de instrução dos sujeitos da pesquisa, está no fato de esses dados contribuírem como subsídios 

para os profissionais das diversas áreas, no sentido de adequar os objetivos propostos às 

necessidades do grupo em questão. A este respeito, Silva, Caetano e Silva (2006) afirmam 

que as informações repassadas às gestantes devem considerar o grau de escolaridade, as 

necessidades e a realidade das mães. O Ministério da Saúde (2005) considera a baixa 

escolaridade um fator de risco para a gestação, podendo contribuir até mesmo para a 

mortalidade materno-infantil. Ramalho e Orleinik (2008) associam a escolaridade materna aos 

conhecimentos sobre os cuidados básicos necessários à saúde infantil e à compreensão da 

importância de procurar especialistas para o acompanhamento da saúde da criança, 

especialmente no primeiro ano de vida e/ou para prestar assistência ao filho. Neste projeto, os 

dados obtidos foram importantes a medida que facilitaram o delineamento do programa de 

invervenção. 

Quanto à ocupação das mães, o número de mães empregadas (41,66%) e 

desempregadas (44,44%) foi aproximado, indicando, contudo, que o número de mães 

desempregadas foi significativo. A literatura tem apontado um aumento da participação das 

mulheres no mercado de trabalho a partir da década de 1970, tendo em vista o acelerado 

processo de industrialização e urbanização. Apesar disso, o desemprego feminino aumentou 

nessa última década, o que segundo alguns analistas, deve-se ao fato de os postos de trabalho 

para mulheres não serem suficientes para absorver todo conjunto da população feminina 

(HOFFMANN & LEONE, 2004).  

As mães responderam que a maior contribuição financeira em casa provém do 

marido (50 %), enquanto que 13, 88% responderam “elas próprias” e 6,94%, “o casal”. A 

respeito da renda familiar, 76,38% das mães possuem faixa salarial de até dois salários 

mínimos referência (smr), apenas 18,05% recebem entre dois e oito salários e 5,5% 

afirmaram não saber qual a renda. O Ministério da Saúde (2005) destaca que a prematuridade 

pode estar associada a vários fatores, entre eles, o nível baixo de escolaridade e de renda 

familiar, o que foi observado na amostra em questão.  

Silva, Caetano e Silva (2006) afirmam que o nível socioeconômico e cultural 

representa a soma de vários fatores, incluindo o nível de instrução e a ocupação. Segundo 
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estas pesquisadoras, estes fatores interferem no padrão de vida familiar, na higiene e saúde, no 

tipo de moradia, no nível de vida, nos cuidados com a saúde e até na assistência pré-natal. 

 Além do objetivo acima apresentado - coletar dados sociodemográficos -, este 

trabalho também teve por meta intervir junto às mães, com vista à prevenção de problemas 

futuros tanto relacionados aos bebês como às próprias mães. Neste sentido, foi implementado 

um programa no qual foram realizadas oito sessões de grupos focais, onde se trabalhou as 

dificuldades maternas, diante do nascimento precoce do filho e durante a hospitalização do 

mesmo.  

No referido programa foram adotadas estratégias de diversas naturezas, em que 

constam: trechos de filmes, relatos e trocas de experiências das mães, dinâmicas de grupo, 

exposições orais, desenhos, entre outras. Tais estratégias levaram as mães a expressarem 

emoções e sentimentos  ligados as dificuldades que estavam vivenciando.  Como resultado 

emergiram seis categorias, a saber: Vínculo mãe-bebê; Identidade da mãe, Expectativas do 

desenvolvimento do filho prematuro; Atitudes diante do desconhecido; Papéis sociais das 

mães e Auto-estima. Neste trabalho discutiremos apenas Vínculo mãe-bebê e Identidade da 

mãe, em razão da relevância teórica destes temas. 

  Corrêa-Cunha et al. (2008), no estudo bibliográfico anteriormente mencionado, 

observaram que a relação mãe-filho, variável representada em 50% dos estudos acessados, foi 

apontada pelos especialistas como de fundamental importância para o desenvolvimento do 

bebê, como afirmam Schochi et al., 2003; Thomaz et al. , 2005; Rios, 2007 e Brum e 

Schermann, 2007.  

Assinala-se que as participantes desta pesquisa integravam o programa Mãe-Canguru . 

Para os especialistas, neste método, o vínculo mãe-bebê surge em função da oportunidade de 

maior contato físico entre a mencionada díade. De acordo com Crunivel e Macedo (2007), tal 

contato possibilita que o bebê ouça a voz da sua mãe, seu acalento, a batida do coração, assim 

como possibilita o recebimento de carícias. Essa interação traz conseqüências positivas tanto 

para o bebê como para a sua mãe, a qual se sente mais confiante, a partir do conhecimento das 

condições de saúde do filho. A este respeito apresentamos as seguintes falas das mães:  

Cuido muito bem dela, dou banho, medicamento, tudo. Ela é vitoriosa. [sinto-me] 
maravilhosa por cuidar da minha filha (M1). 

Cuidado com banho, aquecimento, os médicos passaram as orientações. Me sinto 
realizada. Ela reage. Eu brinco com ela e ela se espreguiça. Meu contato com ela, é 
importante para ela (M3). 
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Me sinto bem. Ela se espreguiça, vai para um lado e para outro. É importante para 
mim porque vejo ela reagindo (M2). 

É importante porque estou aprendendo, cuidando mais [...] Para o bebê é bom para 
sentir o calor da mamãe. Ela é prematura e precisa de mim, do calor. A tendência dela 
é crescer, conhecer (M4). 
 

Crunivel e Macedo (2007) acreditam que o Método Mãe-Canguru possibilita que o 

vínculo se fortaleça nos primeiros dias de nascimento. Ademais, eles apontam como 

benefícios do método para o estabelecimento do vínculo: o encorajamento à mãe; 

prolongamento do período de amamentação; sentimentos positivos de satisfação e alegria; 

diminuição de sintomas depressivos. 

Em relação à categoria Identidade das Mães, trabalhada através da apresentação de 

figuras, miniaturas e dinâmicas, que representavam diversas situações sociais, esperávamos 

que as mães escolhessem aquela com a qual mais se identificassem. Observou-se que elas ao 

explicarem as suas escolhas as relacionavam ao momento pelo qual estavam passando, no 

sentido de privilegiarem temas relativos à maternidade, à família e bebês. Pode-se observar 

nos seguintes exemplos: 

Ao se ver no espelho:  

“Eu gostava de olhar minha barriga quando estava grávida” (M5). 

“É mãezona, carinhosa, ama os filhos” (M6) 

  Kimura (1997) acredita que a identidade materna, começa a ser construída ainda na 

gestação, por meio de uma imagem idealizada de si como mãe e também do bebê como filho. 

A autora acrescenta que a identidade é formada a partir da articulação de personagens que 

podem se expressar de formas variadas, particularmente através de papéis sociais atribuídos 

ao indivíduo.  No caso da mulher, ao vivenciar a gravidez, ela se identifica com a mãe, o que 

posteriormente como representação será interiorizado e objetivado socialmente 

(MALDONADO, 2005).  

Segundo os trabalhos de Toma; Venâncio e Andretto (2007), o Método Mãe-Canguru 

facilita o desenvolvimento dessa identidade, visto que, tal método permite que as mães 

conheçam melhor o comportamento dos seus bebês devido ao tempo de contato com eles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho coletou informações com vista à construção do perfil sociodemográfico 

de mães de prematuros internados em uma maternidade pública de Sergipe. Paralelamente, foi 

implementado um programa de intervenção onde se trabalhou  as dificuldades , emoções e 

sentimentos das mães , em relação ao nascimento e internação dos seus filhos. Para tal, foram 

conduzidos grupos focais nos quais as mães falaram e discutiram sobre temas que lhes eram 

propostos, a partir de uma série de estímulos. 

 Os mencionados grupos focais proporcionaram momentos de escuta e de trocas de 

experiências entre as referidas mães e possibilitaram o surgimento de categorias que foram 

trabalhadas coletivamente, sendo duas delas analisadas nesta apresentação: vínculo mãe-bebê 

e identidade da mãe. A importância dessas categorias é corroborada por alguns autores, 

apresentados no texto.   

A proposta de intervenção vem de encontro a uma necessária articulação entre a 

construção dos conhecimentos científico e cotidiano, este trazido pelas mulheres de baixa 

renda, as quais, na maioria, não tiveram a oportunidade de acesso à escola. O processo teve 

seu ponto culminante com as intervenções das professoras e das alunas, junto às mencionadas 

mães nos grupos focais. Diante das informações veiculadas e à medida que as mães discutiam 

e trocavam experiências, segundo as próprias mães, os grupos, foram de significativa 

importância para elas no sentido de ajudá-las a viverem o momento de crise pelo qual 

estavam passando.  

Acreditamos que os grupos de orientação com essas genitoras, podem levá-las a 

entender o processo de desenvolvimento do seu filho, o que poderá minimizar e, na medida 

do possível, neutralizar fatores de risco e favorecer aspectos de promoção do desenvolvimento 

saudável dos mesmos.        

Os dados de caracterização sociodemográficos das mães dos prematuros poderão 

auxiliar os profissionais que lidam com a prematuridade no sentido de planejar atividades de 

natureza interventiva, bem como prover elementos à instituição, no sentido de facilitar o 

planejamento de rotinas condizentes com as características das mencionadas mães.  

No restrito contexto em que tais dados foram obtidos, supõe-se que esses resultados 

possam contribuir para o avanço teórico e prático dos temas em questão.  
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