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Esperança… 

É aqui a palavra de ordem! 

Tanto para mim  

Que muitas vezes dela precisei 

E dela não me pude esquecer. 

Tanto para estas crianças, futuros adultos 

Suas famílias e 

Profissionais que as acompanham 

Para que nunca se esqueçam que  

“Amanhã é outro dia” 

 E esse dia pode ser melhor! 

 

Tudo o que eu desejo é 

Nunca percamos a ESPERANÇA! 
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Introdução 

O nascimento e os primeiros meses de vida constituem a fase de maior fragilidade e 

vulnerabilidade do ser humano, em que a interação e proteção são fundamentais para o 

desenvolvimento adequado. O desenvolvimento é um processo dinâmico e complexo de 

evolução biológica, psicológica e social, sendo os primeiros anos de vida cruciais para o 

progresso de competências que possibilitarão a autonomia e capacidade de interação com o 

outro (Pinto & Feronha, 2011; Spitz, 2013). De acordo com Reis (2001) e Moreira (2016), 

para que o desenvolvimento ocorra de modo saudável, este deve ser feito por meio de uma 

relação ativa com o ambiente envolvente, que deverá ser estimulante, harmonioso e protetor. 

A fim de promover o bem-estar e proteger o desenvolvimento infantil, os conceitos de 

infância e de direitos na infância, como hoje os conhecemos, tiveram várias atualizações ao 

longo da história e do contexto cultural. A infância é, atualmente, encarada como uma fase da 

vida independente da fase adulta e numa perspetiva social detentora de direitos. No entanto, 

nem sempre foi assim, sendo curioso que a sua definição deriva do latim infans que significa 

“aquele que não pode falar” (Ariès, 1986, citado por Cardoso, 2017). Por volta dos finais do 

século XVII não existia espaço para haver infância, sendo que as crianças eram consideradas 

seres sem direitos e pertencentes aos pais. Quando ganhavam alguma independência de 

cuidados passavam a ser consideradas pequenos adultos, com capacidade para começar a 

contribuir nas tarefas destinadas aos mesmos (Cardoso, 2017; Sá, 2008).  

Portugal foi um dos países pioneiros no que respeita à iniciativa de proteção das 

crianças, com a criação, em 1911, da Lei de Proteção à Infância (Marques, Mendes, 

Fernandes, Martins, & Magalhães, 2016; Tomás & Fonseca, 2004). Posteriormente, emerge o 

conceito de “criança sujeito” de direitos, sendo um marco para a história da evolução da 

promoção dos direitos das crianças a fundação da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 
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Infância), em 1946. O principal avanço terá sido a Convenção sobre os Direitos das Crianças 

aprovada em 1989, à qual Portugal se juntou em 1990, em que se defende sobretudo a 

promoção e proteção do “superior interesse da criança” (Almeida & Fernandes, 2007; Bastos, 

2016; Sá, 2008). É importante salientar que, para esta mudança de paradigma em torno da 

individualização da infância como fase do desenvolvimento, contribuíram as investigações 

nas áreas da pediatria, pedagogia e psicologia do desenvolvimento (Cardoso, 2017). 

Apesar das novas práticas e políticas implementadas no sentido de melhorar o 

desenvolvimento e bem-estar das crianças, ainda existem dificuldades na devida 

concretização dos seus direitos (Cardoso, 2017; Mota, 2011). Nem todas as crianças têm as 

mesmas oportunidades de desenvolvimento, estando deste modo, em risco. A relevância da 

temática é sublinhada por Silva (2016) ao afirmar que mais estudos devem ser feitos com 

crianças em situações de risco.  

O conceito de risco, neste contexto, pode ser definido como a omissão ou défice na 

satisfação das necessidades de uma criança em várias áreas do seu desenvolvimento 

(Brandão, 2007). O conceito de risco é frequentemente confundido com o conceito de 

vulnerabilidade, sendo importante, mas difícil diferenciar os dois conceitos. O conceito de 

vulnerabilidade advém do latim vulnerabile que indica alguém frágil, indefeso e suscetível de 

ser magoado ou ferido (Costa, 2000; Nichiata, Bertolozzi, Takahashi, & Fracolli, 2008). De 

acordo com Costa (2000), o risco surge devido ao confronto com uma determinada situação 

de crise, sendo que para a mesma situação, nem todas as pessoas reagem de igual modo, 

sendo as mais vulneráveis as que, geralmente, desenvolvem problemas. O autor acrescenta 

que os indivíduos vulneráveis são mais sensíveis, sendo que, muitas vezes, a vulnerabilidade 

converte-se num ciclo vicioso de fatores que os fragilizam. Se este ciclo não for 

interrompido, constituirá uma dificuldade, reverter a situação. No que diz respeito ao 

desenvolvimento, as crianças que crescem em ambientes vulneráveis têm maior 
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probabilidade de sofrer atrasos e danos, devido às situações adversas experienciadas (Silva, 

Veríssimo, & Mazza, 2015). 

O conceito de perigo também é comummente confundido com o conceito de risco, 

sendo que a sua diferenciação não é estanque (Carvalho, 2013). Durante muito tempo os 

conceitos neste âmbito eram considerados iguais, no entanto, percebeu-se que o conceito de 

risco é mais abrangente e está inerente ao ser humano, ao contrário do perigo, este tipificado 

por lei. Considera-se que uma criança está em perigo quando: está abandonada ou entregue a 

si própria; é vitima de maus-tratos físicos, psíquicos ou de abusos sexuais; não recebe os 

cuidados ou afeto adequados; é obrigada a realizar atividades ou trabalhos inadequados à sua 

idade; está sujeita a comportamentos que afetam direta ou indiretamente a sua segurança e 

equilibro emocional; assume comportamentos que afetam gravemente o seu desenvolvimento 

sem que nenhum responsável impeça a situação (Lei nº 147/99, 1999). Para Carvalho (2013), 

a principal diferença relaciona-se com o facto de haver maior probabilidade de o perigo 

impedir a concretização dos direitos das crianças. De acordo com a Comissão Nacional de 

Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ; 2018), as situações de 

risco podem levar a situações de potencial perigo para a garantia dos direitos da criança (ex.: 

situações de pobreza), porém é a manutenção e o agravamento dos fatores de risco que 

podem conduzir a situações de perigo, na ausência de fatores de proteção (Carvalho, 2013; 

Ramião, 2017). Ramião (2017) ressalva, porém, que nem todas as situações de perigo podem 

ter origem em situações de risco, mas sim de situações de crise, como divórcio ou morte.  

É importante ter em conta que não se justifica a intervenção do Estado e da sociedade 

em todas as situações de risco “ficam de fora as ações desenvolvidas numa perspetiva de 

prevenção secundária, que visam a eliminação ou redução dos fatores potenciadores do risco 

através da atuação direta ao nível da criança, dos pais e do seu meio envolvente” (Carvalho, 
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2013, p.10). Nestas situações, torna-se importante a intervenção dos profissionais que 

detetam e sinalizam os casos.  

A deteção e sinalização das situações de risco constituem o início do processo de 

proteção das crianças, que deve envolver um grupo de profissionais bastante heterogéneo e 

com funções diferenciadas, nomeadamente técnicos dos serviços sociais, profissionais de 

saúde, psicólogos, juízes, professores, educadores, entre outros (Soriano, 2004). Nos casos de 

risco e vulnerabilidade no nascimento, é crucial a intervenção dos profissionais de saúde por 

serem aqueles que acompanham mais de perto tais situações (Ramião, 2017). Embora todos 

os profissionais que trabalham com crianças estejam aptos para a identificar sinais de risco no 

nascimento, os médicos e os enfermeiros encontram-se na linha da frente para a prevenção, 

identificação e intervenção (Pietrantonio et al., 2013; Silva, Santos, & Silva, 2014). Neste 

sentido, torna-se importante investigar as perceções, conhecimentos e experiências destes 

profissionais sobre a temática do risco e vulnerabilidade. 

É neste enquadramento que centramos o principal objetivo da presente investigação 

que visa compreender, na perspetiva dos profissionais de uma equipa de enfermagem de um 

serviço de obstetrícia, como são percecionadas as vivências das mães e as situações de risco e 

vulnerabilidade em recém-nascidos. O primeiro estudo (Estudo I), que tem o propósito de 

explorar a perceção de uma equipa de um serviço de obstetrícia, relativamente à experiência 

com situações de risco e vulnerabilidade em recém-nascidos, apresenta os resultados de uma 

entrevista realizada à equipa de enfermagem. No segundo estudo (Estudo II), apresentam-se 

os resultados também de uma entrevista realizada a uma equipa de enfermagem de um 

serviço de obstetrícia, com o objetivo de compreender como estes profissionais percecionam 

a vivência das mães de recém-nascidos em risco e vulnerabilidade. É importante ressalvar 

que, os dois estudos apresentados, foram realizados tendo por base abordagem exploratória e 

de caráter qualitativo, recorrendo à entrevista semiestruturada com questões abertas. 
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Resumo 

O risco e a vulnerabilidade em recém-nascidos são sobretudo detetados pelos profissionais de 

saúde, nomeadamente pelos que trabalham em serviços de obstetrícia. Cabe a estes 

profissionais intervir de modo mais célere possível, acionando os meios necessário para tal 

(Ramião, 2017). Assim, o presente estudo tem o propósito de conhecer a perceção de uma 

equipa de enfermagem de um serviço de obstetrícia relativamente à experiência com 

situações de risco e vulnerabilidade em recém-nascidos. Para tal, realizou-se uma 

investigação de caráter qualitativo e desenho transversal. Participaram neste estudo dezanove 

enfermeiros de uma equipa de um serviço de obstetrícia com idades compreendidas entre 29 e 

os 56 anos e, com experiência profissional na área entre meio ano e 26 anos. A recolha de 

dados foi feita através de um questionário sociodemográfico e um guião de entrevista 

semiestruturado composto por questões abertas. Os resultados indicam que a equipa de 

enfermagem de um serviço de obstetrícia intervém nas situações de risco sobretudo com base 

na experiência profissional, sem realizarem qualquer tipo de formação profissional 

especializada. Além disso, a equipa de enfermagem revela poucos conhecimentos acerca dos 

conceitos relacionados com o risco e vulnerabilidade, bem como dificuldades em lidar 

emocionalmente com tais situações. Conclui-se que, é importante investir nas práticas 

multidisciplinares e na formação destes profissionais, para aprimorar a prevenção e 

intervenção precoce com as mães e famílias.  

 

Palavras-chave: risco, vulnerabilidade, recém-nascidos, equipa de enfermagem 
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Abstract 

Risk and vulnerability in newborns are mostly detected by obstetrical health professionals, 

particularly those working in obstetrics services. These professionals should seek to intervene 

as quickly as possible by mobilizing the necessary resources (Ramião, 2017). In this way, the 

present study has the purpose of knowing the perception of a nursing team of an obstetrics 

service regarding the experience with situations of risk and vulnerability in newborns. For 

this purpose, a qualitative research and transversal design was carried out. Nineteen nurses 

from a team of an obstetrics service, aged between 29 and 56 years, with professional 

experience in the area between half a year and 26 years participated in this study. Data 

collection was done using a sociodemographic questionnaire and semi-structured interview 

guide composed by open questions. The results indicate that nursing team of an obstetrics 

service intervene in situations of risk mostly based on professional experience, without 

carrying out any specific professional training. In addition, the nursing team reveals little 

knowledge about situations of risk and vulnerability, as well as difficulties in dealing 

emotionally with such situations. In conclusion, it’s important to invest in multidisciplinary 

practices and training of these professionals to improve prevention and early intervention 

with mothers and families. 

 

Key words: risk, vulnerability, newborns, nursing team 
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As crianças são acompanhadas por profissionais de saúde, ao longo do ciclo da vida e 

deve haver uma atenção redobrada no momento do nascimento, uma vez que este constitui, 

por si só, um momento de vulnerabilidade não só para a criança, mas também para a mãe 

(Nichiata, Bertolozzi, Takahashi, & Fracolli, 2008; Silva, Veríssimo, & Mazza, 2015). Na 

avaliação das situações de risco e vulnerabilidade, os serviços de saúde enquadram-se como 

entidades de primeiro nível de intervenção preventiva, com o objetivo de detetar e intervir no 

sentido de promover os direitos e proteger as crianças. De acordo com a Direção Geral de 

Saúde (DSG, 2014) todos os profissionais de saúde devem detetar, sinalizar e monitorizar as 

situações de risco com o objetivo de prevenir o surgimento de situações de maior gravidade. 

Os casos devem apenas ser sinalizados para as entidades de segundo nível [(Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)] ou, eventualmente, para as de terceiro nível 

(Tribunal), se a intervenção no primeiro nível não for suficiente ou adequada (DGS, 2007). 

A fim de orientar o trabalho dos profissionais de saúde no âmbito da promoção e 

proteção dos direitos das crianças, existe um documento orientador elaborado para apoiar 

estes profissionais na deteção e intervenção em situações de risco, vulnerabilidade e perigo. 

Face a uma problemática tão complexa o manual tem como objetivo principal auxiliar todos 

profissionais a melhorar a sua atenção e avaliação face às situações de risco para crianças 

(Soriano, 2004). 

Além disso, os serviços de saúde tiveram necessidade de formar Núcleos Hospitalares 

de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHACJR), a fim de melhor intervir nas situações de 

risco e vulnerabilidade. Assim, os hospitais são as instituições que mais autonomamente 

podem sinalizar e intervir nos casos de risco, que não constituam perigo, de modo precoce, 

devido à existência dos NHACJR e de equipas de serviço social (DGS, 2007). Apesar da 

existência do NHACJR nos hospitais, mais especificamente no hospital onde foram 

recolhidos os dados para o presente estudo, os profissionais que identificam sinais de risco 
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para o desenvolvimento, são sobretudo os enfermeiros e os médicos, que posteriormente 

referenciam para a assistente social do hospital, sendo que dependendo da gravidade do caso 

pode ser intervencionado pelo NHACJR ou ser sinalizado para a CPCJ.  

Mais especificamente, na presença de risco no nascimento, segundo Ramião (2017) 

deve haver articulação entre os profissionais que acompanham os casos e os profissionais do 

serviço social, que devem intervir de modo célere, averiguando potenciais fatores de risco e 

perigo para o desenvolvimento biopsicossocial do recém-nascido. Geralmente, o 

acompanhamento mais próximo das mães e dos recém-nascidos realiza-se por enfermeiros, 

que fazem uma primeira avaliação das situações, encontrando-se numa posição privilegiada 

para a deteção do risco e vulnerabilidade, devendo acionar os meios necessários para intervir 

e prevenir a perpetuação do risco (Silva et al., 2014). 

Apesar da evolução nos cuidados de saúde, os profissionais de saúde no serviço de 

obstetrícia são muitas vezes confrontados com situações de não vigilância da gravidez, sendo 

este aspeto considerado sinal de risco. À não vigilância da gravidez, segundo Marques e 

Campos (2017), bem como Xarepe e Costa (2017), podem estar subjacentes situações de 

pobreza, menores recursos sociais que por norma perduram em gerações futuras ou, por outro 

lado, não aceitação da gravidez, inexistência do desejo de ser mãe ou gravidez resultante de 

uma relação instável e frequentemente precária. As autoras defendem que é importante os 

profissionais terem uma atenção redobrada de modo a diminuir o impacto destas situações, 

sobretudo quando a gravidez ocorre na adolescência. 

Frequentemente detetada nos serviços de saúde, a gravidez na adolescência é 

considerada como uma situação de risco, sobretudo, pela ausência de autonomia pessoal, 

económica, social, podendo ser agravada por questões de ordem psicossocial, como a falta de 

apoio (Canavarro & Pedrosa, 2012; Carvalho, Leal, & Sá, 2004; Correia, 2005). A gravidez 
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na adolescência pressupõe que os cuidados de saúde na sexualidade não foram integrados, daí 

ser uma preocupação para os profissionais que acompanham estas mães. 

A problemática da gravidez em mulheres toxicodependentes, parece também ser uma 

realidade que preocupa bastante estes profissionais. Este grupo é especialmente vulnerável 

devido aos riscos médicos e psicológicos, bem como familiares inerentes à sua condição. Os 

filhos que irão nascer estão expostos a riscos não só de saúde, mas também riscos relacionais 

pela possibilidade de ausência de cuidados, algo comum neste tipo de mães (Beja, Biscaia, & 

Sá, 2004; Correia, 2005)  

Numa conjuntura multifatorial, para vários autores a pobreza é o fator de risco e 

vulnerabilidade que mais frequentemente constrange o desenvolvimento das crianças (Bastos, 

Malho, Passos, & Fernandes, 2008; Cardoso, 2017; Fonseca, 2016; Yunes, Garcia, & 

Albuquerque, 2007). Outros fatores também comummente referenciados são a precaridade 

profissional, baixo nível educativo, problemas jurídicos, insegurança na zona de residência, 

etnia e monoparentalidade (Macedo, Nunes, Costa, Nunes, & Lemos, 2013; Nunes, Lemos, 

Nunes, & Costa, 2013). Há ainda outros sinais de risco que são, frequentemente, detetados 

pelos profissionais de saúde e que devem ser intervencionados atempadamente a fim de evitar 

situações mais graves. Dicker e Gordon (2006) defendem a existência de vários fatores de 

risco que no futuro podem culminar em situações de maus-tratos e negligência, 

principalmente, perturbações de saúde mental ou física, aspetos individuais (baixa 

autoestima, impulsividade, agressividade, pouca tolerância à frustração), problemas 

familiares e violência, desconhecimento sobre o desenvolvimento e necessidades das 

crianças, indiferença para com as responsabilidades parentais, dificuldade em criar um laço 

afetivo com o recém-nascido.  

As situações de adoecer psicológico, são mais comuns do que se pensa no contexto da 

gravidez e maternidade. Para Correia (2005) e Pizeta, Silva, Cartafina, e Loureiro (2013) as 
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perturbações emocionais e cognitivas são sinais de risco para o desenvolvimento dos recém-

nascidos. Deve haver uma especial atenção, por parte dos profissionais de saúde que 

acompanham as mães nestas situações, a fim de evitar a perpetuação do problema. A não 

intervenção atempada, pode desencadear comportamentos menos adequados por parte das 

mães e a dificuldades nos cuidados maternos (Bowlby, 2006). 

Para Ferreira e Lima (2012), os fatores que podem ser considerados de risco para o 

desenvolvimento adequado das crianças, distribuem-se por três domínios, nomeadamente, 

biológico, ambiental e psicossocial. Já Soriano (2004) refere que os fatores de risco podem 

ser divididos em individuais, familiares e socioculturais. 

Para diminuir e facilitar a resolução de situações de risco para os recém-nascidos, 

deve haver, por parte dos profissionais de saúde, um foco na prevenção. A prevenção, de 

acordo com Martins (2008) e Soriano (2004), pode ser dividida em três níveis: a prevenção 

primária que tem como objetivo evitar que surjam novos casos de risco, apoiando as mães, 

famílias e comunidades a melhor cuidar das crianças; a prevenção secundária em que se 

procura detetar e intervir em situações de vulnerabilidade, que possam tornar-se um risco 

para a criança; a prevenção terciária em que se intervém com as mães e as famílias de 

crianças já em risco, a fim de evitar a perpetuação das situações. 

É importante que a intervenção se foque na prevenção primária e secundária das 

situações de risco, concentrando-se nestes domínios de prevenção os esforços para resolução 

dos problemas (Strathdee & Onyett, 1996 citado por Costa, 2000). De acordo com Gomes-

Pedro (2001), qualquer intervenção no âmbito dos cuidados de saúde primários, secundários 

ou terciários, conterá enormes lacunas se não incluir o período perinatal e pós-natal em todas 

as dimensões de assistência. Nestes casos, falamos no conceito de prevenção e diagnóstico 

precoce, que se podem entender como, a tentativa de evitar situações de risco numa fase 

muito precoce da vida da criança, até mesmo antes do nascimento.  
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São várias as evidências que mostram a importância da prevenção precoce e dos 

profissionais de saúde para a sua concretização. Strathdee e Onyett (1996, citado por Costa 

2000) defendem que para haver sucesso na prevenção precoce, deve haver a colaboração 

entre todas as equipas dos cuidados de saúde primários e secundários, que lidam diretamente 

com as mães e com as famílias. Carey e McDevitt (1994) referem que o foco da prevenção 

precoce se deve centrar na intervenção de equipas multidisciplinares que acompanham as 

famílias e que podem, neste sentido, melhor apoiar na prestação de cuidados aos recém-

nascidos. Também Pinto e Ferronha (2011), concluem no seu estudo que é fundamental 

sinalizar e intervir precocemente em situações de risco para o desenvolvimento da criança. 

Um outro estudo revela a necessidade de aumentar as ações preventivas que reduzam as 

práticas parentais disfuncionais, com um foco na prevenção e na intervenção precoce de 

modo a proteger as crianças das situações de risco (Trenado, Pons-Salvador, & Cerezo, 

2009). 

No diagnóstico e intervenção precoce das situações de risco e vulnerabilidade, os 

profissionais orientam a sua prática, sobretudo, pela experiência e trabalho em equipas 

multidisciplinares. Um estudo realizado no âmbito de situações de perigo concluiu ser 

fundamental a intervenção em equipa multidisciplinar, com partilha de informações 

relevantes e de modo precoce, para evitar potenciais danos irreversíveis para as crianças 

(Martins, 2008). Por seu lado, Silva et al. (2014) concluíram no seu estudo com profissionais 

de enfermagem, que é através da experiência profissional e trabalho em equipas 

multidisciplinares, que se tornam aptos para avaliar e intervir em situações de risco e perigo, 

não tendo nenhuma formação ou documentação que guie as suas práticas. 

No entanto, o facto de não haver formação ou conhecimentos específicos na área do 

risco e vulnerabilidade em crianças e, particularmente, em recém-nascidos pode trazer alguns 

constrangimentos para o trabalho adequado neste âmbito. Nunes, Sarti, e Ohara (2009) 
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concluíram, no seu estudo, que os profissionais têm dificuldade em distinguir diferentes 

situações e assim promover a intervenção mais conveniente, como por exemplo, quando se 

trata de omissão de cuidados e negligência das necessidades da criança, em comparação com 

situações decorrentes da precaridade económica das mães e das famílias. Outro estudo, 

também concluiu que a falta de conhecimento e de preparação para lidar com situações no 

âmbito do risco, pode dificultar a tomada de decisão dos profissionais, sobre qual intervenção 

aplicar em cada caso avaliado (Bannwart & Brino, 2011). 

A literatura mostra a importância da formação profissional para intervenção positiva 

em situações de risco e perigo. No seu estudo, Nascimento et al. (2013) concluíram que é 

importante haver um investimento na formação no âmbito do risco e vulnerabilidade, a fim 

de melhorar as práticas de identificação e de prevenção precoce do risco, bem como os 

cuidados prestados às crianças. Também Nunes et al. (2009), bem como Pietrantónio et al. 

(2013), concluíram que a formação académica dos profissionais de saúde deve incluir 

conteúdos na área do risco e perigo para crianças e adolescentes, de modo a compreender que 

estas situações se devem, sobretudo, a questões relacionadas com a dinâmica relacional. 

Também os aspetos emocionais podem dificultar o trabalho dos profissionais, ao 

intervir em situações de risco (Bannwart & Brino, 2011). Muitas vezes os profissionais 

experienciam sentimentos de impotência, pela impossibilidade de encontrar uma resposta 

clara e direta para os casos, bem como sentimentos de pena e compaixão pelas mães e pelas 

crianças. No estudo de Nunes et al. (2009), os relatos dos profissionais revelam a necessidade 

de terem um espaço, que lhes permita expor os sentimentos e reações face às situações de 

risco. Santana e Farkas (2007) defendem que, ao lidarem com situações de risco e perigo, os 

profissionais estão mais expostos a um maior desgaste profissional, podendo levar ao 

burnout. Os mesmos autores concluem que, os profissionais que lidam com situações de 
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risco, diariamente, devem procurar estratégias de autocuidado, de modo a promover e 

proteger o seu próprio bem-estar. 

Face ao exposto, o presente estudo tem como objetivos: compreender, como uma 

equipa de enfermagem de um serviço de obstetrícia, avalia situações de risco e 

vulnerabilidade em recém-nascidos; explorar os sentimentos vivenciados por uma equipa de 

enfermagem de um serviço de obstetrícia, perante situações de risco e vulnerabilidade em 

recém-nascidos; identificar os conhecimentos de uma equipa de enfermagem de um serviço 

de obstetrícia, acerca dos conceitos relacionados com o risco e vulnerabilidade em recém-

nascidos.  

 

Método 

A natureza da metodologia de investigação do presente estudo é qualitativa e desenho 

transversal, uma vez que os dados foram recolhidos apenas num único momento. A 

investigação qualitativa pode ser definida como a atividade que visa compreender os 

significados que as pessoas constroem, ou seja, procura compreender o sentido que as 

pessoas atribuem ao mundo (Flick, 2002; Braun & Clarke, 2013). Segundo Fortin, Côté, e 

Filion (2009) o objetivo fundamental da investigação qualitativa é compreender situações ou 

comportamentos pouco explorados. Sendo assim, pode caracterizar-se a sua importância, por 

constituir um modo de investigação que procura uma compreensão profunda de significados, 

de modo exploratório, descritivo e indutivo, orientando-se para novas formas de descoberta 

da realidade, numa perspetiva holística e não generalizável (Braun & Clarke, 2013). 

Muitas investigações qualitativas são por natureza fenomenológicas, como o presente 

estudo, visto que, existe um interesse em compreender a perceção de uma equipa de 

enfermagem de um serviço de obstetrícia que acompanha mães de recém-nascidos em risco e 

vulnerabilidade. A abordagem fenomenológica focaliza-se nas experiências individuais, 
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sentimentos, crenças e perceções (Denzin & Lincoln, 2005; Creswell, 2007). De acordo com 

Fortin et al. (2009) a investigação fenomenológica tem como finalidade descrever a 

experiência vivida, bem como extrair a natureza e o significado atribuído aos fenómenos. 

 

Participantes 

Participaram neste estudo dezanove enfermeiros de uma equipa de enfermagem do 

serviço de obstetrícia de um Centro Hospitalar da região Norte do País. O método de seleção 

dos participantes do presente estudo foi do tipo intencional, baseada no facto de os 

participantes pertencerem ao serviço de obstetrícia. Maioritariamente, os participantes são do 

sexo feminino, sendo apenas um do sexo masculino. Os participantes têm idades 

compreendidas entre os 29 e os 56 anos, sendo a média das idades 40,1 anos. Já o tempo de 

experiência profissional na área de obstetrícia varia entre meio ano e 26 anos, em que a média 

é de 9,4 anos. Em anexo encontra-se o quadro referente à caracterização dos participantes 

(Anexo D). 

 

Instrumentos 

Os dados da presente investigação foram recolhidos por meio de um questionário 

sociodemográfico e um guião de entrevista semiestruturado, composto por nove questões 

abertas (Anexo C). O questionário sociodemográfico inclui questões referentes à idade e 

experiência profissional, no âmbito da obstetrícia. O guião de entrevista semiestruturada foi 

construído de modo a obter as perceções da equipa de enfermagem de um serviço de 

obstetrícia, que lida com mães de recém-nascidos em situação de risco e vulnerabilidade.  

Uma entrevista semiestruturada pode ser definida como um tipo de entrevista no qual 

existe um roteiro organizador da mesma, no entanto, a ordem pela qual surgem os assuntos a 

abordar é livre (Aires, 2015; Guion, Diehl, & McDonald, 2011; Patton, 2002). De acordo 

com Gil (2008), as questões abertas permitem ao entrevistado responder livremente às 
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perguntas elaboradas, constituindo a melhor forma de formular uma questão, quando se 

pretende estudar opiniões, sentimentos, crenças e atitudes face a um determinado fenómeno. 

 

Procedimentos 

O primeiro procedimento para a realização desta investigação consistiu no pedido de 

colaboração a vários Centros Hospitalares da Região Norte do País. Apenas um dos Centros 

Hospitalares respondeu ao pedido de colaboração, sendo obtido um parecer favorável por 

parte da Comissão de Ética do referido Centro Hospitalar (Anexo A). 

Posteriormente foram contactados os Diretores de Serviço de Obstetrícia/Ginecologia 

e de Pediatria, a fim de abordar o Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

(NHACJR). Apesar da autorização da Comissão de Ética, os profissionais do NHACJR não 

aceitaram participar na presente investigação. Posto isto, procurou-se outra equipa para 

entrevistar, que tivesse contacto com situações de risco, sendo que foi possível ter o 

consentimento da equipa de enfermagem do serviço de obstetrícia que identifica casos de 

recém-nascidos em situação de risco e vulnerabilidade, o mais precocemente possível. 

Importa sublinhar que, foi fundamental o apoio da chefe da equipa de enfermagem na 

angariação de elementos para participação no estudo.  

As entrevistas realizaram-se no próprio Centro Hospitalar, de acordo com a 

disponibilidade dos participantes, num gabinete disponibilizado pela chefe da equipa de 

enfermagem. Antes da entrevista, foi garantido aos participantes que a sua participação seria 

voluntária, anónima e os dados pessoais confidenciais, sendo os resultados divulgados, 

apenas, para fins da presente investigação. A todos os participantes foi entregue um 

formulário de consentimento informado, livre e esclarecido, com a explicação da finalidade e 

objetivos da investigação. No mesmo constava o pedido de autorização formal para a 

participação na entrevista e gravação em áudio da mesma (Anexo B).  
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Os dados recolhidos por meio de entrevista foram transcritos e posteriormente 

analisados, recorrendo a uma análise de conteúdo à luz de Bardin (2011). Segundo 

Cavalcante, Calixto, e Pinheiro (2014) a análise de conteúdo é um método primordial, quando 

o objetivo da investigação é qualificar as vivências e perceções dos sujeitos relativamente a 

um determinado fenómeno. A organização da análise de conteúdo, de acordo com Bardin 

(2011) compreende três fases: a pré-análise que constitui a primeira fase do trabalho, sendo o 

momento de organização do material recolhido e sistematização de ideias iniciais que levem 

a um plano de análise; a exploração do material que se traduz numa fase de implementação 

do plano de análise, baseando-se na utilização de técnicas que dependem das decisões 

tomadas previamente; o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, para que os 

resultados obtenham significado e validade, de modo a ser possível a partir dos mesmos 

realizar inferências, bem como interpretações, de acordo com os objetivos propostos.  

É importante ressalvar que qualquer procedimento técnico anteriormente referido, 

teve como pano de fundo os procedimentos éticos, presentes em todos os momentos de 

investigação. 

 

Resultados/Discussão 

De modo a ser possível dar resposta aos objetivos estipulados no presente estudo, 

sintetiza-se nos resultados que se seguem o processo de agregação dos discursos obtidos, que 

permite a construção conceptual do fenómeno em estudo, sob a forma de categorias e 

subcategorias da análise de conteúdo. 

 Apresentam-se, primeiramente, os resultados referentes ao objetivo que pretende 

compreender como uma equipa de enfermagem de um serviço de obstetrícia avalia as 

situações de risco e vulnerabilidade. Assim emergem três categorias de análise “Aspetos 
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valorizados no processo de avaliação”, “Condução do processo de avaliação” e “Papel da 

formação profissional”, como consta do quadro dois. 

 

Quadro 2 

Categorias e subcategorias relativas à avaliação de situações de risco e vulnerabilidade por 

uma equipa enfermagem de um serviço de obstetrícia  

Categorias Subcategorias 

Aspetos valorizados no processo de avaliação 

 

Condições sociofamiliares e económicas 

Saúde física e psicológica 

 

Condução do processo de avaliação 

Experiência e observação 

Explicitação de critérios  

 

Papel da formação profissional  

Relevante 

Não relevante 

 

  

 A primeira categoria divide-se em duas subcategorias “condições sociofamiliares e 

económicas” e “saúde física e psicológica”. Relativamente à subcategoria “condições 

sociofamiliares e económicas”, os enfermeiros entrevistados descrevem o conjunto de 

condições de vida das mães, que alertam para a necessidade de referenciar os casos para a 

assistente social: 

 “Muita dificuldade económica…” (Enf. 1) 

“Má dinâmica familiar (…) paternidade não assumida…” (Enf. 4) 

 “Situações de violência, situações de não querer reconhecer a paternidade.” (Enf. 5) 

“Se eu vir que é uma mãe que (…) não tem visitas, se percebo que não é aceite no 

seio familiar, se percebo que existem, maus-tratos…” (Enf. 9) 

 “Pelo enxoval de certa forma que trazem, portanto, questões económicas.” (Enf. 11) 
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“Casos em que há falta de retaguarda familiar ou situações de disfunção familiar ou 

quando sabemos que é uma jovem que esteve institucionalizada…” (Enf. 15) 

“Pela etnia, no caso da etnia cigana quase sempre pedimos colaboração da 

assistente social…” (Enf. 19) 

 Quanto a esta subcategoria, surgem relatos, sobretudo, no que respeita às condições 

económicas das mães e suas famílias, bem como situações de monoparentalidade devido ao 

facto do pai não assumir a paternidade, falta de apoio social e familiar, violência e também 

por razões étnicas relacionadas com a exclusão social. De facto, a literatura comprova que 

estes são fatores de risco que podem condicionar o processo de satisfação das necessidades e 

desenvolvimento harmonioso das crianças. A pobreza é, ainda, uma realidade presente em 

Portugal, sendo que vários autores defendem que está subjacente a muitos problemas e 

situações de crise familiar, constituindo uma realidade importante de intervenção (Bastos et 

al., 2008; Cardoso, 2017; Fonseca, 2016). Para Yunes et al. (2007) a monoparentalidade, 

estrutura familiar na qual as mulheres assumem todos os cuidados necessários aos filhos, é 

uma realidade muito presente. Quando associada a situações de pobreza, pode potenciar um 

risco acrescido para o desenvolvimento infantil.  

 Importa ter em atenção que, os outros aspetos citados pelos participantes, também 

surgem na literatura, como fatores de risco para a perpetuação e agravamento dos problemas 

no futuro, nomeadamente, situações de violência, desestruturação ou falta de apoio social e 

familiar (Dicker & Gordon, 2006; Macedo et al., 2013; Nunes et al., 2013). 

 No que respeita à subcategoria “saúde física e psicológica”, emergem discursos 

referentes à valorização dos participantes de aspetos que dizem respeito aos cuidados de 

saúde e higiene, bem como a comportamentos e condições psicológicas ou emocionais das 

mães: 
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“O que me chama mesmo logo à atenção são os cuidados de higiene da senhora e 

  a maneira de falar, de se comportar.” (Enf. 1) 

“A gravidez, se foi vigiada de forma adequada e se forem adolescentes.” (Enf. 2) 

“Saúde mental, às vezes se for um ligeiro atraso…” (Enf. 3) 

“Situações de toxicodependência…” (Enf. 7) 

“Quando a mãe não tem gestos de algum afeto com o recém-nascido.” (Enf. 10) 

“Uma senhora que achemos que psicologicamente não esteja equilibrada.” (Enf. 16) 

“Algumas vezes aparecem situações de saúde mental, depressões.” (Enf. 18) 

“Às vezes mau comportamento, depois com o bebé nos cuidados (…) também o défice 

cognitivo é motivo de atenção…” (Enf. 19) 

 Nesta subcategoria, emergem os principais fatores de risco relacionados com a saúde 

física e psicológica das mulheres avaliadas pela equipa de enfermagem entrevistada, 

principalmente, a falta de vigilância da gravidez, gravidez na adolescência, grávidas 

toxicodependentes, condições de higiene, comportamentos das mães, perturbações 

emocionais e cognitivas, bem como debilidades nos cuidados maternos. A não vigilância da 

gravidez, a gravidez na adolescência e a toxicodependência são para os profissionais de saúde 

situações de risco físico, mas também emocional e com potencial desestruturante para o 

desenvolvimento do recém-nascido, uma vez que muitas vezes têm em comum a 

problemática de não aceitação da gravidez (Canavarro & Pedrosa, 2012; Correia, 2005; 

Marque & Campos, 2017) Em todas estas situações, o apoio emocional e social é 

fundamental por parte dos serviços de saúde, mas também o envolvimento e compromisso da 

comunidade. 
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 Como Bowlby (2006) e Pizeta et al. (2013) defendem, os cuidados maternos 

desadequados e a dificuldade em criar um vínculo com o recém-nascido, podem estar 

associados a questões de saúde psicológica como depressão, ansiedade e/ou stress, mas 

também a problemas cognitivos ou de personalidade. Os problemas de saúde mental, os 

comportamentos pouco adequados face ao recém-nascido e o desconhecimento das 

necessidades da criança, são fatores de risco que podem afetar a boa prestação de cuidados, 

sendo importante intervir neste sentido e mobilizar diferentes recursos (Dicker & Gordon, 

2006; Correia, 2005). 

 Pela análise aprofundada dos relatos nesta subcategoria, em maior número do que na 

subcategoria anterior, parece haver um predomínio para os participantes do estudo, de casos 

relacionados com os cuidados de saúde, que são proporcionados às crianças. Esta constatação 

poderá ser explicada, pelo facto de estarem mais familiarizados com os aspetos físicos deste 

fenómeno, o que pode apontar para a importância de uma formação profissional específica, 

para que os profissionais de saúde compreendam melhor a importância da avaliação da 

dimensão relacional, neste âmbito (Nunes et al., 2009). 

 No que se refere à divisão dos fatores de risco em subcategorias, os resultados deste 

estudo não vão ao encontro do explicitado pelos autores Ferreira e Lima (2012), que os 

dividem em domínio biológico, ambiental e psicossocial, bem como Soriano (2004), que 

distingue os fatores em individuais, familiares e socioculturais. Realizou-se a divisão de 

modo diferente, uma vez que, fez mais sentido dividir nas subcategorias apresentadas, devido 

aos relatos dos participantes. 

 De acordo com os resultados obtidos para a categoria “condução do processo de 

avaliação” sobressaem duas subcategorias fundamentais, nomeadamente, “experiência e 

observação” e “explicitação de critérios”.  
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 Para a subcategoria “experiência e observação”, os participantes referem a 

importância da observação atenta das utentes, durante o acompanhamento das mesmas, sendo 

o processo de avaliação do risco baseado na experiência profissional e na partilha de casos 

com a equipa multidisciplinar: 

“Vai com a prática e a vida, é a vida que ensina, é pela experiência.” (Enf. 1) 

“É mesmo pela experiência e muitas vezes ali na passagem de turno…” (Enf. 4) 

“A equipa multidisciplinar funciona, entre todos é mais fácil para detetar.” (Enf. 6) 

 “É pela minha experiência e observação, a observação é fundamental.” (Enf. 9) 

 “Com o serviço social nós temos uma articulação bastante favorável.” (Enf. 14) 

“Sempre tivemos as assistentes sociais a trabalhar connosco e vamos esclarecendo, 

assim a gente vai aprendendo.” (Enf. 15) 

“Vai passando a informação, ao longo dos turnos de uns para os outros para 

estarmos mais atentos à situação.” (Enf. 17) 

 Também Silva et al. (2014) concluíram, no seu estudo, que os participantes relevam a 

sua experiência clínica e a partilha de conhecimentos com a equipa multidisciplinar, sendo 

que se sentem aptos para detetar quaisquer situações de risco, convenientemente.   

 De acordo com Martins (2008), para o sucesso da prevenção e intervenção precoce, 

deve haver a colaboração de equipas multidisciplinares de modo célere, a fim de evitar 

prejuízos para o desenvolvimento das crianças. Também Carey e McDevitt (1994), já 

defendiam que todos os profissionais de saúde que acompanham as famílias, devem cooperar 

entre si, de modo a apoiar na prestação de cuidados adequados e prevenir situações de risco 

para o recém-nascidos. 
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 No que se refere à subcategoria “explicitação de critérios” os participantes relatam as 

suas perceções relativamente aos critérios pelos quais se guiam na plataforma Sclínico, em 

que alguns referem que os critérios aí estipulados são suficientes, sendo que outros preferiam 

que existisse um guia mais específico e concreto para a intervenção em casos de risco: 

“Temos o protocolo do serviço que todos seguem, mas esses critérios não estão muito 

adaptados à nossa área, para crianças…” (Enf. 3) 

“Considero que seria necessária documentação, para poder guiar melhor…” (Enf. 8)  

“Não precisam de estar estipulados critérios. Embora haja um – se a vigilância for 

inferior a 6 consultas – que é dos critérios menos válidos…” (Enf. 9) 

“Temos no sistema os critérios e para mim são apropriados…” (Enf. 10) 

“Os critérios, geralmente, estão definidos numa plataforma. Porém são 

insuficientes…” (Enf. 12) 

“Nós já temos uma lista pré-definida com fatores de risco no Sclínico e os critérios 

definidos são suficientemente claros.” (Enf. 14) 

 Para os participantes do presente estudo, a avaliação de situações de risco e 

vulnerabilidade é realizada sobretudo pela experiência pessoal e em equipa, pela observação 

atenta das utentes e suas famílias, bem como pela entrevista clínica. No entanto, alguns 

referem que seria importante a explicitação de critérios mais uniformes, do que a lista de 

situações pelas quais se podem guiar para a identificação dos casos. 

  Apesar de haver documentos orientadores (DGS, 2007; DGS, 2014; Soriano, 2004) 

para a prática profissional no âmbito do risco, perigo e vulnerabilidade, os participantes 

parecem não ter conhecimento da sua existência, guiando-se apenas pelos critérios presentes 

no formulário de referenciação do Sclínico. Os manuais já em vigor e novos documentos 
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específicos deviam ser apresentados aos profissionais de saúde, para que estes pudessem 

aprimorar as suas intervenções neste âmbito. 

 Quanto à categoria “Papel da formação profissional”, dos relatos dos participantes 

deste estudo, emergem as subcategorias de análise referentes à pertinência da formação 

profissional, nomeadamente as subcategorias “relevante” e “não relevante”. 

 No que diz respeito à subcategoria “relevante”, que representa a maioria das 

respostas dos participantes deste estudo, surge a referência quanto à necessidade e 

importância de uma formação profissional especializada neste contexto, até para proteção 

pessoal: 

“Se calhar seria importante, para alguma proteção a nível emocional…” (Enf. 2) 

“Há sempre coisas que acabam por nos falhar e podíamos despertar para alguma 

situação, que às vezes nos escapa.” (Enf. 4) 

“Uma formação é sempre uma mais-valia, há sempre coisas a aprender…” (Enf. 5) 

“Era uma boa ideia até para nos ajudar com as situações que nos afetam.” (Enf. 13) 

“Até as assistentes sociais não conseguem chegar a tudo e nós também não temos 

como (…) se não tivermos o mínimo de formação à cerca disso.” (Enf. 18) 

“É importante para uniformizar (…) esse tal pedido, porque cada cabeça sua 

sentença. As formações são sempre bem-vindas.” (Enf. 19) 

Vários autores defendem a importância da formação profissional, como um elemento 

chave para melhorar as práticas profissionais, no processo de identificação e intervenção de 

situações de risco (Nascimento et al., 2013; Nunes et al., 2009; Pietrantónio et al., 2013). Para 

estes autores a formação pode ser de grande valia no esclarecimento e partilha de 
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conhecimento, sobre uma temática tão complexa e em constante atualização, que os 

profissionais de saúde devem acompanhar. 

Nos resultados deste estudo é referida a formação como importante, neste grupo, para 

apoiar na forma como lidam com as situações de risco, sem se deixar afetar negativamente. A 

resultados semelhantes chegaram Nunes et al. (2009), ao concluírem que os profissionais de 

saúde sentem que deveria haver um espaço para expressão emocional, a fim de reduzir o 

desgaste decorrente do envolvimento com situações de risco e vulnerabilidade. 

 Já para a subcategoria “não relevante”, foram escassos os discursos que consideram 

irrelevante a formação profissional neste âmbito: 

 “Não há necessidade daquela formação muito específica.” (Enf. 1) 

 “Não é importante, a experiência permite que consiga fazer o meu trabalho, 

incluindo nestes casos…” (Enf. 9) 

 “Eu não tenho essa necessidade. Trabalho há muitos anos.” (Enf. 12) 

 “A mim, muito sinceramente, neste momento, não me faz falta.” (Enf. 15) 

 Também Silva et al. (2014), no seu estudo com enfermeiros chegaram a resultados 

semelhantes, em que os participantes referem que, mesmo sem uma formação profissional 

específica, sentem-se capazes de avaliar situações de risco e perigo. Ressalvam, no entanto, a 

importância da formação. Para os mesmos autores, importa sublinhar que com o passar dos 

anos, a temática da promoção e proteção dos direitos das crianças tem vindo a colocar novos 

desafios aos serviços de saúde, sendo necessária a atualização dos profissionais. 

 Seguidamente, apresentam-se os resultados relativos ao objetivo que pretende 

explorar os sentimentos da equipa de enfermagem de um serviço de obstetrícia perante 

situações de risco e vulnerabilidade. Para este objetivo, emerge uma categoria de análise 
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“Sentimentos vivenciados”, dando origem em três subcategorias “positivos”, “negativos” e 

“alheamento”, conforme consta no quadro três. 

 

Quadro 3 

Categoria e subcategorias referentes aos sentimentos de uma equipa de enfermagem de um 

serviço de obstetrícia perante situações de risco e vulnerabilidade  

Categoria Subcategorias 

  Sentimentos vivenciados 

    

   Positivos 

   Negativos 

   Alheamento 

 

 

 No que toca à subcategoria “positivos”, esta refere-se aos relatos de alguns dos 

participantes, que expressam sentimentos de otimismo quanto ao sucesso da intervenção e 

experimentam a sensação de dever cumprido: 

“Eu não me sinto mal porque estou a ajudar aquela família que precisa.” (Enf. 10) 

“Não me incomoda nada, pelo contrário até tenho prazer em ajudar.” (Enf. 12) 

“Sinto que é sempre possível irmos melhorando (…) tento fazer o melhor.” (Enf. 14) 

 “Sinto-me bem. Se os detetar fico contente, se puder ajudar também fico.” (Enf. 15) 

 A subcategoria “negativos” emerge devido aos relatos de grande parte dos 

participantes, que experienciam sentimentos de pena, tristeza, revolta e impotência ao lidar 

com situações de risco para recém-nascidos: 

“Por um lado, sinto pena, por outro sinto receio pelo bebé e pela mãe…” (Enf. 1) 

“Incomoda (…) nós criamos alguma empatia, que não devíamos e tentamos ajudar o 

máximo possível…” (Enf. 2) 
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“Às vezes sinto-me mesmo fraca (…) viver estas situações e não poder fazer mais 

além disto, traz alguns sentimentos de impotência…” (Enf. 3) 

“Mexe sempre connosco porque nós gostávamos de poder ajudar mais.” (Enf. 7) 

 “Depende da situação, se calhar tristeza para umas e revolta para outras.” (Enf. 11) 

“Psicologicamente também nos abatem e a gente deixa-se ir um bocado.”  (Enf. 13) 

 “Não lidamos com isso de ânimo leve, sendo humanos…”  (Enf. 18)   

 Estes resultados corroboram o que Nunes et al. (2009) concluíram no seu estudo, em 

que os profissionais de saúde apresentam dificuldades em lidar com as situações de risco e 

por isso surgem sentimentos de impotência e tristeza. Além disso, os mesmos autores 

defendem que, muitas vezes, os profissionais sentem pena e procuram ajudar, indo mais 

além, auxiliando as famílias que acompanham. Outro estudo concluiu que os profissionais de 

saúde, geralmente, experienciam sentimentos negativos, que podem afetar o seu desempenho 

profissional (Bannwart & Brino, 2011). 

 Relativamente à subcategoria “Alheamento” são poucos os participantes que 

mencionam um estado de distanciamento ou afastamento emocional face à experiência com 

situações de risco: 

 “Depois começamos a ganhar um bocadinho de distanciamento.” (Enf. 5) 

 “Não me afeta praticamente nada (…) não me envolvo.” (Enf. 6) 

 “Não me sinto mal nem bem, já é algo que eu convivo há muitos anos.” (Enf. 9) 

 “Vamos ganhando defesas, não nos podemos deixar levar…” (Enf. 16) 

 O alheamento parece ser um mecanismo de defesa adotado por alguns participantes, 

para não se deixarem afetar pelas situações de risco que acompanham. Poderá ser importante 

haver um investimento por parte dos profissionais de saúde no desenvolvimento de 
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estratégias de autocuidado e proteção, a fim de evitar situações mais graves, como defendem 

Santana e Farkas (2007). 

 Seguidamente, apresentam-se os resultados referentes ao objetivo que pretende 

identificar os conhecimentos de uma equipa de enfermagem de um serviço de obstetrícia, 

acerca dos conceitos relacionados com o risco e vulnerabilidade. Neste objetivo, surge uma 

categoria de análise “Formulação dos conceitos de risco, perigo, vulnerabilidade e 

resiliência”. Nesta categoria destacam-se duas subcategorias “formulação adequada dos 

conceitos” e “formulação não adequada dos conceitos”, conforme consta do quadro quatro. 

 

Quadro 4 

Categoria e subcategorias relativas aos conhecimentos de uma equipa de enfermagem de um 

serviço de obstetrícia sobre os conceitos relacionados com o risco e vulnerabilidade  

Categoria Subcategorias 

Formulação dos conceitos de risco, perigo, 

vulnerabilidade e resiliência 

 

Formulação adequada dos conceitos 

Formulação não adequada dos conceitos  

 

 

 No que diz respeito à subcategoria “formulação adequada dos conceitos”, são poucos 

os elementos da equipa de enfermagem que conseguem definir corretamente os conceitos 

relacionados com o risco e vulnerabilidade: 

“O risco e perigo, talvez a diferença esteja na gravidade, o perigo é mais grave do 

que o risco. Vulnerabilidade é a situação das mães em si, são um grupo vulnerável. E 

a resiliência é conseguir lidar com as situações difíceis da vida…” (Enf. 5) 

“O perigo é algo mais grave, mais evidente (…) o risco pode acontecer com qualquer 

um. Ter vulnerabilidade depende, há situações que nos deixam mais vulneráveis. O 

último tem a ver com quem consegue lidar com os problemas…” (Enf. 12) 
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“Vulnerabilidade são aquelas situações em que têm carências e estão mais 

vulneráveis ao risco. Em termos de resiliência é a capacidade que têm de ultrapassar 

todas estas situações.” (Enf. 14) 

“O risco é comum a todos nós. No perigo já ultrapassamos a fase do risco, já é algo 

mais grave. A vulnerabilidade (…) é uma característica do nascimento. Resiliência é 

gerir e lidar com aquilo que nos aparece e ter a capacidade de resolver e dar a volta 

de uma forma construtiva.” (Enf. 18) 

 Assim como referem Silva et al. (2014), alguns participantes deste estudo, apesar de 

não terem formação específica na área do risco e vulnerabilidade, apresentam os 

conhecimentos adequados sobre a temática e são capazes de os integrar e mobilizar para a sua 

prática clínica. 

 A definição do conceito de vulnerabilidade como uma condição da gravidez e do 

puerpério, bem como da infância, foi aceite, devido às evidências científicas encontradas na 

literatura (Nichiata et al., 2008; Silva et al., 2015). 

 Quanto à subcategoria “Formulação não adequada dos conceitos”, esta surge devido 

ao facto de que grande parte dos participantes, não consegue distinguir os conceitos de risco, 

perigo e vulnerabilidade, ou não é capaz de definir o conceito de resiliência e os restantes: 

 “Já soube, mas agora, não me estou a lembrar, das palavras para definir…” (Enf. 7) 

“Neste âmbito o perigo ou risco é mais ou menos a mesma coisa…” (Enf. 8) 

 “Nem sei muito bem o que lhe posso dizer nesse aspeto…” (Enf. 10) 

 “Resiliência (…) já ouvi falar, mas não sei agora dizer-lhe mesmo…” (Enf. 13) 

“Risco e perigo (…) qual é a diferença? Não sei o que lhe diga…” (Enf. 16) 
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“Risco e perigo aqui eles nunca correm perigo. Agora os restantes conceitos, não sei 

mesmo como os definir e enquadrar aqui…” (Enf. 17) 

  “Não sei mesmo é a resiliência, não sei mesmo o que dizer.” (Enf. 19) 

 A falta de conhecimentos relativamente à área específica do risco e vulnerabilidade 

pode, em muitos casos, dificultar a intervenção eficaz e deliberada dos profissionais de saúde 

(Bannwart & Brino, 2011). Para Nunes et al. (2009) o despreparo para lidar com situações de 

risco, pode levar a dificuldades e até a erros na tomada de decisão relativamente aos melhores 

meios a acionar para cada situação. Pode-se justificar a necessidade de uma formação 

profissional para atualização de conceitos, compreensão mais aprofundada da temática do 

risco e vulnerabilidade, que não é estanque, estando em constante atualização e 

aperfeiçoamento, com o intuito de melhorar e objetivar a prática profissional. 

 

Conclusão 

 A presente investigação permitiu conhecer a experiência da equipa de enfermagem de 

um serviço de obstetrícia, no âmbito da avaliação e intervenção em situações de risco e 

vulnerabilidade para recém-nascidos.  

 Percebeu-se que, a equipa de enfermagem entrevistada no processo de avaliação do 

risco valoriza, sobretudo, as condições socioeconómicas, bem como a saúde física e 

psicológica das utentes acompanhadas. Além disso, na condução do processo de avaliação, é 

valorizada a experiência profissional e a colaboração com profissionais de outras áreas, 

nomeadamente, médicos, psicólogos e assistentes sociais. A grande maioria dos participantes 

deste estudo, menciona a relevância de uma documentação ou formação profissional 

específica para lidar concretamente com este tipo de situações tão heterogéneas. Verificou-se 

que a grande parte desta equipa de enfermagem experimenta sentimentos de revolta, 

impotência e tristeza ao lidar com as situações de vulnerabilidade social, mostrando mais uma 
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vez como a formação profissional especializada pode ser importante, até para proteção 

pessoal e prevenção de situações de burnout. Apurou-se ainda que os enfermeiros do serviço 

de obstetrícia entrevistados, não conseguem definir e diferenciar adequadamente os conceitos 

relacionados ao risco e vulnerabilidade. Este facto mostra também a importância de uma 

formação profissional, a fim de aprimorar a intervenção destes profissionais, que tão 

importante é, para a prevenção precoce do risco em recém-nascidos. 

Com a presente investigação pretendemos dar um contributo para um maior foco na 

prevenção e diagnóstico precoce, em situações de risco e vulnerabilidade. Conclui-se que, 

para a prevenção precoce a colaboração das equipas de enfermagem dos serviços de 

obstetrícia é fundamental, pelo facto destes profissionais serem os que se confrontam 

precocemente com a avaliação de situações de risco e vulnerabilidade.  Além disso, 

constatou-se a importância da colaboração dos psicólogos clínicos, de modo a prestar o apoio 

adequado às mães e às famílias. É importante a intervenção do psicólogo clínico na assessoria 

técnica que pode dar às equipas de saúde que intervêm nesta área, não só pelos 

conhecimentos sobre a temática do risco e vulnerabilidade, mas também pelo conhecimento 

acerca do desenvolvimento normal e patológico, bem como pelos conhecimentos sobre a 

vivência da gravidez e maternidade. A colaboração do psicólogo clínico pode passar também 

pelo apoio à gestão de emoções das equipas. Também a sua participação em congressos e 

debates científicos com equipas multidisciplinares, pode ser uma mais-valia para a 

implementação de práticas interventivas melhoradas. 

Propomos ainda, a noção de prevenção comunitária, mais próxima das famílias. 

Assim, os profissionais em redes multidisciplinares, onde se incluem os psicólogos, poderão 

acompanhar mais de perto cada caso, uma vez que o risco não fica no hospital. Esta pode ser 

uma estratégia conducente à diminuição da probabilidade de evolução para uma situação de 

perigo, pelo efeito em espiral que resulta da vivência continuada de situações de risco, que 
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não foram objeto de intervenção. Importa ressalvar que quanto mais cedo se implementar um 

plano de intervenção, maior é a possibilidade de minimizar o risco para a crianças e menos 

comprometido ficará o seu desenvolvimento.  

 É importante salientar que o presente estudo deve ser olhado à luz das suas limitações. 

A limitação principal do presente estudo prende-se com o facto de os participantes serem 

apenas de um grupo profissional, não incluindo profissionais de outras áreas da saúde, o que 

pode limitar a compreensão abrangente das perceções acerca deste fenómeno. Recomenda-se 

que em futuras investigações possam ser incluídos outros profissionais da área da medicina, 

psicologia e serviço social, numa perspetiva multidisciplinar de compreensão do fenómeno 

em estudo, tendo em vista o aperfeiçoamento das práticas profissionais. Sempre numa 

perspetiva de: Perceber para apoiar! 
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Resumo 

A gravidez e o puerpério são momentos muito desafiantes para a vida de uma mulher, sendo 

que quando estão associados a percursos de vida desafiantes e a fatores de risco, podem por 

em causa a maternidade (Correia, 2005).  Assim, o presente estudo tem a finalidade de 

perceber as vivências das mães de recém-nascidos em risco e vulnerabilidade, na perspetiva 

de uma equipa de enfermagem de um serviço de obstetrícia. Para tal, realizou-se uma 

investigação de caráter qualitativo e desenho transversal. Participaram neste estudo dezanove 

enfermeiros de uma equipa de um serviço de obstetrícia com idades compreendidas entre 29 e 

os 56 anos e com experiência profissional na área entre meio ano e 26 anos. A recolha de 

dados foi feita através de um questionário sociodemográfico e um guião de entrevista 

semiestruturado composto por questões abertas. Os resultados sugerem que, o percurso de 

vida das mães de recém-nascidos em risco apresenta um acumular de acontecimentos 

desafiantes, que em alguns casos pode afetar os cuidados maternos e em consequência o 

desenvolvimento do recém-nascido. Além disso, as mães lidam com a avaliação da situação 

de risco, sobretudo, com receio de separação do recém-nascido, apesar de na maioria das 

vezes a colaboração para o trabalho profissional ser positiva. Conclui-se que, pode ser 

importante investir numa intervenção multidisciplinar, com a finalidade de capacitar as mães 

e famílias a lidar com a adversidade e proteger o desenvolvimento dos recém-nascidos.  

 

Palavras-chave: vivência, mães, risco, vulnerabilidade, equipa de enfermagem 

 

 

 

 



Vivências das Mães de Recém-Nascidos em Situação de Risco e Vulnerabilidade                           42 

Abstract 

Pregnancy and the puerperium are very challenging moments for the life of a woman, and 

when they are associated with challenging life paths and risk factors, they can affect 

maternity (Correia, 2005). In this way, this study aims to understand the experience of 

mothers of newborns at risk and vulnerability from perspective of an obstetric team. For this 

purpose, a qualitative research and transversal design was carried out. Nineteen nurses from a 

team of an obstetrics service, aged between 29 and 56 years, with professional experience in 

the area between half a year and 26 years participated in this study. Data collection was done 

using a sociodemographic questionnaire and semi-structured interview guide composed by 

open questions. The results suggest that life course of the mothers of at-risk newborns 

presents an accumulation of challenging events, which in some cases may affect maternal 

care and consequently the future development of the newborn. In addition, mothers deal with 

the evaluation of the risk situation, especially, with fear of separation from newborns, 

although collaboration for professional work be mostly positive. In conclusion, can be 

important to invest in intervention, in order to enable mothers and families to deal with 

adversity and protect development of newborns. 

 

Key words: experience, mothers, risk, vulnerability, nursing team 
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O período da gravidez e do nascimento de um filho constituem, por si só, momentos 

de bastante exigência para a vida de uma mulher. Os primeiros meses após o parto 

(puerpério) implicam mudanças e ajustamentos, exigindo uma adaptação a vários níveis na 

vida de cada mulher (Canavarro, 2001; Pereira & Macedo, 2014). Por se tratar de uma fase 

complexa, pela necessidade de reorganização pessoal, familiar e conjugal, pode-se tornar uma 

fase potencialmente stressante e delicada para as mães, recém-nascidos e famílias (Borsa, 

2007). 

No entanto, quando a gravidez surge num contexto de extrema vulnerabilidade, é 

vivenciada pelas mulheres como um acontecimento negativo e inesperado, pautado por 

sentimentos de angústia e desesperança, que podem provocar desorganização interna e até 

depressão (Muñoz, Sanchez, Arcos, Vollrath, & Bonatti, 2013). Para os mesmos autores, 

nestas situações, é mais difícil para as mulheres enquadrarem a realidade da gravidez na sua 

vida. De acordo com Correia (2005), o processo de conceção de um filho pode ser 

influenciado negativamente por situações de risco médico, psicológico e/ou social que a 

mulher teria previamente ou desenvolve durante gravidez. A autora refere ainda que existem 

vários fatores que podem contribuir para que a gravidez, se torne um risco para o 

desenvolvimento do recém-nascido, nomeadamente, a personalidade da mulher, saúde física 

e psicológica, vivência e significado da maternidade, projeto de maternidade inexistente, falta 

de apoio conjugal, social e familiar, entre outros. 

O percurso de vida das mães de recém-nascidos em risco e vulnerabilidade parece, 

sobretudo, ser pautado por adversidades e múltiplos desafios. Nunes, Lemos, Costa, Nunes, e 

Almeida (2011), bem como Manso (2002), concluíram que os principais fatores que 

caracterizam o percurso de vida de mães e famílias em risco, são as condições 

socioeconómicas e culturais, como a pobreza, baixo estatuto social, precaridade laboral, falta 

de apoio adequado, nível educativo e cultural. Muitas vezes a pobreza surge associada à 
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monoparentalidade, o que constitui um fator de risco adicional para o desenvolvimento 

sociocultural (Yunes, 2007; Yunes, Garcia, & Albuquerque, 2007). García, Lara, Padilla, e 

Álvarez-Dardet (2012) perceberam ainda que, as condições socioeconómicas podem ter 

influência na autoestima, facto que pode contribuir para a perpetuação do risco.  

Por outro lado, MacKenzie, Kotch, e Lee (2011) descrevem fatores como a 

desestruturação familiar e consequentes problemas psicológicos e/ou emocionais, como 

características principais das mães de crianças em risco. De facto, experiências prévias de 

negligência e conflitos familiares podem determinar um ciclo de vulnerabilidades e 

problemas que se perpetuam por gerações futuras (Bowlby, 2006a). Da experiência familiar 

podem surgir problemas cognitivos, depressão, stress e até perturbações de personalidade, 

desenvolvidos devido ao contexto emocional vivenciado (Pizeta, Silva, Cartafina, & 

Loureiro, 2013). Rodríguez, Camacho, Rodrigo, Martin, e Máiquez (2006) perceberam que o 

percurso pessoal destas mães pode ser caracterizado pela história de comportamentos 

violentos ou antissociais, história de abuso de drogas, histórico de problemas de saúde física e 

psicológica, ou por historial de maus-tratos e abandono. Álvarez-Dardet, García, García, 

Lara, e Hidalgo (2010) concluíram ainda que, as mulheres que participaram no estudo, 

apresentavam como característica do seu perfil psicossocial, uma trajetória de vida marcada 

por uma acumulação de inúmeras experiências pessoais e familiares stressantes.  

A história de vida destas mães e famílias é pautada por um processo de ruturas e 

perpetuação de adversidades, que trazem consigo a marca da exclusão social e do estigma. A 

exclusão social é, geralmente, vivenciada pelas famílias mais carenciadas, que se sentem 

isoladas e envergonhadas pela condição social em que se encontram, não considerando que 

exista o apoio necessário para melhorar a sua condição (Yunes, 2007; Díez, 2004). Para 

Yunes (2007), trata-se de uma condição de vulnerabilidade, uma vez que pode desencadear 

situações de violência e práticas familiares de negligência. Além disso, o estigma parece ser 
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uma condição muito presente na vida das mães de recém-nascidos em risco, que se sentem 

muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade e até aos olhos dos profissionais que as 

acompanham (Muñoz et al., 2013; Pinto et al., 2011). 

De facto, apesar da importância da intervenção dos profissionais nas situações de 

risco, esta nem sempre, é percecionada pelas famílias como forma de atender às suas 

necessidades de apoio (Macedo, Nunes, Costa, Nunes, & Lemos, 2013). A intervenção dos 

profissionais de saúde, nestes casos, pode ser percecionada como pouco benéfica, uma vez 

que as famílias se sentem excluídas socialmente, o que pode contribuir para sentimentos de 

injustiça e revolta, fazendo com que as famílias descredibilizem a intervenção dos 

profissionais (Muñoz et al., 2013). As mães podem encarar a intervenção dos profissionais de 

saúde como um indicador de que irá acontecer a separação do recém-nascido, desenvolvendo 

sentimentos de insegurança, ansiedade, medo e desconfiança (Cruz, Sumam, & Spíndola, 

2007). Borsa (2007) considera que, a possibilidade de sinalização à CPCJ numa fase precoce 

da vida do recém-nascido pode constituir um fator de agravamento da fragilidade emocional 

da mãe, pelo medo de separação do seu filho.  

Soriano (2004) defende que é importante que os profissionais de saúde sejam capazes 

de abordar as mães de forma a transmitir confiança, de modo a lidar com uma potencial 

atitude defensiva e pouco colaborante. Cabral e Oliveira (2010) concluíram que, é importante 

que os médicos e enfermeiros sejam capazes de mostrar que a sua intervenção tem como 

objetivo apoiar e colmatar necessidades, de modo a conseguirem a colaboração para a sua 

atuação. Além disso, Corrêa, Arruda, Mandú, Teixeira, e Arantes (2010) e Líbera et al. 

(2011) defendem que, uma vez que as práticas profissionais no serviço de obstetrícia são 

humanas e centradas no apoio aos utentes, a colaboração para a intervenção em situações de 

risco, poderá ser mais facilmente conseguida. Griboski e Guilhem (2006) defendem também 
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que, os cuidados de saúde estão cada vez mais voltados para as necessidades dos utentes e 

por isso a relação entre ambos, melhorou significativamente. 

Algumas mães mais vulneráveis desenvolvem o sentimento de resignação com a 

condição atual de vida e mesmo vivendo em incerteza, conseguem criar condições para 

prestar bons cuidados maternos, apesar de assumirem a exclusividade dos cuidados (Muñoz 

et al., 2013; Pinto et al. 2011). Para Lopéz (2007) os pais que, apesar das situações de crise e 

pressão psicossocial, conseguem ser capazes de prestar os cuidados necessários aos filhos, 

são os que desenvolveram o que se pode chamar de resiliência parental. A resiliência pode ser 

definida como a capacidade de enfrentar as adversidades da vida, que poderiam ameaçar a 

saúde mental, de forma eficaz, crescendo interiormente após o desafio (Seligman, Steen, 

Park, & Peterson, 2005). Neste contexto, entende-se que pode ser encarada, não só, como 

uma característica individual, mas também como uma qualidade da parentalidade e da 

unidade familiar (Lopéz, 2007; Yunes, 2007). Assim, a resiliência parental pode ser vista 

como um processo dinâmico, que permite aos pais serem capazes de atenderem às 

necessidades dos filhos e de os protegerem, mesmo vivendo num ambiente de risco (Lopéz, 

2007). Importa ressalvar que ao ser promovida a resiliência nos pais, promove-se uma 

parentalidade positiva que se irá repercutir num melhor desenvolvimento dos filhos, mais 

resilientes e capazes (Carvalho & Cruz, 2011). 

No entanto, nem todas as mães conseguem desenvolver esta competência e assumir 

uma maternidade positiva. No seu estudo Ferreira e Lima (2012), concluíram existir uma 

relação entre o risco psicossocial e a qualidade da relação entre a mãe e o recém-nascido, ou 

seja, a existência de situações de risco associa-se a um decréscimo na aptidão da mãe em 

cuidar do recém-nascido a diversos níveis, sobretudo, a nível afetivo. Oliveira, Maia, e 

Alcheiri (2016) concluíram ainda que, as mães com pouca escolaridade que participaram no 

seu estudo, têm maior dificuldade em prestar cuidados maternos, devido ao desconhecimento 
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das necessidades das crianças. Farkas e Valdés (2010) perceberam ainda que, as situações de 

precaridade económica implicam para as mães maiores níveis de stress e diminuem a sua 

capacidade em prestar cuidados adequados aos recém-nascidos.  

Os cuidados maternos podem ainda ser afetados, por condições de saúde psicológica, 

como a depressão prévia ou desenvolvida no puerpério, que diminui os sentimentos de 

confiança, controlo e capacidade de adaptação à condição de ser mãe (Navarro, Navarrete, & 

Lara, 2013; Figueiredo, 2005). Já para Correia (2017), um dos principais fatores que 

condiciona a maternidade, é o facto de a gravidez não ser desejada, nem aceite. Os cuidados 

maternos podem ser afetados por uma não aceitação realidade da gravidez, levando à rejeição 

e dificuldade em criar laços afetivos com a criança. Langer (2002) defende que, nestas 

situações deve haver uma intervenção focada em apoiar as mães na aceitação da realidade da 

gravidez e da maternidade, bem como na criação de laços afetivos e de vínculo com o recém-

nascido, a fim de evitar consequências para o desenvolvimento da criança.  

De acordo com Sá (2008), para uma criança se sentir abandonada, basta que ao longo 

do seu desenvolvimento sinta que não há capacidade para a compreender nem comunicar, 

bem como não há disponibilidade para a amar ou cuidar. As mães e as famílias que não são 

capazes de prestar os cuidados e atenção necessários, comprometem o desenvolvimento 

psicoafectivo do recém-nascido, pela possibilidade de abandono e negligência a que está 

sujeito (Wilheim, 2002 citado por Sá & Dias, 2004). Na verdade, há autores que defendem 

que a carência de cuidados maternos, pode ter implicações em todos os níveis de 

desenvolvimento do recém-nascido, denotando-se sobretudo comprometimento no 

desenvolvimento da motricidade, linguagem e inteligência (Bowlby, 2006a; Spitz, 2013). Sá, 

Matela, Morais, e Veiga (2004) defendem haver a manifestação somática do adoecer 

psicológico nestas situações, por debilidades no sistema imunitário, digestivo e respiratório, 

bem como perturbações do sono.  
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Bowlby (2006b) reflete aprofundadamente as consequências da ausência de 

vinculação, ao concluir que uma percentagem considerável de adultos, aos quais não foi 

proporcionado o vínculo afetivo nos primeiros anos de vida, tentaram o suicídio. Outros 

autores defendem ainda que, o condicionamento dos cuidados devido a problemas de saúde 

mental, pode ter implicações para o desenvolvimento emocional, psicológico e cognitivo do 

recém-nascido, correndo o risco de desenvolver perturbações de saúde mental no futuro 

(Bowlby, 2006a; Sá et al., 2004; Sousa, 2001). Pizeta et al. (2013) concluíram, no seu estudo 

que, a depressão materna tem implicações para a saúde mental dos filhos, que apresentam 

maior probabilidade de desenvolver perturbações depressivas e de ansiedade, défices 

cognitivos e até problemas de conduta ou comportamento antissocial.  

Não podemos esquecer que as crianças de hoje serão os adultos do futuro e que “o 

bem-estar emocional na infância determina o bem-estar emocional na idade adulta, sendo este 

último o fator mais associado à qualidade das relações na adultez e, deste modo, ao bem-estar 

emocional das comunidades e das sociedades” (Gaspar, 2007, p. 207). Assim, é fundamental 

que os profissionais que acompanham estes casos acionem todos os meios necessários para 

garantir as melhores condições de desenvolvimento para as crianças (Rodrigo & Byrne, 

2011). 

Face ao exposto, a presente investigação tem como objetivos: conhecer a perceção de 

uma equipa de enfermagem de um serviço de obstetrícia, sobre os aspetos que caracterizam o 

percurso de vida das mães de recém-nascidos em situação de risco e vulnerabilidade; 

compreender a perceção de uma equipa de enfermagem de um serviço de obstetrícia, acerca 

do impacto que a avaliação das situações de risco e vulnerabilidade, provoca nas mães de 

recém-nascidos; perceber, na perspetiva de uma equipa de enfermagem de um serviço de 

obstetrícia, em que medida as situações de risco e vulnerabilidade condicionam os cuidados 

maternos e o desenvolvimento do recém-nascido.  
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Método 

A natureza da metodologia de investigação do presente estudo é qualitativa e desenho 

transversal, uma vez que os dados foram recolhidos apenas num único momento. A 

investigação qualitativa pode ser definida como a atividade que visa compreender os 

significados que as pessoas constroem, ou seja, procura compreender o sentido que as 

pessoas atribuem ao mundo (Flick, 2002; Braun & Clarke, 2013). Segundo Fortin, Côté, e 

Filion (2009) o objetivo fundamental da investigação qualitativa é compreender situações ou 

comportamentos pouco explorados. Sendo assim, pode caracterizar-se a sua importância, por 

constituir um modo de investigação que procura uma compreensão profunda de significados, 

de modo exploratório, descritivo e indutivo, orientando-se para novas formas de descoberta 

da realidade, numa perspetiva holística e não generalizável (Braun & Clarke, 2013). 

Muitas investigações qualitativas são por natureza fenomenológicas, como o presente 

estudo, visto que, existe um interesse em compreender a perceção de uma equipa de 

enfermagem de um serviço de obstetrícia que acompanha mães de recém-nascidos em risco e 

vulnerabilidade. A abordagem fenomenológica focaliza-se nas experiências individuais, 

sentimentos, crenças e perceções (Denzin & Lincoln, 2005; Creswell, 2007). De acordo com 

Fortin et al. (2009) a investigação fenomenológica tem como finalidade descrever a 

experiência vivida, bem como extrair a natureza e o significado atribuído aos fenómenos. 

 

Participantes 

Participaram neste estudo dezanove enfermeiros de uma equipa de enfermagem do 

serviço de obstetrícia de um Centro Hospitalar da região Norte do País. O método de seleção 

dos participantes do presente estudo foi do tipo intencional, baseada no facto de os 

participantes pertencerem ao serviço de obstetrícia. Maioritariamente, os participantes são do 

sexo feminino, sendo apenas um do sexo masculino. Os participantes têm idades 
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compreendidas entre os 29 e os 56 anos, sendo a média das idades 40,1 anos. Já o tempo de 

experiência profissional na área de obstetrícia varia entre meio ano e 26 anos, em que a média 

é de 9,4 anos. Em anexo encontra-se o quadro referente à caracterização dos participantes 

(Anexo D). 

 

Instrumentos 

Os dados da presente investigação foram recolhidos por meio de um questionário 

sociodemográfico e um guião de entrevista semiestruturada, composto por nove questões 

abertas (Anexo C). O questionário sociodemográfico inclui questões referentes à idade e 

experiência profissional, no âmbito da obstetrícia. O guião de entrevista semiestruturada foi 

construído de modo a obter as perspetivas da equipa de enfermagem de um serviço de 

obstetrícia, acerca da vivência emocional das mães de recém-nascidos em situação de risco e 

vulnerabilidade.  

Uma entrevista semiestruturada pode ser definida como um tipo de entrevista no qual 

existe um roteiro organizador da mesma, no entanto, a ordem pela qual surgem os assuntos a 

abordar é livre (Aires, 2015; Guion, Diehl, & McDonald, 2011; Patton, 2002). De acordo 

com Gil (2008), as questões abertas permitem ao entrevistado responder livremente às 

perguntas elaboradas, constituindo a melhor forma de formular uma questão, quando se 

pretende estudar opiniões, sentimentos, crenças e atitudes face a um determinado fenómeno. 

 

Procedimentos 

O primeiro procedimento para a realização desta investigação consistiu no pedido de 

colaboração a vários Centros Hospitalares da Região Norte do País. Apenas um dos Centros 

Hospitalares respondeu ao pedido de colaboração, sendo obtido um parecer favorável por 

parte da Comissão de Ética do referido Centro Hospitalar (Anexo A). 
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Posteriormente foram contactados os Diretores de Serviço de Obstetrícia/Ginecologia 

e de Pediatria, a fim de abordar o Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

(NHACJR). Apesar da autorização da Comissão de Ética, os profissionais do NHACJR não 

aceitaram participar na presente investigação. Posto isto, procurou-se outra equipa para 

entrevistar, que tivesse contacto com situações de risco, sendo que foi possível ter o 

consentimento da equipa de enfermagem do serviço de obstetrícia que identifica casos de 

recém-nascidos em situação de risco e vulnerabilidade, o mais precocemente possível. 

Importa sublinhar que foi fundamental o apoio da chefe da equipa de enfermagem na 

angariação de elementos para participação no estudo. Salienta-se ainda que, de modo a 

proteger as utentes que se encontram numa situação de especial vulnerabilidade, as mesmas 

não foram incluídas como participantes do presente estudo. 

As entrevistas realizaram-se no próprio Centro Hospitalar, de acordo com a 

disponibilidade dos participantes, num gabinete disponibilizado pela chefe da equipa de 

enfermagem. Antes da entrevista, foi garantido aos participantes que a sua participação seria 

voluntária, anónima e os dados pessoais confidenciais, sendo os resultados divulgados, 

apenas, para fins da presente investigação. A todos os participantes foi entregue um 

formulário de consentimento informado, livre e esclarecido, com a explicação da finalidade e 

objetivos da investigação. No mesmo constava o pedido de autorização formal para a 

participação na entrevista e gravação em áudio da mesma (Anexo B).  

Os dados recolhidos por meio de entrevista foram transcritos e posteriormente 

analisados, recorrendo a uma análise de conteúdo à luz de Bardin (2011). Segundo 

Cavalcante, Calixto, e Pinheiro (2014) a análise de conteúdo é um método primordial, quando 

o objetivo da investigação é qualificar as vivências e perceções dos sujeitos relativamente a 

um determinado fenómeno. A organização da análise de conteúdo, de acordo com Bardin 

(2011) compreende três fases: a pré-análise que constitui a primeira fase do trabalho, sendo o 
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momento de organização do material recolhido e sistematização de ideias iniciais que levem 

a um plano de análise; a exploração do material que se traduz numa fase de implementação 

do plano de análise, baseando-se na utilização de técnicas que dependem das decisões 

tomadas previamente; o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, para que os 

resultados obtenham significado e validade, de modo a ser possível a partir dos mesmos 

realizar inferências, bem como interpretações, de acordo com os objetivos propostos.  

É importante ressalvar que qualquer procedimento técnico anteriormente referido, 

teve como pano de fundo os procedimentos éticos, presentes em todos os momentos de 

investigação. 

 

Resultados/Discussão 

De modo a ser possível dar resposta aos objetivos definidos no presente estudo, 

sintetiza-se nos resultados que se seguem o processo de agregação dos discursos obtidos, que 

permite a construção conceptual do fenómeno em estudo, sob a forma de categorias e 

subcategorias da análise de conteúdo. 

Quanto ao objetivo que visa conhecer a perceção de uma equipa de enfermagem de 

um serviço de obstetrícia sobre os aspetos que caracterizam o percurso de vida das mães de 

recém-nascidos em situação de risco e vulnerabilidade, obteve-se uma categoria de análise 

“Aspetos que caracterizam o percurso de vida” e que se divide em duas subcategorias 

“contexto social, cultural e económico” e “contexto pessoal e familiar”, conforme consta do 

quadro dois. 
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Quadro 2 

Categoria e subcategorias relativas aos aspetos que caracterizam o percurso de vida das 

mães de recém-nascidos em situação de risco e vulnerabilidade  

Categoria Subcategorias 

Aspetos que caracterizam o percurso de vida 

 

Contexto social, cultural e económico 

Contexto pessoal e familiar 

 

No que respeita à subcategoria “contexto social, cultural e económico”, os 

participantes explanaram as suas perspetivas relativamente às condições de vida, que podem 

caracterizar o percurso de vida de algumas das mães acompanhadas. Sobretudo, relatam a 

falta de condições económicas, impossibilidade de acesso à educação e influência do meio 

cultural rural.  

“Eu diria que são mulheres que vieram de um estatuto social baixo, económico e 

cultural…” (Enf. 1)  

“São pessoas, que numa fase da vida, não tiveram, o apoio, a formação que a grande 

maioria tem…” (Enf. 2) 

“Por norma são pessoas que sempre tiveram fracos recursos económicos (…) por 

isso, a nível de escolaridade não puderam investir acabando por ficar mais leigas e 

isso condicionou a aprendizagem e o desenvolvimento a longo prazo.” (Enf. 7) 

“Foi sempre pobreza financeira (…) para além de não terem condições, depois não 

têm o apoio necessário, não têm retaguarda…” (Enf. 13) 

“A ruralidade, os meios rurais normalmente têm menos informação (…) têm, mas é 

diferente. E os fracos recursos levam a que as pessoas tenham menos conhecimentos. 

Menos cultura, menos educação.” (Enf. 18) 
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O percurso de vida das mães, para os participantes deste estudo, pode por um lado, ser 

pautado pela falta de recursos económicos, baixa escolaridade, vivência em meios rurais com 

uma cultura diferente. A resultados semelhantes chegaram Nunes et al. (2011) e Manso 

(2002), em que nos seus estudos, os principais fatores que afetavam o percurso de vida das 

mães, eram de ordem social, económica, educacional e cultural. Também Yunes et al. (2007) 

concluíram, no seu estudo que, são sobretudo fatores socioeconómicos que caracterizam a 

trajetória de vida de mães solteiras. 

Relativamente à subcategoria “contexto pessoal e familiar” obtiveram-se resultados 

quanto à influência da desorganização familiar e pessoal, como características do percurso de 

vida de algumas mães, assim como se pode verificar nos seguintes discursos: 

“Tanto são adolescentes ou senhoras que não tiveram a oportunidade de ter uma mãe 

junto delas que as apoiasse, que as orientasse.” (Enf. 2) 

“Há situações do foro mental e que já têm dificuldade de aprendizagem…” (Enf. 3) 

“Uma grande parte vem de uma família destruturada ou com algum tipo de 

carência…” (Enf. 4) 

“Falta de segurança pessoal (…) ou não tem emprego ou está envolvida com drogas 

e o parceiro também, ou não vive em casa…” (Enf. 9) 

“Nalgumas já é uma destruturação da própria família, com conflitos familiares 

graves…” (Enf. 11) 

“Muitas vezes é questão emocional ou mental que está por de trás…” (Enf. 14) 

“São senhoras sem casamentos estáveis (…) ou já com filhos anteriores que estão 

referenciados ou em instituições…” (Enf .15)  

“A carência emocional, afetiva (…) maus-tratos.” (Enf. 19) 



Vivências das Mães de Recém-Nascidos em Situação de Risco e Vulnerabilidade                           55 

Álvarez-Dardet et al. (2010) e Rodríguez et al. (2006) também concluíram, nos seus 

estudos que, as mães de crianças em risco parecem ter uma trajetória de vida pautada por 

diversas situações de crise, como maus-tratos ou abandono na infância, carências de afeto, 

desestruturação familiar, bem como história pessoal de perturbações de comportamento e 

psicológicas, ou abuso de drogas. Para Pizeta et al. (2013) um contexto de desenvolvimento 

fragilizado pode provocar perturbações emocionais, cognitivas e de personalidade, que se 

podem perpetuar em gerações futuras. 

Importa salientar que, a separação entre fatores pessoais e familiares no percurso de 

vida, não é de todo possível, uma vez que grande parte dos problemas emocionais e 

psicológicos desenvolvidos devem-se a interações desfavoráveis com o meio, nomeadamente 

o contexto familiar (Bowlby, 2006a). 

De modo a atender ao objetivo que visa compreender a perceção de uma equipa de 

enfermagem de um serviço de obstetrícia, acerca do impacto que a avaliação de situações de 

risco e vulnerabilidade provoca nas mães, obteve-se duas categorias de análise “Atitudes das 

mães” e “Comportamentos das mães”. A primeira distribui-se por duas subcategorias 

“atitude receosa” e “atitude neutra”, já a segunda divide-se em três subcategorias de análise 

“comportamento colaborante”, “comportamento problemático” e “comportamento protetor 

com o recém-nascido”, conforme consta no quadro três. 
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Quadro 3 

Categorias e subcategorias acerca do impacto que a avaliação de situações de risco e 

vulnerabilidade provoca nas mães  

Categorias Subcategorias 

Atitudes das mães 

 

Atitude receosa  

Atitude neutra 

 

Comportamentos das mães   

Comportamento colaborante 

Comportamento problemático 

Comportamento protetor com o recém-

nascido 

 

 

Quanto à subcategoria “atitude receosa” surge na grande maioria dos discursos 

recolhidos, percebendo-se, que a avaliação da situação de risco e vulnerabilidade provoca nas 

mães sentimentos de medo, pânico e receio de separação do recém-nascido, quando 

descobrem que da avaliação resulta a referenciação para a assistente social: 

“Temos mães que ficam um bocadinho assustadas, porque quando se fala em 

assistente social a primeira coisa que vem à cabeça é que lhes vai ser retirada a 

criança porque não são capazes (…) ficam amedrontadas.” (Enf. 4) 

“Muitas senhoras ficam um bocado mais renitentes e receosas.” (Enf. 6) 

“Há sempre um medo da assistente social e do que ela poderá acionar e o que poderá 

acontecer aquele bebé e o receio da separação. O mais habitual é o receio.” (Enf. 15) 

“Sempre que chamamos a assistente social é motivo para ficarem melindradas com a 

situação porque o pensamento de todas é que vão tirar o bebé.” (Enf. 16) 

“A palavra assistente social causa um bocadinho de pânico e desconfiança. Elas 

ficam muito inseguras e nervosas.” (Enf. 18) 
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A referenciação das situações de risco por parte dos profissionais de saúde, não raras 

vezes, é encarada de modo negativo pelas mães e famílias, podendo ser associada a uma  

possível separação do recém-nascido, o que pode culminar em sentimentos de insegurança, 

ansiedade e medo, como também concluíram Cruz et al. (2007). Borsa (2007) no seu estudo 

mencionou que, a possibilidade de sinalização à CPCJ, pode ter impacto no estado emocional 

das mães e até comprometer a sua relação com o recém-nascido, pelo medo da separação. 

Torna-se importante que os profissionais apoiem as utentes nessas situações, no sentido de 

acalmar e acionar os meios necessários mais adequados de apoio, a fim de evitar o 

agravamento de problemas. 

Para a subcategoria “atitude neutra” são escassos os relados dos participantes, que 

entendem que a referenciação para a assistente social não perturba as mães: 

“Acho que não tem impacto nas mães.” (Enf. 8) 

“Muitas entendem e não têm medo da assistente social…” (Enf. 13) 

 “Acho que a maioria entende e não fica alarmada com a situação.” (Enf. 19) 

Alguns dos participantes deste estudo, referem que as mães entendem a referenciação 

de uma situação de risco, com o objetivo de ajudar e de promover a melhoria da situação 

atual. Estes sentimentos podem surgir, segundo Corrêa et al. (2010) e Líbera et al. (2011) se 

houver cuidado por parte das equipas de enfermagem em lidar com as mães de recém-

nascidos em situação de vulnerabilidade. Griboski e Guilhem (2006) defendem que, a 

evolução dos cuidados de saúde assente numa lógica de maior proximidade, pode contribuir 

para uma melhor relação e entendimento, entre os profissionais e utentes.  

Quanto ao impacto que a avaliação do risco e vulnerabilidade provoca nos 

comportamentos das mães, surge a subcategoria “comportamento colaborante” em vários 

discursos dos participantes, que entendem que a maioria das mães colabora positivamente 
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com o trabalho da equipa de enfermagem na avaliação do risco, mesmo quando existe o 

receio da separação do recém-nascido: 

“Depois de explicarmos o porquê e para quê, as senhoras ficam bem, ficam calmas e 

são muito colaborantes, percebem que é para o bem delas.” (Enf. 1) 

“Normalmente, a colaboração é positiva.” (Enf. 5) 

“Há mães que aceitam muito bem e que vêm isto como uma ajuda.” (Enf. 9) 

“Geralmente as mães cooperam com o que lhe é dito. Mesmo naqueles bebés que são 

logo retidos à nascença, as mães cooperam.” (Enf. 12) 

“Muitas até agradecem por chamarmos a assistente social, as que realmente têm 

necessidade económica, porque é um apoio que têm e não sabiam.” (Enf. 15) 

“A cooperação acaba por ser favorável, muitas vezes.” (Enf. 19) 

Para Corrêa et al. (2010) e Líbera et al. (2011), as práticas das equipas de enfermagem 

estão cada vez mais humanizadas e centradas no apoio às mães e às famílias, sendo que 

salientam que a intervenção deve ter por base a empatia e escuta ativa, aspetos fundamentais 

para conseguir a colaboração das mães nas situações de risco e vulnerabilidade. Cabral e 

Oliveira (2010) concluíram no seu estudo que, os profissionais de enfermagem estão aptos 

para lidar com situações de vulnerabilidade em mães adolescentes, sendo capazes de 

promover a sua colaboração e prestar o apoio necessário às suas necessidades. Assim, os 

profissionais ao mostrarem que a sua intervenção pretende apoiar as mães e as famílias, têm 

maior probabilidade de obter a colaboração das mesmas, para a intervenção. 

No que respeita à subcategoria “comportamento problemático”, os discursos dos 

participantes deste estudo relatam que algumas mães expressam comportamentos pouco 

colaborantes, nomeadamente, questionando a avaliação realizada e apresentando argumentos 

que pretendem ocultar as situações de risco e vulnerabilidade: 
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“As senhoras que têm alguma coisa a esconder, demonstram mais renitência ao 

pedido para a assistente social.” (Enf. 4) 

“Em alguns casos ficam com um pé atrás por nós estarmos a referenciá-las e 

resistem em colaborar…” (Enf. 7) 

“Algumas ficam mais tristes, outras reclamam um bocadinho.” (Enf. 11) 

“Há sempre aquelas que mentem.” (Enf. 15) 

“Algumas não ficam muito contentes (…) reclamam e dizem que não sabem o porquê 

de ser pedida a assistente social.” (Enf. 17) 

Muitas vezes, a intervenção dos profissionais de saúde no contexto de risco é encarada 

pelos pais como sendo despropositada, que não atende às suas necessidades e que contribui 

para a exclusão social (Muñoz et al., 2013; Pinto et al., 2011). Estas perceções podem gerar 

sentimentos de revolta e injustiça, fazendo com que as famílias descredibilizem a intervenção 

profissional, coloquem entraves e questionem o trabalho realizado. Para Soriano (2004), em 

casos de comportamentos defensivos e pouco colaborantes das famílias, os profissionais de 

saúde devem demonstrar empatia e confiança, de modo a minimizar os obstáculos à sua 

intervenção.  

Para a subcategoria “comportamento protetor com o recém-nascido”, os relatos 

obtidos centram-se na perspetiva de que, algumas mães, talvez pelo receio de separação, 

adotam comportamentos mais protetores com os recém-nascidos, de forma a mostrar que são 

capazes de cuidar dos mesmos: 

“O facto de chamarmos a assistente social, influencia o comportamento de algumas 

mães para com as crianças…” (Enf. 2) 

“Em muitos casos, basta falar em assistente social que elas ficam super protetoras.” 

(Enf. 3) 
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“Muitas querem mostrar que podem e que vão fazer de tudo para não faltar nada ao 

bebé.” (Enf. 6) 

“Há certas mães que no início não desenvolvem uma vinculação e quando nós lhes 

damos o toque de que vamos referenciá-la eu acho que elas, acordam para a vida e 

tentam ser o melhor possível para o bebé.” (Enf. 8) 

Este comportamento pode ser explicado, pelo facto de as mães sentirem que a 

referenciação da situação de risco poderá culminar numa separação do seu filho (Borsa, 

2007). As mães podem sentir necessidade de proteger o recém-nascido, bem como de mostrar 

que têm todas as condições e são capazes de prestar os cuidados maternos necessários. Estes 

casos podem acontecer em mães que, apesar de apresentarem dificuldades económicas que 

comprometem as condições necessárias para o desenvolvimento do recém-nascido, têm 

competência para cuidar dos seus filhos (Pinto et al.,2011; Yunes et al., 2007).  

Por outro lado, a dificuldade em prestar os cuidados maternos, pode acontecer por 

desconhecimento das necessidades do recém-nascido, sendo importante o apoio dos médicos 

e enfermeiros, no fornecimento de informação e instruções adequadas (Oliveira et al., 2016). 

Quanto ao objetivo que visa perceber, na perspetiva de uma equipa de enfermagem de 

um serviço de obstetrícia, em que medida, as situações de risco e vulnerabilidade 

condicionam os cuidados maternos e o desenvolvimento do recém-nascido, obteve-se duas 

categorias de análise “Cuidados maternos prestados” e “Desenvolvimento do recém-

nascido”. Relativamente à primeira categoria, esta subdivide-se em “bons cuidados 

maternos” e em “cuidados maternos com debilidades”, já a segunda categoria subdivide-se 

em “desenvolvimento comprometido” e em “desenvolvimento não comprometido”, conforme 

consta no quadro 4. 
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Quadro 4 

Categorias e subcategorias sobre a possibilidade de as situações de risco e vulnerabilidade 

condicionarem os cuidados maternos e o desenvolvimento do recém-nascido  

Categorias Subcategorias 

Cuidados maternos prestados 

 

Bons cuidados maternos  

Cuidados maternos com debilidades 

Desenvolvimento do recém-nascido 

 

Desenvolvimento comprometido 

Desenvolvimento não comprometido 
 

 

A subcategoria “bons cuidados maternos” emergiu do discurso da maioria dos 

participantes do estudo, que entendem que muitas das mães de recém-nascidos em situação 

de risco, prestam bons cuidados a nível da higiene, saúde e afeto, apesar de a precaridade das 

condições de vida, poder comprometer os cuidados desejados: 

“Muitas têm mesmo afeto, são muito afetuosas para os bebés.” (Enf. 1) 

“Há situações que até se ativa a assistente social, mas são mães que demonstram ser 

muito capazes e às vezes mais capazes do que algumas ditas normais.” (Enf. 2) 

“Na maioria os cuidados maternos são iguais às outras mães.” (Enf. 5) 

“Há aqui mães com muito o amor, só não têm todas as condições para…” (Enf. 7) 

“Aquelas que aceitam e querem ser mães têm bons cuidados.”  (Enf. 11) 

“Há senhoras que não têm estudos nenhuns e que em prestação de cuidados estão 

muito bem preparadas.” (Enf. 12) 

“Na maioria dos casos, são bastante cuidadosas e apresentam boa vinculação com o 

seu bebé.” (Enf. 19) 
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Pinto et al. (2011) no seu estudo concluíram que, as mães que se encontram em 

situação de precaridade económica e vêm de um baixo nível social, apresentam muitas 

qualidades quanto aos cuidados maternos, mostrando-se capazes de assumir a educação dos 

filhos. Também Muñoz et al. (2013) concluíram que, apesar da vivência da maternidade ser 

pautada por medo e insegurança, as mães que participaram no estudo, são capazes de cuidar 

dos seus filhos de forma eficaz, por aceitação da realidade da gravidez e maternidade. 

Segundo Lopéz (2007) a resposta para a capacidade de prestação de bons cuidados 

maternos, mesmo em situações de risco e vulnerabilidade, parece configurar a resiliência 

parental. Para Carvalho e Cruz (2011), é fundamental promover a resiliência, bem como a 

parentalidade positiva, a fim de consciencializar os pais para as necessidades das crianças e 

assim promover o seu bem-estar. 

Da subcategoria “cuidados maternos com debilidades”, apesar de serem menos os 

relatos dos participantes, parece emergir um grupo de mães ao qual os profissionais do 

serviço de obstetrícia devem prestar mais atenção, uma vez que os fatores de risco e 

vulnerabilidade afetam os cuidados maternos prestados: 

“Às vezes, há senhoras não têm a destreza para cuidar dos filhos.” (Enf. 3) 

“Algumas têm dificuldades e depois vão para casa sozinhas, não tendo ninguém para 

ajudar continuam com dificuldades” (Enf. 6) 

 “Já vi pessoas que aparentemente não têm necessidades, mas que têm dificuldade de 

fazer o vínculo com a criança.” (Enf. 10) 

“Por saúde mental, há casos em que não se importam, não olham para o bebé, que 

não põem o bebé a mamar, passa-lhes ao lado tudo, é raro, mas acontece.” (Enf. 13) 

“Se não for um desejo materno de gravidez no início nota-se logo uma rejeição ou 

uma diminuição de vinculação mãe-bebé.” (Enf. 17) 
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Para Correia (2005) a falta de apoio conjugal, familiar e social, bem como a saúde 

emocional e psicológica das mães, podem resultar em dificuldades de aceitação da gravidez e 

por consequência debilitar os cuidados maternos futuros. Já Ferreira e Lima (2012), 

perceberam no seu estudo que, parece haver uma correlação entre a baixa qualidade de 

responsividade materna e os contextos de risco e vulnerabilidade. 

Oliveira et al. (2016) concluíram ainda que, as mães com pouca escolaridade que 

participaram no seu estudo têm maior dificuldade em prestar cuidados maternos devido ao 

desconhecimento das necessidades das crianças. Já Farkas e Valdés (2010) concluíram que, 

as situações de precaridade económica implicam para as mães maiores níveis de stress, 

podendo diminuir a sua capacidade em prestar cuidados adequados aos recém-nascidos.  

Os cuidados maternos podem também ficar comprometidos devido ao estado 

emocional em que a mãe se encontra durante a gravidez e o puerpério, sendo que quando 

negativo, pode diminuir a capacidade de adaptação à nova realidade (Figueiredo, 2005; 

Navarro et al., 2013). Correia (2017) no seu estudo concluiu que, a não aceitação da realidade 

da gravidez é o principal fator que condiciona os cuidados maternos e o vínculo que se deve 

estabelecer entre a mãe e o recém-nascido. A este grupo deve ser dada especial atenção, uma 

vez que, as consequências para o desenvolvimento do recém-nascido podem ser nefastas, 

sendo que a intervenção se deve focar no apoio às mães na prestação de cuidados maternos, 

na aceitação da gravidez e no estabelecimento da vinculação (Langer, 2002).  

Na subcategoria “desenvolvimento comprometido”, praticamente todos os 

participantes consideram que as situações de risco e vulnerabilidade terão impacto negativo 

no desenvolvimento do recém-nascido, se não houver mudanças no comportamento das mães 

e nos estigmas sociais subjacentes a estas situações, mesmo após os esforços mobilizados 

pela equipa de enfermagem durante o acompanhamento:  
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“Há coisas que vão definitivamente interferir no desenvolvimento e no percurso de 

vida da criança.” (Enf. 4) 

“Impacto no desenvolvimento da criança tem de certeza absoluta, só pelo menos esse 

nome. Pode colocar-se aqui a questão do estigma que esta criança poderá passar por 

essa sinalização, não só a criança como também a família.” (Enf. 9) 

“Todos nós precisamos de estabilidade ao longo da vida e as crianças também…” 

(Enf. 13) 

“Há muitas crianças que eu não duvido que saiam daqui até com um parecer positivo 

e que depois sejam negligenciadas.” (Enf. 15) 

“Impacto tem sim, nós somos influenciados pelo meio onde vivemos.” (Enf. 16) 

“Se a criança crescer e elas não forem umas mães cuidadosas, irá ter.” (Enf. 17) 

Quando as mães e as famílias, devido ao risco e vulnerabilidade, não são capazes de 

prestar os cuidados e atenção necessários ao recém-nascido, o seu desenvolvimento pode 

ficar comprometido (Sá & Dias, 2004). Vários autores defendem que, um desenvolvimento 

instável, com omissão de afeto e cuidados, pautado por problemas de saúde mental, irá ter 

implicações no desenvolvimento, sobretudo, emocional do recém-nascido (Bowlby, 2006; Sá 

et al., 2004; Sousa, 2001; Spitz, 2013).  

A precaridade nos cuidados maternos, pode levar ao desenvolvimento de inúmeros 

problemas de saúde psicológica nos primeiros anos de vida, como depressão, ansiedade, 

perturbações de ajustamento, bem como comprometimento do desenvolvimento global 

(Pizeta et al., 2013; Sá et al., 2005; Spitz, 2013). Bowlby (2006b) concluiu ainda que não 

criar laços afetivos nos primeiros tempos de vida pode ser bastante prejudicial para o bem-

estar futuro, podendo em alguns casos resultar em tentativas de suicídio. 
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Também se coloca aqui a questão do estigma social em torno das situações de risco e 

consequente sinalização à CPCJ. De facto, a natureza deste estigma pode afetar também o 

desenvolvimento da criança e perpetuar os sentimentos de exclusão social (Díez, 2004; 

Yunes, 2007). 

No que se refere à subcategoria “desenvolvimento não comprometido”, são poucos os 

enfermeiros que consideram não haver impacto negativo para o futuro desenvolvimento da 

criança, sendo que alguns acreditam que o trabalho desenvolvido pela equipa de enfermagem 

possibilita as mudanças e melhorias nas condições de vida das famílias: 

“Com o bebé não, acho que não é por aí, pela parte social…” (Enf. 6) 

 “Se nós não trabalhássemos é que poderia ter um impacto negativo.” (Enf. 10) 

“São casos resolúveis e acho que têm bom sucesso.” (Enf. 14) 

“O facto de ficarem sinalizados pode dar pressão aos pais para terem outro tipo de 

cuidados pelo receio de ficar sem o filho…” (Enf. 18) 

 Como defendem López (2007) e Yunes (2007), apesar da existência de situações de 

crise familiar, muitos pais conseguem ultrapassar os problemas de forma positiva, até 

proporcionar bons cuidados aos filhos e com isso proteger e promover o seu 

desenvolvimento. Além disso a intervenção dos profissionais de saúde atempada e precoce, 

pode constituir um apoio fundamental para que as famílias consigam ultrapassar as situações, 

de modo a não afetar o desenvolvimento das crianças (Rodrigo & Byrne, 2011). 

 

Conclusão 

 Com o presente estudo foi possível perceber como são vividas as situações de risco e 

vulnerabilidade pelas mães de recém-nascidos, na perceção de uma equipa de enfermagem de 

um serviço de obstetrícia.  
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 Constatou-se que, na perceção da equipa de enfermagem entrevistada os principais 

aspetos que caracterizam o percurso de vida das mães de recém-nascidos em situação de risco 

e vulnerabilidade, são sobretudo fatores de ordem social, cultural e económica, bem como 

fatores pessoais e familiares debilitantes. Compreendeu-se também que, a maioria dos 

participantes reconhece que as mães encaram a referenciação para a assistente social, com 

receio da possibilidade de separação dos seus filhos, sendo que esse facto pode explicar os 

comportamentos problemáticos e de proteção com o recém-nascido. No entanto, a 

experiência dos participantes mostra que a maioria das mães colabora favoravelmente com o 

trabalho realizado. Percebeu-se ainda que, apesar das adversidades das condições de vida, a 

maioria dos profissionais reconhece que os cuidados maternos são adequados. Porém, 

referem que algumas mães não têm capacidade cuidadora, podendo estes casos ser alvo de 

um maior foco para a intervenção, pois reconhecem que estas situações comprometem o 

desenvolvimento dos recém-nascidos, quer pela falta de monitorização das famílias e 

continuidade dos cuidados após a alta hospitalar, quer pela perpetuação do estigma social. 

 A presente investigação apresenta como contributo fundamental, o conhecimento 

aprofundado sobre as situações de risco e vulnerabilidade que, na perceção da equipa de 

enfermagem entrevistada, condicionam a vivência da gravidez e maternidade por parte das 

mães e o desenvolvimento do recém-nascidos e que justificam a necessidade da intervenção 

dos psicólogos clínicos. Os problemas de saúde mental e de não aceitação da gravidez nos 

casos de risco e vulnerabilidade parecem preocupar os profissionais entrevistados, sendo que 

a intervenção do psicólogo clínico é fundamental tanto na intervenção com o sofrimento 

psicológico e emocional das mães, assim como no apoio ao estabelecimento da vinculação e 

criação de laço afetivos com o recém-nascido. 

 O trabalho conjunto do psicólogo clínico com estas equipas pressupõe uma 

intervenção multidisciplinar capaz de potenciar em tempo útil os mecanismos necessários 
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para que as mães e famílias possam enfrentar com sucesso as situações de crise e 

adversidade, minimizando as consequências que tais situações acarretam para o 

desenvolvimento do recém-nascido. Tendo em vista, a importância de intervir precocemente 

e até prevenir o agravamento de situações, pretende-se mostrar que a promoção da resiliência 

parental pode ser um fator chave para reduzir, ou até suprimir o risco e vulnerabilidade. 

 O presente estudo apresenta limitações importantes para reflexão. A limitação 

principal do presente estudo, relaciona-se com o facto de os participantes serem apenas de 

uma categoria profissional, que não incluindo profissionais de outras áreas de saúde, pode 

limitar a compreensão abrangente do fenómeno em estudo. Seria importante também em 

futuros estudos integrar a visão de mães de recém-nascidos em situação de risco e 

vulnerabilidade num momento posterior ao internamento, de modo a compreender a 

perspetiva dos diferentes atores sobre estas situações, para que em conjunto se possam 

aprimorar praticas de intervenção, prevenção e de apoio às crianças e famílias. Sem esquecer 

a premissa de: Perceber para apoiar! 
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Anexo A 

Parecer da Comissão de Ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo B 

Consentimento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  
 

Anexo C 

Guião de Entrevista 

Idade: ___________________ 

Ano em que começou a trabalhar no Hospital: _____________________ 

 

a) Que aspetos valoriza para a avaliação de situações de risco e vulnerabilidade em 

recém-nascidos? 

b) Como é feita a condução do processo de avaliação das situações de risco e 

vulnerabilidade em recém-nascidos? 

c) Que papel tem a formação profissional no processo de avaliação do risco e 

vulnerabilidade em recém-nascidos? 

d) Na sua perspetiva, que atitudes e comportamentos identifica nas mães perante a 

avaliação de situações de risco e vulnerabilidade em recém-nascidos? 

e) Que aspetos considera que caracterizam o percurso de vida das mães de recém-

nascidos em risco e vulnerabilidade? 

f) Como perceciona os cuidados maternos prestados pelas mães de recém-nascidos em 

risco e vulnerabilidade? 

g) Em que medida as situações de risco e vulnerabilidade condicionam o 

desenvolvimento do recém-nascido? 

h) Que sentimentos vivencia ao lidar com as situações de risco e vulnerabilidade em 

recém-nascidos? 

i) O que entende pelos conceitos de risco, perigo, vulnerabilidade e resiliência? 

 



  
 

Anexo D 

Quadro da caracterização dos participantes 

 

Quadro 1 

Caracterização dos participantes 

Enfermeiros Sexo Idade Tempo experiência profissional 

Enf 1 Feminino 50  26 anos 

Enf 2 Feminino 44  9 anos 

Enf 3 Feminino 34  12 anos 

Enf 4 Feminino 30  3 anos 

Enf 5 Feminino 40 Meio ano 

Enf 6 Feminino 34 3 anos 

Enf 7 Feminino 33 2 anos 

Enf 8 Feminino 32 1 ano 

Enf 9 Feminino 50 10 anos 

Enf 10 Feminino 43 5 anos 

Enf 11 Feminino 36 14 anos 

Enf 12 Feminino 51 17 anos 

Enf 13 Feminino 56 12 anos  

Enf 14 Feminino 49 26 anos  

Enf 15 Feminino 35 12 anos  

Enf 16 Feminino 33 9 anos  

Enf 17 Masculino 51 6 anos  

Enf 18 Feminino 32 3 anos 

Enf 19 Feminino 29 7 anos  

 


