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Os Sentimentos dos Pais Frente ao Nascimento de Filhos Prematuros 

Bruna Daniele Rodrigues 

1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma pesquisa qualitativa investigando os sentimentos 

vivenciados pelos pais diante do nascimento do filho prematuro, bem como propor algumas possíveis formas de 

intervenções psicológicas. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa e como instrumento a revisão 

bibliográfica. Ao final do trabalho será apresentado as possíveis intervenções psicológicas para os pais diante do 

nascimento do filho prematuro. 
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2. INTRODUÇÃO 

O objetivo da presente pesquisa consiste em desenvolver uma pesquisa qualitativa investigando 

as dificuldades, intrínsecas e extrínsecas, vivenciadas pelos pais diante do nascimento do filho 

prematuro, bem como propor algumas possíveis formas de tratamento psicológico. 

A prematuridade pode ser definida de acordo com a avaliação da idade gestacional (IG), assim, 

é considerada prematura a criança nascida até 36 semanas e seis dias. Devido à imaturidade de órgãos 

e sistemas, o RN pode apresentar vários problemas, como: desconforto respiratório, risco de 

sangramento intraventricular, susceptibilidade a infecções, imaturidade do aparelho respiratório, 

imunológico e cutâneo, por sua vez, a imaturidade pulmonar implica a terapêutica de oxigênio. 

O puerpério, período após o nascimento do filho, segundo Maldonado (1991) apud Andreani, 

Custódio e Crepaldi (2006), é o quarto período gestacional marcado pela labilidade afetiva, onde 

alternam-se rapidamente euforia e depressão, numa relação em que mão e filho estão “sintonizados” 

em âmbitos, hormonais, afetivos que resultam uma relação ímpar. No caso da prematuridade, tal 

relação pode vir a ser modificada pelo luto do bebê ideal, que os pais precisam passar, afinal estes 

encontrarão obstáculos para viver a maternidade e paternidade, bem como o RN encontrará 

dificuldades em ser responsivo, afinal seu desenvolvimento depende em grande parte de toda equipe 

médica da UTI Neonatal. 

Devido às condições apresentadas, o quadro clínico do RN enfermo torna-se para os pais uma 

situação de eventos estressantes, pois, além da internação do filho, em ambiente desconhecido, os pais 

não estão preparados para vivenciar ações terapêuticas e procedimentos que podem ser dolorosos.  

Essa situação de internação já causa nos pais a dor da separação, bem como alguns 

sentimentos de culpa e ansiedade, afinal gera-se um conflito muito grande durante a recuperação 

devido à expectativa de sobrevivência e normalidade de seu filho. (ANDREANI, CUSTÓDIO E 

CREPALDI, 2006). 

Durante o processo de internação, torna-se fundamental o apoio aos pais para auxiliar na 

compreensão da utilização de procedimentos terapêuticos e também para oferecer acolhimento aos 

sentimentos que surgem diante da situação vivenciada.  
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3. OBJETIVOS  

O objetivo geral do trabalho foi o de desenvolver uma pesquisa de revisão bibliográfica para 

investigar os sentimentos vivenciados pelos pais diante do nascimento do filho prematuro, e, identificar 

também o papel da equipe interdisciplinar para o atendimento dos pais.  

4. METODOLOGIA  

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e o procedimento a ser utilizado para a realização 

desta pesquisa/estudo, será totalmente embasado em levantamento de referenciais bibliográficos 

reconhecidos cientificamente.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa se realizou com a revisão bibliográfica, utilizando-se de artigo, de livros e resultados 

de pesquisas  sobre o assunto abordado por diferentes autores. 

Quando se fala em nascimento de filhos prematuros, resulta-se na necessidade de se trabalhar 

prioritariamente com os pais, que trazem um ideal de filho “perfeito” e se deparam com um Recém-

Nascido prematuro, com uma série de peculiaridades que não está de acordo com as expectativas da 

situação esperada e/ou desejada. 

De acordo com Fraga & Pedro (2004), Tronchin & Tsunechiro (2005) e Santos et al (2007) os 

sentimentos mais presentes em pais de filhos prematuros referem-se à culpabilidade pelo nascimento 

antes da hora prevista. Afinal os pais embarcam em busca das causas que levaram a prematuridade e 

buscam incessantemente significados para o acontecimento, fatos que fizeram ou deixaram de fazer 

que julgam ser errado e que se feito de outra maneira poderia ter evitado o nascimento consumado. 

(FRAGA & PEDRO, 2004 e SANTOS et al 2007). 

Costa, Monbelli e Marcon (2009), apontam também sobre os sentimentos como medo, tristeza, 

desespero, angústia e nervosismo o que é complementado por dor e preocupação.  De acordo com 

Cruz et al (2010),  os sentimentos citados são expressos de forma mais intensa, na maioria das vezes 

pelas mães, caracterizando árduo sofrimento psíquico, podendo levar até à algum transtorno emocional, 

caso os pais não tenham recursos internos adequados  para suportar essa situação e não encontrem  

estratégias de enfrentamento. A situação pode ser penosa tanto para os pais quanto para os familiares 

que acompanham o processo. 

No que se refere às estratégias de enfrentamento individual, pode-se dizer que as mães buscam 

recursos internos e externos para suportar a situação, tais como: “conversar com os outros, brincar com 

o filho, chorar, procurar se ocupar, rezar e ficar sozinha em silêncio” (COSTA, MONBELLI & MARCON, 

2009). Tais estratégias são fortalecidas pela prática religiosa, de forma a facilitar o enfrentamento 

adaptativo. (LIMA, 2000 apud COSTA, MONBELLI & MARCON, 2009). Santos et al (2007) também 

falam sobre esta questão, enfatizando que os pacientes oram individualmente, fazem correntes de 

oração e até consultas espirituais, muitas vezes também justificam o nascimento prematuro como sendo 

“vontade de Deus”. 
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A escuta alternada, o acolhimento, e o auxílio em como trabalhar/elaborar as situações 

vivenciadas pode ser um dos grandes fatores positivos da atuação do psicólogo no tratamento desses 

pais. Esse atendimento precisa ser voltado ao acolhimento de forma mais empática possível, afinal 

neste momento delicado de nascimento de um filho prematuro, os pais encontram-se fragilizados, e, 

como citado anteriormente, devido essa situação inesperada, cada um encontra diferentes meios para 

enfrentá-la e o psicólogo precisa “estar presente” para estes pais, auxiliando-os a encontrar a sua 

melhor forma para enfrentar tal situação. 

Sendo assim, torna-se essencial que além da parte teórica, o psicólogo tenha um mínimo de 

experiência com tal situação, para poder subsidiar e conduzir da melhor forma possível o atendimento 

desses pais, levando-os a uma melhora progressiva dos possíveis sentimentos e emoções causados 

por tal situação. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nesta pesquisa alcançamos até o presente momento, uma compreensão das questões e 

sentimentos vivenciados pelos pais frente o filho prematuro e foi possível  ampliar o conhecimento sobre 

as possibilidades de trabalho  do Psicólogo, envolvidas no tratamento destes pais. 

Deste trabalho espera-se, que resultem em atitudes de compreensão, aceitação, tolerância e 

encorajamento, para os diversos leitores que tiverem acesso a essa pesquisa e também para os 

profissionais que trabalham na área da saúde.  

Para tanto, o conhecimento e a continuidade da pesquisa sobre o tema é de extrema 

importância e a constante pesquisa estará presente na prática profissional de psicologia. 
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