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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, observou-se
um incremento notável do número de
investigações dedicadas ao estudo
psicológico da maternidade. Neste
âmbito, foi possível estabelecer e de-
fender o papel e a relevância do fun-
cionamento psicológico em vários
aspectos, como sejam: as perturbações
médicas da gravidez (hyperemesis
gravidarum; pré-eclampsia; aborto es-
pontâneo, etc.), as dificuldades do tra-
balho de parto (parto prematuro; par-
to prolongado; consumos medica-
mentosos, etc.), os problemas de saú-
de do recém-nascido (prematuridade;
Apgar baixo; anoxias, etc.), as dificul-
dades patentes no relacionamento
precoce mãe-filho, e as consequentes
vicissitudes de desenvolvimento da
criança.

À medida que este conhecimento
se aprofunda, aumenta também a ne-
cessidade de conhecermos a faceta
saudável do “milagre da maternida-
de”. Tem sido defendido que o mo-
delo da psicologia do desenvolvimen-
to deveria ser aplicado a este momen-
to particular do ciclo de vida. Vários

autores (Bibring, 1959; Bibring et al.,
1961-a; Bibring et al., 1961-b; Colman
e Colman, 1973) defendem que, pelo
menos, os nove meses da gravidez
deveriam ser divididos em fases, com
tarefas psicológicas a concretizar, e
que a passagem por esses momentos
de desenvolvimento deveria ser irre-
versível, como a adolescência e a me-
nopausa. No conjunto destas descri-
ções, três fases apresentam-se como
mais relevantes e consensuais, tanto
no que diz respeito às alterações de
comportamentos como face às altera-
ções psicossomáticas próprias da gra-
videz:

  I - integração;
 II - diferenciação;
III - separação.

Na primeira fase (integração), a
mulher grávida tem de integrar essa
nova realidade física (e não só) de que
transporta dentro de si um novo ser.
Deste ponto de vista, trata-se do me-
lhor momento para a mulher regres-
sar mentalmente à infância e
reavaliar/reorganizar, ou reelaborar,
as suas relações com a figura femini-
na-materna do passado. Assim sen-
do, o princípio da gravidez constitui
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um momento importante na
solidificação da personalidade femi-
nina. Na fase seguinte (diferenciação),
iniciada com os primeiros movimen-
tos fetais percebidos, a mulher grávi-
da deve aperceber-se de que a crian-
ça que traz dentro de si é autónoma e
vive segundo regras próprias. Este é
o momento da reorganização/reava-
liação do relacionamento conjugal. O
objecto da reelaboração psicológica
deixa de ser a “mãe da infância” para
passar a ser o “companheiro actual”,
suposto participante das transforma-
ções em curso. Finalmente, na tercei-
ra fase (separação) a mulher grávida
tem de passar a preparar a sua sepa-
ração física e psicológica da criança
que vai nascer. A criança encontra-se
próxima do seu volume máximo an-
tes do nascimento e prodigaliza os
sinais que anunciam o trabalho de
parto. Este é o momento em que o
objecto da reelaboração passa a ser
ocupado pelo bebé que já comunica,
mas ainda não nasceu. Curioso é no-
tar que, paralelamente à sequência
destas três fases se encadeiam tam-
bém modificações comportamentais
cujo significado é pertinente do pon-
to de vista da vida emocional da grá-
vida: alterações dos hábitos alimen-
tares, alterações do funcionamento
gástrico, do relacionamento sexual
conjugal, da produção onírica e, tam-
bém, do relacionamento social.

Geralmente, assume-se que as três
fases realçadas coincidem com os três
trimestres da gravidez. A verdade é
que, a primeira fase nunca começa no
princípio do primeiro trimestre, uma

vez que a confirmação da gravidez
nem sempre ocorre nos primeiros dias
de gravidez. De igual modo, se a se-
gunda fase começa com os primeiros
movimentos fetais percebidos então,
raramente terá o seu início no princí-
pio do quarto mês, uma vez que mui-
tas grávidas só têm essa percepção no
5º ou 6º mês. Além disso, tanto quan-
to julgamos saber, é extremamente
difícil determinar o fim da segunda
fase e o princípio da terceira.

Desejando contribuir para o de-
senvolvimento do conhecimento nes-
ta área de investigação psicossomá-
tica, resolvemos empreender o estu-
do, semana a semana, da evolução de
algumas variáveis psicológicas du-
rante os nove meses da gravidez.

METODOLOGIA

Os aspectos metodológicos que
agora passamos a descrever, bem
como os dados e as análises estatísti-
cas operadas, encontram-se expostos
detalhadamente em “Evolução da
ansiedade e dos mecanismos de de-
fesa ao longo da gravidez” (Justo,
1994).

Variáveis dependentes
No contexto actual da discussão

científica da psicologia da gravidez,
a variável “ansiedade” (Freud, S.,
1925) assume uma importância mui-
to particular, justificada pelos resul-
tados significativos realçados em inú-
meras investigações (Davids, De
Vault e Talmadge, 1961; Davids e De
Vault, 1962; Mac Donald e Christakos,
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1963; Elaine Grimm 1961; Mac
Donald, Gynther e Christakos, 1963;
Mac Donald e Parham, 1964; Alex
Crandon, 1979; Scott-Heyes, 1982).
Numa tentativa de articular a ansie-
dade (isto é, o sofrimento psicológi-
co) com os recursos necessários à sua
gestão e articulação com o todo da
personalidade humana, resolvemos
associar o primeiro conceito com o
conceito de “mecanismos de defesa
do Eu” (Freud, A., 1936).

Variável independente:
Para podermos observar a evolu-

ção das variáveis dependentes ao lon-
go da gravidez, optámos por estudá-
-las semana a semana. Assim, a vari-
ável independente é o “tempo de ges-
tação”, operacionalizada através do
número de semanas de gravidez.

Instrumentos:
De forma a medir a variável ansie-

dade escolhemos a “Escala de Ansie-
dade de Cattell/IPAT” (Krug, Scheier,
Cattell, 1976). Este teste fornece índi-
ces acerca da “ansiedade velada” (A),
da “ansiedade manifesta” (B), do
“quociente de ansiedade” (B/A), da
“diferença de ansiedade” (A-B) e, da
“ansiedade total” (A+B).

Em relação aos mecanismos de
defesa escolhemos o “Inventário de
Mecanismos de Defesa/D.M.I.”
(Gleser e Ihilevich, 1969). Neste teste
os mecanismos de defesa são organi-
zados em cinco grupos diferentes:
TAO ("turning against object") – me-
canismos que lidam com o conflito
intrapsíquico dirigindo a agressivi-

dade para o objecto de relação; PRO
(projection) – mecanismos que justi-
ficam a expressão da agressividade
face ao objecto atribuindo-lhe carac-
terísticas adversas, negativas ou
persecutórias; PRN (principalization) –
mecanismos que lidam com o confli-
to separando o conteúdo do afecto,
reprimindo este último; TAS (turning
against self) – mecanismos que lidam
com o conflito dirigindo a agressivi-
dade contra o próprio sujeito e,  REV
(reversal) – mecanismos que lidam
com o conflito criando respostas po-
sitivas ou neutras face a situações
frustrantes.

Sujeitos:
A nossa amostra de mulheres grá-

vidas foi recolhida maioritariamente
em Centros de Saúde e, ainda, em ins-
tituições cooperativas e privadas de
saúde. Tratavam-se de mulheres grá-
vidas aguardando consulta de rotina,
entrevistadas imediatamente antes ou
após a consulta. Antes da aplicação
dos testes já mencionados, procedia-
-se à aplicação de um pequeno ques-
tionário visando caracterizar os sujei-
tos de um ponto de vista social e obs-
tétrico. Deste modo, a amostra de grá-
vidas foi constituída por 466 sujeitos.
Esta amostra foi depois complemen-
tada com as puérperas (2º/3º dia do
pós-parto) presentes na enfermaria de
puérperas normais da Maternidade
Dr. Alfredo da Costa. A amostra de
puérperas foi constituída por 111 su-
jeitos, submetidos aos mesmos testes
e ao mesmo questionário que os su-
jeitos da amostra de grávidas.
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Delineamento:
Foi escolhido o delineamento de

tipo “transversal”, de forma a discu-
tir a evolução das variáveis depen-
dentes ao longo das semanas da gra-
videz, e na passagem da gravidez
para o puerpério.

HIPÓTESES

De acordo com as teorias relativas
à evolução psicológica da mulher grá-
vida, acima enunciadas, hipotetizá-
mos que as medições da ansiedade e
dos mecanismos de defesa (semana
após semana de gravidez) atestam a
existência de três fases (incorporação,
diferenciação e separação) de desen-
volvimento psicológico coincidentes
com os três trimestres da gestação.
Com base nesta hipótese mais geral,
surgem-nos três hipóteses mais espe-
cíficas:

h1 - os valores médios das variá-
veis de mecanismos de defe-
sa e de ansiedade apresentam
valores diferentes em cada tri-
mestre da gravidez;

h2 - a passagem de um trimestre a
outro é marcada por altera-
ções nas variáveis de meca-
nismos de defesa e de ansie-
dade;

h3 - a passagem do fim da gravi-
dez para o puerpério é mar-
cada, também, por alterações
nos valores das variáveis de
mecanismos de defesa e de
ansiedade.

RESULTADOS

Os dados foram tabelados em pe-
ríodos bissemanais, constituindo-se
assim 19 grupos de grávidas, além de
um 20° grupo constituído pelas
puérperas. Devido à exiguidade do
número de grávidas com menos de
seis semanas de gestação, o primeiro
grupo abarca as mulheres que se en-
contram entre a 3ª e a 6ª semana. O
segundo grupo respeita às 7ª/8ª se-
manas, o terceiro às 9ª/10ª semanas,
até ao décimo nono grupo relativo às
41ª/42ª semanas de gestação.  Em re-
lação a estes grupos foram calculadas
as médias e os respectivos desvios
padrão, variável por variável. Nas
tabelas 1 e 2 encontram-se os dados
apurados.

O conjunto de dados que consta
das tabelas 1 e 2 foi submetido a dois
tipos de análise estatística: análise
factorial das correspondências
(Benzécri et al., 1973; Benzécri e
Benzécri, 1980) e, análises classificató-
rias hierárquicas baseadas no coefici-
ente de afinidade (Bacelar-Nicolau,
1988; Bacelar-Nicolau et al., 1989;
Nicolau, F. C. 1983; Dias, O. 1991). De
acordo com a classificação operada
pelos programas informáticos sobre
a nossa matriz de dados, os grupos
de grávidas ficaram designados da
seguinte forma: S1=(da 3ª à 6ª sema-
na); S2=(da 7ª à 8ª semana); S3=(da 9ª
à 10ª semana); … ; S18=(da 39ª à 40ª
semana); S19=(da 41ª à 42ª semana);
S20=(puerpério). Quanto às variáveis,
foram ordenadas de V1 a V10,
correspondendo as primeiras cinco às
escalas do D.M.I., e as últimas cinco
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Tabela 1 - Resultados dos grupos de grávidas e puérperas, na escala do Defense
Mechanisms Inventory (D.M.I.).

D.M.I.
Semanas TAO PRO PRN TAS REV
de gravidez x (SD) x (SD) x (SD) x (SD) x (SD)

3º/ 6ª 22,79 3,91 33,30 7,18 54,06 3,06 37,97 3,70 51,89 6,16
7ª/8ª 38,76 9,76 42,05 6,35 46,76 4,61 34,10 9,34 38,33 8,98
9ª/10ª 32,70 12,67 39,29 9,04 49,80 6,69 35,78 9,72 42,51 10,90
11ª/12ª 35,79 11,18 40,07 5,73 48,14 7,26 36,11 8,98 39,92 8,40
13ª/14ª 32,84 10,83 37,88 5,50 47,98 6,19 39,20 7,11 42,10 10,64
15ª/16ª 30,88 7,67 35,12 4,30 49,08 5,82 39,40 4,89 45,52 8,99
17ª/18ª 32,36 9,70 38,52 5,98 48,30 7,14 37,05 6,29 44,25 9,98
19ª/20ª 34,46 7,75 36,85 4,64 45,20 5,85 38,60 4,05 44,85 6,50
21ª/22ª 32,79 10,93 37,79 6,97 47,65 5,77 38,79 5,97 42,82 10,33
23ª/24ª 32,20 11,11 39,88 5,55 48,69 6,74 37,25 6,51 41,99 9,47
25ª/26ª 32,18 11,11 38,99 6,12 49,74 6,74 36,21 5,45 42,88 8,27
27ª/28ª 32,05 9,32 37,78 6,35 50,33 5,82 36,84 3,33 43,00 9,92
29ª/30ª 32,94 8,69 35,76 3,16 50,22 4,14 38,13 5,30 42,95 7,12
31ª/32ª 34,00 8,26 38,20 6,85 50,53  7,84 36,20 3,90 40,73 8,08
33ª/34ª 32,07 9,25 39,76 6,10 50,99 7,64 36,37 4,29 40,80 7,93
35ª/36ª 34,14 8,04 38,88 4,14 49,40 6,45 37,55 6,17 40,20 6,66
37ª/38ª 33,17 8,99 38,52 7,18 47,62 6,46 39,71 5,00 41,02 7,74
39ª/40ª 32,43 10,55 39,53 6,12 49,25 5,19 38,10 5,24 41,80 9,92
41ª/42ª 41,75 4,03 41,00 3,16 40,50 7,42 36,75 5,12 40,00 6,06
Puérperas 32,64 9,32 39,76 4,97 50,10 5,83 35,75 5,51 41,43 7,59

às subescalas da “Escala de Ansieda-
de de Cattell".

ANÁLISE FACTORIAL DAS
CORRESPONDÊNCIAS:

Através da análise factorial das
correspondências foi possível isolar
oito factores. Na tabela 3 podemos
observar, em relação a cada um des-
ses factores, os valores próprios, a
taxa de inércia, bem como a taxa de
inércia acumulada.

Na tabela 4, podem observar-se as

variáveis que compõem os pólos po-
sitivo e negativo de cada um dos oito
factores, bem como as respectivas
contribuições absolutas e relativas.

Tendo por base as variáveis cons-
tituintes dos pólos positivo e negati-
vo de cada factor, pensamos poder
designar os primeiros sete factores da
seguinte forma: Factor 1 - Agressivi-
dade/Ansiedade V.S. Anulação/In-
versão do Conflito Emocional; Factor
2 - Formação Reactiva V.S. Exteriori-
zação Agressiva; Factor 3 - Regressão
V.S. Ansiedade; Factor 4 - Intelectuali-
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Tabela 2 - Resultados dos grupos de grávidas e puérperas, na “Escala de Ansiedade
de Cattell” (I.P.A.T.).

I.P.A.T. Ansiedade Ansiedade Quociente de Diferença de Total de
Semanas de Velada Manifesta  Ansiedade  Ansiedade Ansiedade
de gravidez x (SD) x (SD) x (SD) x (SD) x (SD)

3º/6ª 15,57 5,26 15,43 4,12 1,04 0,29 0,14 3,63 31,00 8,7
7ª/8ª 16,68 5,91 16,52 7,67 0,99 0,35 0,16 5,21 33,21 12,66
9ª/10ª 14,54 5,34 14,29 7,80 0,96  0,49 0,25 6,10 28,82 11,90
11ª/12ª 16,39 5,38 17,10 7,25 1,07 0,41 -0,71 6,11 33,48 11,22
13ª/14ª 16,17 4,72 17,98  7,46 1,13 0,43 -1,80 5,68 34,15 11,11
15ª/16ª 15,96 4,77 16,56 6,50 1,08 0,41 -0,60 6,01 32,52 9,69
17ª/18ª 16,91 5,66 19,43 7,35 1,26 0,53 -2,52 7,01 36,33 11,09
19ª/20ª 16,42 5,29 17,19 7,98 1,06 0,40 -0,77 6,44 33,62 11,91
21ª/22ª 16,35 4,90 19,24 6,28 1,21  0,38 -2,88 5,28 35,59 9,96
23ª/24ª 14,73 4,84 16,46 6,25 1,14 0,41 -1,73 4,53 31,18 10,23
25ª/26ª 15,70 5,16 17,46 6,65 1,14 0,39 -1,76 4,55 33,15 11,01
27ª/28ª 14,74 6,23 16,63 7,21 1,22 0,51 -1,90 4,99 31,37 12,52
29ª/30ª 16,91 3,79 20,19 5,16 1,24 0,43 -3,29 5,42 37,10 7,26
31ª/32ª 18,07 5,39 16,50 7,11 0,91 0,33 1,71 5,46 34,71 11,55
33ª/34ª 15,83 6,41 16,29 7,32 1,09 0,39 -0,46 5,86 32,11 12,45
35ª/36ª 17,79 3,92 19,06 5,98 1,09 0,31 -1,27 5,50 36,85  8,49
37ª/38ª 17,52 4,98 17,78 7,31 1,04 0,38 -0,26 6,33 35,30 10,78
39ª/40ª 17,33 4,47 18,24 4,46 1,10 0,27 -0,91 4,64 35,57 7,63
41ª/42ª 13,75 3,30 22,00 2,94 1,65 0,37 -8,25 2,63 35,75 5,68
Puérperas 15,44 4,77 18,07 5,63 1,23 0,41 -2,63 5,48 33,52 8,91

Tabela 3 - Grau de contribuição de cada factor para a análise da informação total (valores
próprios, taxa de inércia e taxa de inércia acumulada).

Factores
Dados 1 2 3 4 5 6 7 8

Valores próprios e-02 e-02 e-03 e-03 e-04 e-04 e-04 e-05
0,33604 0,13101 0,54682 0,28280 0,94146 0,68401 0,29101 0,14711

Taxa de inércia 59,0 23,0 9,6 5,0 1,7 1,2 0,5 0,0

Tx. de inércia
acumulada 59,0 82,0 91,6 96,6 98,3 99,5 100,0 100,0

Factor 6 - Desorganização Egóica V.S.
Organização Limite; Factor 7 - Pâni-
co V.S. Alheamento/Projecção.

zação V.S. Intrapunitividade/Nega-
ção da Ansiedade; Factor 5 - Agressi-
vidade sem Conflito V.S. Depressão;
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Tabela 4 - Variáveis mais importantes para
cada factor; contribuições absolutas e re-
lativas.

Factores lado variáveis contr. contr.
absoluta relativa

F1 + V1 28,3 75,9
+ V7 10,2 66,6
- V5 10,2 46,0
- V3 12,4 73,7
- V4 30,3 69,4

F2 + V7 10,1 25,8
+ V5 19,8 34,8
- V2 13,8 45,2
- V1 17,7 18,6
- V9 29,4 26,3

F3 + V5 16,0 11,7
+ V2 11,0 15,0
- V10 27,0 46,9
- V6 29,6 82,7

F4 + V3 44,5 22,2
- V5 11,6 4,4
- V4 17,2 28,7

F5 + V5 19,5 2,5
+ V1 12,0 0,9
- V4 47,2 26,2

F6 + V2 23,9 4,1
+ V7 10,8 1,4
- V3 18,5 2,2
- V1 12,9 0,7
- V4 15,6 6,3

F7 + V9 15,7 0,3
+ V7 25,1 1,4
- V2 17,1 1,2
- V6 22,9 3,4

F8 - V8 85,8 1,7

factoriais, em que os factores em cau-
sa são cruzados um a um. Dos vários
planos factoriais possíveis foram ex-
traídos três: 1º plano factorial (cruza-
mento de F1 com F2); 2º plano
factorial (cruzamento de F1 com F3)
e, 3º plano factorial (cruzamento de
F2 com F3). Destes, apresentamos
apenas o  primeiro (Figura 1), por ser
o mais relevante para a discussão das
hipóteses em causa.

No primeiro plano factorial (obti-
do pelo cruzamento do factor 1 com
o factor 2) podemos observar a nítida
oposição entre S1 (3ª-6ª semana de
gravidez) e S19 (41ª/42ª semanas de
gravidez), denotando um profundo
contraste entre o princípio e o fim da
gravidez. As oscilações de S2 (7ª/8ª
semanas) a S9 (21ª/22ª semanas) ilus-
tram um período de reajustamentos
psicológicos difíceis, mas cuja tendên-
cia é a estabilização verificada entre
S10 (23ª/24ª semanas) e S14 (31ª/32ª
semanas). Depois, as oscilações insi-
nuam-se de novo para, mais tarde,
darem lugar a uma nova estabiliza-
ção entre S17 (37ª/38ª semanas) e S18
(39ª/40ª semanas). Finalmente, obser-
vamos a última grande oscilação, em
que S19 (41ª/42ª semanas) se afasta e
isola em relação a todos os outros pe-
ríodos, sendo de realçar que S20
(puerpério) se reaproxima do centro
do plano factorial, parecendo indicar
a existência de uma nítida estabiliza-
ção psicológica posterior ao parto.

ANÁLISE CLASSIFICATÓRIA
HIERÁRQUICA

A nossa matriz de dados foi sub-

Cada um dos factores atrás referi-
dos contrasta alguns dos períodos bi-
-semanais em causa, de acordo com
as pontuações obtidas nas variáveis
dependentes constituintes dos respec-
tivos pólos positivo e negativo. A opo-
sição entre períodos é mais facilmen-
te observável através de planos
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Fig. 1 - Primeiro plano factorial (F1xF2)
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metida a 5 métodos diferentes de aná-
lise classificatória hierárquica: A.V.L.
(critério de validade da ligação);
U.I.M. (critério da ligação única);
U.S.M. (critério da ligação completa);
A.V.B. (critério de agregação A.V.L.
Bacelar) e, A.V.M.R. (critério de agre-
gação pela verosimilhança da média),
baseadas no coeficiente de afinidade
(Programa CLASSIF do LEAD/FPCE
da UL). Excepção feita aos resultados
obtidos em A.V.M.R., os diversos
métodos de análise classificatória hi-
erárquica apontam, globalmente,
para conclusões idênticas acerca das
semelhanças entre períodos bi-sema-
nais da gravidez. Por isso, apresenta-
mos apenas a árvore de hierarqui-
zação extraída com base no método
A.V.L., a qual parece ilustrar melhor
os resultados em causa (Figura 2).

Tal como podemos observar na
árvore extraída de acordo com o mé-
todo A.V.L., alguns períodos bi-sema-
nais associam-se em níveis muito bai-
xos de agregação (por isso muito sig-
nificativos). Estes grupos reenunciam
algumas das aproximações encontra-
das na análise factorial das correspon-
dências, nomeadamente entre S7 e S9,
entre S2/S3/S4, entre S14/S16/S17/
S18 e entre S10/S11/S12. Também é
bastante nítida nesta árvore o retor-
no dos valores psicológicos do
puerpério (S20) aos valores da 25ª/
26ª semanas de gravidez (S11). Final-
mente, o mais importante de todos os
contrastes apurados pela análise
factorial das correspondências (S1/
S19) apresenta-se aqui como sendo o
maior dos afastamentos.

Através das semelhanças enuncia-
das podemos tirar algumas conclu-
sões acerca da evolução das variáveis
dependentes usadas neste estudo,
durante a gravidez:

1 - o início da gravidez é psicolo-
gicamente instável (a passa-
gem de S1 (3ª-6ª semana) para
S2 (7ª/8ª semanas) contrasta
com a aproximação observada
entre os períodos bissemanais
seguintes (S2/S3/S4);

2 - entre a 13ª semana e a 22ª se-
mana parece surgir uma esta-
bilização psicológica;

3 - entre a 23ª e a 30ª semana reco-
meçam as oscilações psicológi-
cas;

4 - desde a 31ª semana até à 40ª
semana os valores voltam a es-
tabilizar;

5 - nas 41ª/42ª semanas observa-
-se uma forte oscilação que
opõe este período ao princípio
da gravidez;

6 - os valores psicológicos que ca-
racterizam o puerpério asse-
melham-se fortemente aos va-
lores das 25ª/26ª semanas de
gravidez, demonstrando que
após o parto é reassumido o
equilíbrio psicológico afectado
no fim da gravidez (41ª/42ª
semanas).

Articulando a informação obtida
pela análise factorial das correspon-
dências com a informação obtida pela
análise classificatória hierárquica, po-
demos passar à discussão das hipó-
teses. No que respeita à primeira hi-
pótese (h1- os valores médios das va-
riáveis de mecanismos de defesa e de
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Fig. 2 - Hierarquização dos períodos em estudo (2 em 2 semanas e puerpério) através do método
A.V.L.

S12 indiciam a existência de um perío-
do estável entre a 13ª e as 27ª/28ª se-
manas de gravidez. Este período é
amplamente sobreponível ao segun-
do trimestre da gravidez. As seme-
lhanças detectadas entre os períodos
S14 e S16, e entre S17 e S18, sinalizam
a existência de um outro período es-
tável, o terceiro trimestre. Os valores
que caracterizam os períodos mais
semelhantes nos segundo e terceiro
trimestres são muito semelhantes en-
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ansiedade apresentam valores dife-
rentes em cada trimestre da gravidez),
e tendo em conta que as médias ob-
servadas nas variáveis psicológicas ao
longo das semanas de gravidez não
se mantêm estáveis dentro de cada tri-
mestre, parece difícil de confirmar. No
entanto, se atentarmos nos resultados
da análise classificatória hierárquica,
podemos concluir de outra forma. As
semelhanças detectadas entre os pe-
ríodos S5 e S8, S7 e S9, e entre S10 e
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tre si, ao contrário dos valores encon-
trados no primeiro trimestre. No pri-
meiro trimestre, a análise classifica-
tória hierárquica não detecta seme-
lhanças (à excepção de S2-S4). Pelo
contrário, o que se observa durante o
primeiro trimestre é um conjunto de
oscilações cuja amplitude, geralmen-
te, diminui à medida que nos aproxi-
mamos do trimestre seguinte. Assim,
a primeira hipótese apenas se confir-
ma parcialmente, na medida em que
o primeiro trimestre se distingue dos
seguintes, não acontecendo o mesmo
entre o segundo e o terceiro.

Alguns dos aspectos atrás enun-
ciados também podem ser apreciados
com a ajuda da análise factorial das
correspondências, uma vez que as
oposições geradas pelos factores são
concordantes com as conclusões ob-
tidas pela análise classificatória hie-
rárquica. Além disso, em qualquer
um dos três planos factoriais extraí-
dos foi possível observar que os perío-
dos temporais (de S1 a S20) se agru-
pam da forma acima descrita. Quer
dizer, traduzindo as amplas oscila-
ções do início da gravidez, os perío-
dos de S1 a S4 nunca se apresentam
juntos. Depois, representando a esta-
bilização psicológica do segundo tri-
mestre as aproximações de S5-S8, S7-
-S9 e S10-S11-S12 emergem nos três
planos factoriais extraídos. Finalmen-
te, as convergências de S14-S16 e de
S17-S18, também constantes nos três
planos factoriais, ilustram a existên-
cia de um período de estabilização
durante o terceiro trimestre. Além dis-
so, nos três planos factoriais podemos

constatar que os períodos respeitan-
tes ao primeiro trimestre se demar-
cam visualmente dos períodos respei-
tantes aos trimestres seguintes.

Da concordância entre as duas
análises estatísticas utilizadas deve-
mos retirar uma conclusão mais ge-
ral. A saber, que a evolução psicoló-
gica ocorrida durante a gravidez é
muito mais complexa do que tínha-
mos suposto através da compreensão
das três fases clássicas descritas na li-
teratura. Em cada uma dessas três fa-
ses, o funcionamento psicológico não
é estável e, portanto, os valores psi-
cológicos que caracterizam cada fase
não diferenciam entre fases. Além dis-
so, a sobreposição das três fases com
os três trimestres não é fácil de de-
monstrar. A comprová-lo está o facto
de S12, último passo do período de
estabilização do segundo trimestre,
pertencer ao terceiro trimestre (se bem
que do ponto de vista psicológico es-
teja mais próximo do trimestre ante-
rior).

Passando agora à segunda hipó-
tese (h2- a passagem de um trimestre
a outro é marcada por alterações nas
variáveis de mecanismos de defesa e
de ansiedade), esta parece ser confir-
mada pela análise factorial das cor-
respondências. Nos contrastes apura-
dos pelo factor 5 temos as oposições
entre S1 e S2, por um lado, e S5 por
outro. Nos contrastes apurados pelo
factor 6 encontramos várias oposições
entre S1 e S2, por um lado, e S6 por
outro. Como S5 é o momento da tran-
sição do primeiro para o segundo tri-
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mestre, e S6 corresponde ao início do
segundo trimestre, os contrastes apu-
rados pelos factores 5 e 6 sinalizam
as alterações ocorridas entre os dois
trimestres referidos. Em relação à
transição do segundo trimestre para
o terceiro, temos os contrastes apura-
dos pelos factores 3, 5, 6 e 7. No fac-
tor 3 temos o contraste entre S12 e S13,
períodos respeitantes ao início do ter-
ceiro trimestre. No factor 5 surge uma
oposição entre S14 e S10. Como S10
pertence ao fim do segundo trimes-
tre, e S14 pertence ao terceiro, pode-
mos concluir que o quinto factor de-
tecta também a transição entre os dois
últimos trimestres. No factor 6 temos
a oposição entre S7 e o conjunto S12-
-S13-S14. Como S7 diz respeito ao se-
gundo trimestre e S12, S13 e S14 cons-
tituem a primeira parte do terceiro
trimestre, as oposições detectadas
pelo factor 6 enunciam alterações
ocorridas entre o segundo trimestre e
o princípio do terceiro. Finalmente, no
sétimo factor temos a oposição entre
S13-S12 e S10. Como S10 pertence ao
final do segundo trimestre e S13 per-
tence ao início do terceiro, a oposição
detectada pelo factor 7 também res-
peita à transição do segundo para o
terceiro trimestre.

Recorrendo aos resultados da aná-
lise classificatória hierárquica é pos-
sível compreender um pouco melhor
a problemática da transição entre os
trimestres da gravidez. De um ponto
de vista temporal, a transição entre o
primeiro e o segundo trimestre ocor-
re em S5. No entanto, os diferentes
métodos de agregação sugerem que
S5 forma um conjunto estável com S8-

-S7-S9 e nunca com S6 (excepto em
A.V.B.). Possivelmente, a transição
entre as duas primeiras fases ocorre
em S6 (15ª/16ª semanas), isto é, já
dentro do segundo trimestre da gra-
videz. Discutindo agora a transição
do segundo para o terceiro trimestre,
vamos observar algo semelhante à
transição anteriormente discutida.
Mais uma vez, de um ponto de vista
temporal o segundo trimestre termi-
na em S11 e o terceiro começa em S12.
Ora, nos vários métodos de agrega-
ção utilizados, S10, S11 e S12 parecem
constituir um grupo bastante estável.
O período que escapa a esta concor-
dância é S13, (umas vezes mais perto
de S6, outras vezes mais perto de S7-
-S9). Assim sendo, parece que a tran-
sição da segunda para a terceira fase
ocorre em S13 (29ª/30ª semanas), isto
é, já dentro do terceiro trimestre.

De acordo com a terceira hipótese
(h3 - a passagem do fim da gravidez
para o puerpério é marcada por alte-
rações nas variáveis de mecanismos
de defesa e ansiedade) vamos agora
discutir os resultados que caracteri-
zam o fim da gravidez, bem como
aqueles que caracterizam os primei-
ros dias do pós-parto, de forma a
apreciar a passagem de um momen-
to a outro. Curiosamente, a análise
dos dados mostrou que esta passa-
gem é feita em duas fases. Primeiro
entre o fim da gravidez (39ª/40ª se-
manas) e a gravidez após o termo
(41ª/42ª semanas), e depois entre a
gravidez após o termo e o puerpério.
Essas duas fases são detectadas pela
análise factorial das correspondênci-
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as, e são facilmente localizáveis no
primeiro plano factorial. Aí,  podemos
observar que enquanto S18 ocupa um
lugar central, S19 isola-se no extremo
superior direito do plano, após o que
S20 reassume um valor central. De-
vemos também referir que a análise
factorial das correspondências detec-
tou uma outra relação importante. A
saber, que os valores característicos do
período de passagem entre o fim da
gravidez e o puerpério (S19; 41ª/42ª
semanas)  se opõem sistematicamen-
te aos valores do princípio da gravi-
dez. Esta oposição é detectada pelos
contrastes apurados através do factor
1 (entre S19 e S1), bem como pelos
contrastes apurados através do factor
2 (entre S19 e S2-S3-S4).

Dos dados, e dos resultados expos-
tos, ressalta o facto de que as análises
estatísticas usadas se mostraram, não
só, como extremamente úteis, mas
também como criativas. Tal conclusão
resulta do facto de que, os contrastes
realçados pela análise factorial das
correspondências, assim como as se-
melhanças realçadas pela análise
classificatória hierárquica, vão muito
além daquilo que poderíamos espe-
rar com base nos nossos conhecimen-
tos anteriores. O conhecimento das
fases de desenvolvimento psicológi-
co da gravidez fazia pensar que valo-
res psicológicos distintos poderiam
ser úteis para discriminar os períodos
de tempo contingentes às referidas
fases. Agora, e mediante os resulta-
dos expostos, pensamos que este mo-
mento particular do ciclo de vida é
especialmente complexo, sobretudo

no que respeita à transição entre fa-
ses (isto é, o fim de uma fase, o prin-
cípio de outra, e a articulação que lhes
é própria).
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Resumo
Esta investigação diz respeito à evo-

lução psicológica da mulher grávida. As
variáveis dependentes (ansiedade e meca-
nismos de defesa) foram estudadas em
amostras de mulheres grávidas (desde o
princípio até ao fim da gravidez) e numa
amostra de puérperas, sendo a variável in-
dependente o tempo de gestação.  Os re-
sultados obtidos foram submetidos à aná-
lise factorial das correspondências (AFC)
e a análises classificatórias hierárquicas
(ACH). Através da AFC podem-se obser-
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var os momentos da gravidez que são mais
díspares no que respeita às variáveis de-
pendentes. Usando as ACH detectam-se
os momentos da gravidez que apresentam
valores mais próximos nas variáveis psi-
cológicas estudadas. Os resultados obti-
dos parecem concordar com a teoria da
evolução psicológica da gravidez.

Abstract
This research is about the psychologi-

cal evolution experienced by the pregnant
women. Dependent variables (anxiety
and defense mechanisms) were studied
upon several samples of pregnant women
(from the beginning to the end of preg-
nancy) and upon a sample of women at
the puerperium. Independent variable
was gestation time. Results thus obtained
were submited to factorial analysis of cor-
respondences (FAC), as also to several
methods of hierarchical classification
analysis (HCA). Using FAC we detect
moments in pregnancy when psychologi-
cal variables present the most different
results. Using HCA we detect moments

in pregnancy when psychological vari-
ables present the most similar results.
Results obtained in this research seemed
to be in according with theories about the
psychological evolution in pregnancy.

Résumé
Cette recherche est au sujet de

l’évolution psychologique de la femme
enceinte. Les variables dépendentes
(anxiété et mécanismes de défense) ont été
étudiées sur des échantillons de femmes
enceintes (dès le commencement jusqu’à
la fin de le grossesse) et sur un échantillon
de femmes après l’accouchement. La
variable indépendente à été le temps de
grossesse. Les résultats ont été submis à
l’ànalyse factorielle des correspondences
(AFC) et aussi à plusieurs méthodes de
ànalyse classificatoire hiérarchique
(ACH). Avec la AFC nous avons trouvé
les moments de la grossesse au-quelles les
variables psychologyques présentent les
valeurs les plus différents. Avec les
plusieurs méthodes de ACH nous avons
trouvé les moments de la grossesse au-
quelles les variables psychologyques
présent les valeurs les plus ressemblantes.
Les résultats obtenues dans cette
recherche semblent être d’accord avec les
théories de l’évolution psychologyque à la
grossesse.


