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RESUMO: Os autores apresentaram em artigo anterior os dados

referentes à caracterização de uma amostra de 105 mulheres grávidas

toxicodependentes que recorreram à Unidade Materna CAT (Centro de

Atendimento a Toxicodependentes) do Conde durante os anos de 1996 a

1999.
(1)

O presente estudo recaiu sobre as atitudes em grávidas toxicodepen-

dentes bem como a identificação de alguns factores que possam

influenciar as respostas afectivas, cognitivas e comportamentais

avaliadas pelo questionário de atitudes maternas M.A.M.A. (Maternal

Adjustment and Maternal Attitudes). A partir dos resultados obtidos e da

sua comparação com trabalhos de outros autores apresentamos algumas

conclusões.

Palavras-chave: Grávida toxicodependente; Atitudes; Gravidez, M.A.M.A..

RÉSUMÉ: Les auteurs ont presenté des données concernant à la

caractérisation d’un échantillon de 105 femmes enceintes toxicomanes

qui sont venues faire appel à l’Unité Maternelle CAT (Centre de Soins pour

les Toxicomanes) Conde entre 1996 et 1999.
(1)

Le présent travail retombe sur l’évaluation des attitudes chez des femmes

enceintes toxicomanes par rapport à leur grossesse ainsi que sur

l’identification de différents facteurs de risque qui pourraient influencer

sur ses réponses affectives, cognitives et comportementales évaluées par

le questionnaire M.A.M.A. (Maternal Adjustment and Maternal Attitudes).

À partir des résultats obtenus et de leur comparaison à d’autres travaux

réalisés par d’autres auteurs, quelques conclusions sont présentées. 

Mots-clé: Femme enceinte toxicomane; Attitudes; Grossesse; M.A.M.A..

ABSTRACT: In this article the authors continue to divulge data referring

to a sample characterisation of 105 pregnant drug users that resort to the

Maternal Unit CAT (Drug Addiction Treatment Centre) Conde during the

years of 1996 to 1999.
(1)

The present study worked about the attitudes in pregnant drug users as

well as in the identification of some factors that may influence the

affective, cognitive and behavioural responses that are evaluated by the

maternal attitudes questionnaire M.A.M.A. (Maternal Adjustment and

Maternal Attitudes). From the obtained results and from its comparison

with other authors work some conclusions are presented. 

Key Words: Pregnant drug user; Attitudes; Pregnancy; M.A.M.A..
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1. INTRODUÇÃO

Ter filhos e criá-los é projecto da grande maioria das
mulheres, acarinhado e valorizado pela comunidade em
geral e considerado nos acordos das Nações Unidas como
direito fundamental.
Enquanto desejo, ser mãe, acompanha o processo de
desenvolvimento da mulher. A gravidez confirma a sua
identidade sexual e é o início de uma nova etapa que a
conduzirá à maternidade.
O tempo de gestação é um tempo necessário à
reestruturação da mulher que se prepara para cuidar do
filho que vai nascer. Para lhe proporcionar um desen-
volvimento saudável a mulher terá que ser capaz de
satisfazer as necessidades básicas da criança. Esta
capacidade, que traduz uma clara ligação da mãe ao bebé,
quando observada no pós-parto é sinal que a mesma se
iniciou e desenvolveu no período pré-natal.
As grandes transformações e as necessárias adaptações
psicológicas e fisiológicas, inevitáveis na gestação, levam
muitos autores a considerarem a gravidez como uma
“crise” de desenvolvimento ou “crise” maturacional. Para o
desenvolvimento da identidade materna enfatizam, estes
mesmos autores, como de particular importância o apoio
das pessoas mais significativas para a gestante. Na
disponibilidade e envolvimento destas irá, a grávida,
moldar-se ao novo papel empenhando-se nos cuidados e
construindo a relação com o bebé que está a gerar.
Mas nem sempre a gravidez traz à mulher o apoio dos
sistemas de suporte que necessita. Antes traz estigma,
segregação e perda. 
Se, para algumas mulheres toxicodependentes, a rede de
suporte melhora com a gravidez, para outras a gravidez
progride no isolamento social, dificultando, quer a sua
recuperação numa perspectiva socioterapêutica, quer a
vinculação ao bebé.
A identificação de perturbações e de factores que
interferiram no processo de filiação são de extrema
importância para a promoção da saúde da díade.
Os trabalhos de investigação, sobre toxicodependência e
gravidez ao enfatizarem, na sua grande maioria, os
comportamentos de risco com impacto negativo nas
crianças contribuem também para que os serviços da

comunidade não se organizem para darem a estas
mulheres as mesmas oportunidades de vivenciarem a
maternidade como as outras mães.
O CAT do Conde, unidade vocacionada para o acom-
panhamento de mulheres toxicodependentes no período
pré e pós-natal, paralelamente à actividade clínica, tem
vindo a desenvolver investigação nesta problemática, com
o objectivo de melhor conhecer a população que serve e
adoptar estratégias de intervenção mais adequadas e
eficazes.
As atitudes(2) da mulher que aguarda o nascimento de um
filho têm sido objecto de avaliação por vários autores, dado
o carácter preditivo das mesmas no comportamento que a
mulher terá no pós-parto, mas escassos são os estudos em
grávidas toxicodependentes.
Segundo Berkowitz e Kast (1983) atitudes negativas, face à
gravidez, e acontecimentos de vida stressantes implicam
uma maior probabilidade de parto prematuro e de
negligência na prestação de cuidados ao bebé. 
Kumar, Robson e Smith (1984) referem que a gravidez e o
nascimento da criança podem levar a mudanças emocionais
e de ajustamento interpessoal. Defendem que a análise da
auto-imagem e estado psicológico da mulher, durante a
gravidez, poderá fornecer dados sobre a natureza e
severidade de problemas físicos e psiquiátricos no pós-parto. 
Autores como Bradley e Wiggins (1983), ressaltam que
programas de desenvolvimento de sentimentos positivos face
ao papel de mãe são de extrema importância para a
emergência de atitudes positivas perante a gravidez e o bebé. 
Lewis e colaboradores (1995) analisam as atitudes e
sentimentos das grávidas toxicodependentes face à
gravidez e, contrariando o que é o estereótipo social
dominante, referem que estas mulheres não são irres-
ponsáveis nem egoístas. 
Lewis, Klee e Jackson, (1995) salientam que o compor-
tamento dos parceiros afecta a experiência da gravidez das
mulheres toxicodependentes.
Encontramos ainda referências a investigações sobre a
atitude geral da grávida face à gravidez, tendo alguns dos
autores construído instrumentos de avaliação. Shelton
(1999) tem vindo a desenvolver uma escala que procura
avaliar as atitudes e desejo face à gravidez partindo da
atitude inicial, negativa ou positiva.



Em Portugal, um projecto desenvolvido na Escola Superior
de Educação Paula Frassinetti, levou à construção e
validação de uma escala de atitudes sobre a gravidez e
maternidade. 
Na nossa investigação utilizamos o instrumento M.A.M.A.(3)

(“Maternal Adjustment and Maternal Attitudes”; Kumar,
Robson e Smith, 1984), que avalia a adaptação materna, a
relação conjugal, e as atitudes para com o bebé. 
O presente estudo pretende ainda verificar a interferência
de alguns factores nas atitudes das grávidas toxico-
dependentes. 
Para a análise desses factores recolheram-se informações
sobre: 

– Características socio-profissionais (idade e nível sócio-
-profissional); 
– Informações sobre a gravidez (primíparas ou multíparas,
trimestre de gravidez na altura da admissão no CAT do
Conde, tempo de gestação na altura do parto); 
– Padrões de consumo (idade de início, tipos de droga,
consumos ao longo da gravidez). 

As hipóteses de investigação colocadas foram as
seguintes: 
1ª Hipótese: O grupo de grávidas toxicodependentes com
nível sócio-profissional mais baixo apresenta atitudes mais
negativas nos diferentes itens do M.A.M.A. face ao grupo
com nível sócio-profissional mais alto.
2ª Hipótese: O grupo de grávidas toxicodependentes com
idades inferiores ou iguais a 18 anos apresenta atitudes
mais negativas nos diferentes itens do M.A.M.A. face ao
grupo com idades superiores a 18 anos.
3ª Hipótese: O grupo de mulheres multíparas apresenta
atitudes mais negativas nos diferentes itens do M.A.M.A.
face ao grupo de mulheres primíparas.
4ª Hipótese: O grupo de grávidas admitidas no 3º trimestre
da gravidez apresenta atitudes mais negativas nos
diferentes itens do M.A.M.A..
5ª Hipótese: O grupo de mulheres cujo parto ocorreu antes
das 37 semanas (parto pré-termo) apresenta atitudes mais
negativas nos diferentes itens do M.A.M.A. face ao grupo
de mulheres cujo parto ocorreu depois das 37 semanas. 
6ª Hipótese: O grupo de mulheres cuja história de
consumos se inicia até aos 18 anos apresenta atitudes

mais negativas nos diferentes itens do M.A.M.A. face ao
grupo que inicia os consumos após os 18 anos.
7ª Hipótese: O grupo de mulheres que consumiu heroína
associada a outras drogas antes da admissão em trata-
mento apresenta atitudes mais negativas nos diferentes
itens do M.A.M.A. face ao grupo que consumiu heroína
isoladamente.
8ª Hipótese: O grupo de mulheres que manteve o consumo
de drogas, não prescritas, após entrada em tratamento
apresenta atitudes mais negativas nos diferentes itens do
M.A.M.A. face ao grupo que abandonou os consumos de
drogas, não prescritas.

2. MÉTODO

Sujeitos:
A amostra é constituída por 105 grávidas toxicode-
pendentes de um total de 214 grávidas admitidas entre
1996 e 1999, no CAT do Conde – Unidade Materna. A
dimensão da amostra deve-se ao facto de só ter sido
possível recolher, retrospectivamente, a informação pre-
tendida em 105 dos processos clínicos. 

Instrumentos: 
À amostra foi aplicado o Questionário de Adaptação e
Atitudes Maternas(4) (M.A.M.A., “Maternal Adjustment and
Maternal Attitudes”; Kumar et al., 1984), elaborado para
avaliar a adaptação da grávida e puérpera à gravidez/
puerpério.
O questionário M.A.M.A., é um instrumento de auto-admi-
nistração que a partir da avaliação das atitudes face ao
próprio corpo; aos sintomas somáticos; à relação conjugal;
ao sexo e à gravidez/bebé é preditivo das atitudes maternas. 
A versão utilizada foi o M.A.M.A. pré-natal (com 60 itens,
divididos em 5 subescalas, cada uma com 12 questões)
dado que as mulheres da amostra estavam todas grávidas
aquando da admissão em tratamento.
Os referidos 60 itens estão dispostos ao acaso, com o
objectivo de evitar respostas padrão, estando cotados
numa escala de quatro pontos. A opção desejável é cotada
com 1 e a menos desejável com 4, deste modo quanto mais
elevada a cotação, mais negativa a atitude. Da aplicação
deste questionário é extraída uma nota global (cotação
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mínima de 60 e cotação máxima de 240) bem como
cotações de cinco subescalas (mínimo de 12 e máximo de
48): imagem corporal, sintomas somáticos, relação
conjugal, atitude em relação ao sexo, atitude em relação à
gravidez e ao bebé. 
Este instrumento foi submetido a análises de fiabilidade e
de validade pelos seus autores, não se encontrando aferido
para a população portuguesa. 
Da amostra foram ainda recolhidos os seguintes dados: 

– Situação sócio-profissional (idade, nível sócio-
-profissional – Graffar); 
– História obstétrica actual e passada;
– Trimestre de gravidez (aquando da admissão ao
tratamento); 
– Paridade (primíparas ou multíparas); 
– Semanas de gestação (aquando do parto); 
– História de consumo de drogas (idade de início,
consumo de heroína isoladamente ou em associação
com outras drogas, paragem ou manutenção dos
consumos após entrada em tratamento);
- Análises de metabolitos.

A caracterização sócio-profissional Graffar, analisa a
profissão, nível de instrução, fontes de rendimento familiar,
conforto do alojamento, aspecto do bairro onde mora. Os
sujeitos são classificados numa escala de I a V,
correspondendo o valor de I a agregados familiares de nível
sócio-profissional mais elevado e o valor V a agregados de
nível sócio-profissional mais baixo.

Procedimento:
A recolha dos dados referentes ao M.A.M.A. efectuou-se
no momento da admissão no CAT do Conde. A restante
informação tratada foi recolhida dos processos clínicos das
doentes.

Análise estatística:
As pontuações dos diferentes itens do M.A.M.A foram
analisadas através de uma análise estatística e inferencial:
análise de variância, teste t para amostras independentes
e coeficientes de correlação. Adoptou-se um nível de
significância de 5%.
Utilizou-se para tratamento o software S.P.S.S. (Statistical
Package for the Social Sciences), versão 12.0 para
Windows. 

3. RESULTADOS

A caracterização da amostra (situação sócio-profissional;
história obstétrica actual e passada; história de consumo
de drogas; etc.) foi apresentada em artigo anterior (Flores e
Calheiros (2002)).
Passamos a apresentar os resultados das pontuações de cada
um dos cinco itens contemplados no questionário de atitudes,
ajustamento e percepção materna (M.A.M.A.): imagem
corporal; sintomas somáticos; relação conjugal; atitude face
ao sexo; atitude em relação à gravidez e ao bebé (Quadro 1).

Analisadas as distribuições das pontuações de cada item,
constatou-se que à excepção do item Relação Marital (RM)
todas as outras têm distribuições aproximadamente
normais (Teste de Kolmogorov_Smirnov: IC p=0,76; SS
p=0,22; RM p=0,02; AS p=0,71 AGB p=0,82).
Os resultados relativamente à Relação Marital (RM) foram
confirmados com análises não paramétricas.
Os gráficos que se seguem (gráfico 1,2,3,4 e 5) permitem-
-nos visualizar a distribuição dos resultados de cada item
do M.A.M.A..

Quadro 1 – Valores dos itens do M.A.M.A.

ITEM Valor Valor Mediana Amplitude Média Erro
mínimo máximo Med Interquartil – Padrão

Min Máx I3-I1 x S –x
IC (12-48) 14 40 26 8 26,44 0,56

IC (12-48) 15 43 30 9 29,54 0,54

IC (12-48) 12 43 21 11 23,05 0,72

IC (12-48) 14 37 24 8 24,14 0,56

IC (12-48) 12 45 28 10 27,40 0,68

Gráfico 1 – Pontuação da Imagem Corporal (IC)
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Na tentativa de validar as hipóteses avançadas, agrupamos
a amostra estudada segundo: idade na admissão; estatuto
sócio-profissional Graffar; paridade; idade de início dos
consumos; tipos de droga consumida antes do início da
gravidez; tempo de gestação na admissão em tratamento;
semanas de gestação no momento do parto; e correla-
cionamos estas variáveis com os valores do M.A.M.A.

3. RESULTADOS DA CORRELAÇÃO DO M.A.M.A.
COM:

c1. Estatuto sócio-profissional Graffar
A categorização sócio-profissional (Graffar), recolhe o
maior número de casos (44,8%) na categoria III, seguida da
categoria IV com 32,4%.
Os valores do M.A.M.A. são semelhantes em todos os
grupos sócio-profissionais do Graffar. (Quadro 2)
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Quadro 2 – Comparação entre os diversos itens do M.A.M.A. e os
valores Graffar

Graffar F p

IC 0,34 0,71

SS 2,13 0,12

RM 0,32 0,70

AS 0,62 0,54

AGB 0,20 0,82
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Gráfico 2 – Pontuação dos Sintomas Somáticos (SS)

Gráfico 3 – Pontuação da Relação Marital (RM)

Gráfico 4 – Pontuação da Atitude face ao Sexo (AS)

Gráfico 5 – Pontuação da Atitude em relação à Gravidez e ao Bebé (AGB)
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Hipótese 2. Idade da grávida no momento de admissão
A idade média da amostra é 25,7 anos (desvio padrão 4,7
anos).
Verificamos através do coeficiente de correlação de
Pearson, que a idade não está correlacionada com os itens
do M.A.M.A.. (Quadro 3)

Hipótese 3. Paridade
Não foram encontradas diferenças significativas nos itens do
M.A.M.A. à excepção do item sintomas somáticos. (Quadro 4)

As grávidas multíparas, apresentam um resultado mais ele-
vado com significância estatística no item sintomas somá-
ticos, que traduz uma atitude mais negativa. (Quadro 4.1)

Hipótese 4. Tempo de gestação no momento da admissão
Em relação ao tempo de gestação no momento da
admissão, encontramos um maior número de mulheres no
segundo trimestre de gravidez (50%), seguido do primeiro

trimestre (30,4%) e do terceiro trimestre (19,6%).
Comparando os valores de M.A.M.A. nos diferentes trimes-
tres de gravidez, verificamos que estes são semelhantes
em todos os trimestres. (Quadro 5)

Hipótese 5. Semanas de gestação no momento do parto
O tempo de gestação na altura do parto, apresenta uma
média de 37,71 semanas (valor mínimo 32 semanas e máximo
42 semanas), frequência mais elevada nas 39 semanas.
Os valores do M.A.M.A. também não se relacionam com o
tempo de gestação no momento do parto. (Quadro 6)

Hipótese 6. Idade de inicio de consumos
63,8% iniciou os consumos depois dos 18 anos, 36,2% antes. 
Os diversos itens do M.A.M.A. apresentam scores
semelhantes nos dois grupos etários. (Quadro 7)

Quadro 3 – Comparação entre as idades e os diversos itens do M.A.M.A.

Idade r p

IC -0,006 0,95

SS -0,009 0,93

RM 0,045 0,65

AS -0,054 0,58

AGB 0,035 0,72

Quadro 4 – Comparação entre os diversos itens do M.A.M.A. e a
paridade (multíparas vs primíparas)

Paridade t p

IC 0,84 0,41

SS -2,09 0,04

RM -0,66 0,51

AS -0,49 0,62

AGB -0,34 0,73

Quadro 4.1 – Comparação e análise do item SS entre primíparas e
multíparas

SS
n –x S –x t p

Primíparas 68 28,68 0,63
-2,09 0,04Multíparas 36 31,00 0,95

Quadro 5 – Comparação dos valores do M.A.M.A. nos trimestres de
gravidez

Trimestres F p

IC 1,10 0,34

SS 0,21 0,81

RM 1,50 0,22

AS 2,10 0,13

AGB 0,43 0,65

Quadro 6 – Correlação entre semanas de gestação no parto e os
diversos itens do M.A.M.A.

Semanas r p

IC -0,02 0,85

SS 0,07 0,60

RM 0,02 0,87

AS 0,16 0,19

AGB -0,12 0,34

Quadro 7 – Comparação entre os diversos itens do M.A.M.A. e a idade
de início de consumos

Idade Consumos t p

IC 0,006 0,99

SS -0,064 0,95

RM 0,349 0,73

AS -0,581 0,56

AGB 0,057 0,96



Hipótese 7. Drogas consumidas antes da admissão
Em relação às drogas consumidas antes da admissão em
tratamento, 55,2% das mulheres consumiam só heroína,
enquanto 44,8% consumiam várias drogas (heroína +
cocaína e/ou cannabinoídes).
Os valores do M.A.M.A. são semelhantes nas mulheres que
consomem heroína isoladamente ou em associação com
outras drogas. (Quadro 8)

Hipótese 8. Metabolitos na urina para drogas não prescritas
Nas análises de metabolitos recolhidas ao longo da
gravidez, encontramos 68,8% mulheres com análises
positivas para metabolitos de drogas não prescritas
(consumo) e 31,2% com análises negativas (não consumo).
Os valores do M.A.M.A. são semelhantes nos dois grupos
de mulheres, que consomem ou não consomem, excepto
no item sintomas somáticos. (Quadro 9)

No item sintomas somáticos as mulheres com análises
positivas apresentam um valor mais elevado do que as
mulheres com análises negativas. (Quadro 9.1)

DISCUSSÃO

Na interpretação dos resultados, dois factores tiveram de
ser levados em consideração, a não aferição para a
população portuguesa do instrumento utilizado M.A.M.A. e
as hipóteses avançadas se limitarem a estabelecer uma
correlação entre duas variáveis. 
Das hipóteses avançadas realçaremos os resultados que
nos parecem ter maior importância.
Hipótese 1 relacionada com as variáveis sócio-profissionais
(segundo a categorização sócio-profissional Graffar) e
Hipótese 2 (relacionada com a variável idade da grávida no
momento de admissão), não se provou existir nenhuma
correlação estatisticamente significativa entre estas e as
atitudes maternas. 
A inexistência de correlação entre estas variáveis e a
ligação materno-fetal está de acordo com os resultados
obtidos em outros estudos, nomeadamente um estudo
realizado por Cranley (1981), que concluía que mais
importante que os factores sociodemográficos na ligação
da grávida ao feto era a personalidade da mulher e o tipo
de suporte social que lhe era dispensado. 
Hipóteses 3, 4 e 5 referentes às variáveis obstétricas
(paridade, tempo de gestação aquando da admissão e
semanas de gestação no momento do parto), somente se
comprovou a existência de diferenças estaticamente
significativas para a Hipótese 3 (paridade). As grávidas
multíparas apresentam um resultado mais elevado na
subescala Sintomas Somáticos, o que traduz uma atitude
mais negativa neste item. Estes resultados estão de acordo
com os encontrados por outros autores cujos estudos
apresentam valores de ligação materno-fetal da grávida
multípara mais baixos que da primípara (Mercer e
Ferketich, 1994). 
Nas grávidas multíparas toxicodependentes este resultado
poderá ser reflexo da actualização de situações vividas com
gravidezes anteriores. Receios face à maternidade, quer
por incapacidade pessoal, quer por falência dos sistemas
de suporte, aos quais acresce muitas vezes as questões
económicas que acarretam um novo filho e para os quais a
grávida toxicodependente não encontra resposta
satisfatória no agregado familiar. 
A ausência de diferenças estatisticamente significativas
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Quadro 8 – Comparação entre os diversos itens do M.A.M.A. e o tipo
de droga consumida

Tipo de droga t p

IC -0,54 0,59

SS -0,16 0,87

RM 0,55 0,58

AS 1,17 0,24

AGB 1,10 0,27

Quadro 9 – Comparação entre os diversos itens do M.A.M.A. e a
presença de metabolitos

Metabolitos t p

IC 0,93 0,36

SS 2,25 0,03

RM -0,60 0,55

AS -0,76 0,45

AGB 0,32 0,75

Quadro 9.1 – Comparação e análise do item SS entre grávidas com
análises positivas e grávidas com análises negativas

SS
n –x S –x t p

Consumo 63 30,54 0,67
2,25 0,03Não Consumo 29 27,76 1,08
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nas Hipóteses 4 e 5 estão de acordo com outros dados da
literatura.
Hipóteses 6, 7 e 8, no que diz respeito a estas hipóteses
(idade de início de consumos, drogas consumidas antes da
admissão, metabolitos na urina para drogas não
prescritas), só a Hipótese 8 apresenta valores de M.A.M.A.,
no item sintomas somáticos, significativamente diferente,
quando comparados os dois grupos. O grupo de grávidas
que após entrada em tratamento se mantêm com
consumos de substâncias ilícitas, têm valores mais
elevados, logo atitudes mais negativas e menor adaptação
à gravidez e ao bebé que o grupo que após a entrada em
tratamento se mantém sem consumos.
A ausência de diferenças nas variáveis: Idade de início de
consumos e Drogas consumidas antes da admissão poderá
significar que as atitudes das grávidas face à gravidez e ao
bebé são delas independentes. 
Dados os condicionalismos anteriormente referidos para
uma leitura dos resultados globais do inventário M.A.M.A.
obtidos no nosso estudo, recorremos à comparação com os
resultados de dois estudos efectuados na população
portuguesa com o mesmo instrumento. 
Utilizamos para comparação os dados obtidos do grupo
estudado por Santos, Gomes e Abreu (1992), resultante de
uma amostra aleatória simples constituída por 25 mulheres
grávidas assistidas na Maternidade Júlio Dinis do Porto
(Grupo G1) e os dados do grupo estudado por Freitas (2001)
constituído por 20 mulheres grávidas com alta ansiedade
estado, acompanhadas em Centros de Saúde do Porto
(Grupo G2). 
No que diz respeito à Imagem Corporal as grávidas do
nosso estudo apresentam valores médios semelhantes aos
dois grupos, G1 e G2, (não há diferenças estatisticamente
significativas), o que poderá evidenciar a mesma
adaptação a esta fase da sua vida e a aceitação do seu
novo esquema corporal. Rubin (1975) refere que um
conceito positivo de si mesmo e boa adaptação à nova
imagem corporal determina uma atitude positiva face à
gravidez e ao feto. 
Relativamente ao item Sintomas Somáticos o grupo de
grávidas toxicodependentes apresenta valores médios
semelhantes quando comparado com o grupo G2 (grávidas
ansiosas) e diferenças estatisticamente significativas

quando comparado com o grupo G1 (amostra aleatória) que
apresenta menos preocupações de ordem somática. 
As grávidas toxicodependentes referem mais sintomas
somáticos que as do grupo G1 (amostra aleatória).
Sintomas como vómitos, suores, cãibras, tendem a ser
muito valorizados. 
Estes dados podem estar relacionados com uma maior
ansiedade a nível corporal ligada a experiências prévias de
consumo de drogas e de doença, nomeadamente síndrome
de abstinência, assim como a uma maior expectativa de vir
a adoecer como consequência da sua toxicodependência. 
Quanto à dimensão Relação Marital encontramos valores
semelhantes no nosso grupo e no grupo G2 (grávidas
ansiosas), e estatisticamente diferente quando compa-
rados com o grupo G1 (amostra aleatória). 
Para uma atitude mais negativa no grupo de grávidas
toxicodependentes poderá contribuir o facto da amostra ter
na sua grande maioria companheiros também toxicode-
pendentes. A relação do casal, triangulada pela droga, leva
necessariamente à fragilização da dinâmica familiar, quer
em termos funcionais, quer emocionais. 
Mercer (1996) e Lederman (1996) apontam a Relação
Marital como o suporte social mais importante quer na
aceitação e adaptação à gravidez, quer no desenvol-
vimento da relação materno-fetal. 
No que concerne à dimensão, Atitudes face ao Sexo, só
encontrámos diferenças significativas face ao grupo G2
(grávidas ansiosas). Este último apresenta atitudes mais
negativas.
Segundo Portelinha (1996), os mitos e as crenças relativas à
sexualidade durante a gravidez são factores importantes,
quer inibindo quer induzindo a actividade sexual nesta fase. 
Relativamente à dimensão Atitudes face à Gravidez e ao
Bebé não se encontram diferenças estatisticamente
significativas de adaptação à gravidez e ao bebé nos três
grupos estudados.

CONCLUSÕES

A não confirmação das hipóteses 1, 2, 4, 5 e a confirmação
ainda que parcial da hipótese 3, permitem-nos concluir que
para as variáveis analisadas as grávidas toxicodependentes
não diferem das grávidas em geral. 



Tendo em conta a comparação dos resultados do nosso
estudo (grupo de toxicodependentes) com os resultados
obtidos no estudo de Santos, Gomes e Abreu (grupo G1),
verificámos a existência de valores médios semelhantes
nas subescalas imagem corporal, atitudes face ao sexo, à
gravidez e ao bebé e diferenças significativas nas
subescalas sintomas somáticos e relação marital.
Quando comparados os resultados do nosso estudo com os
resultados do estudo Freitas (grupo G2), verificámos a
existência de valores médios semelhantes no que se refere
a estas duas subescalas. Este dado evidencia a
necessidade de avaliar a ansiedade ao longo da gravidez
nas mulheres toxicodependentes.
Realce-se que no que concerne à atitude face à gravidez e
ao bebé verificámos que os valores encontrados na nossa
amostra (grávidas toxicodependentes) não diferem dos
valores encontrados nos grupos de grávidas não
toxicodependentes avaliadas por Freitas (2001) e por
Santos, Gomes e Abreu (1992).
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NOTAS

(1) Cf. Flores, Irene & Calheiros, José Manuel (2002).
“Caracterização de uma amostra de mulheres grávidas toxico-
dependentes – A experiência do CAT do Conde” Toxicode-
pendências, 8 (2): 53-62.
(2) “Introduzida no final do século XIX na psicologia expe-
rimental, e tornada rapidamente um dos conceitos centrais da
psicologia social, a noção de atitude qualifica uma disposição
interna do indivíduo face a um elemento do mundo social
(grupo social, problema da sociedade, etc.), que orienta a
conduta que ele adopte em presença, real ou simbólica, desse
elemento. Uma atitude não pode ser directamente
apreendida, pelo que a sua medida necessita do recurso a um
instrumento, dito escala de atitude, composto por um
conjunto de questões que permitem explorar as suas
diferentes facetas. A maioria dos autores concebe uma
atitude, como uma estrutura integrativa tridimensional, tendo
um carácter ao mesmo tempo cognitivo (julgamentos, crenças
e saberes), afectivo (sentimentos favoráveis ou desfavoráveis)
e conativo (tendência de acção). É a componente conativa que
melhor prediria o comportamento do indivíduo, na condição,
contudo, de atitude e conduta terem a ver com um elemento
do mundo social bem específico” (Doron e Parot, 2001).
(3) Este instrumento apesar de não se encontrar ainda aferido
para a população portuguesa, tem sido utilizado em estudos
nacionais (Areias, 1994; Freitas, 2001; Mendes, 2002).
(4) Como referido no Procedimento (pág. 06), questionário
aplicado no momento da admissão.
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