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 S e te  Ide ias  para  
Nutrir a Evolução 

Do momento da concepção até o 
nascimento, nove meses depois, o 
ser humano é mais susceptível  ao 
meio  ambiente do que em qualquer 
outro momento de sua vida.     

       ~ Ashley Montagu 

Do Embrião em Diante: Ecos 
Duradouros & Oportunidades 

(Dia2) 
  

 

n  Convite ao vínculo (bebê & embrião) 
n  Processo experiencial 
n  Ecos na maneira de ser mãe e pai  
n  Memória  
n  1o trimestre / imprints pré-natais 
n  Origens Fetais / Mutação Adaptativa 
n  Raízes pré-natais da  

personalidade  
 

  
  

Epigenética: O estudo das modificações 
na função de certos genes que podem 
ser herdadas pela próxima geração, sem 
que haja ocorrido modificação na 
sequência do DNA 

(O Famoso) Rato Amarelo Agouti 

Princípio #1 
 

Estamos sempre aprendendo 
& nos adaptando à demanda 

do meio ambiente… de 
maneira brilhante…  
e desde o primeiro  
instante. 

Corolário do Princípio #4  

(O passado nunca passa)  
 
Há uma fluidez & uma 
continuidade não-linear no 
(Princípio #1) nosso 
aprender & adaptar-se ao 
meio ambiente. 
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Vínculo = Princípio #1 

Aprendendo & adaptando-se           
à demanda do meio ambiente 

 

A pessoa do 
vínculo está 

suficientemente 
perto, atenta  

e sabe 
responder?  

… então a 
criança sente 
segurança, 

amor, 
confiança  
em si...  

…e brinca, é 
menos inibida, 
sorri, gosta de 
explorar e é 

sociável.   

…a criança se 
preocupa com a 

pessoa do vínculo, 
fica grudada nela, 

ansiosa com 
separação e 

temendo explorar.     

…a criança se 
torna defensiva, 
evita contato e 

parece indiferente 
à separação e ao 

reencontro. 

…uma hierarquia de 
comportamentos de 

vínculo se 
desenvolve devido a 
cada vez mais medo 

e mais ansiedade 
(checar com os 

olhos; sinalizar para 
reestabelecer 

contato, chamar, 
suplicar; se mexer). 

(Princípio 6: O poder 
da presença) 

Outros cuidam de mim, e é natural.  
Sou digno de amor  

sem precisar “ganhá-lo”.  
Posso ter confiança, o amor faz bem.  

É normal eu ter necessidades;  
elas podem ser supridas.  

Eu causo impacto sobre meu mundo. 
Momentos difíceis passam, a vida melhora. 

Está tudo bem no mundo. 
Nada faz falta.       

Quando mamãe  
(ou outra pessoa) 

responde com 
sensibilidade ao meu 

choro de fome...     
de cansaço... de dor  
de vontade de ficar 

pertinho...  

Quando mamãe  
(ou outra pessoa) 

responde com 
sensibilidade ao meu 

choro de fome...  
de cansaço... de dor...  
de vontade de ficar 

pertinho...  
Sou um fardo para todos; minhas necessidades são 
demais. Não mereço amor só por ser eu. Não tenho 

certeza do que os outros sentem por mim.               
É fraqueza ter necessidades, humilhante. Sou a única 
pessoa sobre a qual posso contar. Não tenho poder 

para fazer mudanças no meu mundo. As coisas 
tendem mais a piorar do que melhorar.  

Nunca há o suficiente; tenho que armazenar. 

Quando mamãe  
(ou outra pessoa) 

responde com 
sensibilidade ao meu 

choro de fome...  
de cansaço... de 

dor...  de vontade de 
ficar pertinho...  

Outros cuidam de mim               
e é natural.  

Sou digno de amor  
sem precisar “ganhá-lo”. Posso ter 

confiança, o amor faz bem.  
É normal eu ter necessidades;  

elas podem ser supridas.  
Eu causo impacto sobre meu 
mundo. Momentos difíceis 

passam, a vida melhora. Está 
tudo bem no mundo. 

Nada faz falta.       

Sou um fardo para todos; minhas necessidades são 
demais.  
Não mereço amor por ser quem eu sou.  
Não tenho certeza do que os outros sentem por 
mim.                
É fraqueza ter necessidades, humilhante.  
Sou a única pessoa sobre a qual posso contar. 
Não tenho poder para fazer mudanças no meu 
mundo. 
As coisas tendem mais a piorar do que melhorar.  
Nunca há o suficiente; tenho que armazenar. 

Vínculo 

Lições Incorporadas na Relação 
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Our First Lessons: As an Embryo! ~ 8 dias: fase de apego da implantação 

“…vivido por forças desconhecidas e  
incontroláveis…” 

   (Princípio 4: Nosso “entourage” do passado)
     

Aprender na Vida Pré-natal  
Ecos pela vida afora 

Princípio # 4: O Passado Nunca Passou 

 
 

Sua “criancinha interior” está aí também! 

Princípio # 4: O Passado Nunca Passou   
Quando Temos Filhos 

Princípios # 6 e # 4: Poder de 
Presença com Seu “Entourage” 
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What is 
memory? 

“…a memória é o resultado de uma alteração 
bioquímica ocorrida no nível do receptor…”  
e que se estende pelo corpo todo, dos  

Memória 
 

 Uma mudança bioquímica forjada no nível 
do receptor é a base molecular da memória. 
Quando um receptor é inundado por um 
ligante [substância informacional], ele 
modifica a membrana de tal modo que a 
probabilidade de um impulso elétrico 
atravessar a membrana naquele lugar é 
facilitada ou inibida, afetando assim a 
escolha do circuito neuronal a ser usado.

                         
          ~ Candace Pert 

Memória:  
Experiências prévias que 

alteram a ativação neural à 
Uma “rede de probabilidades 

neurais” 
            ~ Dan Siegel  

Aprendizagem Implícita 

 ASSOCIAÇÃO de 
n   um estímulo 

  com uma 

n   sensação corporal e um 

n   impulso 
 

…e geralmente é inconsciente! 

Memória  
Experiência prévia que altera o impulso neural  [Siegel] 

 

Explícita 
[Declarativa] 

n  Consciente 
n  Identificada como 

sendo memória 
n  Factual (h. esq.) 
n  Autobiográfica (h. dir.) 

Implícita 
[Processual; Comportamental] 
n  Não-verbal 
n  Ausência de sensação 

de lembrança 
n  Não-cognitiva 
n  Hemisfério direito 
n  Predomina durante o 

período primal 

Aprendizagem Implícita 

Tal aprendizagem se desenvolve de maneira 
fácil, vagarosa, inexorável, teimosamente 
inexpressível e jamais destinada a ser 
traduzida  em palavras.   [Lewis et al.] 
  

 “… uma memória com máscara de fato.”    
      [Siegel] 
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Aprendizagem Implícita 

Tendência a notar más notícias  

§ O narcisismo tem início no ventre materno 

§ 1o trimestre: momento e lugar de origem 
dos transtornos comuns de personalidade, 
assim como das reações psicossomáticas.    

       [Lake, in House] 

Ecos do 1o Trimestre  
e a Gênese da Luta Consigo Mesmo 

(Princípio # 2:  
Desordens como  
expressões da “Luta 
Consigo Mesmo”)  

    

§   Vergonha existencial, ou sentimento 
de menos valia 

§   Legitimidade  

§   Entradas 

§   União & cooperação 

§   Fusão 

Moldes Prenatais 
Concepção 

§   maior índice de criminalidade juvenil e  
suicídio [Amendt & Schwartz] 

§   qualidade de vida mais pobre, 
principalmente na área de relacionamento, 
nas mães cujas próprias mães haviam tido, 
por duas vezes, um pedido de aborto negado      
[David & al.] 

§  correlação entre não haver sido desejado 
com o desenvolvimento de esquizofrenia na 
vida adulta    [Myhrman] 

Moldes Prenatais 
Concepção 

§   Conexão e comunião 

§   Encontrar seu lugar 

Moldes Prenatais 
Implantação 

§   Se sentir livre de revelar-se  

§  Direito a estar presente 

Moldes Prenatais 
Pré descobrimento 
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§  Ser visto,  

§  reconhecido,  

§  querido, celebrado,  

§  e recebido 

Moldes Prenatais 
Descoberta 

§  Sentir-se seguro, 

§  querido,  

§  cuiado e amparado,  

§  aceito 

Moldes Prenatais 
Pós descobrimento 

Prenatal Templates  
Collective 1st trimester trauma O Surpreendente Recém-Nascido 

O Surpreendente Pré-Nascido 

A história do ser humano nos nove meses antes de 
nascer seria, provavelmente, muito mais 
interessante e repleta de eventos de maior 
relevância do que os próximos setenta anos. 

                                              ~ Samuel Taylor Coleridge  

The Amazing Prenate 
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Child Development, 67 (1996) 2568-2583 

“…as características neuro-comportamentais 
do feto constituem a base das diferenças 
individuais no que diz respeito à reatividade e 
à regulação durante a infância.” 

Antecedentes Fetais do Temperamento do Bebê  

Do Feto à 
Criança  

“O golpe foi por traz, bom... e num 
primeiro exame, eu diria que a ferida foi 
causada por uma espécie de objeto 
grosso e pesado.”       

As Duas Vozes do Ventre:  
Uma Consciência Fetal que Transcende o Físico  

e  uma Outra Corpórea. Jenny Wade 

n  Primeira “voz”:  vinculada à experiência intra-
uterina (modificações na química da placenta, 
pressão ou constrição espacial), memórias 
auditivas, impressões de emoções e até mesmo um 
princípio rudimentar de ego; “imatura” 

n  Segunda “voz”: mais madura, sofisticada, uma 
consciência que transcende o corpo fetal, ou é 
separada dele                                            

                                  

Moldes Prenatais 

“O que chamamos de Ego se comporta de maneira 
relativamente passiva, enquanto ...somos ‘vividos’ 
por forças desconhecidas e incontroláveis…”  

         [Otto Rank] 

 

“… sem estar conscientemente registrado como 
memória, é somaticamente e comportalmente 
inesquecível.”         [Share] 

Moldes Prenatais 
e a luta do Self 

“…o desespero e sentimento de impotência 
provocados pela sensação de estar nas 
garras de algo externo, e não saber quando 
o tormento vai acabar…”            

     [Share, 1994, p. 97] 
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Placenta 
 
Não mais o grande 
amortecedor que 
pensávamos, mas 
um TRANSMSSOR 
e AMPLIFICADOR 

O Programa Pré-escolar 
da Natureza  

Falha, breakdown da Natureza… ou 
funcionamento perfeito  ?? 

“… propriedades protetoras da 
placenta… breakdown em presença 
de excesso de cortisol materno…” 

Princípio # 1: Sempre 
adaptando-se à demanda do 

meio ambiente 
“[O feto] tem que 
se preparar para a 
vida pós natal, 
sobretudo para o 
desafio de 
sobreviver, se 
reproduzir e 
manter a espécie.”  

Princípio # 1: Sempre 
adaptando-se  à demanda do 

meio ambiente 

“Para este último 
desafio, é da maior 
importância tentar 
prever em que tipo 
de meio ambiente ele 
vai nascer, e se 
adaptar 
apropriadamente.”      

 

Princípio # 1: Sempre 
adaptando-se  à demanda do 

meio ambiente 
“Para este último 
desafio, é da maior 
importância tentar 
prever em que tipo 
de meio ambiente ele 
vai nascer, e se 
adaptar 
apropriadamente.”      

     -- Gluckman 

 

Princípio # 1: Sempre 
adaptando-se  à demanda do 

meio ambiente 
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“Segundo você, Mamãe, em que tipo de 
mundo eu estou chegando?” 

Step Three 

Como os nove 
primeiros meses 
formam o resto 
de sua vida. 
A nova ciência das 
origens fetais 

Hipótese da Programação Fetal 
 

 Um feto desnutrido adapta seu 
desenvolvimento.  [Barker] 

 

n  isto afeta crescimento e função dos sistemas: 
cardiovascular, metabólico e endócrino 

n  muda estrutura e funções do corpo para sempre 
n  e determina doença na vida adulta 

    [predispõe para]   

Adaptação Fetal 
 Recursos limitados à Placenta Maior à 

n  Fígado menor, menos eficiente             doença 
cardiovascular (pobre processamento de colesterol) 

n  Pâncreas menor, menos eficiente           diabetes 
tipo II (pobre processamento de glucose) 

n  Função arterial reduzida /adaptação da 
circulação fetal            hipertensão 
n  (Possivelmente) rins menos eficientes  

 pobre regulação da pressão sanguínea 

As “instruções” pré-natais não correspondem às 
circunstâncias pós natais! 

 

”Quando o feto se adapta às condições no 
ventre, essa adaptação tende a ser permanente.“

              Barker] 

Princípio # 1: 
Sempre 

adaptando-se  
à demanda do 
meio ambiente 

Pelo comportamento: Cantar/falar com o 
bebê, acariciar a barriga, ritmos de vida e estilo 
de vida  
 

Bioquimicamente: Nutrientes, hormônios, 
toxinas 

 

Simpateticamente: Telepatia, energias 

A Mãe “Ensina” o Meio Ambiente 
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NY Times Dec 7, 2004 p. F5 

“… risco significantemente maior de 
desenvolver distúrbios de aprendizagem e 
comportamento; ao crescer podem vir a ser 
mais vulneráveis à depressão ou à 
ansiedade.” 

“… maior susceptibilidade aos fatores de 
estresse no futuro…” 

“… maior vulnerabilidade à depressão no 
futuro.” 

Rastreando Estresse e Depressão até o Ventre 

“Nossos resultados coincidem com os resultados de 
estudos com animais que indicam que o estresse 
materno na gestação e altos níveis de GCs 
[glicocorticoides] acarretam no filho(a) um 
comportamento medroso para o resto da vida.” 

“…o feto é particularmente vulnerável às influências 
organizadoras – e desorganizadoras – sobre a 
‘programação’ do sistema nervoso...” 

J. AM. ACAD. CHILD ADOLESC. PSYCHIATRY, 46:6, JUNE 2007 

   Exposição Pré-Natal à Depressão Materna       
o Cortisol Influencia o Temperamento do Bebê 

Um currículo para toda vida  
Brain Research, 511 (1990) 93-97 

“…consequências comportamentais a 
longo prazo incluem… mudanças no 
comportamento exploratório, no 
desempenho cognitivo e na agressão.” 

O estresse prenatal afeta a longo prazo 
os receptores opiáceos do cérebro 

 A cada estágio, a cada nível de 
desenvolvimento, o organismo 
tem que decidir: crescimento 
ou proteção?   -- Bruce Lipton 

A Experiência Prenatal: 
Programa de Educação Precoce da Natureza 

“o feto humano consegue detectar ameaças à sua 
sobrevivência e vai ajustando seu desenvolvimento, 
sua trajetória…” 

“…o feto é particularmente vulnerável às influências 
organizadoras - e desorganizadoras - que atuam 
sobre a 'programação’ do sistema nervoso...” 

PEPTIDES 28 (2006) 1547-1563 
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Prenatal Stress Effects 
• Altered gene regulation 
• Cell migration to wrong destinationàmalformation of neural

 circuitry 
• Destruction of neurons 
• Destruction of synapses (particularly in the hypothalamus) 

in amygdala & hippocampus: effects on memory 
     in hypothalamic & reticular activating systemàaltered 

 regulation of internal states (sleeping, eating, 
 reproductive activity, etc.) 

• Inhibited dendritic branching: effects on learning 
• Reduced brain weight 
• Reduced DNA material 
• Reduced neural receptors that affect ability to handle stress 
• Alterations of brain chemistry 

 

Prenatal Stress Effects 
• Overcharged autonomic nervous system à physical & 

 mental health vulnerabilities 
• Suppressed immune & inflammatory responses 
• Enhanced susceptibility to seizures 
• Inadequate development of the corpus collosum 
• Decreased capacity to learn 
• Males may become more feminized, females masculinized 
▪Decreased production of oxytocin, the “pro-social behavior”

 hormone (also involved in the experience of 
 pleasure/rewardàANHEDONIA) 

• Increase in vasopressin: involved in sexual arousal,  
 protectiveness, territoriality (domination??) 

 

 

Os efeitos a longo prazo do excesso de cortisol 
sobre o desenvolvimento fetal resultam 
provavelmente da resposta das células à 
“instrução” do cortisol para que diferenciem 
antes de terem terminado seu crescimento e 
sua divisão, levando a um desenvolvimento 
sub-óptimo dos órgãos assim como a um 
menor tamanho global.  
         ~ Peter Nathanielsz 

     

Curriculum for Life  
High maternal anxiety negatively impacts the 
functioning of the stress axis à brain dev. à 
poorer psychological / behavioral outcomes 

       [O’Connor et al., 2002]  

High maternal anxiety levels in pregnancy 
[particularly 1st & 2nd trimester] linked to 

•  Lower mental & motor development levels @ 8 mo. 

•  Lower mental development level @ 2 yrs. 

•  Higher levels of behavior / emotional problems at 6-7 yrs. 
 

 

Quando um  feto se 
adapta às condições 
no ventre, esta 
adaptação tende a 
ser permanente.  

    --David Barker 

A Experiência Prenatal: 
Programa de Educação Precoce da Natureza 

Resposta ao Estresse Prenatal  
Um enfoque Adaptativo 

O estresse materno se reflete em respostas 
de comportamento de estresse no feto
(hiperatividade e batimentos cardíacos 
acelerados) [Wadhwa, 1998] à acarretando uma 
maior sensibilidade ao que normalmente 
seria um estímulo benigno (sensibilização)— 
i.e., um temperamento irritável.    

            [Sandman et al., 1994] 
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§  Ter suas necessidades atendidas 

§  Se sentir significante 

§  Estar amparada(o), bem cuidada(o) 

§  Se sentir segura(o) 

Moldes Prenatais  
Gestação/Gravidez 

…ou não.  à Dinâmica de recapitulação 

Moldes Prenatais  
Gênese da Luta Interior 

“Tais dados sugerem que as interações 
da mãe com seu feto são melhores 
preditores de apego de modelos 
internalizados ou seu meio ambiente. 
Esses dados corroboram um modelo 
interacional de apego mãe-feto.”       
[Lewis, 2008] 

“As origens fetais da saúde e da doença 
fisiológicas no adulto já foram bem 
estabelecidas, assim como as origens fetais do 
bem-estar psicossocial. As experiências 
intrauterinas de um feto podem ser um 
prenúncio de sua idade gestacional, seu 
nascimento, seu comportamento enquanto 
bebê, criança e além. É essencial levar em 
consideração as experiências pré- e perinatais 
quando se explora a saúde mental da mulher.” 

                    ~ Axness & Evans, 2014   

Mutacao Adaptativa 

§   Os organismos mudam sua estrutura 
genética em resposta a dicas do meio 
ambiente, para poder sobreviver neste meio 
ambiente.  
 
§   Não é só o meio ambiente que produz a 
mudança, mas à percepção que o organismo 
tem do meio ambiente. A  percepção do meio 
ambiente determina o tipo de mudanças que 
ocorrem.                                          [Lipton] 

 


