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1. SOBRE GRAVIDEZ E O TRABALHO COM GRUPOS EM 
SAÚDE MENTAL. 

Falar sobre a promoção de saúde mental na gravidez implica em trazer a tona algumas 
temáticas que serão elucidadas a seguir. Maldonado (2002) afirma que a gravidez é uma 
transição que faz parte do processo normal do desenvolvimento. Envolve a necessidade de 
reestruturação e reajustamento em várias dimensões: em primeiro lugar, verifica-se uma 
mudança de identidade e nova definição de papéis.  

Nesse contexto, sabe-se que o período gravídico-puerperal é a fase de maior incidência 
de transtornos psíquicos na mulher, necessitando de atenção especial para manter ou recuperar 
o bem-estar e prevenir dificuldades futuras para o filho. Tendo em vista essa maior 
vulnerabilidade psíquica da mulher durante a gravidez, é de fundamental importância o 
acompanhamento psicológico, visando prevenir transtornos psíquicos, bem como promover a 
saúde mental na gravidez. Nesse sentido, também deve-se ter cuidado para não patologizar a 
gravidez.  

É importante destacar que nos serviços de saúde, a assistência à gestante vem sendo 
oferecida quase que exclusivamente vinculada à consulta médica individual. As ações de 
saúde não propiciam um acolhimento às ansiedades, às queixas e temores associados 
culturalmente à gestação, daí a importância de um trabalho que contemple a dimensão 
psíquica existente na gravidez. 

Nesse sentido, Freitas e Miriani (2007) em se tratando do trabalho do psicólogo nas 
unidades de saúde, afirmam: 

Ao longo das inúmeras práticas que vêm sendo desenvolvidas, ligadas às temáticas 
relativas ao binômio saúde-doença e suas condições de superação/manutenção, tem se 
observado que o trabalho da psicologia, no contexto das unidades de saúde, não tem sido 
diferente àquele preconizado nos moldes tradicionais de formação. O que se tem observado, 
independentemente de quais sejam os referenciais epistemológicos adotados, é que a prática 
da psicologia nas unidades de saúde, de maneira geral, tem se dado dentro do tradicional 
modelo clínico. 



Esse trabalho amplia se distancia desse modelo, geralmente vinculado a uma clínica 
individual, para uma perspectiva de trabalho grupal em saúde. A promoção da saúde mental, 
objetivo do trabalho em questão, vem sendo conceituada de diferentes formas, a depender das 
dimensões que são levadas em consideração. Optou-se nesse trabalho, pela definição da OMS 
que definiu a saúde como completo bem-estar físico, mental e social, não simplesmente como 
ausência de doenças, ou seja, a dimensão psíquica, que está atrelada a saúde mental, também é 
considerada.  

A dimensão subjetiva contida no conceito de bem-estar é alvo de críticas, pelo fato de 
não haver um consenso quanto ao significado desse termo. Entretanto privilegiou-se esse 
conceito por ser mais apropriado ao trabalho em questão e por haver uma concepção holística 
da saúde, sendo o ser humano visto como um todo.  

Aguiar e Bock (1995), optam  pela idéia de promoção de saúde, ao invés de 
prevenção, essa última tem como referência a doença. De acordo com elas: 

Promover saúde significa compreender e trabalhar com o indivíduo a partir de suas relações 
sociais, significa trabalhar essas relações construindo uma compreensão sobre elas e sua 
transformação necessária. Promover saúde significa trabalhar para ampliar a consciência 
que o indivíduo possui sobre a realidade que o cerca, instrumentando-o para agir, no 
sentido de transformar e resolver todas as dificuldades que essa realidade lhe apresenta 
(p.12)  

Essa foi a concepção de promoção de saúde usada no trabalho, visando que as 
gestantes pudessem ser sujeitos ativos de suas vidas, instrumentando-as  com o conhecimento 
sobre a gravidez, para torná-las mais seguras, e  menos vulneráveis a ansiedade e medos.  

Outro ponto que deve ser colocado em pauta é a idéia de grupo. O trabalho com 
grupos é um instrumento bastante eficaz na atuação do psicólogo, sendo desenvolvido nas 
mais diversas áreas da Psicologia. Esse estudo perpassa pela Psicologia Social, por enfatizar a 
importância do grupo de gestantes, enquanto estrutura social. No grupo, os participantes 
auxiliam-se mutuamente na compreensão do sofrimento e em sua superação. 

Martín Baró (1989, apud MARTINS, 2003) define grupo enquanto uma estrutura de 
vínculos e relações entre pessoas que canaliza em cada circunstância suas necessidades 
individuais e/ou interesses coletivos. Ressalta ainda que um grupo é uma estrutura social: é 
uma realidade total, um conjunto que não pode ser reduzido à soma de seus membros. A 
totalidade do grupo supõe alguns vínculos entre os indivíduos, uma relação de 
interdependência que é a que estabelece o caráter de estrutura e faz das pessoas  

 

2. MÉTODO 

       Esse trabalho foi desenvolvido através de um pré-estágio, em um grupo de 
atendimento psicológico a gestantes, numa USF do distrito sanitário V, em Recife. Seus 
usuários são constituídos por pessoas com características socioeconômicas e culturais 
homogêneas. Isto deve-se ao fato da unidade de saúde prestar atendimento à população de 
uma comunidade de baixa renda. 



     As participantes estavam em sua primeira gestação, tinham idade entre 17-22 anos, 
casadas ou com união consensual, com escolaridade entre ensino fundamental (2) e ensino 
médio (1). Quanto ao planejamento da atual gravidez, todas haviam planejado e referiram boa 
aceitação da gravidez.  No início do grupo, as gestantes estavam entre 12 e 24 semanas de 
idade gestacional.   

      A duração das atividades foi de nove semanas, entre março/maio de 2008. O 
trabalho começou e manteve-se com a participação de três mulheres grávidas que foram 
informadas da existência do grupo pelos agentes comunitários do bairro no qual se localiza a 
USF.  

      Em dois encontros houve a participação de outras gestantes, mas a discussão 
apresentada a seguir terá por base apenas as três que freqüentaram o grupo assiduamente.  Ao 
chegar, as gestantes eram reunidas em círculo, juntamente com a psicóloga e duas estagiárias, 
numa sala.  

2.1  ASPECTOS ÉTICOS 

  As gestantes foram consultadas a respeito da divulgação de informações sobre o 
trabalho desenvolvido. Garantiu-se o anonimato, acertando-se que os dados seriam 
apresentados sem caracterizá-las individualmente.  

 

3. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E 
DISCUSSÃO 

Os encontros iniciais apresentaram como temática os sintomas e as percepções das 
gestantes a cerca da gravidez. Também foram distribuídos panfletos informativos sobre a 
gravidez.   

Quanto aos sintomas, foram destacados a hipersonia, nesse sentido, sabe-se que a 
mulher realmente pode sentir mais necessidade de dormir do que o normal. É como se o 
organismo se preparasse para as tensões fisiológicas adicionais, aumentando a necessidade de 
repouso. Outro sintoma foi o aumento de apetite, com relação a isso, sabe-se que esse é um 
aspecto geralmente ligado ao primeiro trimestre o qual pode estar associado ao desejo de 
comer alimentos específicos. 

No terceiro e no quarto encontro, realizaram-se técnicas de conhecimento corporal, 
nas quais  pode-se observar a percepção que as gestantes possuíam a respeito de sua barriga e 
do feto. Constatou-se que todas elas já haviam personificado o bebê referindo-se a ele como 
um ser, e não como uma “bola”, termo que reflete apenas o crescimento da barriga. Uma delas 
se refere a criança, na reflexão ocorrida após a técnica, assim: “ Pude sentir meu filho, bom 
parar pra sentir ele,  to vendo agora como isso é importante”. 

No quinto encontro usou-se a técnica tema livre, visando observar os principais medos 
e anseios das gestantes. Pode-se perceber que as diferenças de temperamento influenciam na 
maneira através da qual encaram-se esses medos, pois gestantes ansiosas, tendem a afirmar 
que terão mais medo da hora do parto. Enquanto gestantes menos ansiosas, disseram que 



encarariam esse momento de maneira mais tranqüila. Uma delas, a qual foi constatado que era 
bastante ansiosa diz: “Tenho muito medo da hora do parto, to muito ansiosa, mas aqui to 
ficando mais calma”. 

 No sexto encontro foi exibido um vídeo sobre a gestação e os cuidados com bebê. No 
sétimo encontro, realizou-se uma técnica de relaxamento, visando diminuir as tensões das 
gestantes, contribuindo assim para a promoção de saúde mental na gravidez. No oitavo, foram 
trazidas algumas informações sobre a amamentação, as quais foram debatidas junto às 
gestantes. 

No último encontro, foi exibido um vídeo sobre o desenvolvimento do embrião até o 
final da gestação. Os vídeos expostos, bem como as informações trazidas sobre a 
amamentação tiveram a finalidade de proporcionar conhecimento e uma gravidez mais 
saudável.  Nesse último encontro, também foi feita uma avaliação sobre os encontros, 
desenvolvidos no decorrer do estágio. 

Vale destacar que o trabalho desenvolvido também possui elementos de ações 
educativas em saúde, a exemplo das informações sobre amamentação e apresentação de 
vídeos sobre a gestação, apesar de não ter sido esse o enfoque do artigo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo grupal desenvolvido nesse trabalho possibilitou o favorecimento da saúde 
mental das gestantes envolvidas, as quais relataram após o término dos encontros que se 
sentiam menos ansiosas, devido ao maior conhecimento sobre a gravidez e o parto, isso as 
possibilitou maior segurança e bem-estar. 

Destaque-se aqui também, a importância de realizar esse tipo de atividade favorecendo 
a participação de grupos que possuem acesso mais restrito aos serviços psicológicos, isso 
corrobora com o compromisso social do psicólogo. 
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