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Resumo 

 

 XAVIER, Caren Cristine Dias Castro. Pré-natal psicológico: o 

acompanhamento da família no ciclo gravídico-puerperal. Trabalho de conclusão 

de curso (Monografia). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2016. 

 

 Este trabalho tem como um dos objetivos principais a caracterização da gravidez 

como uma experiência da família e não apenas da mulher, abordando o ciclo 

gravídico puerperal, que é um período de transição, em que estão inseridos 

aspectos biológicos, psicológicos, financeiros, sociais na vida do casal ou da família 

e o seu impacto em cada um que está envolvido diretamente nesta fase da vida, 

assim como também o estudo dos aspectos psicológicos específicos de cada 

trimestre da gestação e o parto. A família passa por muitos atravessamentos, são 

muitas as reorganizações e fatores que contribuem para o desencadeamento de 

uma crise, o que provoca o desajustamento familiar e, o indivíduo não sabendo lidar, 

uma patologia pode ser desenvolvida. Os membros da família precisam ser 

acompanhados por um profissional de qualidade, um psicólogo, por meio do pré-

natal psicológico, que tem por objetivo integrar a família através de encontros 

temáticos em grupo, de psicoterapia, para a preparação psicológica da maternidade 

e paternidade, e a prevenção da depressão pós-parto. Deste modo, o casal ou a 

família sentirá bem menos os impactos da gestação, do parto e do puerpério, as 

angústias, os medos, ansiedades serão amenizadas e proporcionarão a todos a 

vivência deste novo ciclo de vida familiar de forma mais saudável e feliz.   

 

Palavras-chave: Ciclo gravídico-puerperal; Família; Pré-natal psicológico. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This paper’s main objective is the characterization of pregnancy as a family 

experience, and not only of the pregnant woman. It considers pregnant women and 

families approaching the puerperal pregnancy cycle, which is a transitional period, 

where biological, psychological, financial and social aspects are inserted in their life, 

in addition to its impact on everyone who is directly involved in this phase of life. A 

study of the specific psychological aspects of each trimester of gestation and 

childbirth is also analyzed in this work. The family goes through many challenges 

such as internal reorganizations and other factors that contribute to trigger a crisis, 

which may cause family confusions and, when handled in a wrong manner, can 

develop a pathology. Family members need to be accompanied by a qualified 

professional, a psychologist, who through the psychological prenatal, aims to 

integrate the family through group themed meetings, psychotherapy, psychological 

preparation of motherhood and paternity, and prevention of postpartum depression. 

In this manner, the couple or the family will feel less the impacts of gestation, 

childbirth and the puerperal, where anxieties, fears, anxieties will be softened and will 

give everyone the experience of this new family life cycle in a healthier and happier 

way . 

 

Keywords: Pregnancy-puerperal cycle; Family; Psychological prenatal. 
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Introdução 

 

Esta pesquisa foi realizada com a finalidade de apresentar a eficácia do pré-

natal psicológico, sendo ele um instrumento da Psicologia Perinatal que tem por 

objetivo a assistência psicológica e emocional na gestação, parto e puerpério tanto 

na mulher, quanto na família. 

No primeiro capítulo, apresento alguns estágios do ciclo de vida familiar, pois 

acredito que, para chegarmos ao ciclo gravídico-puerperal e seus desdobramentos, 

seja fundamental conhecer um pouco sobre a construção da família e suas 

transições. Neste contexto, explanarei também o estresse ocasionado por algumas 

dessas transições, uma vez que, por ser um novo período de vida, o indivíduo 

muitas vezes não sabe como reagir e uma crise se estabelece, pois, com a 

descoberta da gravidez, já nasce a preocupação de uma reestruturação e definições 

de papéis na família, posto que esta passará a ter uma nova dinâmica. 

O ciclo gravídico-puerperal é um momento de transição na família, nele estão 

inseridos aspectos biológicos, psicológicos, financeiros e sociais.  Carter e 

McGoldrick (1995) relatam que não existe outro estágio na vida da família nuclear 

que seja mais desafiador que a chegada de uma nova criança ao seio da família. 

Esse desafio, para muitas famílias, desencadeia-se em crise e, não sabendo lidar, 

uma patologia pode ser desenvolvida.   

O ciclo gravídico-puerperal é um processo que não se concentra apenas na 

mulher, mas sim em toda a dinâmica familiar. A gravidez é uma experiência que 

pertence à família como um todo, todos sentirão e sofrerão as mudanças 

necessárias. Não só a maternidade, mas a paternidade também é uma transição e 

precisa ser percebida e assistida, assim como no caso de famílias multíparas, onde 

o filho único que passará a ser o primogênito também precisará ser assistido, pois 

toda essa mudança gera transtornos. 

No segundo capítulo, proponho o estudo específico dos aspectos psicológicos 

de cada trimestre da gestação, como também um olhar humanizado sobre o parto.  

Considero Maldonado (1984, p.25), que diz que não podemos citar esses aspectos 

como regras, visto que nem todos os aspectos psicológicos são vivenciados pela 

mulher e o casal, e, se vivenciados, a intensidade pode ser variada.  

Para se alcançar um melhor entendimento a respeito das vivências do ciclo 

gravídico-puerperal, é extremamente importante ter em vista a interação dos fatores, 
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como a história pessoal, o contexto existencial da gravidez, as características da 

gravidez (se é de risco com ameaça de perda do feto ou normal), o contexto 

socioeconômico e o contexto assistencial, se a mulher recebe a assistência 

adequada do profissional que realiza o seu pré-natal ou não (MALDONADO, 1984, 

p.26).  

A gravidez é vivenciada por cada família de uma maneira diferente, cada um 

tem sua história e não existe gravidez perfeita. Em alguns casos, a gravidez pode 

ser vivida de forma plena, enquanto, em outros, como um momento de grande 

angústia. 

O tempo compreendido por uma gestação é de nove meses, entendido 

também como 40 semanas, e este ciclo é dividido em três, que são: primeiro 

trimestre (1 a 3 meses; 1 a 13 semanas); segundo trimestre (4 a 6 meses; 14 a 27 

semanas); terceiro trimestre (7 a 9 meses; 28 a 40 semanas) e cada um desses 

trimestres possui as suas especificidades. Logo após, vem o puerpério (pós-parto) 

que também é um momento delicado na vida da família e precisa ser observado, 

pois, neste estágio, a mulher passa pela transição de voltar a não estar grávida e 

isso a torna mais sensível, quando apresenta, muitas vezes, um quadro de tristeza 

leve que necessita ser acompanhado para que se evite uma depressão pós-parto 

e/ou psicose puerperal. 

No terceiro e último capítulo, apresento moderadamente uma nova área da 

Psicologia conhecida como Psicologia Perinatal que é o campo de estudo dos 

fenômenos psíquicos ligados ao ciclo gravídico puerperal e que, aos poucos, vem 

ganhando espaço e reconhecimento. Junto a ela, apresento o desenvolvimento do 

trabalho do profissional de psicologia através do Pré-Natal Psicológico como um 

instrumento de acompanhamento da família no ciclo gravídico-puerperal e a sua 

importância no trabalho das angústias, medos, ansiedades, traumas para que a 

mulher e os familiares consigam vivenciar plenamente a gestação, o parto e o 

puerpério.  

Busco relatar também o lugar do psicólogo que escolhe trilhar esta carreira e a 

sua contribuição na vida de cada um que passa por ele. Os recursos utilizados, as 

técnicas, o manejo com esse trabalho que pode se realizar em atendimentos 

psicológicos individuais, na clínica ou no hospital, com a gestante e familiares, em 

grupo - seja grupo familiar ou algum grupo psicoeducativo de várias gestantes e 
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seus acompanhantes - relaxamento, respiração, orientação do casal em caso de 

filhos mais velhos. 

Sabe-se da importância do pré-natal obstétrico e que ele se faz necessário 

desde a descoberta da gravidez, já que tem por característica o tratamento de todas 

as questões que envolvem a saúde materna e o desenvolvimento fetal. Com o pré-

natal psicológico não é diferente, é de suma importância que o casal e os possíveis 

filhos mais velhos iniciem um acompanhamento emocional e psicológico a fim de 

amenizar o impacto decorrente desta nova fase da vida familiar, que requer muitas 

modificações. 
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Capítulo I – Um breve olhar acerca do universo gravídico-puerperal 

Proponho, neste primeiro capítulo, apresentar alguns estágios do ciclo de vida 

familiar, considerando-os de suma importância, pois trarão embasamento para a 

discussão do tema proposto. Creio que, para chegarmos ao ciclo gravídico-puerperal 

e seus desdobramentos, seja fundamental conhecer um pouco sobre a construção 

da família.  

Explanarei o estresse causado por algumas transições, uma vez que, por ser 

um novo período de vida, o indivíduo muitas vezes não sabe como reagir e uma 

crise se estabelece. O desenvolvimento psicológico é marcado por períodos de 

transtornos que influenciam no desenvolvimento emocional e que, de certo modo, 

determinam a nossa saúde mental.  

O ciclo gravídico-puerperal é um exemplo de transição na família, nele estão 

inseridos aspectos biológicos, psicológicos, financeiros e sociais.  Carter e 

McGoldrick (1995) relatam que não existe outro estágio na vida da família nuclear 

que seja mais desafiador que a chegada de uma nova criança ao seio da família. 

Esse desafio, para muitas famílias, desencadeia-se em crise e, não sabendo lidar, 

uma patologia pode ser desenvolvida. 

 

1.1 - As transições no ciclo de vida familiar 

Acredito que, para compreendermos as transições do ciclo da família nuclear, 

faz-se indispensável conhecer alguns estágios pelos quais ela está atravessada. O 

indivíduo passa por muitas etapas em sua vida e assim também é a família e, para 

entendermos melhor, é de extrema relevância o estudo da perspectiva do ciclo de 

vida familiar. 

A base de uma sociedade é a família. Ela é a primeira instituição social que o 

indivíduo faz contato. A partir do nascimento, ele começa seu processo de 

construção como sujeito. Segundo Carter e McGoldrick (1995, p. 8), a família é mais 

do que a soma de suas partes. O ciclo de vida individual ocorre sempre em um 

contexto mais amplo, que é onde se dá o desenvolvimento primário do ser humano, 

sendo este a família. 



13 
 

 

Imagino os ciclos da família como as estações do ano, que, de tempo em 

tempo, uma nova realidade chega e é necessário estar pronto para cada uma delas. 

São tão distintas uma das outras, no entanto, cada uma traz consigo suas 

particularidades. Ora precisamos encarar o calor, ora o frio, em um momento 

apreciamos as belas flores, mas logo em seguida precisamos lidar com as folhas 

secas pelo chão. Posso dizer que a família passa por essas estações, e essas 

transições são necessárias. Como seria se vivêssemos o tempo todo em uma 

mesma estação? A mudança significa o início de um novo ciclo, outro momento 

chega e a oportunidade de se desenvolver emocionalmente com ele também. 

A família é um sistema que se move através do tempo, ela dispõe de 

propriedades diferentes dos demais sistemas e organizações. Incorporam novos 

membros apenas pelo nascimento, adoção ou casamento, e que só podem ir 

embora através da morte. Deste modo, não existe outro sistema que se sujeite a 

estas limitações. Apesar de a família ser muito parecida com as demais 

organizações, ela se diferencia no que cerne o valor que dá aos relacionamentos, 

que são insubstituíveis (CARTER E MCGOLDRICK, 1995, p. 9).  

Conforme Carter e McGoldrick (1995, p.9), a família está sempre reagindo aos 

relacionamentos passados, presentes e antecipando futuros. As gerações se 

mobilizam através da vida, um depende do outro, sempre num movimento de 

interdependência. 

Em cada momento da história, a família foi impactada por fatores sociais, 

econômicos, políticos e culturais. Esses fatores influenciaram e influenciam no ciclo 

de vida familiar. Se comparado ao passado, o ciclo de vida familiar mudou de forma 

intensa: o papel da mulher na família, o grande índice de divórcios e novos 

casamentos. Uma das principais mudanças ocorreu no campo feminino: as mulheres 

sempre foram imprescindíveis dentro de um lar e no cuidado com os filhos, mas 

atualmente assumiram o mesmo lugar do homem, optando em não ficar em casa e 

desenvolver uma carreira ativa. Pode-se dizer que as mulheres são responsáveis 

em grande parte por essas modificações, elas sempre foram centrais no 

funcionamento da família. Muitas estão optando em ter menos filhos, ou tê-los mais 

tarde, enquanto outras escolhem não tê-los (CARTER E MCGOLDRICK, 1995, 

p.13). 

Segundo Carter e McGoldrick (1995, p.7), deve se ter o cuidado em não aplicar 

regras rígidas psicológicas do que é compreendido como “normal”, pois, se visto 
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deste ângulo, qualquer desvio de normas se tornaria patológico. Simultaneamente, 

não se deve ressaltar as modificações que vêm ocorrendo ao longo do tempo na 

família, a fim de não romper com o significado do relacionamento entre as gerações. 

De qualquer forma, com o passar dos anos, torna-se cada vez mais difícil definir 

quais são os padrões “normais” e isso, por muitas vezes, é um estressor dentro da 

família. 

O estresse familiar está diretamente ligado aos momentos de transições, 

quando se passa de um período para o outro e torna-se obrigatório lidar com os 

desdobramentos de uma nova fase na família e a adaptação da mesma. Diversos 

autores estudiosos dividiram o ciclo de vida familiar, entretanto Carter e McGoldrick 

(1995, p.8) afirmam que a análise mais amplamente aceita é a do sociólogo Duvall 

(1997). Ele dividiu os estágios da seguinte forma: o casamento, o nascimento, a 

educação dos filhos, a saída dos filhos do lar, aposentadoria e morte.  

A mudança em todos os estágios do ciclo de vida familiar é necessária, o 

sistema familiar sofrerá cada uma delas e cada membro terá a sua função, até então 

exercida, modificada. Assim é com o homem e a mulher que se tornarão pai e mãe. 

Diante da maternidade e paternidade, é exigida dos pais a responsabilidade com 

uma próxima geração. Neste período, as responsabilidades se dividem e, se não 

forem conversadas e assumidas, trarão grandes consequências ao casal. “Não 

surpreende que esta seja a fase do ciclo de vida familiar que possui o índice mais 

elevado de divórcios” (CARTER E MCGOLDRICK, 1995. p.19). Este casal precisa 

compreender que entrará em outro ciclo, um novo nível geracional que requer 

comprometimento com as novas tarefas. 

 

1.2 - O ciclo gravídico como crise ou transição 

A gravidez instantaneamente nos leva a pensar na mulher. Esta parece ser a 

que mais sofre com as mudanças ocorridas, afinal é no corpo dela que o feto se 

instalará, trazendo muitos desconfortos e transformações. Apesar de saber da 

importância da mulher gestante, o amor materno, as implicações psicológicas e sua 

contribuição para o tema apresentado, o que levantarei nessa pesquisa é a gestação 

como uma experiência da família, pertencente a todos. Enfatizando não somente o 

nascimento do filho, mas também da mãe e do pai, independente de serem pais 

primíparos ou multíparos, porque serem pais de um é diferente de serem pais de 
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dois. A chegada de um novo membro exige reajustamento de toda a dinâmica 

familiar e isso consequentemente afeta cada um dos membros da família.  

De acordo com Maldonado (1984, p.24), infelizmente, a maior parte dos 

estudos sobre o ciclo gravídico-puerperal exclusivamente se concentram nas 

modificações no campo feminino e pouco se é atentado à paternidade como também 

uma transição e à relação do casal na vivência da gravidez. 

Ainda, segundo Maldonado (1984, p. 24), torna-se necessário pensar não 

apenas em termos de “mulher grávida” e sim “família grávida”. O sistema familiar se 

compõe de uma séria de subsistemas que se comunicam constantemente entre si. 

Devido a isso, qualquer evento ocorrido com uma das partes, atinge o sistema por 

completo.  

Como vimos anteriormente, estamos em todo o tempo sendo atravessados 

pelas mudanças da vida e a gravidez é também um período de transição para a 

mulher que se tornará mãe, para o homem que se tornará pai e para os possíveis 

filhos que já possam existir que terão de se adaptar à ideia de mais um membro na 

família. É um marco rodeado por mudanças significativas e de nova estrutura 

familiar.  

A gestante, além de mulher e filha, passará a ser mãe, sua identidade muda, 

seu olhar sobre si se modifica e o da sociedade, em relação a ela, também. E o 

mesmo se dá com o homem, a paternidade é uma transição no seu desenvolvimento 

emocional, este se depara com grandes responsabilidades impostas pela sociedade, 

como o provedor, protetor, entre outras, e o tornar-se pai exige o mergulho em um 

grande desafio.  

A forma como o marido reage à gravidez tem um peso grande, as suas atitudes 

e falas em relação a sua esposa contribuem para a maneira como ela vai se 

comportar diante da gestação. A partir do comportamento do parceiro, a mulher 

pode aceitar ou rejeitar a gravidez. Assim como as atitudes da gestante em relação 

ao marido, ela tanto pode motivar e encorajá-lo a fazer parte deste momento, como 

afastá-lo, caracterizando ser um momento só dela. Se isso acontece, os sentimentos 

de abandono e ciúme podem se instalar, fazendo-o ver o bebê como rival, e, 

consequentemente, o casal sofrerá um esfriamento em sua relação. Em 

contrapartida, se ela faz questão da participação do pai em cada trimestre e no 

puerpério, dará a ele alegria e segurança. O casal se unirá. superando juntos as 
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transformações que trazem um grande impacto à família (MALDONADO, 1984, 

p.25).  

Maldonado (1984, p.23) afirma que a gravidez estabelece uma ameaça ou um 

equilíbrio ao casamento. No casamento, a gestação pode fazer os membros 

experimentarem um crescimento tanto pessoal, quanto a integração do casal. Esse 

é um momento de se estreitarem os laços, quando, em todos os aspectos, cada um 

contribui com o que pode, dado que todos estão conscientes das mudanças 

necessárias e decidem viver cada momento juntos, dando apoio um ao outro. Por 

outro lado, a gravidez pode ser o que faltava para uma possível separação em um 

momento em que faltava uma boa estrutura familiar. 

O ciclo gravídico tem um significado distinto para o homem e para a mulher e 

isto está relacionado ao que sempre ouviram e introjetaram da família onde 

nasceram. Falamos no início que o indivíduo é construído a partir da família, posto 

que esta seja a primeira instituição social com que o mesmo teve contato. De acordo 

com Maldonado (1984, p.24), a relação que experenciou com os pais pode 

influenciar diretamente no conceito do que vem a ser pai e mãe. Neste ciclo, o casal 

tanto pode querer ser melhor que seus pais, quanto se angustiarem com a ideia de 

que nunca conseguirão ser como eles.   

A gestação é caracterizada como uma transição ou um período de crise. Junto 

a ela é chegado o momento de novas definições de papéis, de comprometimento 

com as novas tarefas. Tudo gira em torno desse novo membro, e isso pode elevar o 

grau de ansiedade na família, o que fará cada componente se comportar de 

maneiras distintas.  

Conforme Maldonado (1984, p.21), toda crise é uma transição, mas não 

necessariamente toda transição se constitui em uma crise. A transição, em nossa 

trajetória, tanto pode ser por escolhas nossas, como por algo inesperado que 

independem do nosso controle. Uma das características fundamentais de uma 

situação que alguém enfrenta de crise é o fato de constituírem desfechos em termos 

de saúde mental. Diante de uma crise, a pessoa pode elaborar soluções tanto 

saudáveis, quanto doentias, implicando uma melhora quando esse sujeito consegue 

crescer com o momento difícil e passar para um novo nível de integração e 

amadurecimento da personalidade, ou então, apresenta uma piora com um grau 

maior de desintegração, desorganização e desajustamento da personalidade. Por 
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esse motivo, um período de crise pode representar concomitantemente perigo e 

oportunidade.  

Maldonado (1984) relata que: 

 

Outra característica da gravidez como transição é o fato de representar uma 
possibilidade de atingir novos níveis de integração, amadurecimento e 
expansão da personalidade ou de adotar uma solução patológica que 
predominará na relação com a criança. (p.23). 

 

 

A família saudável desenvolverá com o bebê uma ótima relação, identificando 

sempre quais as necessidades daquele novo ser e as satisfazendo em cada fase. 

Ele será visto como um indivíduo singular, que tem seus desejos, vontades e não 

confundido como uma continuação da mãe ou do pai. Em contrapartida, a família 

que não se adequa a esse novo ciclo de vida familiar pode desenvolver uma relação 

doentia, pois acredita que a criança nasceu para preencher os vazios de sua vida. 

Algumas mulheres e homens optam em ter um filho por necessidades pessoais. A 

mulher às vezes se sente sozinha, e acha que precisa preencher o seu interior com 

algo, e pensa: “preciso ter um filho!”, achando que ele será capaz de diminuir a dor 

da solidão e fazê-la sentir-se útil. São brechas que ficam abertas por diversas 

causas em seu íntimo e fazem-na acreditar fielmente que tudo vai mudar com a 

chegada do bebê e que toda a sua tristeza se transformará em alegria.  

Outrora falamos sobre o papel da mulher, que ao longo dos anos veio se 

transformando: ela era apenas responsável pela manutenção do lar e cuidados com 

os filhos, mas passou a trabalhar fora como os homens. Na sociedade atual, as 

mulheres andam bem aceleradas em seus afazeres e ajudam no orçamento de 

casa, no entanto, mesmo com tantas mudanças no ciclo de vida familiar, no que diz 

respeito ao campo feminino, muitas famílias ainda planejam a chegada de um filho.  

Assim que descobrem uma gravidez, mesmo que planejada, as mulheres são 

acometidas por um misto de sentimentos, afinal, ter um filho acarreta consequências 

significativas e essas consequências geram preocupações intensas que produzem 

certa frustração não as permitindo sentir prazer em sua gravidez. Diante da 

maternidade muitas mulheres se defrontam com algumas questões, por exemplo: 

será que vou ser uma boa mãe? Será que nasci para isso? Será que eu deveria 
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estar feliz com minha gravidez? Há algum problema comigo? Entre outras 

indagações que ela se faz. 

De geração em geração, alguns padrões são transmitidos, segundo Carter e 

McGoldrick (1995, p.12), eles vêm carregados de mitos, tabus, expectativas, rótulos, 

preconceitos e cabe à família aceitá-los ou não. Deste modo, acredito que a mulher 

desde criança, já entende o objetivo para o qual nasceu, quando seus primeiros 

presentes são bonecas. 

 Em um trecho de seu livro, Gutman (2010) ressalta que: 

 

Há uma tendência social de apresentar as grávidas embelezadas com o 
ventre à mostra, observando, reclusas, o mundo a partir do próprio umbigo, 
infantilizadas e cercadas de pensamentos supérfluos, folheando revistas 
românticas ou de conselhos úteis. (...) A tendência cultural consegue 
congelá-las nessa “fantasia”, um espaço no qual se vive de camisola 
cercada de florezinhas de papel, achando que estarão brincando de 
boneca. Não estão dispostas a se preparar para encontrar a própria 
sombra, que indefectivelmente aproveitará o parto para entrar na festa sem 
ser convidada. (pág.36). 

 

 

A sociedade entrega à mulher a incumbência de ser mãe desde pequena e, 

quando de fato esse momento chega, esta tende a se sentir perdida, visto que não é 

exatamente como lhe apontaram, não ser perfeito como lhe falaram ou não ser 

como sua mãe e suas tias lhe passaram. Ela desencadeia, então, uma angústia e o 

sentimento de estar à margem da maternidade perfeita.  

O amor materno, segundo Maldonado (1984): 

 

[...] não é um instinto, porém um sentimento que, como todos os demais, 
está sujeito a imperfeições, oscilações e modificações, podendo manifestar-
se só com um filho ou com todos. (p.16). 

 

 

A partir desse conceito, pode-se observar a desconstrução do amor materno 

como instinto, pois, se fosse instinto, a crise não existiria para muitas mulheres e 

famílias, logo todos saberiam desde o berço lidar com o ciclo gravídico e as suas 

modificações. O amor materno não é perfeito, ele varia de mulher para mulher, de 

família para família. Se todos tivessem esse conhecimento, a gravidez simbolizaria 

apenas um período de transição e não o desencadeamento de um período de crise.  
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Segundo Zimmermann et al (2001, p.31), assim como as mulheres sofrem 

alterações, os homens também, principalmente psicológicas, que muitas vezes são 

originadas em fantasias. Para entender melhor, é necessário voltar às etapas mais 

precoces do seu desenvolvimento, quando ele competia com o pai querendo ganhar 

o amor exclusivo da mãe, ele associa essa etapa à perda física da esposa, fora o 

medo de lesionar o feto, e consequentemente se afasta sexualmente da mulher e se 

envolve em relacionamentos extraconjugais.  

Maldonado (1984, p.47) menciona que são comuns alterações de conduta no 

homem durante o ciclo gravídico-puerperal. Muitos intensificam o ritmo de trabalho, 

o aumento de interesses por atividades esportivas, aproximadamente a partir do 

segundo trimestre de gestação até após o parto, com a tendência de ausentar-se de 

casa por períodos mais longos. Alguns, nesse estágio, inclusive abandonam a 

mulher e o bebê, pois não aguentam a pressão.  

Conforme Zimmermann et al (2001, p.31), nesta etapa da vida familiar, espera-

se que o homem tenha a capacidade de manter um contato afetuoso e próximo da 

esposa, porém não é o que ocorre por muitas vezes. Inúmeros homens apresentam 

um leve desinteresse sexual até uma completa indiferença em relação a sua esposa 

gestante, entretanto, nos tempos atuais o pai está cada vez mais envolvido com o 

desenvolvimento do filho, os médicos incentivam a participação do pai no pré-natal 

para ele também ir se preparando para o parto. O pai que participa da gestação 

experimenta junto à mulher as emoções, fantasias, observa a barriga crescendo, 

maravilha-se com os sinais de vida do filho, sonha com o que fará com sua criança. 

Agora, voltando-se para uma “família grávida” que já tem filhos mais velhos, a 

tendência é a atenção se voltar para o ser que está no ventre da mãe e este é um 

processo muitas vezes inconsciente dos pais que, sem perceber, acabam deixando 

de lado os mais velhos. Segundo Carter e McGoldrick (1995, p.216), este é um 

período que a forma como os pais se comportam determinará como os filhos mais 

velhos receberão o irmão mais novo. Se eles se sentem ameaçados, o verão como 

rival.  

Acompanhei histórias de conhecidos nas quais o filho mais velho, numa 

tentativa de obter a atenção dos pais, retrocedeu em seus comportamentos. Alguns 

começaram a urinar na cama, outros a não comerem mais sozinhos e dependerem 

dos pais para dar na boca e voltaram a fazer uso de mamadeira e chupeta, tudo isso 

em um processo de novamente querer ser o centro da família. 



20 
 

 

 Muitos filhos apresentam ciúmes, agressividade e tristeza. Segundo Carter e 

McGoldrick (1995, p.216), a competição entre os filhos muitas vezes se dá pela 

maneira como os pais se relacionam com eles. Quando se tem um filho único e este 

já está acostumado a estar no meio de adultos, torna-se muito mais difícil fazê-lo 

perceber que está ganhando alguém para brincar e estar com ele. Esse primogênito, 

que recebe algumas vezes dos pais a incumbência de ser um exemplo para o mais 

novo já que é mais velho, dificilmente verá sua relação com o irmão como a de 

companheiros cooperativos.  

De acordo com Zimmermann et al (2001, p.31), lidar com essa situação nem 

sempre será simples e é importante que a gravidez seja logo anunciada para os 

outros filhos. Mesmo que ocorram manifestações de intolerância e comportamentos 

regressivos, algumas vezes expressos em violência à barriga da mãe, é necessário 

deixar claro o que é óbvio: o futuro irmão está na barriga da mãe e não no bico de 

uma cegonha. 

Soifer (1980, p.28) diz que os pais precisam expor aos filhos mais velhos o 

processo da gestação, dentro das possibilidades de compreensão de cada um e em 

concordância com a idade. Se isso for realizado com carinho e serenidade, cria-se 

um clima favorável às relações familiares. 

 

1.3 - O puerpério (pós-parto) 

O puerpério é a etapa em que ocorre a recuperação fisiológica e a adaptação 

às transformações que o organismo sofrerá no estado gravídico. Uma etapa 

delicada no ciclo de vida familiar. Assim como a gravidez, é um período sensível à 

crise. Alguns problemas psíquicos são comuns neste ciclo. 

Não há como pensar em gravidez sem associar ao puerpério, eles se 

complementam e são obrigatórios à “família grávida”. A mulher passa pela gestação, 

parto e puerpério, ou pós-parto, e, em todas essas fases, a família sofre junto as 

modificações. Para alguns autores, este estágio é considerado o quarto trimestre da 

gravidez. 

Na visão de Gutman (2010, p.38), o puerpério não tem um tempo cronológico 

definido para chegar ao fim. Os famosos quarenta dias estipulados - não se sabe por 

quem - estão ligados apenas à questão sexual. Psicologicamente, esse tempo não 

significa nada, pode variar de mulher para mulher, família para família. 
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Gutman (2010, p.13) se refere ao puerpério explicitando que o parto é o ponto 

de partida e a primeira grande desestruturação emocional. O parto é uma espécie de 

quebra, um corte, uma abertura forçada. O corpo da mulher, neste episódio, sofre 

uma ruptura, é necessário que ele se abra para o nascimento de seu filho, no 

entanto não se atém a uma ruptura corporal apenas, mas também à estrutura 

emocional. Segundo a autora, há um “algo” que se quebra, que se “desestrutura”, 

para permitir a passagem de “ser um, para ser dois”. 

O puerpério é definido por Soifer (1986, p.63) como uma situação de 

delimitação entre o perdido, que seria a gravidez, em que o bebê está no ventre da 

mulher, e o adquirido, representado pelo filho em seus braços. Esta é uma época 

caracterizada por grandes transformações, sejam elas orgânicas, na qual o corpo 

começa a voltar ao estado “normal”, e as emocionais, quando de fato a gestante se 

torna mãe e o feto, uma realidade concreta como seu filho.  

Gutman (2010, p. 8) relata que muitas vezes a depressão pós-parto é 

diagnosticada de forma precoce e resulta em uso de medicação, quando, na 

verdade, a psicoterapia ajudaria. Muitas vezes é difícil determinar o que separa a 

normalidade e a patologia no que cerne a depressão puerperal. Deste modo, quando 

os sintomas se intensificam e permanecem, é imprescindível que essa puérpera seja 

acompanhada por profissionais.  

Maldonado (1984) salienta que: 

 

Evidentemente, não se deve confundir a nível diagnóstico os episódios 
psicóticos do puerpério com um estado mental presente nas primeiras 
semanas após o parto, semelhantemente aos estados de retraimento e 
dissociação esquizoide, sendo, no entanto, uma manifestação 
absolutamente normal nesta época. (p.68). 

 

 

Agora, falando do pai nesta fase tão importante na família, torna-se importante 

especificar qual é o seu papel. Conforme Maldonado (1984, p.72), muitas teorias do 

desenvolvimento enfatizam apenas a relação mãe e filho na formação da 

personalidade da criança, sendo que toda a família tem a sua contribuição, ou seja, 

o pai contribui e muito na criação dos filhos. 

O ciclo gravídico-puerperal gera um grande impacto no marido. Ele tanto pode 

assumir um papel ativo de contribuição diária, ajudando e encorajando a esposa, 

quanto se sentir sobrando e rejeitado na relação. Esta situação se torna muito mais 
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marcante para o homem que, no estágio gravídico, já se revelava enciumado, visto 

que agora seu “adversário” tornou-se realidade. Esses sentimentos são muitas 

vezes agravados pela abstinência sexual das primeiras semanas, já que a mulher 

passa muito tempo dedicando-se ao bebê. Em alguns casos, os mecanismos de 

fuga são acionados, esse pai pode se envolver mais no trabalho ou em relações 

extraconjugais (MALDONADO, 1984, p.74). 

"O pai não tem de exercer a maternidade; tem de apoiar a mãe em seu papel 

na maternidade." (GUTMAN, 2010, pág. 132). Para a autora, o pai tem o papel de 

apoiar a mãe nesta etapa de vida no ciclo familiar, ele tem que tomar para si as 

responsabilidades que não estão envolvidas diretamente ao bebê, especificamente 

as tarefas domésticas, administração financeira, organização do lar, as decisões 

mentais, o cuidado com os filhos mais velhos, caso a família seja multípara, entre 

outras. E isso se dá com o propósito de permitir que a mãe exerça sua maternidade 

de forma plena e equilibrada emocionalmente, pelo menos nos dois primeiros anos 

da criança. 

Ainda segundo Gutman (2010, p.39), se o pai não dá o suporte emocional, se 

ele não segura as rédeas em casa neste estágio, o casal fica exposto a muitos 

conflitos. Muitos homens esperam que as mulheres continuem exercendo seus 

milhares de papéis do dia a dia, além de mãe, esposa, cuidadora do lar, do marido, 

e o resultado disso são mulheres estressadas e sobrecarregadas. A autora deixa 

bem claro que a mulher é capaz de lidar com a chegada do bebê e paralelamente 

cuidar da casa sem precisar da ajuda do pai, entretanto, sem esse suporte 

emocional falado anteriormente, é inevitável que o desequilíbrio familiar se instale. O 

equilíbrio familiar só existe quando o pai ampara a mãe emocionalmente e esta, por 

sua vez, consegue amparar a criança. 

No caso de famílias multíparas, o puerpério gera também um grande impacto 

nos filhos. Como foi abordada anteriormente a reação dos filhos, quase sempre são 

as mesmas em relação ao estado gravídico da família. Os sentimentos mais típicos 

são de ciúme, traição, abandono. Segundo Maldonado (1984, p.74), eles passam 

por momentos de crise, ocasionados por muitas mudanças ao mesmo tempo, a mãe 

se ausenta alguns dias e, quando retorna à casa, traz consigo “alguém” que lhe 

tirará toda a atenção exclusiva. São comuns os sintomas regressivos e a solicitação 

de cuidados constantes. 
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De acordo com Maldonado (1984, p.74), ao longo do tempo, o bebê vai se 

desenvolvendo de forma saudável e a autoconfiança dos pais aumenta sentindo que 

alcançaram o objetivo de sua existência. Conforme os pais ajudam no 

desenvolvimento dos filhos e esses respondem de forma positiva, revivem, então, o 

seu próprio desenvolvimento e, na medida em que é possível reviver, é também 

possível se reconstruir e atingir um novo nível de integração. 
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Capítulo II – Os aspectos psicológicos do ciclo gravídico 

Neste capítulo, proponho o estudo dos aspectos psicológicos de cada trimestre 

da gestação, como também um olhar humanizado sobre o parto, levando em 

consideração Maldonado (1984, p.25), que enfatiza que nem todos os aspectos 

psicológicos são vivenciados pela mulher e o casal e, se vivenciados, a intensidade 

é variável, ou seja, não podemos ditá-los como regras.  

A gravidez é vivenciada por cada família de uma maneira diferente, cada um 

tem sua história e não existe gravidez perfeita. Em alguns casos, a gravidez será 

vivida de forma plena, enquanto em outros como um momento de grande angústia. 

Para se alcançar um melhor entendimento a respeito das vivências do ciclo 

gravídico-puerperal, é extremamente importante ter em vista a interação dos fatores, 

como a história pessoal, o contexto existencial da gravidez, as características da 

gravidez (se é de risco com ameaça de perda do feto ou normal), o contexto 

socioeconômico e o contexto assistencial e se a mulher recebe a assistência 

adequada do profissional que realiza o seu pré-natal ou não (MALDONADO, 1984, 

p.26). 

Nove meses é o tempo de uma gravidez, compreendido também como 40 

semanas, e este ciclo é dividido em três, que são: primeiro trimestre (1 a 3 meses; 1 

a 13 semanas); segundo trimestre (4 a 6 meses; 14 a 27 semanas); terceiro 

trimestre (7 a 9 meses; 28 a 40 semanas) e cada um desses trimestres possui as 

suas especificidades. 

 

2.1 - Primeiro trimestre da gestação 

De acordo com Maldonado (1984, p.27), a percepção da gravidez para a 

mulher pode ocorrer muito antes da confirmação do exame clínico e até preceder o 

atraso menstrual. Neste período, ocorrem leves mudanças e a mulher que possui 

sintonia com seu próprio corpo logo as percebe. Algumas vezes, esse processo se 

dá inconscientemente também, através de sonhos e “intuições” que fazem com que 

a mulher comece a sentir-se grávida. No entanto, há mulheres que descobrem a 

gravidez bem tarde, lá pelos quatro ou cinco meses, isto pode significar a falta de 

sintonia com seu corpo ou um histórico ginecológico de atraso no fluxo menstrual, 
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ou, até mesmo, por confundir alguns sangramentos eventuais do primeiro trimestre 

da gravidez com menstruação. 

A seguir, veremos a ambivalência entre aceitar ou não a gravidez e que esta 

marca presença em todas as gestações, sendo fortemente influenciada pela história 

de vida pessoal. 

A partir da percepção, sendo ela consciente ou inconsciente da gestação, a 

ambivalência afetiva se instala trazendo grandes conflitos em todo o decorrer da 

gravidez e se manifestará de diversas formas. Nesse período, ela é considerada a 

balança do querer e o não querer, e a oscilação do desejar e não desejar o filho. 

Não existe uma gravidez totalmente aceita ou totalmente rejeitada, mesmo que um 

sentimento predomine, o oposto jamais se ausentará inteiramente. A gravidez 

representa um momento marcado por perdas e ganhos, e isso justifica a confusão 

dos sentimentos. Mesmo após a confirmação da gravidez, os sentimentos se 

misturam, em um momento a alegria, e em outro a apreensão e algumas mulheres 

chegam a rejeitar. No entanto, em geral a reação inicial da gravidez não dura para 

sempre, por exemplo, a rejeição, ao longo da gravidez, que pode dar lugar à 

aceitação e vice-versa. A ambivalência é um fenômeno completamente natural 

(MALDONADO, 1984, p.27-28).  

  Segundo Zimmermann et al (2001, p.31), a gestação é marcada pela 

ambivalência dos futuros pais, que em um momento se sentem felizes por serem 

férteis, e logo após angustiados, quando refletem sobre as mudanças que 

precisarão ser feitas na vida familiar. Considera- se importante que esses pais sejam 

acompanhados por psicólogos que lhes dê esclarecimentos e os façam perceber 

que a ambivalência é normal nesta fase da vida, a fim de que suas ansiedades 

sejam amenizadas e eles não se sintam culpados.  

 Outra característica forte neste início de gravidez na mulher é a hipersonia, 

ela sente muito mais necessidade de dormir e repousar, passa o dia com sono e as 

horas dormidas nunca são suficientes. Soifer (1980, p.22), numa visão psicanalítica, 

aborda este fenômeno como uma espécie de regressão e identificação da mulher 

com o feto. A Hipersonia pode ser a preparação do organismo para o que está por 

vir. Essa regressão causa um retraimento na mulher, onde acaba se afastando dos 

demais e isso inconscientemente faz com que o parceiro passe a ter sonhos vendo o 

filho como rival.  
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 Náuseas e vômitos são sintomas comuns nesta fase inicial e aparecem 

preferencialmente pela manhã, após o despertar. Maldonado (1984, p.29) diz que as 

teorias que enfatizam a contribuição de fatores endócrinos e tóxicos estão 

superadas porque não conseguem explicar a ideia de que nem todas as grávidas 

vomitam e que, em algumas culturas, as náuseas e os vômitos na gravidez são 

sintomas desconhecidos.  

Já, segundo Soifer (1980, p.24), foi comprovado clinicamente que esse sintoma 

está ligado à ansiedade, determinada pela incerteza da existência ou não da 

gravidez. As náuseas e vômitos servem para evidenciar a gestação.  

E de acordo com Langer (1981, p. 201), algumas grávidas rejeitam o feto por 

meio de vômitos e diarreias; esses sintomas digestivos são os mais frequentes para 

caracterizar a rejeição, apesar de, em alguns casos, a rejeição oral se transferir para 

outros órgãos, como o aparelho respiratório, por meio de tosses compulsivas, que 

provêm de uma faringite.  

Ainda conforme Langer (1981, p. 201), junto às náuseas e vômitos em algumas 

mulheres se manifestam a diarréia ou constipação; isto se dá quando a rejeição do 

feto é tão grande, que o sintoma oral (vômitos) não é mais suficiente e aí, a luta 

começa na parte terminal do intestino. Na diarréia e constipação, a tentativa de 

aborto e sua defesa se dão no plano anal e implicam na continuação da gravidez. 

 Na gestação, também é comum os desejos, as vontades compulsivas por 

determinado alimento e as aversões por comidas ou bebidas que nunca sentiu 

anteriormente. É comum o aumento do apetite, no qual pode atingir um grau de 

extrema voracidade, que resultará em um aumento de peso e, consequentemente, 

ocasionar complicações obstétricas (MALDONADO, 1984, p. 31-32). 

Para Langer (1981, p. 200), o desejo é uma forma irresistível e se expressa 

numa conduta completamente infantil. A grávida vive uma identificação com o feto, o 

que lhe faz regredir à primeira infância. 

 As oscilações de humor, segundo Maldonado (1984, p.33), também são 

frequentes desde o inicio da gestação. Estão relacionadas às modificações do 

metabolismo, sendo bem comum a mulher ir da depressão à grandeza sem motivo 

aparente. As mulheres que aceitaram a gravidez podem passar por períodos 

depressivos e momentos de choro e a que rejeitou passar por momentos de euforia 

e bem-estar. Estas oscilações de humor, em grande parte, se devem ao esforço de 

adaptação a uma nova realidade. Há também o aumento da sensibilidade nas áreas 
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de olfato, paladar e audição, como também na área emocional, como a irritabilidade. 

Ela fica suscetível a certos estímulos externos que antes não a incomodavam, chora 

e ri mais facilmente. 

 

2.2 - Segundo trimestre da gestação 

De acordo com Maldonado (1984, p.34), o segundo trimestre é considerado o 

mais estável e tranquilo, no que cerne o campo emocional da gestante.  

Neste período, ocorre o impacto dos movimentos fetais. Zimmermann et al 

(2001, p. 32) relatam que os movimentos causam temores porque representam a 

dissociação entre a mãe e o feto. O feto não é mais apenas parte do corpo da mãe, 

mas um ser com movimentos próprios e independentes cada vez mais. 

 Com a percepção da mãe dos movimentos fetais, ela passa a atribuir ao filho 

características pessoais, de acordo com suas interpretações dos movimentos; o feto 

pode ser sentido como carinhoso, delicado ou agressivo e agitado. A interpretação 

dos movimentos fetais constitui mais uma etapa da relação materno-filial, quando, 

na fantasia da mãe, ele se comunica com ela por meio da diferença dos movimentos 

(MALDONADO, 1984, p. 35). 

 O homem, neste trimestre, pode ser acometido pela inveja, pois os 

movimentos fetais ele não pode sentir em si. Em alguns casos, ele pode reviver 

sentimentos antigos de rivalidade fraterna, quando a mãe engravidou dos irmãos, e 

enxergar o feto como intruso, que vai roubar o seu lugar na vida de sua mulher. 

Neste período, também surgem, com grande intensidade, as alterações do desejo e 

desempenho sexual, apesar de que isso, em alguns casos, pode ocorrer desde o 

início da gestação. A mulher nesta fase tende a ter maior necessidade de afeto, 

proteção, cuidados, necessita receber mais do que dar. Aparentemente, essas 

mulheres que recebem o excesso de afeto são as que futuramente mais 

conseguirão dar amor e carinho ao bebê (MALDONADO, 1984, p. 35-36). 

 A questão de a mulher receber muito afeto e atenção na gestação causa, na 

maioria das vezes, um impacto na relação conjugal. O homem pode se sentir 

excessivamente solicitado a dar o máximo de si, ao passo que ele é o mais privado 

de atenção e cuidados, isso pode gerar um medo de para sempre ser “explorado” ou 

de deixar a mulher “mimada” demais (MALDONADO, 1984, p.39).  



28 
 

 

Neste período, de acordo com Zimmermann et al (2001, p. 32), já se pode 

observar as mudanças no corpo da mulher: sua aparência alterada, varizes, os seios 

maiores e a barriga que cresce continuamente. Todas essas mudanças geram na 

mulher a preocupação de ser rejeitada pelo companheiro, de não ser amada, 

desejada, já que não acha seu corpo mais tão atraente e isso tende a aumentar se 

as relações sexuais diminuírem. 

 A mulher sente intensamente as alterações do esquema corporal, que pode 

ser vivido de duas formas: ou o corpo grávido é motivo de orgulho, felicidade em ser 

fecunda e estar desabrochando como mulher, ou se ver deformada, feia, “um 

monstro, que sexualmente é incapaz de seduzir alguém”, e, neste caso, há quase 

sempre retração sexual que introduz no relacionamento ciúmes, suspeita de 

infidelidade.  Ligado ao esquema corporal, um dos maiores medos da gestante é a 

irreversibilidade, a dificuldade de acreditar que assim como o corpo ampliou ele irá 

diminuir. Há sempre o receio de ficar flácida e alargada e assim não voltar à antiga 

forma (MALDONADO, 1984, p. 38). 

Soifer (1980, p. 34) alude que, quanto aos filhos mais velhos, com o 

crescimento da barriga da mãe, não tem mais dúvidas do que está acontecendo, 

ainda que sejam bem pequenos demonstram, em seus comportamentos, a 

insatisfação, pode ser com socos na barriga da mãe ou pontapés. No entanto, fica 

claro que a reação desses filhos, em relação ao irmão no ventre, depende muito de 

como os pais conversaram com eles. Em casos de ocultamento e mentira, observa-

se a intensificação de transtornos, com a emergência de certa patologia psíquica: 

terrores noturnos, convulsões, fobias agudas, etc. 

 

2.3 – Terceiro trimestre da gestação 

Para Soifer (1980, p.35), neste terceiro e último trimestre, ocorre a versão 

interna, que é quando o bebê já começa a se posicionar para o parto se colocando 

de cabeça para baixo. Toda essa movimentação provoca uma intensa crise de 

ansiedade, que é reproduzida em variadas manifestações psíquicas e somáticas. 

 A ansiedade toma conta neste início do terceiro trimestre; ela se eleva pelo 

fato do parto estar mais próximo, o que gera também uma preocupação intensa, já 

que muitas mudanças irão ocorrer e sua rotina nunca mais será a mesma depois da 

chegada do bebê. A ansiedade tende a ser mais aguda ainda em alguns dias que 
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antecedem a data prevista para o parto, ou se por acaso a data é ultrapassada. 

Neste momento, a ambivalência também se intensifica e a mãe se depara com a 

vontade de terminar logo a gravidez e ter seu filho nos braços. Ela sente também a 

vontade de protelar a gravidez para não ter que passar pelas novas adaptações que 

são exigidas após o parto (MALDONADO, 1984, p. 40).  

 A crise de ansiedade neste estágio determina alguns processos somáticos, 

tais como: “crises de hipertensão, lipotimia, gripes agudas, hiperemeses, diarreias, 

constipação pertinaz, aparição de edemas, brusco e excessivo aumento de peso, 

intensificação extremamente dolorosa das câimbras, etc.” (SOIFER, 1980, pág. 36). 

 A ansiedade é também gerada pela questão do parto prematuro. Muitas 

mulheres ficam com medo disso acontecer; no entanto é sim necessário estar 

preparada para este episódio e, em muitos casos, o parto prematuro é 

desencadeado devido à crise da ansiedade. Essa questão do parto prematuro não 

deve se conter apenas na mulher e em seus conflitos, mas também verificar a 

relação conjugal, familiar, socioeconômica, buscando proporcionar apoio e ajuda 

necessários. 

 Soifer (1980) faz a seguinte declaração quando ocorre esse evento do parto 

prematuro: 

 

Do mesmo modo, uma vez que produzido o parto precoce, a família deve 
ser adequadamente amparada, pois o fato em si mostra que se acha em 
crise e que se trata de uma crise entre uma tendência produtiva e outra que 
leva à inércia como única defesa. A proteção deve incluir a possibilidade de 
ambos os pais permanecerem realmente ligados ao filho, de modo direto e 
não somente através de um vidro, para que esse filho possa de verdade ser 
o fruto concreto e a tradução da tendência ativa vitoriosa. (p.38). 

 

 

 Para Maldonado (1984, p. 41), neste estágio, alguns temores emergem e é 

importante notar que possuem um caráter de autopunição, como o medo de morrer 

no parto, ficar com a vagina alargada permanentemente, ou os órgãos genitais 

dilacerados, não ter leite suficiente ou fraco, não ter passagem para o bebê, de ficar 

para sempre presa e ter que alterar toda sua rotina de vida. Esses temores 

específicos da maternidade se expressam muitas vezes através de sonhos e 

fantasias conscientes antes e após o parto. No ciclo gravídico, é normal as mães 

sonharem com o parto, com o bebê, com alterações no seu esquema corporal. 

Esses sonhos demonstram claramente o impacto da gravidez. 
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 Também é manifesto, neste período, o medo do filho nascer malformado, e 

Maldonado (1984, p.43) aborda que, se analisada, essa questão pode estar ligada à 

ideia que o individuo constrói sobre si ao longo da vida. Se a pessoa é boa, merece 

ser amada, valorizada; mas se ela se vê como má, acredita que merece um castigo 

por todas as coisas ruins que já fez e não consegue crer que alguém de fato possa 

gostar dela. Toda essa ideia interfere nas vivências do ciclo gravídico-puerperal: os 

filhos sadios representam um prêmio; em contrapartida, não ter filhos por 

infertilidade e esterilidade, ou filhos malformados e doentes representam um castigo. 

A partir destas interpretações, entendem-se muitas manifestações emocionais da 

maternidade, onde a mulher teme que o filho nasça morto ou malformado, mesmo 

com as coisas sobre controle na gestação, sem nenhum problema aparente ou 

então o filho nasce perfeito sem complicações, mas essa mãe tem o receio de uma 

doença emergir, tudo isso demonstra que essa sensação ruim, mesmo com tudo 

ocorrendo da melhor maneira, está relacionada ao fato dela não se sentir capaz de 

produzir coisas boas. 

 É bem significante pensar no marido neste período, por que este também é 

acometido por milhares de sentimentos: a ansiedade, a responsabilidade, o terror de 

que a esposa faleça no parto. Neste caso, quando não consegue lidar com tamanha 

ansiedade e temores. Os transtornos psicossomáticos tendem a reaparecer: ou 

procura um “escape” nas relações extraconjugais, ou na dedicação excessiva ao 

trabalho (SOIFER, 1980, p.42). 

 Conforme Soifer (1980, p.41), com a chegada do nono mês, algumas 

transformações fisiológicas se manifestam, o feto se desenvolve mais rápido, cresce, 

ganha peso e volume, as contrações se acentuam e, em alguns casos, a proibição 

de atividades sexuais, essas modificações aumentam a ansiedade, pois é chegada a 

hora do parto.  

As relações sexuais nessa etapa são benéficas e não ocasionam nenhum dano 

à gravidez como muitos pensam. Soifer (1980, p.42) aponta que as relações 

sexuais, se não proibidas pelo médico por questões de perigo, como ameaça de 

aborto ou placenta prévia, são muito bem-vindas ao decorrer da gestação e, 

principalmente no nono mês, elas contribuem na harmonia conjugal, o que ajuda na 

diminuição dos ciúmes de ambas as partes, do marido com o filho e da mulher com 

as possíveis relações irregulares do marido. Permitem que haja tranquilidade das 
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ansiedades. Contribuem na elasticidade e flexibilidade dos músculos do períneo que 

são tão exigidos para o parto. 

 

2.4 – Um olhar humanizado sobre o parto 

Assim como a gravidez, o parto pode ser encarado também como um momento 

delicado, que sinaliza o início de uma série de modificações. Nele, estão contidos 

variados níveis de simbolização. 

Em dissemelhança com a gravidez, que é um processo lento e gradual, o parto 

é um processo brusco, que gera mudanças instantâneas. A chegada do bebê traz 

mudanças profundas no ritmo da família, e, a partir dele, ocorre a simbiose-

separação. A gestante passa por uma situação delicada, uma espécie de tarefa 

psicológica, em que ela tem que se esforçar desde o início para enxergar o filho 

como indivíduo singular, diferenciado dela, de forma que, quando chegue o parto, 

essa separação, os aspectos físico e emocional se integrem. Quando essa mãe não 

consegue fazer separação dela e do bebê, percebendo-o como um pedaço dela, 

como se uma parte de si tivesse se perdido, a relação materno-filial será conflituosa, 

pois ela não consegue vê-lo como um bebê com características particulares e sim 

como uma projeção ou extensão de si própria (MALDONADO, 1984, p. 49). 

De acordo com Soifer (1980, p.51), quando o bebê começa a dar sinais de que 

é a hora de sair, a ansiedade toma a família por completo, estendendo-se até a 

finalização do parto. Este é um processo biológico natural, em que dois organismos 

que viveram juntos por nove meses, um dentro do outro, em uma relação de 

completa dependência e íntimo contato, sentirão de forma profunda a separação. O 

bebê que até então era totalmente dependente adquire vida própria, devendo neste 

momento desenvolver uma variedade de funções fisiológicas, que até então eram 

fornecidas pela mãe, como a alimentação, respiração, entre outras. A mãe sofre o 

impacto de voltar ao estado não gravídico e se adaptar a ele novamente. De certo 

modo, ela já havia incorporado o feto ao seu esquema corporal e aos poucos foi se 

acostumando a todo o processo de mudanças fisiológicas, hormonais, metabólicas. 

Toda essa mudança de perda de um estado e passagem para outro faz emergir 

profundas ansiedades na parturiente. 

Toda esta readaptação, conforme Soifer (1980), causa certa ansiedade: 
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[...] a readaptação desperta a ansiedade diante da mudança, com os 
correspondentes fenômenos de despersonalização, imitação, por sua vez, 
do trauma do nascimento. Recordemos que a ansiedade frente à mudança 
tem duas facetas: a ansiedade de perda e o terror ao ataque por parte do 
desconhecido. E finalmente, no momento em que a criança adquire vida 
própria, diferente da vida intrauterina, incorpora-se como nova integrante à  
família já existente, isto é, vai transtornar o equilíbrio familiar, que já havia 
passado por algumas oscilações durante a gravidez. Desse modo, 
chegamos à incógnita máxima do parto: a criança, essa conhecida tão 
desconhecida, que por fim poderá ser vista e tocada. (p.52) 

 

 

Maldonado (1984, p.48) diz que a passagem do estado gravídico ao estado de 

parturiente é uma situação que foge do domínio da gestante, por isso ela fica tão 

ansiosa, não consegue saber quando de fato vai se dar o evento do parto. Algumas 

vão e voltam da maternidade com alarmes falsos. O parto, portanto, é um salto no 

escuro, um momento imprevisível e desconhecido do qual ninguém possui o 

controle. Muitas mulheres se angustiam com medo de não perceberem os sinais e 

serem pegas de surpresa. Há muitos sinais de quando o parto está para acontecer, 

no entanto não são regras a todas. A mulher pode não perceber que o tampão 

mucoso saiu, há casos em que a bolsa d’água não rompe, a mulher fica à espera 

das dores acreditando que virão fortes e não se dá conta das contrações, desta 

forma uma boa parte do trabalho de parto é vivenciada, porém não é percebida. 

Para Soifer (1980, p.60), essas ansiedades estão relacionadas ao sentimento 

de perda, sensação de esvaziamento, castração, castigo pela sexualidade e por se 

defrontar com o desconhecido, o filho. 

 

A angústia traumática é de natureza desintegradora e catastrófica; a 
ansiedade de esvaziamento e a de perda tem caráter depressivo; o temor 
ao castigo, a ansiedade de castração e o medo do desconhecido prendem-
se em uma raiz paranóide. Seu intejogo produz o estado de confusão, com 
as sensações concomitantes de estranheza, despersonalização e perda de 
identidade. (SOIFER, 1980, p.61) 

 

A intensa ansiedade é refletida nas emoções da mulher variando sempre de 

um estado paro o outro. Elas se sentem introvertidas, passivas, inquietas, irritadas, 

preocupadas, depressivas, o humor muda bruscamente. 

Diante disso, para obtenção de um melhor entendimento do quem vem a ser o 

processo do parto, faz-se necessário repensar o âmbito sociocultural, pois este tem 

a capacidade de influenciar em como a parturiente irá se portar ante o trabalho de 
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parto e como irá sentir as sensações precedentes ao mesmo. “Dar à luz é 

considerado em cada cultura de uma maneira diferente, como experiência que pode 

ser perigosa ou dolorosa, interessante e satisfatória ou importante, mas 

acompanhada de riscos.” (LANGER, 1981, p 209). 

A qualidade do parto é uma questão altamente complexa, visto que depende 

de diversos fatores, como a história pessoal, o contexto sociocultural, nível de 

informação a respeito do processo de parto, características da personalidade e 

níveis de simbolismo (MALDONADO, 1984, p.49). 

De acordo com Maldonado (1984): 

 

O parto, por conseguinte, pode ser considerado como um verdadeiro 
processo psicossomático, cujas características são multideterminadas por 
inúmeras facetas do contexto sociocultural e da individualidade físico-
psicológica da parturiente. E, assim como as características pessoais se 
refletem na conduta durante o parto, os diversos tipos de parto exercem 
diferentes impactos e são vivenciados e integrados na personalidade de 
várias maneiras. (p.50-51)  

 

 

Podemos perceber, neste capítulo, que tanto os aspectos psicológicos do ciclo 

gravídico, quanto o evento do parto são questões que estão intrínsecas num dado 

âmbito social e cultural. Não é correto citar esses aspectos psicológicos como regras 

a todas gestantes ou familiares, pois cada indivíduo vivenciará este ciclo de forma 

diferenciada, visto que são muitos os fatores que se interligam nesta fase, como a 

história pessoal e do casal, se é primeiro filho ou se já existem outros, questões 

financeiras, entre outros.  

A gravidez, parto e o puerpério são estágios do ciclo de vida familiar que 

exigem reorganizações e adaptações. Faz- se necessária, nesta nova fase de vida, 

a obtenção de informações e acompanhamento de profissionais qualificados para 

que assim vivam de forma mais plena possível cada trimestre da gestação e as 

modificações consequentes, passando pelo parto, até a chegada do novo membro 

no seio da família. 

Em nossa atual sociedade, é preciso um apoio emocional a partir da 

descoberta da gravidez, pois são muitas as mudanças que podem ocasionar crises 

pessoais ou familiares, assim como depois para aprenderem a como criar um filho. 

Como falamos anteriormente, muitas coisas mudaram no meio da família, os papéis 

da mulher e até mesmo do homem estão num ritmo cada vez mais acelerado, o que 
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acarretou, sem perceber, um maior distanciamento do universo infantil, o que gera 

insegurança e medo no casal quando são acometidos pela notícia de uma gravidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Capítulo III – O Pré-Natal Psicológico 

Neste capítulo, apresento a área da Psicologia conhecida como Psicologia 

Perinatal, que aos poucos vem ganhando espaço e reconhecimento. Junto a ela, o 

desenvolvimento do trabalho do profissional de psicologia através do pré-natal 

psicológico como um instrumento de acompanhamento da família no ciclo gravídico-

puerperal e a sua importância; os recursos utilizados, as técnicas, o manejo com 

esse trabalho; o lugar do psicólogo que escolhe trilhar esta carreira e a sua 

contribuição na vida de cada um que passa por ele. 

  Anteriormente, vimos os atravessamentos que a família enfrenta, são muitas 

as reorganizações e numerosos fatores que contribuem para o desencadeamento de 

uma crise, o que provoca o desajustamento familiar, no entanto, se essa família for 

acompanhada por um profissional de qualidade, um psicólogo, poderá sentir bem 

menos os impactos da gestação, do parto e do puerpério, onde as angústias, os 

medos e ansiedades serão amenizadas e proporcionarão às gestantes e familiares a 

vivência deste novo ciclo da vida de forma mais saudável e feliz. 

 

3.1 - Pré-Natal Psicológico: O que é? Qual a sua importância? 

De acordo com Arrais et al (2014, p. 251), o programa de pré-natal psicológico 

é pioneiro em Brasília e é um novo conceito no trabalho da Psicologia Perinatal. 

Por meio da Psicologia Perinatal, o trabalho de pré-natal psicológico vem 

progredindo, de modo que o atendimento humanizado seja prioridade no 

desenvolvimento do trabalho com os envolvidos no ciclo gravídico-puerperal. O 

objetivo é através de encontros temáticos em grupo, de psicoterapia destacando-a 

na preparação psicológica para a maternidade e paternidade, e a prevenção da 

depressão pós-parto (ARRAIS ET AL, 2014, p. 251). 

A Psicologia Perinatal, segundo Iaconelli (2012), é definida como: 

 

[...] campo de estudo dos fenômenos psíquicos ligados ao ciclo gravídico 
puerperal em sua relação com as determinações biológicas, culturais e 
históricas, usando o termo perinatalidade numa acepção mais ampla, que 
não se restringe ao evento imediato do parto, mas inclui as etapas que o 
antecedem e o ultrapassam relativas à gestação e ao puerpério, como a 
infertilidade, entrega do recém-nascido, abortos e óbitos de bebê e seus 
efeitos sobre a relação entre os pais e sua prole. (p.7). 
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Nota-se a importância do pré-natal obstétrico e o quanto é fundamental o 

acompanhamento desde a descoberta da gravidez, visto que ele trata questões do 

desenvolvimento fetal e da saúde materna, todavia, com o pré-natal psicológico, não 

é diferente, é também muito importante que a família passe pelo acompanhamento 

emocional e psicológico a fim de amenizar os impactos decorrentes desta nova fase 

da vida familiar.  

Arrais e Araujo (2016, p. 106) denominam o pré-natal psicológico (PNP) como 

um acompanhamento que pode ser realizado através de grupos psicoeducativo 

sobre a gestação, parto e pós-parto, os quais proporcionam suporte socioemocional, 

informacional e instrucional a gestante e familiares. 

O acompanhamento psicológico neste ciclo possibilita o tratamento dos 

aspectos emocionais e psicológicos, momento em que a família tem a oportunidade 

de trabalhar as angústias, medos, ansiedades, traumas para que consigam vivenciar 

plenamente a gestação, o parto e o puerpério.  

Ainda sobre o atendimento psicológico, mas no caso da gestante, Maldonado 

(1984), explicita: 

 

O atendimento psicológico à gestante é evidentemente importante neste 
aspecto uma vez que é durante a gravidez que se constroem os alicerces 
do relacionamento entre os pais e o bebê e quando começam a surgir as 
primeiras tensões que, se abordadas nesta fase, tendem a ser mais fácil e 
rapidamente superadas, favorecendo o crescimento emocional e a 
formação de uma ligação materno-filial mais saudável para a criança e a 
estrutura familiar. (p.130). 

 

 

A escuta e o acolhimento proporcionados através desta assistência, promove 

ao indivíduo a liberdade de colocar as suas questões em evidência a fim de serem 

amenizadas ou sanadas. 

Muitos são os estressores que a família enfrenta nessa fase da vida, sejam 

eles emocionais ou socioambientais, e diante disso torna-se importante que cada 

membro desenvolva estratégias destinadas a combater cada um deles. O suporte 

que o pré-natal psicológico fornece através do auxílio socioemocional, informacional 

e instrucional contribui para o bem-estar de todos, além de favorecer a identificação 

e avaliação de sintomas de ansiedade e depressão (ARRAIS E ARAUJO, 2016, p. 

114). 
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O Pré-natal psicológico, associado às práticas biomédicas de 

acompanhamento, propicia um cuidado integral à saúde materna, familiar e do bebê, 

na prevenção e promoção de saúde e este é um trabalho que vem crescendo aos 

poucos, o que consequentemente abre portas para os profissionais de psicologia, 

possibilitando-os a desenvolverem um trabalho assistencial e humanizado em novos 

espaços e com diversas formas de atendimentos. Algumas iniciativas já foram 

efetuadas em contextos de atendimento variados, por exemplo: hospitais públicos 

com intuito de prestar serviço aos indivíduos de baixa renda e pouca escolaridade, 

hospitais privados, consultórios particulares (ARRAIS E ARAUJO, 2016, p. 113). 

Apesar de ser um trabalho tão eficaz, ainda é pouco conhecido e oferecido a 

gestantes e familiares. De acordo com isso, Arrais et al (2014, p. 251), defende que 

a assistência psicológica na gestação, ou seja, o pré-natal psicológico, que é um 

instrumento psicoprofilático de tamanha importância, deveria ser implementado 

como uma política de saúde, em maternidades e serviços de pré-natal. 

 

3.2 – O pré-natal psicológico como facilitador da vivência de maternidade 

e paternidade 

Segundo Maldonado (1984, p.129), só foi possível a compreensão mais 

profunda das vivências psicológicas da maternidade, a partir do tratamento 

psicológico com pacientes que engravidaram, desse modo novas perspectivas de 

atendimento psicológico à gestante começaram a surgir. 

Surgiram, então, no trabalho psicoterápico com gestantes, duas abordagens 

técnicas básicas: a psicoterapia grupal e a psicoterapia individual. O atendimento 

psicológico na gravidez passou a ser considerado um trabalho de prevenção 

primária, a fim de se obter a redução de novos distúrbios psicológicos e com o intuito 

de capacitar o indivíduo para enfrentar situações novas. Com o passar do tempo, o 

objetivo do tratamento se ampliou para favorecer a boa consolidação do vínculo 

materno-filial e, consequentemente, as variações de técnicas grupais para cada 

momento da gravidez e suas crises (MALDONADO, 1984, p.130). 

Sobre as variações grupais e técnicas que existem, Maldonado (1984), 

descreve: 
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[...] grupos que incluem treinamento em técnicas de analgesia psicológica, 
grupos que não incluem este treinamento, e que consistem basicamente de 
discussões entre participantes a respeito das vivências emocionais da 
maternidade; grupos relativamente não-estruturados que oferecem muito 
pouca informação “objetiva” ou grupos semi-estruturados, onde estas 
informações são dadas após a elaboração das vivências; grupos que se 
iniciam  nos primeiros meses de gravidez e se estendem até a proximidade 
do parto ou se prolongam até o puerpério; grupos que se iniciam no último 
trimestre e têm um número fixo de sessões; grupos compostos só de 
gestantes e grupos que incluem também maridos em algumas ou todas as 
sessões; grupos coordenados por um obstetra e um profissional de saúde 
metal, psicólogo ou psicanalista, atuando simultaneamente ou em separado 
e grupos coordenados sem a participação do obstetra, e etc. (p.130) 

 

 

Apesar de todas essas variações na forma de se trabalhar em grupo, todos têm 

o mesmo objetivo: a preparação para a maternidade e paternidade, ajudar os pais a 

compreenderem cada sintoma, mudança do ciclo presente, para que saibam lidar 

com suas emoções e deste modo manterem a relação da família sadia.  

O pré-natal psicológico através de encontros grupais, segundo Arrais e Araujo 

(2016, p.107), tem por desígnio o levantamento de conceitos, preconceitos, mitos e 

crenças relacionados à maternidade e paternidade. É um espaço que fornece 

esclarecimentos adicionais sobre a gestação, utilizando temas específicos, que tanto 

podem estar no cronograma dos profissionais, quanto emergirem do grupo, pais e 

avós também podem ser convidados a participarem de algumas sessões para que 

haja conscientização da família de todos os estágios da gravidez e suas demandas. 

Dúvidas são tiradas e expectativas discutidas. São aplicadas técnicas de dinâmica 

de grupos, aulas expositivas e debates. 

Este trabalho possui diversas finalidades e formas de ser aplicado, no entanto 

todos têm o objetivo da redução da ansiedade, pois se trata de fornecer ajuda à 

gestante e ao familiar, para que possam elaborar de forma saudável a situação 

atual. O intuito não é a cura, e sim a tentativa de melhorar o funcionamento presente 

e futuro por meio da elaboração imediata da experiência (MALDONADO, 1984, 

p.130 - 131).   

Soifer (1980, p.95-96) aborda que o método do grupo operativo é muito 

eficiente, todavia existem casos que não podem ser tratados em grupos e 

necessitam de terapia individual. Basicamente, são nas situações de confusão pelas 

quais o sujeito esteja passando, ou em casos, como o falecimento de algum familiar 

imediato, durante a gravidez, como o próprio marido.  
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A psicoterapia breve tem sido empregada no ciclo gravídico, tanto 

individualmente, quanto em grupo. Designada como um atendimento focal, que tem 

por principais aspectos técnicos: a ênfase no presente, no aqui e agora, nos conflitos 

atuais e nas principais relações interpessoais desenvolvidas na situação corrente, a 

análise das resistências e a análise das reações transferenciais mais evidentes, 

principalmente se estiverem impossibilitando o seguimento da terapia 

(MALDONADO, 1984, p.136). 

Segundo Freitas (2004, p.1), através de um trabalho focal, a gestante faz 

contato com a situação que está vivendo. Muitos recursos são utilizados e todos de 

acordo com a necessidade específica da gestante. Nesses encontros, recebem 

informações sobre as mudanças fisiológicas que ocorrerão, informações sobre o 

trabalho de parto, e as possíveis dificuldades que encontrarão no puerpério. 

Técnicas de respiração e relaxamento também são aplicadas, a fim de que 

consigam ter autocontrole, o que proporcionará mais calma na gravidez, evitando a 

somatização de ansiedades e facilitará o processo do parto, o que pode amenizar as 

dores das contrações, pois seu corpo irá responder mais facilmente. 

Este trabalho tem também por enfoque a conscientização: o profissional tenta 

viabilizar a percepção da mulher de toda a revolução que está vivendo em si, e com 

o despertamento desta percepção buscar ser um ser ativo, e não passivo, ou seja, 

ela mesma querer modificar suas posturas, atitudes, ambiente em que vive e tudo 

com o intuito de gerar uma melhor qualidade de vida, tanto para ela, quanto para o 

bebê e a família. Para esse despertamento, é necessário o conhecimento das suas 

capacidades psíquicas para saber reagir em cada estágio e situação da gravidez, 

tendo condições de controlar sua ansiedade, melhorar suas tensões, entrar em 

contato com as alterações do seu corpo e as oscilações de humor e emoções, o que 

salienta a importância do acompanhamento psicológico, visto que ele promove 

autoconhecimento para o indivíduo (FREITAS, 2004, p.2). 

 

3.3 - O lugar do psicólogo e a sua contribuição nesta relação 

De acordo com Maldonado (1984, p. 149), o trabalho clínico do obstetra e do 

psicólogo, simbolicamente, é bem semelhante: o obstetra, na hora do parto, tem por 

função orientar e ajudar a mulher a dar à luz, facilitando o processo e trabalhando 

junto a ela, mas não pode ter o filho em seu lugar. No atendimento psicológico, a 
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função do psicólogo é de ser presente, ser um facilitador de todo o processo de 

renascimento da parturiente, contudo não é ele que cria o novo ser do outro, 

simplesmente colabora no processo de fazer emergir esse novo ser, por meio de 

recursos inesgotáveis e profundamente fecundos de constante autorrenovação do 

ser humano. 

Com o passar dos tempos e a ampliação da experiência do trabalho de 

psicólogos e obstetras, a visão ampliou-se, no sentido de compreender a questão de 

se ter um filho, apresentando como fundamento a interação de muitos fatores: a 

história pessoal, os antecedentes ginecológico-obstétricos da família, o momento 

histórico da gravidez, as características sociais, culturais e econômicas vigentes e a 

qualidade da assistência. Todas essas demandas ultrapassam o trabalho de 

psicólogos e obstetras e reivindicam a compreensão de uma dinâmica mais ampla 

que integra a equipe de saúde, a instituição, a sociedade, a família (MALDONADO, 

1984, p.149-150). 

A presença do psicólogo hospitalar, em um dado espaço com o 

desenvolvimento de um trabalho humanizado com gestantes e familiares, vem aos 

poucos se tornando essencial e conhecido. A importância de que a família precisa 

ser assistida nesse ciclo de vida tão delicado e especial tem se expandido e 

contribuído para a abertura de muitos consultórios particulares, com profissionais 

especializados ou se especializando em Psicologia Perinatal e Parental.   

 A função dos psicólogos que se propõem a desenvolver o trabalho com este 

tipo de público é proporcionar um espaço para que cada paciente relate e dê nome 

às suas angústias, onde se leve em consideração o desajuste psíquico da 

perinatalidade, visto que é grande o impacto que causa na família e não um 

diagnóstico imediato em uma perspectiva patológica. A maioria dos processos 

enfrentados nesta clínica não é de origem patológica, e muitas vezes não haverá 

diagnósticos a serem feitos. Não é sempre que existirá uma depressão pós-parto ou 

uma rejeição do filho, geralmente o que é percebido é um reajustamento psíquico 

diante das mudanças enfrentadas nas relações afetivas da mulher ou da família 

(FORTES, 2012, p. 2). Diante disso, acho válido relatar uma fala de Langer em 

1981: 

 

A gravidez e parto são acompanhados de mal-estar, angústia e dor por 
fatores psicogenéticos. Se conseguimos educar filhas sadias que tenham 
um mínimo de angústia e sentimento de culpa e que possam aceitar 
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prazerosamente sua feminilidade, podemos esperar que a gravidez e o 
parto sejam novamente o que são ainda em algumas sociedades ou para 
algumas mulheres felizes de nossa sociedade: a conquista máxima de suas 
faculdades biológicas acompanhada pela consciência de intervir na maior 
experiência possível: ter concebido e alimentado dentro de si um novo ser e 
ter-lhe dado a vida. (p.222)  

 

 

Neste caso, pode se afirmar que o acompanhamento psicológico no ciclo 

gravídico, apresenta resultados significativos para a saúde mental, pois os fatores 

que são tratados estão muito mais ligados ao impacto da gestação, do parto e do 

puerpério que propriamente a uma doença mental. 

Seguindo com o pensamento da autora, Fortes (2012, p.3), o psicólogo que 

atua na clínica perinatal, seja em hospital ou consultório sempre irá se deparar com 

as variações de configurações familiares, com o avanço da medicina e o mercado 

produtivo. Nesta clínica, defronta-se com a gravidez precoce na adolescência, a 

gravidez tardia, gravidez planejada e a não planejada e não desejada. Depara-se, 

com a gravidez natural, com milhares de casos de reprodução assistida, longos 

caminhos atravessados, tratamentos, hormônios, familiares que estão ligados 

diretamente ao processo, nascimento de múltiplos e prematuridade extrema. E, 

diante deste contexto, torna-se impossível definir um único modelo preditivo que 

abranja todas as realidades vividas pelos familiares ou gestantes. Cada indivíduo 

exclusivamente poderá relatar as significações e ressignificações das suas 

experiências. 

Em relação à gestante, Fortes (2012) aborda que o psicólogo tem como 

função: 

 

 [...] através da escuta clínica e do acolhimento, colaborar com a mulher 

para que ela busque em algum lugar do seu psiquismo a lembrança de que 
ela sabe parir e cuidar do seu bebê. Os registros do ambiente, a cultura, a 
própria hospitalização, contribuem para este esquecimento, atravessam 
esta predisposição da mulher enquanto ser que procria. É preciso lembrar, 
portanto, de que ela é capaz! Maternar é contar ao sujeito quem ele é e 
capacitá-lo para ser quem ele quer ser. Este é o nosso papel sem 
julgamento, sem protocolos, sem diagnósticos.  (p.15). 

 

 

A partir disso, percebo o quanto se torna importante uma clínica humanizada, 

profissionais que saibam respeitar a forma de sentir e perceber o outro, levando em 

consideração sua história de vida e suas experiências, onde se torna necessário o 
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amparo sem julgamentos ou preconceitos que muitas vezes se desdobram em 

diagnósticos imediatos e errados. É essencial a percepção do impacto que esse 

ciclo (gravídico-puerperal) causa na mulher, na família e poder contribuir de forma 

positiva para que seja vivido apenas como um momento de transição e não como a 

oportunidade para o desencadeamento de uma crise. 
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Conclusão 

Ao longo desta pesquisa, apresentei uma área de atuação da psicologia 

desenvolvida recentemente, conhecida como Perinatal, ressaltando a importância do 

pré-natal psicológico, que é um instrumento desta área, tal como o lugar do 

psicólogo que se propõe a desenvolver este trabalho e a sua contribuição na vida de 

cada um que por ele passa, como também seus recursos e técnicas em todo o ciclo 

gravídico-puerperal, levando em consideração que a gravidez é uma experiência 

que pertence à família e não se concentra apenas na gestante, enfatizando não 

somente o nascimento do filho, mas o da mãe e do pai, independente de serem pais 

primíparos ou multíparos, pois há diferença  em serem pais de um e de dois.  

De acordo com a literatura utilizada, pode-se afirmar que a chegada de um 

novo membro, independente de ser primogênito ou não, exige reajustamento na 

dinâmica familiar e isso, consequentemente, afeta cada um dos membros da família. 

Torna-se importante, neste novo ciclo de vida, que cada indivíduo seja 

acompanhado e assistido por um psicólogo, a fim de que consiga lidar melhor com 

as demandas decorrentes deste período familiar. 

Como visto anteriormente, a família passa por muitas transições, e estas 

exigem novas adaptações, o que pode gerar o estresse por se tratar de um novo 

período de vida, pois o indivíduo muitas vezes não sabe lidar com as mudanças e 

uma crise se desencadeia, provocando o desajuste familiar.  

O ciclo gravídico-puerperal é considerado um período de transição na família, 

já que muitas mudanças ocorrerão a partir da descoberta da gravidez até a chegada 

do bebê, o que gera medo, insegurança, sentimentos ambivalentes em cada 

membro. É um momento desafiador para a família e, se não conseguirem suportar 

todas as mudanças exigidas, em vez de uma simples transição, uma crise se 

estabelecerá trazendo muito desconforto para o casal ou a família. 

Em outro momento, vimos os atravessamentos que a família enfrenta, mas, se 

for acompanhada por um profissional qualificado, um psicólogo, poderá sentir bem 

menos os impactos da gestação, do parto e do puerpério, as demandas trazidas por 

cada um poderão ser amenizadas, o que proporcionará a vivência deste novo ciclo 

de vida de forma mais saudável, pois, além de todas as mudanças sociais que 

acontecem com a gestante, seu parceiro e os possíveis filhos mais velhos ainda são 

atravessados por alguns aspectos psicológicos da gravidez, parto e puerpério que 
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muitas vezes estão ligados aos fatores socioculturais e a história pessoal. Cada 

trimestre da gestação vem carregado de novidades, sensações, e cada família 

vivencia de uma maneira diferente a gravidez, assim também como o parto e 

puerpério.  

Concluo que o impacto da perinatalidade na gestante, parceiro e possíveis 

filhos mais velhos é grande e, por isso, precisa ser acompanhado por um psicólogo, 

para deste modo evitar diagnósticos precoces que levam a uma medicalização 

desnecessária. Contudo, existem casos em que definitivamente a saúde mental 

precisa ser acompanhada através de medicamentos, mas não apenas, e sim incluir 

o acompanhamento psicológico.  

Percebo o quanto se torna importante uma clínica humanizada, profissionais 

que saibam respeitar a forma de sentir e perceber o outro, levando em consideração 

sua história de vida, suas experiências, onde seja fundamental o amparo sem 

julgamentos ou preconceitos, pois, deste modo, o psicólogo poderá contribuir de 

forma positiva para que este ciclo seja vivido apenas como um momento de 

transição e não como a oportunidade para o desencadeamento de uma crise. 

 É indispensável a presença do psicólogo, seja em um consultório particular, 

em um hospital ou em um trabalho multidisciplinar direcionado às gestantes e aos 

familiares. Independente do espaço e o local de trabalho, o mais relevante é que o 

objetivo seja o de proporcionar um espaço para que cada paciente relate e dê nome 

às suas angústias, a fim de que consigam se superar e trazer uma nova significação 

a sua vida.  

Assim como o pré-natal obstétrico, o pré-natal psicológico deveria ser indicado 

às gestantes e familiares, pois não só a saúde materna biológica e a do feto são 

importantes, mas também a emocional e psíquica de toda família, e é nisso que o 

pré-natal psicológico busca intervir. Sem o conhecimento deste trabalho, muitos 

sujeitos correm para o imediatismo, desejando tratamentos instantâneos para se 

“curarem” rapidamente dos seus males emocionais, e não escolhem percorrer um 

caminho que de repente seja mais longo, porém mais efetivo, como no caso da 

terapia.  

O meu objetivo com a realização dessa pesquisa foi apresentar a eficácia do 

acompanhamento psicológico durante a gravidez, o parto e puerpério, a fim de que a 

família possa alcançar êxito em todas as transições e saber lidar com as demandas 

decorrentes deste período.  
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Ressalto que esta área da Psicologia e sua contribuição às famílias 

gestantes, assim como a bibliografia a respeito do pré-natal psicológico, até o 

presente momento, são pouco conhecidas no Brasil.  

Finalmente, espero ter colaborado com a propagação deste trabalho pioneiro 

neste país e que novas pesquisas sejam realizadas, pois acredito que a Psicologia 

Perinatal tem muito a acrescentar às famílias. 
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