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PALAVRAS-CHAVE: Gestação; Grupos terapêuticos; Sintomas Psíquicos.  

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: A gestação é um período delicado, no qual a 
mulher está sujeita a alterações tanto físicas, devido às reorganizações hormonais, 
bioquímicas e corporais, quanto sociais, envolvendo a adaptação de um novo papel 
social e da sua identidade. Dessa forma, a gestante se encontra exposta há diversos 
sentimentos a serem elaborados, estando vulnerável à ansiedade e à depressão 
(KLEIN; GUEDES, 2008). O período do pré-natal favorece a intervenção devido ao 
constante contato das gestantes com profissionais da área da saúde (LARA et al., 
2010). Outro aspecto que torna relevante realizar uma intervenção durante o período 
perinatal, são os possíveis efeitos no bebê. Um estudo demonstrou que filhos de mães 
deprimidas apresentaram níveis elevados de noradrenalina e cortisol, desregulação 
acentuada do sono e pequena resposta a expressões faciais (FIELD, 1998). Também 
foi constatado em pesquisas que os bebês demonstram mais descontentamento e 
menos vocalização (FIELD, 1995). Estudos com crianças mais velhas que cresceram 
com mães depressivas apontaram para maior propensão à intolerância à frustração, 
introversão, apego inseguro e dificuldade de separação decorrentes do 
desenvolvimento em um ambiente estressante e com uma figura parental distante, 
menos afetiva e possivelmente negligente nos cuidados (CICCHETTI, ROGOSCH e 
TOTH, 1998; GOODMAN e GOTLIB, 1999). Outras possíveis consequências são o 
atraso no desenvolvimento neurológico e a desregulação emocional (FIELD, 1998; 
MONK, 2001). DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Os encontros foram realizados em 
três Unidades Básicas de Saúde da cidade de Curitiba, Paraná, com gestantes entre 
vinte e trinta semanas. Foi explicado às gestantes o projeto, esclarecido que fazia parte 
de um estudo de mestrado e caso aceitassem participar, era realizada uma breve 
entrevista estruturada com alguns dados sociodemográficos e aplicada a Escala 
Hospitalar de Ansiedade e Depressão – HAD. Se o resultado do HAD fosse igual ou 
maior que onze para ansiedade ou depressão, como o sugerido na literatura, as 
gestantes eram convidadas a participar de um grupo terapêutico de duração de dois 
encontros realizado em sua Unidade Básica de Saúde (ZIGMOND e SNAITH, 1983). 
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No grupo foram abordados assuntos relacionados à ansiedade, depressão e gestação, 
porém observou-se uma grande demanda de assuntos não relacionados a esses 
aspectos, como conflitos familiares. Para conduzir o grupo intervenção foi utilizada a 
abordagem psicanalítica com enfoque na associação livre. Após o parto, é realizada 
uma segunda aplicação do questionário, em até quarenta e cinco dias após o 
nascimento do bebê, para avaliar os resultados do grupo. Além da realização dos 
grupos, foi elaborado uma revisão sistemática com foco em pesquisas que avaliam os 
efeitos de grupos de intervenção psicológica em mulheres grávidas com indicativos de 
ansiedade e depressão. Os artigos foram procurados em dois bancos de dados de 
literatura eletrônica (PubMed e BVS, acessados em outubro de 2018) que foram 
selecionados de acordo com a cobertura da literatura psicológica específica para o 
estudo. Os termos de pesquisa utilizados foram (gestante OU gravidez) E (ansiedade) 
E (depressão) E (intervenção grupal pré-natal).  RESULTADOS ALCANÇADOS: 
Durante as sessões grupais o que mais pode ser observado, foi a emergência de 
assuntos que nada tinham a ver com a gestação, mas que as gestantes acabavam 
atribuindo à criança. Por exemplo, conflitos com seus maridos, conflitos sobre sua vida 
profissional e conflitos em relação a sua própria feminilidade. E, de maneira muito 
compreensível, uma conseguia ajudar a outra a partir de alguma experiência já vivida. 
Sendo assim, observa-se a presença de um fenômeno característico da psicanálise, a 
identificação projetiva. O conceito criado por Melanie Klein é colocado como 
mecanismo de defesa primitivo, originado nas relações objetais primitivas e que se 
apresenta na interrelação entre os sujeitos, no qual o ouvinte tem sua mente acometida 
pelo mecanismo e ocorre um processo de repetição (CAVALARI e MOSCHETA, 2007; 
ZIMERMAN, 2000) De acordo com revisão sistemática realizada, nenhum estudo foi 
encontrado que utilizasse da associação livre como intervenção psicológica. Ou seja, 
não é usual a utilização da associação livre em grupos de intervenção psicológica em 
gestantes com ansiedade e/ou depressão. Os métodos de intervenção mais 
encontrados foram de terapia interpessoal, terapia cognitiva comportamental e 
intervenção psicoeducacional. Um fator predominantemente complicador para esta 
pesquisa, foi a vinculação das gestantes que participaram dos grupos, sendo atribuído 
pelo número pequeno de sessões grupais. Na revisão sistemática pode-se perceber 
que a maioria dos estudos selecionados desenvolveram seis sessões grupais ou mais 
(BITTNER ET AL, 2014; MC GREGOR ET AL, 2014; LARA ET AL, 2010; GREEN ET 
AL, 2015; FIELD ET AL, 2013; AUSTIN ET AL, 2008). A respeito do HAD, na 
experiência dessa pesquisa há concordância com Botega et al. (1995) que aponta que 
a pequena quantidade de itens prejudica o rastreamento na identificação de algum 
transtorno de humor, também questiona se o instrumento não se torna facilmente 
manipulável pelo sujeito avaliado devido à presença da pontuação das respostas. 
Ademais, a literatura sobre o assunto aponta que a participação de gestantes em 
grupos, tem se mostrado de forma válida, uma vez que, além de trazer pontos e 
questões terapêuticas à tona, oferece um suporte para essas gestantes (SARTORI, 
VAN DER SAND; 2004).  

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se fortemente a utilização de grupos terapêuticos 
para gestantes que apresentam sintomas de depressão e/ou ansiedade, pois de acordo 
com a revisão sistemática, a maioria dos estudos revisados apresentou resultados 
positivos em relação aos grupos terapêuticos. O mesmo ocorreu na bibliografia 
revisada, apontando benefícios tanto para a criança quanto para a mãe.  
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