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RESUMO
Introdução: A gestação é um período propício para ações interdisciplinares de
promoção da saúde, envolvendo a compreensão de aspectos físicos e psicológicos.
Objetivo: Realizar intervenções interdisciplinares em grupo de gestantes visando a
promoção da saúde materno-infantil, abordando aspectos psicológicos e emocionais.
Método: Grupos semanais realizados por equipe interdisciplinar de professores e
acadêmicos de Medicina, Psicologia, Odontologia e Fisioterapia. Participaram de 4
intervenções, 27 gestantes do ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia, Casa da
Gestante do Hospital Universitário da ULBRA/GAMP, nos meses de abril a maio de
2018. Os temas abordados foram relacionados a cuidados no desenvolvimento da
primeira infância, vínculo mãe-bebê, autocuidado materno e rede de apoio. Resultados
e Discussão: Durante os grupos, surgiram preocupações relacionadas à saúde mãebebê, sentimentos de medo, insegurança e esperança, bem como fatores de risco e
proteção. O papel da Psicologia na equipe interdisciplinar contribuiu para a abordagem
dos fatores emocionais presentes na gestação, aliado às informações ligadas à
educação em saúde contempladas pelas outras áreas do conhecimento presentes nos
grupos. Considerações finais: A intervenção em grupo, com a colaboração da
Psicologia, pode se tornar eficiente, visto que as participantes trocam experiências e
informações entre si, havendo desta forma identificação e reflexões mútuas.
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