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Ciclo gravídico puerperal 

  

• Período marcado por alterações significativas na 

vida do casal, que envolvem aspectos sociais, 

profissionais, familiares, conjugais e 

principalmente pessoais 

• Concretização do desejo da maternidade 

• Sentimentos ambivalentes diante de uma 

gestação 

• Presença de fantasias com relação ao bebê 

 



Genética 

 

• Genética: campo da saúde em que o 

psicólogo vem sendo gradativamente 

solicitado a contribuir 

 

 

• Destaque no trabalho em equipe 

multidisciplinar  

 

 



Psicologia 

    

Impacto psicológico  

↓ 

paciente/pais/família  

↓ 

 suporte nos momentos iniciais 

↓ 

 adaptação e aprendizado para lidar com 

as situações 



Psicólogo 

  

• Auxiliar na transmissão das 

informações, no processo de 

comunicação 

 

 * Observar a reação provocada por essas 

informações 

 

* Ter ciência de que estão envolvidos 

aspectos racionais, mas também 

emocionais, éticos, religiosos e legais 



Psicologia 

• Avaliar o grau de compreensão do casal 

 

• Considerar aspectos individuais, 

influencias etnoculturais, religiosas, 

valores morais, socioeconômicos e 

psicológicos, evitando a coerção ou 

imposição de valores 

↓ 

Sucesso do Aconselhamento Genético 



PLANEJAMENTO FAMILIAR  

LEI N° 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996. 

 

  Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas 
seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo 
Congresso Nacional) 

        I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e 
maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com 
dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 
sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato 
cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa 
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, 
incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, 
visando desencorajar a esterilização precoce; 

 

        § 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização 
depende do consentimento expresso de ambos os 
cônjuges. 



Avaliação Planejamento Familiar 

 

- História de vida 

- História da sexualidade 

- História gestacional      

- Consciência dos métodos contraceptivos 

- Cuidados com a saúde do casal 

- Rede de apoio social 

- Investigado o real desejo de não mais gestar 



Avaliação Planejamento Familiar 

- Presença do companheiro para avaliação, 

seu posicionamento com relação ao 

método futuro do casal 

- Perspectiva de futuro do casal 

- Capacidade de crítica com relação ao 

futuro do casal 

- Continuidade com os cuidados com a 

saúde da mulher após a escolha do 

método 

- Investigado o real desejo do casal em não 

ter mais filhos  



Avaliação Planejamento Familiar 

- Retomada das consultas anteriores 

-Retomadas questões importantes da 

entrevista em conjunto com o companheiro 

-Verificado se o casal discutiu sobre a 

entrevista em casa 

- Reavaliado o uso de outros métodos 

- Em caso de LT reforçado o caráter 

irreversível  



Considerações finais 

- O desejo de gestar e o desejo de ser pais vai 

além do diagnóstico 

- Querer ter um filho como forma de mostrar o 

lado saudável 

- O prazer em ter um filho por vezes esconde 

o sentimento de culpa por estar transmitindo 

a herança genética 

- Importância do trabalho em equipe 

multiprofissional 

 



OBRIGADA! 


