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Introdução:  a criação de espaços de educação em saúde sobre o pré-natal 
 possibilita a troca de experiências e conhecimentos entre as mulheres e os 
profissionais de saúde, tornando esse momento de suma importância, sendo 
considerado  a  melhor  forma  de  promover  a  compreensão  do  processo  de 
gestação.  Objetivo: descrever  as  experiências  vivenciadas  através  das 
práticas desenvolvidas pelas residentes de Enfermagem e Psicologia em um 
grupo de gestantes, realizado em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
em um município do interior do estado do Rio Grande do Sul. Procedimentos 
Metodológicos: trata-se de um relato de experiência das práticas vivenciadas 
pelas residentes de Enfermagem e Psicologia, participantes de um Programa 
de  Residência  Multiprofissional  em  Saúde,  em  um  grupo  de  gestantes, 
realizado  em  uma  ESF  na  qual  estão  inseridas.  O  grupo  de  gestantes  já 
acontecia há alguns anos na unidade, porém, a adesão das gestantes não era 
considerável e optou-se pelo término do grupo. O novo grupo foi pensado e 
criado, a fim de atender uma demanda emergente no município, relacionada ao 
aumento do número de casos de óbito infantil. Os encontros são realizados a 
cada quinze dias, na própria unidade, antes da consulta de pré-natal com a 
profissional médica, de modo que as gestantes não precisassem se deslocar 
até  a  unidade  somente  para  o  grupo.  Resultados:  a  partir  dos  encontros, 
oportunizou-se a criação de vínculo com as gestantes, fazendo com que se 
sentissem acolhidas e seguras para que trouxessem suas dúvidas e angústias. 
Percebeu-se  que  as  questões  que  mais  preocupam  as  gestantes  são 
relacionadas  aos  fatores  psicológicos  da  gestação  e  conflitivas  familiares. 
Conclusão: a  criação  de  dispositivos  que  valorizem todos  os  aspectos  da 
gestação, sejam eles físicos, psicológicos ou sociais, tornam-se fundamentais 
para  um  cuidado  integral.  Assim,  o  grupo  foi  criado  com  a  finalidade  de 
intensificar  o  cuidado  durante  este  período,  propiciando  acolhimento  as 
gestantes, para que possam trazer suas dúvidas e inquietações, fazendo da 
gestação um período tranquilo e seguro.
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