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RESUMO 

Guidugli, S.K.N. (2015). Coração Aflito: repercussões emocionais na gestante de feto  
cardiopata. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 

 

Minha experiência clínica atendendo gestantes com diagnóstico de cardiopatia fetal pôde 
propiciar a observação de alterações na condição emocional das pacientes que se 
mantinham em acompanhamento psicológico no hospital de Cardiologia, que passou a 
recebê-las desde o período pré-natal até o nascimento do bebê, para que estes fossem 
submetidos às intervenções cardíacas necessárias. Esta percepção motivou a pesquisa 
sobre a natureza destas repercussões emocionais uma vez que a gestação é considerada 
um período de transição e de crise para a mulher, no qual precisa se reorganizar 
emocionalmente devido às mudanças com a vinda do filho, bem como às expectativas e 
idealizações inerentes. O objetivo foi identificar as repercussões emocionais mais 
significativas a partir de aspectos da psicodinâmica das gestantes, visando contribuir para 
a assistência a esta população. O método utilizado foi o clínico qualitativo, tendo como 
instrumentos: a entrevista semidirigida e as técnicas projetivas, Desenho da Figura 
Humana (DFH) e Teste de Apercepção Temática (TAT). Foi realizada a análise de 
conteúdo, conforme Bardin, de uma sessão de atendimento psicológico, gravada, com o 
consentimento das participantes, e transcrita posteriormente. Os resultados confirmaram 
a presença de repercussões emocionais significativas, dentre elas: os sentimentos de 
impotência e de posse em relação ao bebê, sentimento de culpa pelo diagnóstico fetal, 
angústia de morte, desamparo, não aceitação do diagnóstico e medo do desconhecido. A 
partir da análise psicodinâmica, identificou-se também: as principais ansiedades das 
gestantes - conhecer o bebê, de separação e do parto; os mecanismos de defesa 
atuantes - negação, regressão, identificação, racionalização e idealização- e as principais 
formas de enfrentamento - confiança na equipe, acreditar que a barriga é a forma possível 
de proteção do bebê, controle emocional, busca de conhecimento sobre a cardiopatia, 
identificação com outros pais na mesma situação e oferecimento de ajuda a estes, e a fé. 
No DFH destacaram-se: a inclinação das figuras femininas e masculinas, que pode estar 
relacionado à tentativa de manter um equilíbrio corporal em virtude das modificações 
físicas ao final da gestação; a assimetria apresentada em metade dos desenhos, 
analisada como possível forma de expressar a percepção das anomalias corporais dos 
bebês, embora a cardiopatia não possa ser visualmente observada, pode se relacionar às 
fantasias sobre a aparência do bebê malformado. No TAT perceberam-se importantes 
conflitos como dependência x independência e maternidade x afiliação, com o uso de 
mecanismos de defesa tais como a regressão, racionalização e idealização. Concluiu-se 
que o diagnóstico de cardiopatia fetal traz intensas repercussões emocionais, 
relacionadas às fantasias de morte sobre o nascimento do filho, sendo atribuída ao parto 
uma representação simbólica ainda mais angustiante que nas gestações comuns ou não 
caracterizadas como de alto risco, pois parece ser vivenciada inicialmente como uma 
situação “quase-certa” de morte, o que torna importante que o acompanhamento 
psicológico seja oferecido nas instituições de saúde, por todo o ciclo gravídico-puerperal. 

Palavras-chave: Cardiopatia congênita. Gravidez de alto risco. Gestantes. Feto. 
Diagnóstico pré-natal.  
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ABSTRACT 

Guidugli, S. K. N. (2015). Afflicted heart: emotional repercussions of fetal heart disease in 
pregnant women. MSc Dissertation, Institute of Psychology, University of São Paulo, 
São Paulo. 

My clinical experience serving pregnant women with diagnosis of fetus with heart disease 

made it possible to observe changes in the emotional condition of the patients who 

remained in counseling in the Cardiology Hospital, which has been admitting them from 

the prenatal period to childbirth, so that they were subjected to the necessary cardiac 

interventions.  This realization led to research into the nature of these emotional 

repercussions since pregnancy is considered a period of transition and crisis to the 

woman, who needs emotional restructuring due to changes related to the child's coming, 

and the inherent expectations and idealizations. The objective was to identify the most 

significant emotional repercussions from the psychodynamic aspects of pregnant women, 

in order to contribute to their assistance. The research followed a clinical-qualitative 

method, with the following instruments: semi-structured interviews and projective 

techniques, the Human Figure Drawing Test (HFD) and Thematic Apperception Test 

(TAT). Content analysis was carried out according to Bardin during psychological 

counseling sessions, recorded with the consent of the participants, and later transcribed. 

The results confirmed the presence of significant emotional repercussions, such as: 

feelings of powerlessness and possession over the baby, guilt over fetal diagnosis, death 

anxiety, helplessness, denial and fear of the unknown. The psychodynamic analysis also 

identified: the main anxieties of pregnant women – knowing the baby, separation and 

childbirth; the active defense mechanisms – denial, regression, identification, 

rationalization and idealization; and the main coping mechanisms – confidence in the 

team, belief in the belly’s protection, emotional control, pursuit of knowledge about the 

disease, identification with other parents in similar situations and the ability to extend help 

to them, and faith. HFD highlighted: the angle of the female and male figures, which may 

be related to trying to maintain body balance because of physical changes at the end of 

pregnancy; the asymmetry identified in half of the drawings, analyzed as a possible way to 

express the perception of bodily abnormalities of babies which, even in the absence of 

visual observation of the abnormalities, can relate to fantasies about the appearance of a 

malformed baby. TAT showed important conflicts such as dependence vs. independence 

and motherhood vs. affiliation with the use of defense mechanisms such as regression, 

rationalization and idealization. The research concludes that the diagnosis of fetal heart 

disease causes intense emotional distress, related to death fantasies during childbirth – 

with childbirth having a more distressing symbolic representation than during ordinary or 

low-risk pregnancies, since it seems to be early experienced as a situation of “almost 

certain” death, which makes it important that health institutions offer psychological 

counseling throughout the pregnancy and childbirth. 

Keywords: Congenital heart disease. High-risk pregnancy. Pregnant women. Fetus; 

prenatal diagnosis 
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