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R E S U M O 

Foi feita uma revisão da literatura sobre gravi 

dez, relacionada com a imagem corporal, com a obesidade e 

com o desenho da figura humana e também uma revisão daquela 

que diz respeito à procedência do método psicoprofilático na 

assistência pré-natal e sua tendência atual. Em seguida, em 

um estudo prospectivo, através de um questionário específico, 

caracterizou-se uma população de vinte gestantes com aSSls 

tência psicoprofilática (APPN) e outra de dezoito gestantes, 

sem esta assistência e que são de nível sócio-econômico 
... 

me 

dio e alto. Finalmente, analisou-se o desenho da figura hu 

mana que elas fizeram nos três trimestres da gestação. O ins 

trumento utilizado foi o Teste da Imagem Corporal da gestan 

te (ICG). O ICG consta da técnica do desenho da figura hum a 

na de Karen Machover (desenhe uma figura e agora a do sexo 

oposto), acrescida da técnica de Helena Savastano (agora de 

senhe a senhora). Este desenho da auto-imagem possibilita à 

pessoa projetar a sua própria configuração em um plano da 

realidade presente mais consciente - a gestação. 

Uma das conclusões do questionário foi que, 

nas primigestas, o entusiasmo do casal e o apoio do mari 

do são estímulos para que a mulher sinta-se "grávida bonita" 
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e aprec~e a sua nova estética mais do que as com mais de 

uma gestação. 

Destacam-se quatro das conclusoes do testeICG: 

19) A projeção inconsciente da figura femini 

na tende a se igualar, em percentual, com a projeção cons 

ciente, principalmente nos desenhos das gestantes que se 

submeteram ao atendimento psicoprofilático. 

29) Acrescentam-se as ansiedades das gestan 

tes aquelas relacionadas com as modificações do esquema 

corporal. 

39) O segundo trimestre da gestação mostra ser 

o período em que se concretiza a situação de crise. 

49) O amadurecimento psicobiológico se pro 

cessa no decorrer da gravidez. As gestantes com APPN ven 

cem esta crise com menos conflitos do que as gestantes sem 

APPN. 

Sugere-se ser necessário que os Serviços de 

Saúde Materna tenham recursos, a fim de manterem equipes 

profissionais especializadas em proporcionar atendimento 

psicológico às gestantes, como medida de prevençao primá 

ria. Sugere-se, também, a continuação do estudo com o reG 

nos três trimestres da gestação com a finalidade de pesqui 

sa e como complemento do diagnóstico da personalidade. 
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S U M M A R Y 

The li terature on pregnancy related to corporal 

lmage, obesity and to the drawing of the human figure, as well as 

that refering to the provenance of the psychoprophylactic 

method in pre-natal care and i ts present trends, was reviewed. 

After that, in a prospective study undertaken 

by means of a specific questionnaire, a population of 

twenty pregnant women submitted to psychoprophylactic care 

and another of eighteen who were not undergoing this method 

were characterized. 

Finally, the drawing of the human 

performed by these two populations throughout the 

figure 

three 

trimesters of pregnancy was analysed. The instrument used 

was The Pregnant Woman's Corporal Image Test. This consists 

of Karen Machover's drawing of the human figure technique 

(draw a figure and now of the opposite sex) to which lS 

added Helena Savastano's one (and now draw yourself). This 

self-image drawing allows the person to project her own 

configuration in the most conscious present reality - the 

pregnancy. 

The populations thus studied were of the middle 

and upper socio-economic classes. 

One of the conclusions drawn from the 

questionnaire was that, in those women expecting for the 

first time, the couples' enthusiasm and the husbands' backing 
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were most stimulating towards these women acUEUly feeling 

pretty and enjoying their new aesthetics ;far more than those 

who had been through several pregnancies. 

The following were the four maln conclusions 

drawn from The Pregnant Womants Corporal Image Test: 

1st - The unconscious projection of the female 

figure tends to be equal, in percentage, to the conscious 

projection, especially in the drawings of those submitted 

to ps~choprophylactic care. 

2nd - Anxiety of the expectant JIDthers is added 

onto by further anxiety due to changes in the corporal scherne. 

3rd - The second trimester proves to be the 

period ln pregnancy where the crisis situation is established. 

4th - Psychobiologic maturation is processed 

throughout pregnancy. The expecting mothers undergoing 

psychoprophylactic care overcome this crlS1S with less 

conflicts than those who are noto 

It is suggested thatMaternal Health Services 

should have resources in order to maintain specialized 

professional teams supplying psychological care to pregnant 

women, as a primary prevention step. It is also suggested 

that further studies be undertaken as regards The Pregnant 

Woman's Corporal Image Test in the three trimesters of 

pregnancy pursuing research and as 

personality diagnosis. 

a complement to 



1, INTRODUÇÃO 



"A Obstetrlcia reflete o grau de ci 

vilização de um povo~ pois revela o 

zelo que se tributa à mae e ao futu 

ro cidadão~ finalidade suprema da po 

lltica social de todos os tempos." 

(Briquet~ 1939) 

1. INTRODUÇÃO 

A história da obstetrícia, através dos -secu 

los, tão bem sintetizada por grandes expoentes da obste 

trícia brasileira, estudos psicológicos e questões de fe 

minilidade e masculinidade, apresentadas em trabalhos an 

tropológicos, sociológicos, ideológicos, nos mostram que 

a evolução técnica-científica trouxe um conhecimento médi 

co especializado, abrindo margens para novas polêmicas e 

pesquisas em todas essas áreas, inclusive na da arte obs 

tétrica (Beauvoirs~ 1960; Briquet 1S , 1939; Deutsch 37 ,1949; 

Langer69 , 1978; Mead 83 , 1954; Mead 84 , 1971; Read 100 , 1953; 

Rezende 102 , 1974; Saffioti 109 , 1979; Schilder 11S , 1942; 

Stavenhagen,127 , 1980; Tiffany 132, 1980; Videla 148 , 1974). 

Briquet 15 (1939) divide a História da Obste 

trícia em três períodos: Antigo, Médio e Moderno. A pr~ 

melra fase do Período Antigo caracteriza-se pelo fato do 

parto ser considerado como um processo que provoca medo e 

admiração no homem não letrado, atribuindo-se a ele pode 

res mágicos; a parturiente, nesta fase, submete-se a seu 
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trabalho, isoladamente. Na segunda fase desse Período, o 

socorro obstétrico é entregue as mulheres mais velhas e 

experientes; na fase seguinte, época de Hipócrates, con 

fiam-se à obstetriz os cuidados com a parturiente; o médi 

co só é chamado em casos de distócias. No Período Médio, 

o aprimoramento das técnicas cientificas não dá relevo à 

Obstetrícia, não obstante apoiar-se nos conhecimentos de 

Hipócrates. Explica-se o fato pela religião que ~ a se 

paraçao das mulheres e o restrito convívio delas com os 

homens. Somente no Período Moderno (de 1513 a 1800),cara~ 

terizado por fases de aperfeiçoamentos contínuos de estu 

dos anatômicos, de cirurgia e da inauguração do ensino obs 

tétrico universitário, é que coube aos cirurgiões, além 

das obstetrizes, a prática do parto. Mas o marido ainda 

era excluído de qualquer atividade e, inclusive, mantido 

longe da sala de parto. 

A obstetrícia brasileira, no Período Contem 

porâneo, reflete a evolução clínica, principalmente nos 

grupos do Rio de Janeiro, da Bahia e de são Paulo. Encon 

tramos, nessa época, nomes insignes de Professores e Obs 

tetras, lecionando em Escolas Médico-Cirúrgicas, em Cur 

sos de Obstetrícia e criando Maternidades (Briquet15
, 1939). 

~ nesse período que o Curso de Enfermagem e Obstetrícia 

foi criado e reconhecido em São Paulo (Carvalho 21
, 1980). 

O sucessivo progresso médico-científico deter 

mlna a necessidade de se implantarem novas práticas e téc 

nicas assistenciais no campo da Medicina em geral e da 

Obstetrícia, em particular. Esta recebeu as novas influên 
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cias, deixando de ser simplesmente uma arte para conver 

ter-se em uma ciência ante uma série de demandas mater 

no-fetais como a intoxicação gravídica, a incompatibilida 

de de RH, a mortalidade perinatal, as enfermidades 

nitas e a patologia pré-natal. A preconização dos 

.... 
cong~ 

méto 

dos preventivos dos "riscos gravidicos" e a Teoria da Cri 

se vieram contribuir para o auge da segurança da gestant~ 

da parturiente, da puérpera, do feto e do naciturno (Bpuns 

& Cooper 16
, 1961; CapZan 18 , 1957; CapZan 19 , 1964; Ciari & 

AZmeida 21t , 1972; DeZascio & AZmeida 36 , 1974; Maier 75
, 1969; 

Osuna 93
, 1979). 

Mas, com o início da socialização da medicin~ 

passa a relação médico-paciente a um nível objetaI, refle 

tindo no atendimento obstétrico e repercutindo no futuro 

par mãe-filho. 

Muitos profissionais, visando a suprir as ne 

cessidades afetivas da gestante e a dor da parturição, ln 

troduziram o método psicoprofilático. Baseado no conheci 

mento da fisiopatologia da contração uterina e do poder 

da palavra, segundo a teoria do reflexo condicionado de 

Pavlov, este método mostra a importância da ação educati 

va da equipe médica na assistência pré-natal (Gavensk y It8, 

1971; Lamaze 68 , 1955; Read 100 , 1953; VeZvovski et aZ 11t6 , 

1963). 

Nos últimos anos, os aspectos psicossociais 

começaram a receber a devida atenção por parte de equipes 

multiprofissionais, reforçando o campo da ação educativa 
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pré-natal e incluindo a relação interpessoal do grupo fa 

miliar. Desta maneira, a atenção atingiu não somente a 

gestante e a criança, mas também o núcleo familiar. Haja 

vista os temas abordados atualmente: "Nós estamos grávi 

dos" de MaZdonado et aZ 77 (1979), "Que fazer quando e mu 

lher fica grávida e o marido tambêm,,98, e clínicas obstê 

tricas com especialistas para "casais grávidos". Este en 

foque visa a uma preparação conj unta de casais sobre os as 

pectos financeiros, clínicos e educacionais de quem pr~ 

tende ser pai e mãe. Visa, também, a integrar o marido na 

técnica do método psicoprofilático e em certas manifesta 

ções emocionais da gestante a fim de que possa participa~ 

na hora do parto, apoiando a mulher a dar ã luz. 

As recomendações para o casal visitar o pedi~ 

tra, trimestralmente, durante a gestação, vem consolidar 

a relação mãe-filho-pai logo após o nascimento e estrutu 

rar uma relação familiar mais compreensiva 

(Araújo 2, 1980; Irianni 63 , 1980). 

e "°1 tranqul a 

o enfoque antropológico necessário aos progra 

mas de especialização obstétrica tem sido insistido por 

KeZZy (citado por Cosminsky31 , 1978) ao referir-se, funda 

mentalmente, às crenças e práticas locais relacionadas com 

a atenção dada à gravidez, parto e puerpério (Cosminsky31 ~ 

1978; Siah. 122
, 1981). 

Com esse evolver, a Saúde futerno-Infantil pa~ 

sou a ser um problema universal importante. ~ um campo de 

contínua pesquisa e a Organização Mundial de Saúde tem da 
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do prioridade a programas de saúde para este grupo especi 

fico~S (1979). Entre nós, os Programas de Assistência 
.. 
a 

Gestante da Coordenadoria de Saúde do Estado procuram dar 

esta assistência nos Centros de Saúde como atividade de 

prevençao primária120 (1980). 

A Medicina está em condições de desenvolver 

plenamente a proteção à Saúde Materno-Infantil, mas tor 

na-se bastante complexa nas comunidades menos desenvolvi 

das e desprovidas de recursos. Ao lado dos aspectos sani 

tários, demográficos e econômicos, próprios dos países em 

desenvolvimento, surgem os de ordem sócio-cultural. Este~ 

como diz Ciari Jr. 23 (1973), Ciari Jr. & Almeida 24 (1972) 

irão influir sobre o comportamento do paciente, 

tindo na matrícula tardia da mulher em serviços 

repercu 

de -pre-

natal disponíveis. Este fato podemos observar, também, nos 

trabalhos de Alvarenga 1
{ 1978JjBenathar 8

{ 1979)e Candeias 

17 ( 1980). 

Um serviço de saúde ideal na área de Saúde Ma 

terno-Infantil seria aquele que considerasse o indivíduo 

através do ciclo evolutivo nascimento, adolescência, ma 

ternidade e novamente o nascimento. Neste ciclo está com 

preendido o conceito de gravidez do Departamento de Saúde 

Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública da Univer 

sidade de são Paulo (Ciari & Siqueira 25
, 1976). Um ser 

viço de saúde com este conceito dinâmico tem implicações 

interdisciplinares e necessita, para sua complementação, 

de equipe multiprofissional. 
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Dr. Ciro Ciari Jr., saudoso Professor desse De 

partamento, interessado nos problemas psicológicos de ges 

tantes, solicitou-nos um estudo sobre o assunto. 

1.1 Justifiaativa do estudo 

Não sendo possível investigar as mmrifestaçães 

emocionais da gestante no seu ciclo vital total, nas 

cimento-nascimento, restringimo-nos ao período gest~ 

cional. Neste, houve também, limitações. 

Inspirou-nos os trabalhos de Viaentini 147 Q976) 

e de Soifer 124 (1976). O primeiro refere-se a uma pe~ 

quisa sobre a auto-percepção de universitários, elabo 

rada através de questionário. Interessou-nos o aspecto 

auto-percepção. Como a mulher grávida se percebe? Mas 

a metodologia dessa auto-percepção foi influenciada p~ 

los estudos de Soifer 124 (1976) com o teste de Projeção 

corpórea (TPC) de Aniceto Figueiras, aplicado em grávi 

das, o que nos fez elaborar o teste da imagem corporal 

da gestante (ICG). 

Segundo Caplan 18 (1957), as manifestações em~ 

cionais da mulher grávida são as mais estranhas,rras pou 

co estudadas. Há inúmeras investigações, o desconheci 

mento, porém, persiste devido à falta de uma equipe mul 

tiprofissional e de técnicas apropriadas para se pe~ 

quis arem de maneira global todas as variáveis que afe 

tam o desenvolvimento da gravidez. Na verdade,MaConnell 

& Daston 80 (1961) afirmam que a relação entre as mudan 
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ças psicológicas e somáticas na gravidez tem sido rela 

tivamente inexplorada. Estes autores aplicaram o teste 

de Rorschach e o diferencial semântico de Osgood em 

grávidas de 89 e 99 mês de gestação. Acharam que as a 

titudes através da gravidez parecem estar significante 

mente relacionadas com a avaliação que a gestante faz 

de seu próprio corpo. 

Das "inúmeras manifestações emocionais 11 da gra. 

videz optamos, assim, para investigar aquelas relacio 

nadas com o esquema corporal. 

o uso de um inventário forçaria respostas ob 

jetivas, porém mais controladas; uma técnica projetiva 

nos daria respostas dificilmente controladas. O inven 

tário permitiria uma análise operacional mais objetiva; 

a técnica projetiva iria pecar pela transformação dos 

dados subjetivos em operacionais. Os prós e contras de 

uma e de outra fizeram-nos optar pela técnica projeti 

va, utilizando o teste lCG. Procuramos sanar a subjeti 

vidade da análise, recorrendo a um juiz. 

1.1.1 Fundamentos do teste da imagem corpora~ da 

gestante (ICG) 

Consideralr\óe que uma das manifestações emo 

cionais na gestação é o resultado de um conflito 

entre forças conscientes e inconscientes , procur~ 

mos elaborar um instrumento que detectasse esponta 
J -

neamenteressas forças através da projeção da ima 
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gem corporal. 

o teste da imagem corporal da gestante (rCG) 

está baseado no conceito do esquema corporal de 

Sahilder l14 (1934), elaborado por este autor à luz 

da neurologia e da psicanálise , 

no conceito de Rojas-Bermudes que inclui a estru 

tura social (Rojas-Bermudes 106 , 1978; Savastano & 

NOVO
l13

, 1981) e na técnica do desenho da figura 

humana de Maahover74 (1949) e de Figueira Cin Soi 

fer 124
, 1976). 

Desenhos estão incluidos nas denominadas téc 

nicas expressivas (Kerlinger 67 , 1973; Maahover 74 , 

1949; Van Kolk 134
" 1966) e são interpretados como 

elementos projetivos, pois exprimem as eocções, sen 

timentos e desejos do indivíduo. Em Van KoZk 134 (1966) 

vemos que "os desenhos permitem projeção mais dire 

tamente expressiva dos desejos profundos ou incons 

cientes do que a linguagem escrita ou falada, por 

que nao sao um meio usual de comunicação e têm um 

conteúdo simbólico que é menos reconhecido pelo su 

jeito" . 

Utilizamos os desenhos que estão categoriz~ 

dos dentro da técnica expressiva de desenho temáti 

co sem modelo e com automodelo. A este teste deno 

minamos lmagem corporal da gestante (rCG). O dese 

nho sem modelo é a realização gráfica de um tema 

proposto. Maahover 74
, em 1949, elaborou um teste de 
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personalidade que se enquadra nesta categoria. Con 

siste em solicitar ao sujeito que desenhe uma pe~ 

soa (Draw a person - DAP) e, em seguida, desenhe o 

sexo oposto. Esta técnica tem sido muito utilizada 

em clínicas e em hospitais, no exterior e em nosso 

., - ... palS. O seu uso, em massa, destaca-se nao so pela 

simplicidade de aplicação, pela economia de tempo 

e de material (lápis e papel) como também pela sua 

validade como meio auxiliar de diagnóstico (FZemi~ 

44, 1979; Haworth & Normington 6 o, 1961; Money & w~ 

85,1966; Swensen128 , 1968; Van KoZk134/142, 1966-

1975; Van KoZk & Van KoZk143/146, 1971/1972. 

A técnica expressiva do desenho temático com 

o automodelo é a que introduzimos no presente es 

tudo, acrescentando, após a aplicação do DAP, "ag~ 

ra desenhe a senhora". 

Supuzemos que a figura feminina do par seria 

a projeção da própria pessoa que desenha, mas em 

um plano malS inconsciente, resultante da soma de 

todas as imagens conhecidas e da própria 

cia. Com a figura do auto-desenho, a gestante nos 

dará a configuração voltada mais para si, portanto 

em um plano da realidade presente mais consciente 

- a gestação. Os conflitos existentes serão, natu 

ralmente, projetados nessa figura. Os desenhos por 

nós utilizados tveaam, como finalidade única, a pre 

sente pesquisa a nível exploratório. 
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Esperamos que nossos dados possibilitem uma 

validação de conteúdo, uma contribuição às pesqui 

sas futuras nesse setor, e que sejam de proveito na 

psicoterapia. 

Os objetivos do presente estudo ficaram esta 

belecidos como seguem. 

1.1.2 Objetivos 

1.1.2.1 Imediatos 

a) Descrever as características de 

duas populações, uma com e outra sem a assistência 

psicoprofilática pré-natal (APPN) nos três trimes 

tres da gestação, segundo dados de um questionário 

de entrevista. 

b) Estudar aspectos da personalidade 

dessas duas populações nos três trimestres da ge~ 

tação, segundo a projeção da imagem corporal, uti 

lizando a técnica do desenho da figura humana com 

o teste da imagem cGrporal da gestante (leG). 

c) Verificar se os resultados dos de 

senhos projetados, em nível inconsciente e conSCl 

ente, apresentam sinais de maturidade no decorrer 

dos trimestres. 

d) VeJ'"'1 rú:ar as respostas que possam 

ser comuns à população estudada. 
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1.1.2.2 Mediatos 

a) Divulgar os dados obtidos, a fim 

de permitir novos campos de pesquisa. 

b) Simplificar um instrumento para a 

aplicação em massa. 

c) Proporcionar mais um complemento 

à assistência psicológica pré-natal com orientação 

mais objetiva à vista do desenho da auto-imagem. 

1.2 Revisão da literatura 

Este capítulo versará sobre a revisão bibliográfica 

de assuntos que coadunam com o presente estudo. 

1.2.1 Imagem corporal 

SchiZder l14 (1934), SchiZderl15 (1942), Schilder 116 

(1950), psiquiatra, foi quem primeiro se preocupou 

com a lmagem do corpo, observando, em sua clí 

nica, clientes com lesões cerebrais e difi 

culdades na diferenciação da esquerda e direita. As 

sim, surgiu sua primeira publicação sobre "O esqu~ 

ma do corpo", em 1923. Ao estudar os mecanismos do 

sistema nervoso central, importantes na formação da 

imagem espacial, achou que se devia basear não so 

mente na fisiologia e neurologia, mas também na psi 

cologia. Esta percepção foi-lhe dada tanto pela psi 

canálise como pela psicologia da Gestalt. Para 

Schilder, os problemas de comportamento do indiví 
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duo e os do mundo exterior se correlacionam. Quando 

percebemos ou imaginamos um objeto, não agimos mera 

mente com o aparelho perceptivo; há, sempre, uma per 

sonalidade que experimenta a percepção. "Nós somos, 

em outras palavras, seres emocionais". Assim, SchiZder 
--7 '-'-7 h_ 

116i, focalizando a imagem do corpo, trata-a como um pr~ 

blema psicológico central resultante das impressões 

de nosso sentido e de nossos movimentos: "A lmagem 

do corpo humano significa o desenho de nosso 
.. 

pro 

prio corpo que formamos em nossa mente; é a maneira 

que nosso corpo se nos apresenta, mas nao é formada 

só das sensações, impressões táteis e enervaçoes, 

é o esquema de uma experiência que vai alem de uma 

simples percepção". 

Head (citado por Schilder l16
, 1950, pp 11) con 

sidera o esquema corporal como o conhecimento da po 

sição do corpo, a imagem tri-dimensional que cada 

um tem de seu corpo. Schilder acha que podemos fa 

lar de imagem do corpo ou esquema corporal, pois o 

termo indica não estarmos tratando com meras sensa 

ções ou imaginações, mas com um problema psicológi 

co central de relações entre impressões de nossos 

sentidos e a mobilidade em geral; sugere que nossa 

imagem corporal deve ser estudada, se desejarmos g~ 

nhar uma compreensao mais profunda da psicologia so 

cial. 

o desenvolvimento da imagem do corpo, segundo 

diferentes autores, processa-se devido a um dos se 



13 

guintes fatores: ao papel da dor, às várias sensa 

ções interiores sentidas, à motilidade e controle 

motor e/ou à estrutura libidinosa. Assim, quanto 

ao desenvolvimento, Luque t (citado por Schilder 1 16, 

1950, pp 105), estudando desenhos de crianças, des 

creve a incapacidade de síntese da criança ao de 

senhar a figura humana, demonstrando que, prova 

... 
velmente, o desenvolvimento corporal e paralelo 

ao desenvolvimento sensório-motor. As crianças co 

-locam os braços ou as pernas em lugares nao ade 

quados. Segundo Mucchielli & Bourcier 87 (1966), só 

aos 11-l2 anos de idade o indivíduo tem uma ima 

... 
gem bem formada de seu corpo. Quanto a estrutura 

libidinosa, a teoria psicanalítica é bastante cla 

ra e podemos relacionar o desenvolvimento da libi 

do com a estrutura da imagem do corpo. O eu cor 

poral está presente desde o nascimento. O núcleo 

da imagem do corpo inicia-se na zona oral; cabe 

ça, braços, mãos, troncos, pernas e pés desenvol 

vem segundo este núcleo (Freud citado por CormiUot 

et aZ 29
, 1977; Rojas-Bermudes 106

, 1978; Bernfed ci 

tado por SchiZd.er l16 ,1950). Schilder l16 (1950) re 

conhece, também, ser a maturação que leva ao de 

senvolvimento da imagem do corpo e que nao deve 

mos negligenciar a experiência individual, pois a 

imagem corporal, positiva ou negativa, depende da 

experiência da vida, das atividades, e das 6OCÇõe~ 

Este autor refere-se ainda ao caráter construtivo 
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de forças psíquicas; com a maturação há uma evolu 

ção construtiva que conduz a uma criação de novas 

unidades e configurações. Esta evolução, que Schilder 

inclina-se a denominar princípios da evolução 

emergente,nos parece básica para a compreensão da 

Teoria da Crise de Caplan 19 (1964) e a Teoria de 

Desenvolvimento de Erickson (citado por Maier 75 , 

1969). 

Flllgel (citado por Schilder l16 , lSSO pp203), 

Penichel (citado por Cormillot et aZ 29 , lS77) e 

Machover7~ (1949) referem-se às roupas como tendo 

muitas funções. Têm a função de proteção e de de 

coração; tomam parte na imagem do corpo 

e preenchem a libido narcisista. Esta é especial 

mente vista na atitude da mulher através do seu 

traje. Quando mudamos de roupa, mudamos nossa a 

titude. 

Desde que as roupas tomem parte no esquema 

corporal, elas se identificam com o corpo e podem 

ter o mesmo significado simbólico de suas partes. 

As roupas podem, assim, significar mudanças da 

imagem corporal. Velnos'fOis,que a imagem corporal nao 

é isolada e a sua comunicação é a base de toda a 

função social. 

Segundo Sheldon 121 (1940) o comportamento hu 

mano está em função da estrutura do corpo e for 

ças ambientais influem nesta estrutura. 
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Segundo Fischer & CZeveZand43 (1958), o con 

ceito de imagem corporal não teve especial desta 

que nos textos dbs livros de Psicologia Geral. Em 

um exame desta literatura, os autores citam inúm~ 

ras pesquisas que tratam do tema, relacionando-o 

com sintomatologias específicas de problemas neu 

rológicos, psiquiátricos, hipnóticos, psicossomá 

ticos, sob efeitos de drogas e/ou resultados de 

psicoterapias de comportamento em grupos, de pa 

drões culturais e de respostas fisiológicas. O ob 

jetivo de Fischer & CleveZand43 (1958) é enfati 

zar a importância do conceito que o indivíduo faz 

de seu corpo que irá refletir em seu comportame~ 

to, pois a imagem corporal tem um papel importan 

te no desempenho da personalidade. 

Fischer, Fischer et aI. (citados por Van Kolk 

134, 1966),fazendo estudos sobre a relação entre 

imagem corporal e o padrão de reatividade fisioló 

gica chegaram à conclusão de que as atitudes do 

indivíduo para com os vários setores do seu corpo 

podem influenciar na reatividade fisiológica des 

ses setores. A medida para esta dimensão da lma 

gem corporal recebeu de Fischer & Cleveland lf3 

(1958) o nome de "barrier score". 

Uma abordagem dos princípios psicofisiológi 

cos medidos da periferia do corpo humano, relaci~ 

- ... nados com as respostas do corpo e com as eIIDÇoes, e apr~ 

sentada por Grings & Dawson 54 (1978). 
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Entre nós, o primeiro a dar ênfase ao desen 

volvimento da imagem corporal foi Gr:lnspun55 (1966). 

Este autor escreve que "em conjunto com os acha 

dos sobre as lesões psiconeurológicas, os conheci 

mentos recentemente adquiridos sobre o esquema 

corporal ou a imagem do corpo esclarecem o campo 

etiológico para alguns distúrbios de conduta tl
• Se 

gundo KoZ-b (citado por Gr~'nspun55, 1966) "somente 

quando há perturbações neurológicas ou regressao 

psicológica é que reaparecem as reatualizações de 

lmagens anteriormente gravadas no sistema nervo 

solto 

-Ainda em nosso melO, mas na area de estudo 

da personalidade, através de técnicas projetivas, 

realçamos Van KoZ-k 134 (1966) com a excelente tese 

de doutoramento sobre o desenho da figura humana 

e a imagem corporal de adolescentes. Trabalhos se 

guidos de sua autoria e/ou em colaboração com Van 

KoZ-k atualizam a bibliografia sobre o assunto nas 

áreas infantil e adolescência (Van KoZ-k134/142~966/ 

1975; Van KoZ-k & Van KoZ-k143/14S, 1971/1972). 

Destacamos também a tese de doutoramento de 

BoniZ-ha 13 (1974) sobre a projeção gráfica onde de 

dica um capítulo à imagem corporal, mostrando os 

diversos estudos sobre o assunto. 

Essa diversificação persiste nao só no âmbi 

to do desenvolvimento da personalidade como tam 
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bém no da psicologia social. Assim temos Bem 7 

(1972), Bastor! et aZ ss (1973) que descrevem os 

fatores que influem na maneira de vermos os ou 

tros e apresentam pesquisas de diferentes autores 

nesse campo. Afirmam que, para nós, nada é mais 

importante, com exceç,ão de nós mesmos, do que o 

mundo de outras pessoas e como este mundo influen 

Cla a nossa percepçao. 

Biggs~2 (1980) conclui de suas experi~ncias 

que a visão de imagens proj etadas em slides 

é mais "real" do que o nosso acesso normal ao "self" 

porque é imediata no senso perceptual. Esta visão 

torna-se particularmente útil, quando a imagem do 

corpo é problema central para o sujeito. O "self" 

é definido por Theodorson & Theodorson 130 (1969) 

como sendo "os aspectos da personalidade que con 

siste no conceito do indivíduo, de si mesmo." 

Simplificando, Radford & Kirb y 99 (1976) es 

crevem que a auto-imagem pode estar relacionada 

com o conceito de "modelo": "nós operamos com mo 

delos não só dos outros, mas também, do nosso pró 

prio eu. Um importante componente e talvez o mais 

fácil de apreender é a imagem corporal ... " Um as 

pecto da maturidade parece consistir no desenvol 

vimento de uma auto-imagem estável e realista. Es 

ses autores distinguem a pessoa como tendo uma au 

to-imagem total que incorpora características fí 

sicas e psicológicas. Quanto a estas últimas, pre 
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sume-se que as interações mais importantes sao com 

outras pessoas •. 1: como se aprendêssemos as nossas 

próprias dimensões através das reações dos outros. 

1.2.2 Obesidade e imagem corporaZ 

Considerando que a mulher grávida "engorda", 

achamos que um estudo sobre obesidade ajudaria a 

compreender melhor a problemática de comportame~ 

to, vinculado ao esquema corporal daquela que "se 

sente gorda". 

Segundo CormiZZot et aZ 29
, 1977 a obesidade 

é uma enfermidade; não há cura, senão recuperaça~ 

Estes autores trabalham com obesos e pedem a eles 

que realizem o desenho da figura humana expressa~ 

-do como se veem e como gostariam de se ver. De 

pois de algum tempo de tratamento, repetem o pedi 

do e observam-se as diferenças. CormiZZot et aZ a 

cham que é útil o paciente ver o que fez anterior 

e atualmente. 

Entre as condutas patológicas que pode ter 

o obeso é específica a distorção da imagem corpo 

ralo Esta distorção depende da idade em que come 

çou a obesidade. CormiZZot et aZ 29 1977, assina 

Iam que 41,8% de pacientes obesos de sua clínica 

começaram com a obesidade na infância. As pesqui 

"- ,. sas indicam que as consequenclas da obesidade, 1 

niciada na vida adulta são menos severas do que 
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CormiZZot et aZ. 29 (1977), MuZZins 
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adolescência; 

(citado por 

Wineman 150 , 1980) e Stunkard & MendeZson (citados 

por Wineman 150 , 1980) acharam baixa a incidência 

de distorção severa da imagem corporal, quando a 

obesidade foi acometida em indivíduos adultos de 

ambos os sexos. 

o fato de vários autores nao acharem dife 

renças de problemas psicológicos em mulheres de 

peso normal e obesas, quando a classe social foi 

controlada, fez com que diversos autores conside 

rassem a obesidade como sendo mais relacionadaoom 

fatores sociais do que com fatores 

(Wineman150 , 1980). 

psicológicos 

CormiZZot et aZ 29 (1977) agrupam as dificul 

dades da integração da imagem corporal em três ti 

pos: 

a) Visão de si mesmo: objetivada na incap~ 

cidade de se ver no espelho. 

b) Visão de si mesmo frente aos outros: l 

dêias equívocas acerca de como se ê visto. 

c) Visão de Sl mesmo frente ao sexo oposto: 

como uma visão especial de Cb) acompanhada de ini 

bição e hostilidade para com o sexo oposto. Pro 

vavelmente, os transtornos do tipo Ca) seriam ori 

ginados na primeira infãncia; os do tipo (b) se 
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rlam mais característicos da segunda infância, da 

etapa que, psicologicamente, denomina-se latencia 

e que corresponde ao período evolutivo, vincula 

do â socialização da criança (escolaridade, etc); 

os do tipo (c) desencadeiam-se, logicamente, na 

puberdade e na adolescencia. Esta é a evolução da 

obesidade cujos transtornos se evidenciam clara 

mente em plena adolescência. 

A gestação pode atuar como desencadeante da 

obesidade ou como agravante desta, quando for pre-

-existente. Este assunto, no tocante ao aspecto 

orgânico, foi recentemente tratado por Tanaka 129 

(1980) que encontrou a prevalência de 38,6% de 

obesos em gestantes. Este valor está entre os re 

latados por outros autores que é da ordem de 20% 

a 45% (citado por CormiZZot et aZ 29 , 1977). 

A associação magreza maternal e obesidade 

aumenta a incidência de complicações maternas, l~ 

vando mãe e filho a alto risco (Schineider l17
, 1979), 

Se a grávida, na realidade, não é obesa mas, 

sente-se "gorda", IIfeia ll
, nossa hipótese é de que 

ela poderá entrar em "alto risco psíquico" o que 

refletirá no sucesso da gravidez e, " consequent~ 

mente, no relacionamento familiar. 

1.2.3 Gravidez e imagem corporaZ 

Davids & DeVauZts 34 (1960) estudaram a in 
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fluência de variáveis psicológicas através de téc 

nicas projetivas com o Teste de Apercepção Temáti 

ca (TAT) e o desenho da figura humana na perceE 

ção do corpo durante a gravidez. Esses autores a 

presentaram um relatório preliminar de um progra 

ma de pesquisa que est2~sendo levado a efeito nos 

EEUU sobre os fatores emocionais na gravidez. Con 

cluíram nesta apresentação prévia que mulheres de 

parto normal obtiveram maior porcentagem na per 

cepçao da mulher grávida do TAT e ao desenhar a 

figura humana feminina do Teste de Machover. 

Em 1961, McConneZZ & Daston 80 acharam que 

as atitudes através da gravidez parecem estar, sig 

nificantemente, relacionadas com a avaliação que 

a gestante faz de seu próprio corpo mas, 
., . 

rarlSSl 

mos sao os trabalhos sobre este tema. Há várias 

técnicas utilizadas nestes estudos: desenho da fi 

gura humana, testes de Rorschach, TAT, questioná 

rlos gerais e específicos. Esses autores concluí 

ram que "atitudes para com a gravidez parecem es 

tar significantemente relacionadas com a maneira 

pela qual a mulher aprecia seu próprio corpo e ao 

grau de invulnerabilidade dos limites da imagem 

corporal". 

Fisher & CZeveZand em 1956 (citado por Van 

Ko Zk 134 , 1966) concluem que "os indivíduos dife 

rem em grau no que concerne aos limites do corpo 

como barreiras defensivas. Os pacientes psicossomá 
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ticos sao mais propensos a conceber os limites 

corporais, como barreiras impermeáveis, do que 

os pacientes cujos sintomas envolvem o interior 

do corpo." 

A catexe corporal significa o grau de senti 

mento de satisfação com as várias partes e proce~ 

sos do corpo. Todos os estudos sobre a imagem cOE 

poral, como vemos em Van KoZk 134 (1966), focal i 

zam a influência da imagem, que o indivíduo tem 

de si mesmo, sobre o seu comportamento. Ainda, es 

ta autora, em 1966, escreve "A necessidade de es 

tabelecer limites bem definidos da imagem corporal 

tem sido considerada prelúdio para uma reorganiza 

-çao total do ego. Muitos programas de tratamento, 

incluindo fisioterapia, hidroterapia e cosméticos 

têm buscado implicitamente reforçar a periferiado 

corpo do paciente através da máxima estimulação 

dessa área. lI Acrescentamos os exercícios de Ioga, 

ou relaxamento, a expressão corporal, que também, 

favorecem oportunidades aos indivíduos para areor 

ganização do ego (Bertherat & Bernstein 10 , 1979; 

Devi 38
, 1964; Guérios 56 ,1974; SahuZtz l19

, 1979). 

Guérios 56 (1974), em seu livro sobre "Ginás 

tica ll
, apresenta o sistema gímnico contemporâneo, 

visando ao auxílio na formação integral do ser, 

desde a infância até a idade adulta. O sistema 

está relacionado com a época, com ambiente, com 

a vida econômica e social do indivíduo, com o es 
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tudo atual da civilização, com as aptidões e es 

pecialmente com o sexo, oferecendo oportunidades 

para a auto expressa0 criadora. 

Soifer 124 (1976) aplicou o Teste de Proj~ 

çao Corpórea (TPC) de Figueiras em gestantes, alu 

nas dos Cursos de Psicoprofilaxia, com final ida 

de de obter um melhor diagnóstico da personalida 

de da grávida. Os resultados confirmavam ou am 

pliavam aqueles obtidos no decorrer dos cursos . 

Os objetivos de Soifer foram os de interpretar o 

TPC segundo a gravidez e o prognóstico do parto, 

tais como: percepção e aceitação da gravidez, p~ 

sição do bebê, gravidez prolongada, parto prem~ 

turo, gemelar e feto disforme; prognóstico de se 

xo e disposição maternal. Soifer pode inferir das 

zonas corp:::ll'ais correspondentes os diversos sintoma.s da 

gravidez padecidos pelas gestantes examinada&As 

sim, do desenho da boca (vômitos); das pernas ten 

sas (cãimbras); omissão do pescoço (dificuldade 

respiratória). Esta autora aconselha aplicar o 

TPC a partir do 69 mês da gestação. 

Ruggieri et aZ l07 (1979) estudaram um gr~ 

po de mulheres de classe média no terceiro tri 

mestre de gravidez. Pesquisaram as modificações 

de seu esquema corporal, segundo a percepção de 

estímulos, usando dois questionários que mediam 

o "barrier score". Os autores concluiram que a 
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gravidez conduz à modificação da sensibilidade 

táctil especialmente em relação ao lado direito 

do corpo. 

Harris 58 (1979) estudou as diferenças cul 

turais quanto à percepção do corpo durante a gra 

videz. Este autor fez um estudo longitudinal de 

mudança da imagem do corpo durante a gravidez de 

30 mulheres brancas e 55 de cor preta, 
. .. 

prl.ml.pa 

ras, que foram entrevistadas no prineiro, no tercei 

-ro trimestre da gravidez e seis semanas apos o 

parto. Das respostas a questionário específico, 

concluiu que fatores não só culturais mas também 

psicológicos e fisiológicos influem na maneira 

em que o corpo é percebido e sentido durante a 

gravidez. 

Uddenberg & Hakanson (citados por Harris 58 

em 1979) acharam que mulheres com conflitos as 

sociados com a gravidez percebem menos a sua re 

gião pélvica e os autores interpretaram como não 

aceitação dessa área do corpo. 

1.2.4 O desenho da figura humana 

Sabe-se que o desenho é uma das formasmais 

antigas de comunicação do ser humano. O homem 

sempre exprimiu pela expressão gráfica as suas e 

-moçoes, sentimentos e desejos. Para a criança o 

lápis e o papel assumem grande importância nao 
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só como exercício motor mas, também, como um meio 

de comunicação. 

A Psicologia tem se utilizado da técnica 

gráfica; a princípio para fins de avaliação do 

desenvolvimento motor e mental incluindo-a, mais 

tarde, em estudos de personalidade. A experiên 

cia clínica psicológica tem demonstrado que a 

análise pictórica se apresenta como um valioso mé 

todo complementar para o diagnóstico psicológic~ 

Van KoZk 134 (1966) assinala que a partir de 1885 

~ . 
e que surglram os primeiros trabalhos sobre o as 

sunto. Hoje em dia, reconhece-se amplamente o va 

lor do desenho, seja no aspecto do desenvolvimen 

to geral e intelectual, seja na problemática da 

personalidade humana, focalizando a patologia, o 

diagnóstico e a terapêutica (Frank 46 , 1979; Gravitz 

51, 1966; Gravitz 52
, 1969; Maahover 74 , 1979; Van 

KoZk134/142, 1966/1975. 

A prova gráfica, caracterizada dentro da 

técnica expressiva do desenho temático sem mode 

lo, expresso no desenho da figura humana, foi el~ 

borada por Maahover 74 (1949) em técnica própria, 

denominada DAP (Draw a Person), já descrita ante 

riormente (item 1.1.1). 

Van KoZk134/142 1966/1975 tem sido, en 

tre nós, a autora que mais se aprofundou na téc 

nica do DAP, investigando casos normais ou esp~ 
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ciais de crianças e adolescentes. Apresenta, tam 

bém, intensa bibliografia de autores nacionais e 

estrangeiros que estudaram o desenho da figura 

humana, como projeção gráfica, em diferentes con 

textos para o exame psicológico. Inclusive, mos 

tra que a posição de Machover é de cautela, aler 

tando a precariedade da técnica ao dif~ciar qua 

dros nosológicos. Da mesma maneira, Handle:l 7 (1967) 

observou que uma das dificuldades de pesquisar 

com a técnica do DAP é a falta de critérios; o 

autor procurou sanar esta falha, apresentando um 

cTitério de avaliação de ansiedade. 

Reconhece-se que se fazem necessárias maio 

res investigações sobre o assunto. Não obstante 

ser a técnica de Machover bem aceita, sofre res 

trições que se aplicam a outros procedimentos de 

avaliação da personalidade. 

Na verdade, essa restrição aplica-se 
... 

nao 

só às técnicas projetivas em geral, mas também 

ao uso de um único teste para um diagnóstico ps~ 

cológico. Como se sabe, os testes para exame psi 

cológico devem ser usados como elementos de uma 

bateria. Quando a finalidade é pesquisa, os obj~ 

tivos ficam restritos a ela. 

Deve-se também observar, como os diferen 

tes autores, que o significado psicológico da fi 

gura humana, como veículo de projeção, tem suas 
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bases no conceito da imagem corporal. O indiví 

duo ao atender a solicitação "desenhe uma pessoa" 

ou "desenhe você" lança sobre o papel a imagem 

corporal que possui e que se torna veículo da ex 

pressão de sua personalidade. 

Machover (citado por Van KoZk 134
, 1966) ex 

plicou como a lmagem corporal se projeta no dese 

nho da figura humana "Quando alguém se dispõe a 

desenhar uma pessoa deve necessariamente refe 

rlr-se a todas as imagens de si própria e de ou 

tras pessoas que povoam sua mente" .•. " segue-se, 

naturalmente, que a imagem composta que consti 

tui a figura desenhada está ligada intimamente 

ao eu em todas as suas ramificações. Constitui 

uma legião o número de pessoas individualmente 

conhecidas por nós e, no processo da criação da 

figura humana, alguns determinantes conscientes 

e outros subconscientes estão trabalhando para 

nos levar a uma representação do corpo fluente 

mente unida. Determinantes morfológicos de idade 

e sexo constituem as fontes mais gerais das quais 

obtemos aspectos pertinentes a nós mesmos. lma 

gens de estereótipos culturais e sociais contri 

buem, também, para a nossa concepçao de pessoa.,." 

"E, combinando com elas, as imagens decorrentes 

de nossa própria e privada experiência, única p~ 

ra nós. Todas essas imagens se entremeiam ou se 

incorporam para produzir a complexa e sutil pro 



28 

jeção do eu. Em nível mais inconsciente sao adi 

cionados os símbolos que têm significado uni ver 

sal." 

Pesquisas têm sido orientadas no sentido 

de testar esta suposição básica do desenho da fi 

gura humana. Vários autores apoiam a hipótese de 

que os desenhos da figura humana representam a 

percepçao de si mesmo por parte do desenhista 

(Bodwin & Bruch, 1960, Kormano, 1960 eDuche & 

Horson, 1960, citados por Van Kolk 134 1966). 

Com gestantes, vimos que Soifer 124 (1976) 

fez um estudo com o teste de projeção -corporea 

de Figueiras. Este autor elaborou o seu teste 

(TPC) mediante a composição de cinco provas num 

total de 9 figuras, respectivamente como seguem: 

1) de Karen Machover (2 desenhos: de uma 

pessoa e a de outro sexo). Permite conhecer a 

identificação sexual predominante. 

2) de Pichon Riviere (2 desenhos: homem e 

mulher nus). Permite conhecer os conflitos se 

xuais. 

3) de Brown e Goiten (3 desenhos: dese 

nhar de olhos fechados o próprio corpo no espaço, 

visto de costas, de perfil e deitado). Segundo 

Fisher & Cleveland 43 (1958) esta técnica foi p~ 

ra diminuir a habilidade artística de desenhar. 
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4) de Tait e Ascher (1 desenho: o inte 

rior do corpo). Esclarece as ansiedades hipocon 

dríacas. 

5) de Figueiras (1 desenho: uma pessoa em 

um ambiente). Examina o eu geográfico e espaciaL 

Os estudos de Soifer foram publicados na 

"Revista de Obstetrícia y Ginecologia Latinoame 

ricana" em fevereiro de 1963. Em 1970, 

vários autores baseados no teste, apresenta 

ram um trabalho sobre "Considerações acerca de 

los aspectos psicológicos de las primíparas tar 

dias" na Sociedade Argentina de Psicoprofilaxia 

Obstétrica (Gavensk y 48, 1971; Soifer 124 , 1976). 

Na presente pesquisa, como dissemos ante 

riormente (item 1.1.1), utilizamos a técnica de 

Machover 74 , 1949 "desenhe uma pessoa" e a seguir 

"desenhe a do sexo oposto" e introduzimos: "ago 

ra desenhe a senhora". Pretendemos, com isto, i~ 

vestigar a projeção da imagem corporal da gestan 

te (rCG) não só em nível inconsciente, mas tam 

bém em nível consciente. 

1.2.5 O método psicoprofilático na assistência 

pré-natal 

A assistência pré-natal, com ênfase na a 

tenção dos fatores emocionais e na analgesia do 
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parto, deu aos obstetras um comportamento mais c~ 

preensivo e humano para com as gestantes (Cerrutti 

22, 1974; Gavensk y 48, 1971; Lamaze et aZ. 68
, 1955; 

NichoZaiev (citado por Lamaze 68 
, 1955; Passos 94

, 

1961; Read 100 , 1953; SchuZtz l19 , 1979; Velvovski 

et aZ. 146 , 1963). 

A assistência pré-natal, por meio do méto 

do psicoprofilático de preparação para o parto 

sem dor, tem por finalidade não somente reduzir 

a dor do parto e de facilitar a sua evolução mas 

também, corno diz Cerrutti 22
, 1974 "influir indele 

velmente na educação sanitária da população, in 

tegrando-se na Medicina Preventiva". 

Surgiram inúmeros métodos psicoprofiláti 

cos com diferentes denominações, corno vemos em 

Cerrutti.22 (1974): "Parto natural e Parto sem Me 

do" (Read); "Preparação psicoprofilática" (VeZvovski 

e Nikolaiev); "Parto sem dor pelo método psico 

profilático" (Lamaze); "Parto humanizado" (Pas 

sos); "Preparo gimnicopsíquico" (Salles & Barros); 

"Método psicoeducacional da analgesia do parto" 

(Souza); "Parto suportável" (Notter); "Psicopr~ 

filaxia com parto dirigido" (Pigeau); "Parto con 

dicionado" (Schwarcz); "Preparação psicológica 

para o parto 11 (Rimbach) e por fim "Preparação ps2;. 

cofísica para o parto", adotada entre outros por 
,1 

Pigeau , Carcer e Bacialli. Cerrutti considera 

esta denominação a mais adequada ... " Cerrutti 22 
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(1974) define a preparaçao psicofísica "ê método 

de educação psíquica e física que visa a manter 

ou reconduzir a gestante a normal equilíbrio em~ 

cional, atenuando ou por vezes suprimindo as do 

res, disciplinando o comportamento da parturien 
II 

te com manifestas vantagens sobre a parturição. 

Ainda, este autor relata que a assistência psi 

cofísica é universalmente conhecida sob a denomi 

nação de método psicoprofilático. Acrescentamos 

outras denominações: "Preparação integral da gra 

videz, parto e puerpério", Granspun em nosso meio 

e VideZa na Argentina; "Intervenção psicológica 

educacional", MaZdonado no Rio de Janeiro (MaZdo 

Na verdade, Read 1QQ (1953) no Congresso 

Mundial de Obstetrícia e Ginecologia de Montreal 

em 1958, propôs falar simplesmente em Método Psi 

coprofilático a todo o programa de educação para 

o parto. Lamaze discorda, dizendo "que o método 

pavloviano de parto sem dor, pela psicoprofila 

xia, afasta-se dos outros métodos psíquicos de 

parto, conhecidos e propalados sob o nome de paE 

to sem medo ou de parto natural. O método psico 

profilático do parto sem dor obedece a regras d~ 

terminadas ... é urna entidade perfeitamente defi 

nida; é um sistema de medidas preventivas contra 

a aparição e desenvolvimento das dores, consegui 

dos por meio da ação sobre os setores superiores 
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do sistema nervoso central". Por isso Lamaze nao 

aceitou a sugestão de Read. Velvovski et al .1 .. 6 

(1963) afirmam que lia psicoprofilaxia das dores 

do parto deve estruturar-se como um sistema de 

medidas que muda radicalmente a atitude de toda 

a sociedade em relação ao parto e não só como mê 

todo de anestesia individual, calmante das dores 

do parto. Neste sistema se incluem medidas de 

instrução de caráter geral e de caráter 

rlO. .. e o parto é dirigido". 

sanitá 

Passemos, sucintamente, a considerar a 

procedência dos métodos psicoprofiláticos em di 

ferentes paises. 

1.2.5.1 Proaedênaias dos métodos psiaopro 

filátiaos 

a) Inglaterra 

Read 100 (1953), obstetra inglê~ 

profundo conhecedor dos fenômenos da natureza, 

centrou seu interesse na dor pelo temor do part~ 

Teve oportunidade durante a guerra de 1914 de ob 

servar vários partos de mulheres aldeãs que eram 

calmas, e não sentiam dor. Em 1917, em um hospital mili 

tar na França, um sub-oficial hindu ensinou-lhe 

o relaxamento e a respiração profunda como melO 

de combater a tensão nervosa. Em 1933, Read p~ 

blicou o "Parto natural", sendo talvez o primei 
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ro livro que enfatiza a influencia emocional so 

bre o parto. Em 1944, propôs a existencia do ci 

elo medo-tensão-dor para explicar a origem da 

dor do parto e republica o livro com o nome de 

"Parto sem medo". Seu método consiste em desfa 

zer este ciclo, reduzindo o medo que a mulher 

tem da gravidez e do parto devido a ignorar o 

processo. Através de cursos sobre info~ões cor 

retas da evolução da gravidez e do parto, da di 

minuição da tensão muscular por meio do relaxa 

mento e respiração adequada, Read conseguiu que 

as mulheres não sofressem tanto durante o parto. 

b) Estados Unidos da Amériea do 

Norte 

Quando visitou os Estados Uni 

dos em 1947 Read (Read 100 , 1953) ministrou aulas 

na Universidade de Yale e seu método de prepara 

ção para o parto foi rapidamente aceito. Em 1948, 

aparece o primeiro trabalho publicado de H.Thoms 

e Goodrieh CCerrutti 22
, 1974), sendo que a pri 

meira publicação foi de Blaek Well Sawyer de New 

Jersey, em 1946. Mas foi o trabalho de Thoms que 

ficou mais conhecido com sua nova publicação em 

1950, em colaboração com a fisioterapeuta ingl~ 

sa Helen Heardman sobre "Treinamento para o pa~ 

to. Um programa de parto natural com rooming-in". 

Apresentam aspectos práticos do programa de trei 

Bm:.:OTF('" 
~::"O:.:"' .. , "'!"lU~ 



34 

namento para o parto sob as influências ~ idéias 

de Read. Defendem, também, as vantagens do 

rooming-in, isto é, da mãe e criança permanec~ 

rem juntas após o parto e refazem o esquema 

gido da amamentação por um tempo mais prolongado, 

segundo as necessidades da criança. Na equipe de 

ensino de Thoms, participavam um obstetra, um pe 

diatra, um psiquiatra para discutirem com o gru 

po de grávidas os aspectos emocionais e urna en 

fermeira especializada, para ginástica. 

Thoms & Wiedenbach 131 (1954) enfatizam o 

apoio eficiente que se deve dar à gestante e ao 

programa, pela importância na realização de um 

trabalho de parto normal. 

Enfim, o método de Read espalhou-se nos E~ 

tados Unidos, em Montreal e paises da Europa, dan 

do ênfase ao preparo físico da mulher e ao prepa 

ro pedagógico com o propósito de fornecer o co 

nhecimento básico sobre a concepção, parto e puer 

.. . 
perlO. 

c) Rússia 

o método psicoprofilático, pr~ 

priamente dito, com finalidade de analgesia da 

dor da parturição, foi criado na Rússia, em 1949, 

por PZótichek, VeZvovski3 PZatonov3 ChÚgon e NikoZaiev 

(Lamaze 6B ,1955; VeZvoski et aZ 146
, 1963), tendo 
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como base a teoria dos reflexos condicionados 

de Pavlov. Podemos dizer, de antemão, que sua o 

rigem encerra um precursor, a hipnose, na tenta 

tiva de analgesia do parto (Passos 94 
, 

Velvovski et al 146
, 1963). 

1961; 

o Método Psicoprofilático é baseado no po 

der da palavra, segundo a teoria de Pavlov e 

mostra a importância da ação educadora da equi 

pe médica. Consiste de nove aulas, a fim de in 

formar a paciente sobre a anatomia e fisiologia 

da gravidez, do parto e ensinar exercícios esp~ 

cíficos respiratórios para o alívio da dor. 

Em 1951, depois do Congresso de Leningra 

do, sobre Analgesia Obstétrica, organizado pela 

Academia de Medicina e o Ministério de Saúde Pú 

blica da Rússia, este Ministério promulga o de 

creto de generalização em todo o país da utili 

zaçao do Método. Foi, depois, admitido na China 

Popular (Cerrutti 22
, 1974; Lamaze 68

, 1955). 

d) França 

Lamaze, em 1951, visitando os 

serviços da Rússia, ficou impressionado com a 

tranq~ilidade com que as mulheres davam à luz. 

Assim, introduziu o método na França, em 1956, 

na Maternidade da Policlínica dos Metalúrgicos 
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"Pierre Rouquis It (Ceprutti 22 , 1974; Lamaze68 , 1955). 

Lamaze fez algumas modificações no método 

e impôs o pensamento de Pavlov em paises da Eu 

ropa e América Latina, pois em 1956 foi convida 

do a dar um curso em Buenos Aires. 

e) Argentina 

Vários obstetras preocuparam-

se com a evolução da gravidez e do parto. Mas 

os primeiros cuidados do ponto de vista metodo 

lógico surgiram em 1951, com o trabalho de 

Gavensky no VII Congresso Argentino de Obstetrí 

cia e Ginecologia (Gavensk y 48, 1971). Em 1959, 

constituiu-se a Sociedade Argentina de Psicopro 

filaxia Obstétrica cujo objetivo "é o estudo, 

a promoção e difusão dos métodos psicoprofiláti 

cos destinados à profilaxia da dor da parturi 

It- • 
çao e de todas as consequenclas que possam ocor 

rer, durante o estado gravídico-puerperal, esp~ 

cialmente à parturiente e ao recém-nascido". 

f) Brasil, 

A atenção materna nos Centros 

de Saúde de são Paulo foi instituída com o De 

creto 3.876 de 11 de julho de 1925 que reorgani 

zou o Serviço Sanitário do Estado (Cortez 30
, 1926; 

Souza e Vieira 125,1944). I€sde essa época, há nos 
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Serviços de Saúde Materna dos Centros de Saúde 

do Estado educadores especializados na orienta 

ção das gestantes. No entanto, foi o Serviço S~ 

cial da Indústria que primeiro fez uma public~ 

ção sobre "Cursos de Educação para o Casamento" 

ministrad,)s nesta Instituição desde 1951. Nes 

tes cursos} estava incluída a orientação pré~ 

ta] com ênfase no problema sanitário-social (Li 

ma et aZ 73
, 1958; Novais FiZha et aZ 91

, 1965>' 

Foi Briquet 1S (1939) o primeiro obstetra 

brasileiro a chamar a atenção para os problemas 

psicológicos da mulher grávida e para a neceSSl 

.. 
dade da relação mãe-filho imediatamente apos o 

nascimento (rooming-in de Thoms & Heardman, 

tado por Thoms & Wiedenbach 131
, 1954). Mas, 

ci 

... 
so 

em 1953 é que o método psicoprofilático foi in 

troduzido no Brasil pelo psiquiatra SamueZ Vere 

be e o obstetra Hirsh Schor do Hospital das Clí 

nicas de são Paulo que trouxeram de Paris o 

método de Lamaze. Estes clínicos treinaram obs 

tetrizes e médicos para a divulgação dos seus 

ensinamentos. Estas pessoas treinadas iniciaram 

cursos em serviços estatais e particulares. Por 

motivo de recursos humanos e materiais, esses 

cursos não têm tido continuidade nos serviços 

estatais. Clínicas particulares têm desenvolvi 

do o serviço com diferentes denominações e téc 

nicas. Schor l18 publicou, em 1956, o pr'..LJw::.1.r'o 
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livro sobre o as sunto "O que é o parto sem dor". 

1.2.5.2 Tendências atuais 

O método psicoprofilâtico para o 

parto sem dor espalhou-se por todo o mundo, gra 

ças a sua finalidade. Cerrutti 22 (1974) apresen 

tou as seguintes porcentagens de partos bons se 

gundo os diferentes métodos utilizados: "de Read, 

78,0%; de Lamaze, 78,0%; de Nikotaiev, 85,0%; na 

casuística de Cerrutti 68,0% de partos ótimos e 

bons; Sattes & Barros alcançaram 48,5%; mas, se 

esses casos fossem verificados só em pacientes 

com equilíbrio emocional, esta percentagem subi 

r~a para 80,0%. Em vista desta discre~ia, con 

" sequência da grande oscilação emocional de cada 

indivíduo chamados gestantes-difíceis, aconse 

lha-se recorrer ao auxílio de psicólogo ou de 

psicoterapeuta." 

Segundo Cogan 26 (1980) a estimativa de mu 

lheres que recebem a preparação para o parto é, 

em algumas comunidades dos Estados Unidos, de 

30% a 50%. 

Nos Estados Unidos, e em alguns pa.ises sul-

americanos, como o Brasil, a Argentina, as téc 

nicas de preparo da mulher gestante têm sido mo 

dificadas no seu conteúdo e objetivos. O Brasil, 

na década de 70, sofreu a influência da Escola 
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Norte Americana cujas técnicas emprega até hoj~ 

As modificações das técnicas têm ocorri 

do, em primeiro lugar, devido às alterações dos 

conceitos frente à situação da mulher na socie 

dade atual; a propaganda e o estilo de vida con 

figuraram uma nova mulher através da ascensao 

em atividades fora do lar. Em segundo lugar, de 

vido à aplicação de conceitos psicodinâmicos 

emanados da psicanálise, principalmente a par 

tir dos estudos de Langer CPiorini 42
, 1979 , 

Langer 69
, 1978; SmaLL 123 , 1974). Mais recente 

mente, recebe as influências de diversas esco 

las psicológicas. A teoria da crise divulgada 

por Caplan deu, também, margem ao surgimento de 

novas perspectivas de atendimento psicológico 

às gestantes CCaplan 1B
, 1957; CapLan 19

, 1964, 

Erickson citado por Maier 75
, 1979; Noronha B9 

1978; NuckoLLs et aL 92
, 1972). 

, 

Langer 69 (1978), fazendo tratamento psica 

nalítico de pacientes que engravidavam, obteve 

uma compreensão mais profunda de variáveis psi 

cológicos da maternidade. Esta autora apresent~ 

em seu livro, diversos relatos de casos que se 

submeteram à psicanálise. 

Das Escolas Psicológicas temos: a Escola 

Psicodramática cujas técnicas de trabalhar com 

papéis (roleplaying) adaptam-se â gestaçao e ao 
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puerpério. A mulher tem que se ajustar a "papéis" 

maternais, que, nos dias de hoje, se fazem com 

certa dificuldade, uma vez que este aprendizado 

não se realiza mais nas famílias. As Escolas de 

Psicoterapias Breves, Psicoterapia de Grupo tra 

balham em relação às fantasias, temores e ansie 

dades da gestante e do casal e, nestas circuns 

tâncias, adapta-os ao contexto do momento gesta 

cional em termos do que se denomina "momento re 

gressivo da gestante", segundo o conceito de re 

gressao, utilizado pelos autores psicanalíticos 

(Noronha 90
, 1981; Rojas-Bermudes 106

, 1978; Sa 

vastano & NOVO l13
, 1981). Finalmente, o preparo 

físico com a técnicr:I. da "expressão corporal" que 

v1sa a equacionar a mulher em seu esquema corpo 

ral, pois seu corpo é profundamente modificado 

durante a gravidez e puerpério. Esta aborgagem 

tem sido "um prelfidio pa~a a reorganização do 

ego" (Bertherat & Berns tein 10, 1979; Grings & 

Dawsons~, 1978; GuériosS 6 , 1974; McConnel & Das 

ton 80
, 1961; Reich citado por Van Kolkl~2, 1975 ; 

Schultz l19 , 1979; Van KoZkl~2, 1975. 
... 

Entre nos, 

o Grupo de Atendimento Psicossomático (GAP) de 

são Paulo também faz o trabalho com o corpo da 

gestante através da técnica de expressa0 corpo 

ral a fim de conseguir um modo mais prático p~ 

ra a integração corpo/mente e proporcionar me 

lhor possibilidade de lidar com o seu corpo em 

transformação (Noronha 90
, 1981). 
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Na verdade, desenvolver e reforçar senti 

mentos positivos em relação ao próprio corpo já 

está, também, sendo objeto de interesse de pro 

fissionais de Saude Publica. Como dizem WiUiams 

et aZ. 1 '9 (1980), "o objetivo da educação em 

saúde é motivar a sociedade a adotar comport~ 

mentos que reduzam a mO"'bidade e IIDrtalidade pr~ 

ITI.:=!_turas. " Segundo e8:~: autores, essa motiva 

ção será mais eficient~, quando programas de 

saúde escolar atingjrr!m um alto grau de envolvi 

mento pessoal; sugerem um programa de educação 

em saúde para 19 e 29 ciclo que denominam "Co 

nheça o seu corpolt (KYB- Know your body). :t: um 

exemplo de uma nova abordagem de educação em 

saude da qual destacamos uma de suas caracterís 

ticas: a promoção preventiva primária com ênfa 

se em uma auto-imagem positiva. 

Com o desenvolvimento da teoria da crise 

e dos programas de prevenção primária, o aten 

dimento psicológico da grávida foi considerado 

um trabalho de prevenção primária, definido co 

mo tentativa de reduzir a incidência de novos 

casos de distúrbios psicológicos numa comunida 

de por meio da modificação ambiental, combatendo 

os fatores etiológicos nocivos e do fortaleci 

mento do indivíduo para enfrentar situações no 

vas CCaplan 18
, 1957; Caplan 19 , 1964). 

Katona 66 (1981) descreve a história da 
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obstetrícia e examina a literatura que envolve 

a educação pré-natal; mostra a necessidade de 

uma pesquisa formal sobre a importância educa 

cional da mulher grávida. Entre outros, cita o 

estudo de Breen que usa uma combinação de tes 

tes psicológicos e entrevistas. Breen seguiu um 

grupo de primigestas, focalizando a auto-perceE 

ção dessas mulheres quanto às mudanças de sua 

própria feminilidade. O trabalho de Breen tenta 

capturar a essência do que a gravidez significa 

para os seus sujeitos. Katona propoe que a edu 

cação pré-natal deve envolver as 

específicas de cada gestante. 

necessidades 

1.2.6. Aspectos psicológicos da gravidez 

Os aspectos psicológicos da mulher grávi 

da têm despertado interesse de pesquisadores no 

tadamente na literatura médico-psicolôgica. As 

investigações, no entanto, são diversificadas 

em seus problemas específicos e finalidades. Na 

verdade, o campo é por demais complexo e é lm 

possível estudar exaustivamente um determinado 

tema. 

Bibring 11 (1959) verificou que havia naior 

freqllência de problemas psicológicos em pacle~ 

tes da Clínica Pré-natal de um Hospital nos Es 

tados Unidos do que na média da população de p~ 
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cientes desse Hospital. Concluiu que podia ser 

devido à condição de gravidez. Essa autora con 

sidera a gravidez, assim como a puberdade e me 

nopausa, um período de crlse, envolvendo profu~ 

das mudanças psíquicas e somâticas. 

Davids & Rosengren 35 (1962) investigaram 

a relação da estabilidade social e o ajustamen 

to psicológico durante a gravidez e concluiram 

que as mulheres socialmente instáveis, quando 

grávidas, são menos felizes, mais ansiosas e emo 

cionalmente mal ajustadas. 

McDonald & Christakos 82 (1963) apresenta 

ram vários estudos relacionados com problemas 

emocionais durante a gravidez e complicaçõesobs 

tétricas. A esperança dos diferentes autores e 

ra de se conseguir um instrumento psicológico 

que detectasse a relação entre a personalidade da 

grávida e complicações durante a gravidez. Só 

assim seria possível usarem medidas terapêuti 

cas mais adequadas. Em geral, estas investigações 

abordavam diferentes aspectos psicossomáticos 

da gravidez tais como o aborto habitual, a hi 

peremesis gravídica e demonstraram que essas a 

normalidades clínicas sao devido a desajust~ 

mentos psicológicos. Segundo Stott (citado por 

McDonald & Christakos 82 , 1963) em um estudo em 

102 crianças, revelou que a maioria, deficien 

tes mentais, provinha de gravidez com severos 
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distúrbios emocionais. MaDonaZd & Christakos 82 

(1963) concluíram de seus estudos que pacientes 

que apresentam uma variedade de complicaçõesob~ 

tétricas são caracterizadas por um alto grau de 

ansiedade. 

Em 1968, MaDonaZd 81 apresentou uma revi 

sao de quinze anos de literatura e mostrou que 

as mulheres com complicações tais como pseudo 

cieses, hiperemesis gravídica, aborto habitual, 

parto difícil, prematuridade e toxemia, sào as 

que têm mais alto nível de ansiedade. 

Devido às necessidades da mulher grávida 

serem tanto fisiológicas) somáticas, como psic~ 

lógicas, o obstetra deve ser, na verdade, um ln 

divíduo decisivo, assim como o pessoal da mater 

nidade. Light et aZ. 72 (1976) estudaram a satis 

fação da gestante em relação à atenção dispensa 

da, durante a gravidez e parto, pelo pessoal téc 

nico administrativo do hospital. 

Os estudos de BaraZay & BaraZay 3 (1976) 

demonstraram que sentimentos e atitudes de pri 

migestas de 39 trimestre de gestação e nulige~ 

tas são quase idênticos. Há, entretanto, três 

exceções: as nuligestas expressam maior medo pa 

ra com o feto e percebem a gravidez mais depre~ 

sivamente do que as primigestas. Estas possuem 

um maior conhecimento sobre gravidez. Os dados 
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questionam, também, se a falta de conhecimento 

sobre gravidez contribui para a ansiedade da 

grávida. 

Maspfuhl & M~ller79 (1979) investigaram 

as atitudes de mulheres nos três trimestres da 

gravidez. Os resultados sugerem uma óbvia neces 

sidade de um ajustamento normal. As atitudes ne 

gativas dependiam mais da gravidez não desejad~ 

Diferenças entre as atitudes durante a gravidez 

foram associadas a fatores educacionais e pr~ 

fissionais. 

Laukaran 70 (1980) estudou, na gravidez 

desejada e não desejada, o impacto da atitude 

- " materna para com a gestaçao e consequente com 

plicação obstétrica. A gravidez em mulheres com 

atitudes negativas resultaram na morte perin~ 

tal ou em uma criança viva com anomalias seve 

raso 

As dificuldades sócio-econômicas são as 

sociadas a problemas emocionais durante a gravi 

dez, tais são os estudos de Nuekolls et 

(1972); Wolkind & Zajieek 1S1 (1978). Gordon & 

Gordon 49 (1959) e Gordon et al. so (1965) mostra 

ram a preocupaçao dos cientistas sociais com os 

fatores sociais e ambientais em relação às de 

sordens emocionais, indicando que aqueles têm 

importância nos transtornos emocionais da gravi 
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dez e parto. A história social pode ajudar o mé 

dico a reconhecer pacientes emocionais em poten 

cial. Engstrom et al 41 (1964) fizeram um estudo 

prospectivo da relação entre fatores psico-so 

ciais e o desenrolar da gravidez e parto. A di~ 

tribuição de fatores psicossociais que conside 

ram negativos influem na atitude negativa dura~ 

te a gravidez e parto. Concluiram pela neceSSl 

dade de se dar assistência psicossocial aos cui 

dados antinatais. 

perestrello 95 (1974) mostrou que o médi 

co deve ter uma atitude "compreensiva" e 
,.. 

nao 

"mecanicista" para com o doente. Assim, a aten 

ção dada à grávida, a sua biografia e a seus p~ 

pósitos muito ajudarão o médico a compreendê-la 

Todos os seus sintomas devem ser tratados den 

tro de um conceito "psicogênico" sem "que com 

isto exclua as medidas a serem tomadas decorren 

tes de sua eventual organicidade". 

Morishima et al 86 (1978) observaram a in 

fluência da tensão emocional sobre o feto de ma 

cacas rhesus, grávidas, e demonstraram os efei 

tos benéficos do sedativo maternal sobre o fet~ 

Newton et al 8S (1979) estudaram o impac 

to psicossocial e sua relação com o parto pre 

maturo. Seus resultados mostram que houve par 

tos prematuros de mulheres que tiveram confli 
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tos psicossociais mais intensos durante a grav~ 

dez. 

StandLey et aL 126 (1979) determinaram que 

a ansiedade não é um constructo unitário, mas, 

que é útil considerá-la na gravidez. Identifi 

caram três dimensões de ansiedades em mulheres 

grávidas: 19) Ansiedade sobre a gravidez e o 

nascimento. 29) Ansiedade antecipada dos cuida 

dos que devem dispensar ao filho. 39) Sintomato 

logia psiquiátrica. Os seus achados evidenciam 

que os estados emocionais da vida pregressa da 

mulher podem causar um impacto nos resultados peri 

natais. Barclay & Barclay 4 (1980), comentam estes autores. 

Jennings & Edmudson 64 (1980) descrevem 

que a gravidez requer 12 meses e nao 9, acres 

tam, assim, um "49 trimestre". Asseveram que a 

volta para casa pode ser mais extenuante devido 

às circunstâncias de uma cesária ou complicação 

obstétrica e à adaptação da família ao novo sen 

Sugerem aos cursos, que preparam para o parto, 

prepararem, também, para o puerpério. 

Crandon32 (1979), estudando a ansiedade 

materna e complicações obstétricas, concluiu que 

hemorragias e pré-eclampsia são duas das maio 

res causas de mortalidade e morbidade materna; 

sua incidência foi de 3 a 4 vezes mais alta en 

tre mulheres com alto nível de ansiedade no 39 
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trimestre. 

Investigando as relações de fatores psi 

cológicos durante gravidez de 39 trimestre e o 

trabalho de parto, Lederman et aZ 71 (1979) con 

cluiram que fatores psicológicos específicos na 

gravidez são prognósticos da duração do traba 

lho de parto. 

Soifer 124 (1976), além de apresentar as 

ansiedades específicas dos três trimestres da 

gestação, expôs uma modalidade de trabalho em 

um centro materno infantil; incluiu em seus es 

... 
tudos os resultados do Teste de projeção corp~ 

rea (TPC), aplicado em gestantes. 

Entre nós, MaZdonado 76 (1976) também ca 

racterizou os aspectos psicológicos dos três tri 

mestres da gravidez e afirmou que, embora a e 

xistência de estados emocionais peculiares 
... 
a 

gravidez seja reconhecida pela maioria dos auto 

res, a origem destes estados ainda é muito dis 

cutida. Mostrou, também, a importância da inter 

venção psicológica-educacional (IPE) na prepar~ 

ção para a maternidade e paternidade. Benathar B 

(1979) estudou um grupo de gestantes, segundo 

o mês da gestação, na época da matrícula, no 

serviço pré-natal, relacionando a idade da ge~ 

tante, número de filhos e escolaridade. De suas 

conclusões destacamos que as primigestas de 
., 

nl 
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vel de escolaridade mais baixo mat::r>iculam ..... se JIléUS 

tardiamente no serviço. Candeias l ? (1980}, estu 

dando a atitude de gestantes frente à assistên 

cia pré-natal, verificou que, no 19 e 29 trimes 

tre, a proporção de mulheres casadas,com atitu 

des positivas (72,9%) é significantemente maior 

do que a do grupo de mulheres cujo pré-natal te 

ve início no 39 trimestre e sem assistência pré

-natal (57,5%). TSU 133 (1980),em sua disserta 

ção de Mestrado, sobre "Análise de sonho de ge~ 

tante", mostrou um conteúdo regressivo que per 

siste como fundamental nesse grupo de estudo. 

Leonardo Angelini, do Instituto de Psicologia 

da Universidade de são Paulo em colaboração com 

Charles D. Spielberger do "Center for Research 

ln Community Psychology - Florida USA - criador 

do "Inventário de ansiedade traço-estado" ini 

Claram uma pesquisa, em são Paulo, sobre "ansie 

dade-traço e ansiedade-estado em mulheres grávi 

das durante o período de gestação. ";', 

1.2.7 S{ntese 

Como vimos, tem havido não só grande de 

*Informação obtida através de: uSP Informações 

(99) mar. 1981, e pessoal do Prof. Leonardo An 

gelini do Instituto de Psicologia da Universi 

dade de são Paulo. 
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senvo1vimento e difus~o de t~cnicas de profi1~ 

xia obst~trica, como também inúmeras pesquisas 

para detectar as vantagens trazidas às mulheres 

que se beneficiam dessas t~cnicas (B~& Miller 

14,1980; Cerrutti 22 , 1974; Cogan 26 , 1980; Dooher 

39,1980; Hibrard et aZ 61 , 1979; Lamaze et al 6o , 

1955; Reid et aZ lOI
, 1980; Ryan Jr. et al 108 , 

1980). 

Das pesquisas sobre m~todo psicoprofilá 

tico para o parto sem dor podemos concluir, re 

sumindo, que os benefícios proporcionados às mu 

1heres que se submeteram ao método s~o: 

19) malor porcentagens de partos bons. 

29) uma atitude mais positiva através da 

experiência do trabalho de parto. 

39) reduç~o de medicação durante o parto. 

49) reduç~o da dor da parturição. 

"- .. 59) menor frequencia do uso de forcipe. 

Dos autores que abordaram a orientaç~o 

pré-natal, sem ser especificamente o "método psi 

coprofilático do parto sem dor" (Bowen & MiZZer 

14, 1980; Carter et aZ 20
, 1980; Cooper & Cento 

28,1977; Hirst & Strousse 62 , 1938; Light et aZ 

72,1976; Perkins 96
, 1980; Read100

, 1953) conc1u~s que: 

19) a educação pré-natal é eficiente em 

termos de aquisição de conhecimento, diminuiç~o 
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da ansiedade existente, formação de ligação ma 

terno-filial mais saudável, 

29) pais, que presenclam o parto, demons 

tram malor interação entre esposa e filho do 

que aqueles que não o fazem. 

39) mulheres com cuidados pré-natais in~ 

dequados apresentam maior ansiedade e mais alta 

mortalidade perinatal. 

49) o cuidado pré-natal focaliza a quali 

da de dos serviços prestados à gestante, part~ 

~ 

riente e puerpera, 

Além de investigarem os benefícios obti 

dos pelas mulheres através das diferentes técni 

cas, os pesquisadores têm interesse no estudo 

da atitude da mãe e sua repercussão em complic~ 

çoes obstétricas e fetais, nos fatores emocio 

nais que envolvem patologias tais como inferti 

lidade, aborto habitual, hiperemese gravídica, 

nas fortes tensões que acarretam dificuldades 

no trabalho do parto e nos diferentes tipos de 

ansiedade que se manifestam na mulher grávida. 

Mas, sabemos que há, ainda, muitas mulhe 

res que nao têm conhecimento sequer de servi 

ços de assistência pré-natal. Temos os resulta 

dos de Furstenau 47 (1979), obtidos em uma mater 

nidade que atende pessoas economicamente desfa 
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vorecidas. Esta autora pesquisa as causas que 

.. 
levaram as puerperas a procurar ou nao o serVl 

ço de assistência pré-natal e chegev_, .. à seguin 

te conclusão: controle da gravidez 37,4%; nao 

achavam necessário, 43,3%; não conheciam 
.. 

pre-

-natal gratuito 17,0%. Os resultados das que 

nao achavam necessário concordam com os de Reid 

1 01 (1980) ; 42% de mulheres por ele in 

" quiridas disseram não pretender frequentar cur 

sos de relaxamento. 

Entre as gestantes que assistem a"Cursos 

para gestantes" lembramos os "casos difíceis" 

que necessitam de atenção especial e que nao de 

vem ser descuidados. 

Em muitos "Cursos", como já assinalavam 

Velvovski et al 146
, em 1963, há, ainda hoje, u 

ma falta de relação entre a observação médica 

e a parte "didática" da preparação, pois cursos 

sao ministrados em forma de conferências. O en 

sino, assi~tem um caráter abstrato e o médico 

e/ou psicólogo vê-se privado de estudar, indivi 

dualmente, as características pessoais e as 

queixas da gestante. 

Serviços de obstetrícia que atendem 

reas carentes da população estão no plano 

prioridade. Onde falta o mínimo para a 

.. 
a 

de 

assis 

tência de vida quer da mulher e do filho, como 
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instalar um atendimento psicológico? 

o aspecto crítico de todas as metodolo 

gias de abordagem psicológica na assistência 

pré-natal está no fato de serem dispendiosas ~ 

dico, obstetra, psicólogo, enfermeira, assiste~ 

te social),quando intrnnuzidas em centros de 

saúde ou em instituições de atendimento à mulher 

gestante pobre. 

BeZZford 6 (1974) procurou solucionar, em 

parte, o problema, quando escreveu: "seria dese 

jável que nossa legislação fosse mais incisiva 

e tornasse compulsória a assistência pré-natal; 

que os ambulatórios fossem verdadeiros centro-

-escolas onde os estudantes, assessorados por 

professores, pudessem dedicar tempo suficiente 

a cada gestante de acordo com as necessidades 

da mulher". Acrescentamos que a Educação para a 

Saúde deveria promover a educação pública a fim 

de que a comunidade se conscientizasse da neces 

sidade de se submeter a grávida a uma assistên 

cia pré-natal psicossomática adequada. Os pro 

fissionais devem vencer as dificuldades existen 

tes, divulgar e implantar o uso corrente dessa 

assistência, mesmo nas instituições de atendi 

mento à mulher pobre. 

Os programas de Educação em Saúde, -na a 

rea Materno-Infantil, podem usar várias estraté 
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glas para atingirem os diferentes tipos de comu 

nidade, definindo os problemas específicos de 

comportamento ou barreiras existentes (Gpeen 53
, 

1978; Jimenez 65
, 1980) e devem utilizar meios 

necessários e adequados a fim de alertarem o ca 

sal para um tratamento conveniente97 (1979). 

Da mesma manelra que o impacto físico ou 

orgânico pode afetar a mãe e a criança (Dekwaio 

& Almeida 36
, 1974; NeüJton 88

, 1979; Osuna 93
, 1979; 

Rezende et al 103
, 1975) o bem estar da criança 

pode também ser afetado, quando a mãe está su 

jeita a conflitos psicossociais durante a gravi 

dez (Engstpom et al 41
, 1964; GopdDn & Gopdan 49

, 

1959). 

o atendimento psicológico à gestante 
.. 
e 

evidentemente importante uma vez que durante a 

gravidez é que se constroem os alicerces do fu 

turo relacionamento entre pais e bebê e começam 

a surgir as tensões específicas deste momento 

de crise. Estas tensões, abordadas nesta fase, 

tendem a ser mais fáceis e rapidamente supera 

das, favorecendo o crescimento emocional e a 

formação de uma ligação materno-filial mais sau 

dável para a criança e para a estrutura fami 

liar. 
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1.3 Conceitos 

Conceituamos neste trabalho, os termos específi 

cos, da seguinte maneira: 

1.3.1 Imagem corporal 

Imagem corporal ou esquema corporal é a 

configuração dinâmica que temos de nós mesmos. ~ 

o resultado das representações psíquicas do cor 

po e seus órgãos e compreende não só o corpo bio 

lógico, senão também, tudo o que, de alguma ma 

neira, o prolongue, como por exemplo, as 

mentas, os enfeites, o ambiente. 

vesti 

A imagem corporal está formada por elemen 

tos inconscientes e conscientes uma vez que o 

núcleo da imagem do corpo se inicia com o nasci 

mento e se desenvolve segundo o crescimento e de 

senvolvimento do indivíduo no seu meio sócio-cul 

tural. O desenvolvimento se processa segundo a 

tonalidade afetiva desse universo e a represent~ 

çao que o indivíduo faz de si mesmo e dos obje 

tos deste mundo em relação a ele (Cormillot et 

al 29 , 1977; Machover7~, 1949; Mucchielli & Bour 

cier 87 , 1966; Rojas Bermudes 106 , 1978; Schilder 

116, 1950). 

1.3.2 Gravidez 

A gravidez nao é um estado patológico, mas 
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a mulher sofre uma série de modificações de or 

dem orgânica, psíquica e social que a levam a um 

estado fisiológico especial característico do e 

pisódio gravídico, determinado pelo tempo de ges 

taçâo (Briquet 15
, 1939; Ciari J~ & Siqueira 25

, 

1976; Gavensky 48, 1971; Rezende 103 , 1975). 

A gravidez, como um evento ou episódio, li 

mita a atenção ao período gestacional. Não obs 

tante nosso estudo estar focalizado somente na 

imagem corporal da mulher durante o seu episódio 

gravídico, temos que pensar no aspecto dinâmico 

que a leva a aceitar ou rejeitar a sua presente 

configuração. Desta forma,destacamos o terceiro 

conceitual sobre Saúde Materna de Ciari Jr. & Si 

queira 25 (1976),quando se referem à gestação co 

mo sendo o evento de um processo. Vista desta 

forma, a atençâo deve ser dada a sucessivas fa 

ses: pré-gestacional, intragestacional e inter 

tt....... • 
gestacional. Como consequencla, todos os fatos o 

corridos durante a vida, desde a infancia, têm 

sua repercussao na gravidez, na mesma forma que 

esta se projeta na vida intergestacional. 

1.3.3 Risco gravtdico~ situação de crise~ confli 

to psicológico 

Toda gestante está exposta a um risco que 

no caso recebe a denominação de "risco gravídic.d' 



57 

definido como "a oportunidade a agravos físicos, 

.,. .. .. .. -
pSlqU1COS e soclals a que estao expostos a ge~ 

tante e o feto" (CapZanle~ lS57; CapZan 19 , 1964; 

Ciari Jr. & AZmeida 24
, 1972; Ciari Jr. & Siquei 

ra 25
, 1976; Cohen 2

', 1979; Cuminsky & Ojeda 33 
, 

1979; DeZascio & AZmeida 36
, 1974; Erickson cita 

do por Maier'5, 1969; MaZdonado", 1979; Noronha 

89, 1978; Osuna 93
, 1979; Rezende et aZ 103

, 1975; 

RheingoZd 104
, 1964). 

o risco gravídico configura-se então pela 

presença de fatores que interferem no desenvolvi 

mento da gestação e que são de três ordens: org~ 

nicos, sociais e de comportamento. Os organicos 

representam os agravos biológicos; os sociais de 

finem toda a influência que o meio social possa 

interferir no curso da gravidez. Os de comport~ 

mento são as maneiras da mulher enfrentar o fenô 

meno reprodutivo. Estes fatores refletem a disp~ 

.. - .,.. .. .. .. 
slçao pSlqulca, posltlva ou negatlva que se tra 

duz em conflitos e/ou em crise de desenvolvimen 

to. Estes conflitos deveriam ser solucionados a 

dequada ou parcialmente, segundo a interferência 

do meio sócio-cultural. 

1.3.4 PersonaZidade e imagem corporaZ 

SchiZder l16 (1950) enfatizou que o eu cor 

poral se desenvolve de acordo com as necessida 

des da personalidade. Corpo e mundo são experiên 
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cias que se correlacionam. 

EndZer & Magnusson 40 (1976), englobando em 

quatro modelos básicos as teorias da personalid~ 

de (traços psicológicos, psicodinâmica, situacio 

nismo e interacionismo) mostraram que, no intera 

cionismo, a lei básica é S-R-S-R ... ; que as de 

terminantes do comportamento tanto podem ser ln 

ternas como externas ao indivíduo; que a unidade 

de análise é a interação indivíduo-situação. 

Esta interação é representada graficamente 

por Pichon Riviere (citado por Rojas Bermudes 106, 

1978; Soifer 124
, 1976) em três círculos -concen 

tricos que Rojas Bermudes 106 (1978) modificou, 

dando uma nova representação gráfica. Esta se 

resume em três raios que dividem proporcionalmen 

te um círculo. Cada raio corresponde a um papel 

psicossomático (ingeridor, defecador e urinador); 

cada espaço delimitado corresponde a uma 
.. 
area 

(corpo, ambiente e mente). O eu é uma instância 

nova e diferente que resulta da integração des 

tes seis elementos. Este esquema tem sido adapta 

do para orientação da personalidade darnWher grá 

vida durante a assistência psicológica pré-natal 

(Savastano & NOVO l13 , 1981). 

A filosofia do pensamento científico moder 

no, principalmente a em que se baseia a Saúde Pú 

blica, coaduna-se com a desses autores. Nao p~ 
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demos compreender o indivíduo normal ou patológi 

co sem termos dele uma visão holística, sem Sl 

tuá-lo no melO em que Vlve e sem estudar este 

meio que o cerca (Berliner & Salmon 9
, 1980; Masi 

78, 1978; Savastano 110 , 1980). 

Personalidade é, portanto, a resultante da 

interação indivíduo-meio e a conceituamos atra 

vés de três postulados (Savastano 110
, 1980): 

1. A personalidade tem uma estrutura bási 

ca, física e psicogiológica (núcleo do 

eu). 

2. A personalidade desenvolve padrões bá 

sicos de comportamento identificáveis 

em todos os níveis evolutivos do indiví 

duo (papéis, personagens). Estes pa~s 

mudam e são modificados pelo crescimen 

to, desenvolvimento, aprendizagem e 

meio ambiente. Levamos em consideração 

que a percepção de nosso prÓprio corpo 

sofre a influência dessas modificações. 

3. Estrutura e padrões convergem energias 

específicas para cada indivíduo, tornan 

do-o único na sua personalidade. 

A personalidade fundamentada através des 

ses três postulados não sÓ permite ser vista co 

mo um todo, como também possibilita diferentes 
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estratégias de pesquisa para a anâlise parcelada 

desse todo. 

1.3.5 Assistência psicoprofiZática pré-nataZ 

(APPN) 

Reservamos a expressão "método psicoprofi 

lâtico das dores do parto" ~ técnica russa. Con 

sideramos assistência psicoprofilática pré-natal 

(APPN) o conjunto de medidas psicoprofiláticas 

destinadas a assegurar a saúde mental da mulher 

durante a gestação, na parturição e no futuro re 

lacionamento mãe-filho e familiares. Este conJun 

to de medidas pode abranger a técnica do método 

psicoprofilático do parto sem dor, ou outros ti 

pos de atendimento psicoterápico e/ou psicofís~ 

cos, incluindo a orientação pedagógica. 



2. METODOLOGIA 



61 

2. METODOLOGIA 

2.1 Planejamento da pesquisa 

A presente pesquisa constitui um estudo pro~ 

pectivo que busca caracterizar a evolução da figura hu 

mana, projetada nos três trimestres da gestação, com o 

teste da imagem corporal da gestante (ICG), elaborado 

por nós, com a finalidade de simplificar um instrumento 

para aplicação em massa. 

Determinados os objetivos (ítem 1.1.2) planeja 

mos, em um estudo longitudinal, coletar o material nos 

três trimestres da gestação, no prazo de um ano. 

Foram escolhidas, aleatoriamente, duas clíni 

cas de assistência pré-natal: uma particular, denomina 

da Grupo de Atendimento Psicossomático (GAP) e, a do 

Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza (GPS), da Facul 

dade de Saúde Pública da Universidade de são Paulo. Na 

primeira, os clínicos e especialistas seguem orientação 

psicossomática. As pacientes, nessa clínica, podem usu 

fruir de uma assistência psicoprofilática pré-natal (AP 

PN) em grupo, e, se necessário, individualmente. Na se 

gunda clínica a ênfase tem sido dada à orientação orga 

nicista, pois, a assistência psicoprofilática é rarame~ 

te oferecida, principalmente devido à falta de recursos 

humanos e material. 
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2.1.1 Da coleta do material 

19) Fazer entrevista com a gestante a fim de 

obter dados pessoais, utilizando um questionário (A 

nexo 1) que seria atualizado nos três trimestres. 

29) Aplicar o teste da imagem corporal da ge~ 

tante após o preenchimento do questionário. 

39) Fornecer uma borracha, lápis número 2apon 

tadob e umd folha de papel sulfite tamanho ofício, 

para cada desenho. Material coletado pela autora do 

presente trabalho. 

2.1.2 Dos resultados 

19) Dividir a população em dois grupos: ge~ 

tantes com assistência psicoprofilática pré-natal 

(APPN) e sem assistência psicoprofilática pré-nataL 

29) Descrever cada grupo da população segundo 

os resultados obtidos, através do questionário, nos 

três trimestres da gestação. 

39) Analisar cada grupo da população segundo 

as duas figuras femininas projetadas nos três tri 

mestres da gestação: a figura do par a qual chama 

mos figura feminina A, e a da auto-imagem, a qual 

chamamos figura feminina B. 

49) Apresentar os resultados dos questionários 

e dos testes em tabelas sub-divididas em 1 e 2, res 

pectivamente, população com e sem assistência psico 
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profilática prê-natal (APPN). 

2.1.3 Da triagem na CZtnica ParticuZar "GAP" 

19) Retirar, uma vez por semana, dos fi~ios 

de diferentes obstetras a relação das gestantes que 

se submeteram à primeira consulta na semana anterior. 

Desta relação, as que preenchessem os requisitos ne 

cessários (m~s de gestação e n!vel de escolaridade) 

seriam convidadas, por telefone, a participarem da 

pesquisa. 

29) Indagar da permanência em são Paulo no de 

correr da gravidez e avisar sobre o tempo de dura 

ção de cada entrevista. 

39) Marcar, uma vez aceito o convite, o nome 

da gestante em nossa agenda segundo o dia, hora e 

local de sua preferência. O local das entrevistas 

seria ou na Clínica Particular ou na Faculdade de 

Saúde Pública devendo ser o mesmo, respeitado para 

os tr~s trimestres. 

2.1.4 Da triagem no Centro de Sa~de "GPS" 

19) Examinar, uma vez por semana, a agenda do 

serviço pré-natal, obtendo a relação das gestantes 

marcadas na primeira consulta. 

29) Verificar, com esta relação, nas Fichas 

de FamíJia, no Fichário Central, as que se enquadra 
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dravam nos requisitos necessários. No dia da consul 

ta marcada, comparecíamos ao serviço pré-natal a 

fim de convidá-las a participarem da pesquisa. Acei 

to o convite, o nome seria anotado para as entrevis 

tas. 

2.2 Variáveis independentes 

Vimos que fatores culturais, psicológicos e os 

~esponsáveis pela ocorr~ncia de alto risco gravídico (i 

dade inferior a 16 e superior a 40 anos, enfermidades 

psiquiátricas, unidade matrimonial desfeita, mulher sol 

teira, ambiente desfavorável) influem na percepçâo da 

lmagem corporal (Harris 58
, 1979; Machover7~, 1979; Nes 

bitt & Aubry citado por Rezende et al 103 , 1975; Schil 

Schilder l16
, 1950; 

Siqh 122 , 1981; Van Kolk13~, 1966). Assim, para obter um 

grupo de estudo o mais "normal" e homog~nio possível, 

a fim de servir de parâmetro para futuras j:-es "1IJISdS i co~ 

trolamos as seguintes variáveis: status sócio-econômico, 

idade, cor e lateralidade, constituição familiar, gravi 

dez "normal" e trimestre da gestação. 

2.3 Variáveis dependentes~ tratamento dos dados 

A fim de estudarmos os aspectos da personali 

dade das gestantes, segundo a projeção da imagem corpo 

ral com o reG, preparamos uma forma de registro dos da 

dos semelhantes à de Van Kolk que ampliou e adaptou a 

de Machover (Van Kolk13~, 1966). Nosso trabalho com as 
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gestantes também nos fez modificar alguns itens e a 

crescentar outros o que nos deu uma lista finaJ. de 332. 

Estes identificam as variáveis dependentes que foram es 

tudadas em função dos três trimestres da gestação. Os 

332 itens foram codificados em XX aspectos, gerais e es 

pecíficos, essenciais a serem estudados em um desenho 

da figura humana. O Anexo 2 nos mostra a codificação des 

tes itens. 

Para a análise do reG seguimos as linhas g~ 

rais de Machover7~ (1949), como diferentes autores o fi 

zeram (Bonilha 13 , 1974; Fleming et al~4, 1979; Frank~6, 

1979; Gravitz 51 , 1966; Gravitz 52 , 1969; Haworth & Nor 

mington 60 , 1961; Money & Wang 85 , 1966; Roback 105 , 1968; 

Savastano & Domini l11 , 1973; Savastano & Domini l12 , 1974; 

Soifer12~, 1976; Swensen l28 , 1968; Van Kolk134/142, 1966/ 

1975. 

Para garantirmos a objetividade dessa análise, 

planejamos, em relação a alguns itens, recursos de ava 

liação ou de verificação (Van Kolk13~, 1966; Savastano 

& Domini 111 , 1973; Savastano & Domini l12 , 1974) os quais 

podem ser vistos nos Anexos 2 e 3. Assim, os itens 14 

a 22, quanto ao tamanho da figura em relação à folha, 

foram tomados em centímetros e distribuídos por classe, 

(Anexo 2). Os itens 23 a 32, quanto à localização da fi 

gura na folha, foram avaliados segundo o crivo de ava 

liação para a localização do desenho na folha Umexo 3). 

Este crivo foi confeccionado em papel vegetal. O tama 

nho das figuras masculina e feminina foi tomado em 
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centímetros (itens 3 a 9), O tamanho dos diferentes de 

-talhes das figuras foi tirado sempre em comparaçao rela 

tiva ao total da figura. Apelamos para um juiz 

a fim de obtermos uniformidade na análise dos desenhos. 

2.4 Hipóteses de trabaZho 

la.) A gravidez leva a modificações do esquema 

corporal no sentido de maior amadurecimen 

to psicobiológico da mulher. 

2a.) A figura feminina da auto-imagem, grafica 

mente projetada (Figura B, de nível cons 

ciente) deve apresentar maior número de 

itens que caracterizam a gravidez do que 

a figura projetada em nível inconsciente 

(Figura A). 

3a.) As figuras femininas A e B, das mulheres 

que se submetem à psicoprofilaxia, de 

vem demonstrar, em maior número, caracte 

rísticas semelhantes. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

o material da presente pesquisa foi coletado 

de 23 de agosto de 1978 a 14 de dezembro de 1979, obedecen 

do às diretrizes do planejamento. 

A população estudada constou de 38 gestantes, s~ 

do 7 do Centro de Saúde "GPS" e 31 da Clínica Particular 

"GAP". A população, homogênea de acordo com as variáveis 

controladas, foi sub-dividida em dois grupos: com e sem 

assistência psicoprofilática pré-natal (APPN) na atual ge~ 

tação e ficou assim distribuída: 20 gestantes com APPN 

(19 grupo) e 18 sem APPN (29 grupo). Nossos estudos vao se 

basear nestes totais e as Tabelas apresentam-se sub-dividi 

das em 1 e 2, respectivamente quanto aos resultados das 

gestantes com e sem APPN, na atual gestação. Apresentamos, 

em primeiro lugar, a descrição da população de acordo com 

o resultado do questionário de entrevistas (Anexo 1). Em 

segundo lugar, os resultados do teste da imagem corporal da 

gestante (ICG). Mas, antes, mencionaremos as limitaçõesque 

se apresentaram para o presente trabalho. 

3.1 Limitações do estudo 

Causas das nossas limitações: 

19) naturais 

a) quanto aos requisitos do estudo 

Como o nosso estudo abrange duas popula 
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ções, uma de um Centro de Saúde e outra de uma Clínica 

Particular de status sócio-economico alto, era de se es 

perar que a população do Centro de Saúde, que se enqu~ 

drasse em nossos requisitos, fosse bem menor do que a 

da Clínica Particular. No Centro de Saúde, há uma hipe~ 

trofia dos estratos mais baixos e médios da população e 

de famílias sem estabilidade conj ugal (A Zval"enga1
, 1978; 

Benatha1"8, 1,979; Cial"i Jl".23, 1973; Reid et aZ 101 ,1980; 

Ryan et aZ l08 , 1980). 

b) quanto aos objetivos imediatos 

o objetivo de nossa pesqulsa foi focal i 

zar a fase gestacional. Não planej amos seguir as gestantes 

durante o parto e puerpério. A maioria dos autores da 

literatura consultada fizeram seguimento dos casos estu 

11. • • 
dados, observando as consequenclas perlnatals (Bal"cZay 

& Bal"cZay 3, 1976; Ledel"man et aZ 71, 1979; Soifel" 1 
24 ,1976; 

StandZey et aZ 126 , 1979). 

Por motivos óbvios, não nos foi possível 

testar as gestantes no período pré-gestacional. Planej~ 

mos a aplicação do teste da imagem corporal (TIC) em um 

grupo de noivas a fim de analisarmos a projeção de sua 

auto-imagem. Mas, no momento da execução, por diversas 

razões não houve uma total cooperação. 

29) previsíveis 

Foram previstas as seguintes causas que p~ 

deriam interromper o seguimento de cada sujeito: abor 
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tos, mudança de endereço, nao retorno por desinteresse 

ou outros motivos, dificuldade de comunicação, rejeição 

franca. 

39) nao previsíveis 

Situação ímpar durante a pesqulsa, nao ine 

-rente ao pesquisador nem a paciente. 

Os resultados dessas limitações foram as 

seguintes: com algumas gestantes de primeira consulta 

obstétrica do GAP, tivemos dificuldade de comunicação 

por não haver telefone na residência. Das 38 gestantes 

que iniciaram as entrevistas, duas não compareceram no 

29 trimestre por desinteresse, duas por terem viaj~ 

do, duas por outros motivos e uma por doença na famí 

lia. Permaneceram até o 39 trimestre, 31 gestantes. 

Das 12 gestantes do Centro ItGPS1t que se com 

prometeram a colaborar, duas não compareceram depois do 

19 trimestre e não pudemos nos comunicar porque mudaram 

sem deixar endereço; duas tiveram aborto espontâneo e 

uma desistiu por motivos particulares. Ficaram até o 

39 trimestre, 7 gestantes. 

3.2 Descrição da população 

A descrição da população está baseada no que~ 

tionário das entrevistas (Anexo 1), integra os itens 

das variáveis independentes, dos dados adicionais e 

da atitude da mulher na gravidez atual. Ele foi atua 
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lizado em cada trimestre da gestação por ocaSlao do re 

teste, momentos antes da aplicação do reG. Esses dados 

são descritos em porcentagem e, quando possível, apr~ 

sentados em tabelas. As Tabelas de 1 a 7 sao os resulta 

dos desta descrição e estão sub-divididas em 1 e 2 se 

gundo as gestantes com e sem APPN na atual gest~ 

çao; a de número 3 não comporta estas sub-divisões 

e a de número 4 não comporta a sub-divisão 2. 

3.2.1 Variáveis independentes 

As variáveis independentes compreendem: status 

sócio-econômico, idade da gestante, cor e lateralidad~ 

constituição familiar, gravidez normal e trimestre de 

gestação. 

3.2.1.1 "Status" sócio-econômico 

A determinação do status 
... . 

SOClo-eco 

nômico foi baseada no formulário apresentado por 

Alvarenga 1 em 1978 que relacionou a escolaridade 

do marido e da mulher, a ocupação do marido, 
... 

o nu 

mero de pessoas na família e a renda familiar. Se 

gundo sugestão de Alvarenga, a técnica para a deli 

mitação das amplitudes dos estratos foi alterada 

mais tarde. Desse modo, utilizou-se o que a autora 

denomina como critério teórico, ou seja, a divisão 

dos 5 estratos em amplitudes iguais que são: estra 

to baixo de 3,60 a 9,02; médio baixo de 9,03 a 

14,45; médio de 14,46 a 19,88; mêdio alto de 19,89 
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a 25,31 e alto de 25,32 a 30,75. 

A nossa pesquisa ~ descrita: 

19) Gestantes com APPN: 75% dos ma 

ridos e 5Ó% da população de gestantes com APPN têm 

nível universitário completo; 25% dos maridos 

45,0% das mulheres têm nível colegial completo, 

na-se em geral com a formação universitária e a 

renda mensal familiar ~ alta. Baseando-se na deter 

minação de status sócio-econômico de Alvarenga l 

(1978), este grupo apresenta um índice que varia de 

18,10 a 51,36. Estes números correspondem ao crité 

rio teórico de estrato m~dio e alto para mais da 

classificação corrigida. A moda dos status foi 

32,93 (que consideramos alto para mais), com 20,0%; 

nível m~dio (18,10) com 5,0% e m~dio alto (20,12 e 

20,96) com 10,0% das gestantes. 

6 I, () ~, 

29) Gestantes sem APPN: 66, ~ dos ma 

ridos e 44,4% das mulheres têm nível universitário 
;1, 4-;: 

completo; &Z:::,::8J" dos maridos e 33,3 % das mulheres têm 

nível colegial completo, sendo que, 16,7% das mulh~ 
4/,11, "dei" <4 

res e .~ dos maridos n~o t8m nível universitário 

~completo; ternos ainda 5,6% dos maridos e 22,2% das 

mulheres com nível ginas ial completo. A ocupação dos 

maridos desta população tamb~m se relaciona com a 

escolaridade,a renda familiar ~ alta. Esta população 
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apresenta um índice de status sbcio-econômico que 

varia de 17,10 a 43,46, correspondendo, também, 
, 
a 

categoria de estrato médio e alto para mais da cla~ 

sificação corrigida. A moda foi de 27,18% nível aI 

to, com 27,8% das gestantes. O nível médio encontra 

do (17,10; 17,38 e 18,28) com 22,2% das gestantes e 

médio alto (20,89) com 5,6% das gestantes. 

Vemos que este grupo sem APPN 
~ 

e 

de nível sócio-econômico mais baixo do que o ante 

rior. 

3.2.1.2 Idade das gestantes 

19) Gestantes com APPN 

A idade variou de 19 a 28 anos, 

sendo a moda de 27 anos com 6 gestantes (30,0%). 

29) Gestantes sem APPN 

A idade varlOU de 23 a 34 anos, 

sendo a moda de 29 anos com 4 gestantes (22,2%). 

Vemos, portanto, que o grupo com APPN 

é constituído por gestantes mais jovens que o segun 

do grupo. 

3.2.1.3 Cor e ZateraZidade 

-Todas as 38 gestantes sao de cor bran 

ca e destras. 
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3.2.1.4 Con$tituiçao famiZiar 

Todas as 38 gestantes sao casadas, de 

família bem constituída, com estabilidade conjugal. 

3.2.1.5 Gravidez "normaZ" 

A população estudada não apresenta com 

plicações obstétricas, nem problemas psiquiátricos, 

segundo o laudo médico. 

3.2.1.6 Trimestre de gestaçao 

As Tabelas 1.1 e 1.2 mostram as sema 

nas de gestação nas quais as gestantes compareceram 

em cada trimestre, para o estudo em questão. 

19) Gestantes com APPN 

A Tabela 1.1 refere-se às gesta~ 

tes com APPN. Vemos que, no 19 trimestre, o compar~ 

cimento das gestantes recaiu entre a 7a. e 12a. se 

manas de gestação, sendo a moda de 9 semanas com 

30,0% das gestantes. No 29 trimestre, foi entre a 

16a. e 24a. semanas e a moda de 21 Se.IIaJE.S, tam 

bém com 30,0% das gestantes. No 39 trimestre, entre 

a 28a. e 36a. foi o resultado bimodal de 20% na 32a. 

e 34a. semanas. 

29) Gestantes sem APPN 

A Tabela 1.2 refere-se às gestan 
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tes sem APPN. No 19 trimestre, elas compareceram en 

tre a 8a. e l2a. semanas e o resultado bimodal na 

8a. e 9a. semanas com 22,2% das gestantes. No 29 

trimestre, foi entre a 17a. e 24a. semanas sendo a 

moda na 23a. semana com 27,8% das gestantes. No 39 

trimestre, entre a 30a. e 36a. semanas, e a moda 

na 33a. com 33,3% das gestantes. 

Vemos que a tendência de compare 

cimento foi mais precoce entre as gestantes com 

APPN. A precocidade no 19 trimestre indica que elas 

compareceram à consulta clínica mais cedo, uma vez 

que a triagem, para a aplicação do teste, dependia 

da primeira consulta na clínica obstétrica. Teria 

isto acontecido devido à ansiedade do grupo, preocu 

pação com a gravidez, "consciência sanitária" ou 

por terem de fato um outro estilo de vida e, por 

conseguinte, mais tempo para atividades fora do lar? 

As gestantes sem APPN parecem encarar a gravidez com 

mais naturalidade. 



Tabela 1.1 - Semanas de comparecimento das gesta~ 

tes com APPN, segundo o trimestre da 

gestação. Centro de Saúde "GPS" e Cli 

nica Particular "GAP", são Paulo, 1978/ 

1979. 

~ N9 19 29 39 

de ordem 

1 7a. 21a. 32a. 

2 9a. 17a. 30a. 

3 8a. 21a. 29a. 

4 lOa. 22a. 35a. 

5 7a. 16a. 28a. 

6 7a. 22a. 35a. 

7 8a. 18a. 31a. 

8 10a. 20a. 32a. 

9 9.a. 20a. 31a. 

10 lla. 23a. 34a. 

11 lla. 21a. 32a. 

12 9a. 20a. 33a. 

13 9a. 20a. 36a. 

14 8a. 19a. 34a. 

15 9a. 21a. 34a. 

16 9a. 21a. 36a. 

17 lla. 21a. 31a. 

18 12a. 22a. 34a. 

19 10a. 24a. 35a. 

20 7a. 20a. 32a. 

75 
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Tabela 1.2 - Semanas de comparecimento das gestan 

tes sem APPN, segundo o trimestre da 

gestação. Centro de Saúde "GPS" e Clí 

nica Particular "GAP", são Paulo, 1978/ 

1979. 

~ 19 29 39 
de ordem 

1 lIa. 2la. 33a. 

2 8a. 22a. 33a. 

3 IDa. 22a. 34a. 

4 IDa. 23a. 32a. 

5 9a. l8a. 3la. 

6 9a. 23a. 34a. 

7 IDa. 17a. 35a. 

8 8a. 2la. 33a. 

9 l2a. 23a. 32a. 

10 l2a. 24a. 33a. 

11 l2a. 24a. 32a. 

12 9a. 23a. 33a. 

13 lIa. 21a. 30a. 

14 lIa. 22a. 31a. 

15 8a. 21a. 33a. 

16 lIa. 2Da. 29a. 

17 9a. 22a. 35a. 
18 8a. 23a. 36a. 
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3.2.2 Dados adicionais 

Em dados adicionais constam: nacionalidade, 

constituição familiar, idade dos maridos, trabalho 

fora do lar, aceitação da menarca, tempo de casa 

da, número de gestações e assistência psicoprofi 

lá tica pré"J'~ :-rtl. 

3. /' , '; . 1 ilaciona lidade 

-Das 20 gestantes com APPN, 95,0% sao 

brasileiras e 5,0% italianas, residindo em são Pau 

lo há 24 anos. 

-Das 18 gestantes sem APPN, 94,4% sao 

brasileiras e 5,6% uruguaias, residindo em são Pau 

lo há 15 anos. 

Predomina, portanto, a nacionalidade 

brasileira nas populações estudadas. 

3.2.2.2 Constituição familiar 

19) Gestantes com APPN 

Das gestantes com APPN, 20,% -sao 

de família estrangeira residindo em são Paulo, no 

mínimo, há 5 anos; 80,0% são de famílias brasilei 

raso 

o número de irmãos variou de 1 

a 7; das gestantes com APPN,lO,O% são filhas - . unl 
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cas, 40,0% são primogenitas e as restantes são ou 

a 2a., 3a .. , 4a~, ou a 8a., filha. 

29) Gestantes sem APPN 

Destas, 16,7% sao de famílias es 

trangeiras, residindo em são Paulo, no mínimo, há 

30 anos; 83,3% são de família brasileira. 

o número de irmãos variou de 1 a 

4; 22,2% das gestantes são filhas únicas; 27,8% são 

primogênitas e as restantes são a 2a., 3a., ou 4a., 

filha. 

Vemos, portanto, que ambos os 

grupos descendem, predominantemente, de famílias 

brasileiras. As gestantes com APPN são mais jovens 

e de famílias com maior número de filhos. 

3.2.2.3 Idade dos maridos 

19) Gestantes com APPN 

A idade dos maridos das gesta!2 

tes com APPN, variou de 25 a 38 anos, sendo a moda 

de 27 anos, correspondendo 20,0%; 90,0% são mais 

velhos que as esposas e 10,0% da mesma idade. 

29) Gestantes sem APPN 

A idade dos maridos das gesta!2 

tes sem APPN variou de 27 a 40 anos; a moda de 32 

anos, correspondendo 27,8%; 94,4% são mais velhos 
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que as esposas e 5,6%, malS jovens. 

-Os maridos, em geral, sao mais 

velhos que as esposas em ambos os grupos; os das 

gestantes sem APPN são mais idosos. 

3.2.2.4 Trabalho fora do lar 

19) Gestantes com APPN 

Das gestantes com APPN, 60,0% tra 

balharam fora na atual gravidez; 35,0% nos três tri 

-mestres; 15,0% no 19 e 29 trimestres; 5,0% so no 

19 trimestre; 5% no 29 e 39 trimestres. 

-Das 40,0% que nao trabalharam , 

15,0% são estudantes universitárias e 25,0% são só 

donas de casa. 

29) Gestantes sem APPN 

Das gestantes sem APPN 50,0% tra 

balharam fora na atual gravidez; 38,9% nos trestri 

mestres; 11,1% no 19 e 29 trimestres. 

-50,0% das que nao trabalharam fo 

ra, 5,6% são estudantes universitárias e 44,4% -sao 

só donas de casa. 
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3.2.2.5 Aceitação da menarca 

Classificamos a aceitação da menarca 

em boa, regular e má. Boa, quando normalmente acel 

ta: na época da menarca, a entrevistada tinha sido 

instruída pela mãe, irmã ou amiga. Regular, quan 

do tinha sido informada, mas nao aceitou. Má, quan 

do não tinha sido informada, nao aceitou, assus 

tou-se, ficou com medo ou traumatizada. 

19) Gestantes com APPN 

60,0% tiveram boa aceitação da 

menarca; lS,O% regular e 20% má. 

29) Gestantes sem APPN 

A aceitação boa incidiu em 50,0% 

-das gestantes; regular em 11% e ma em 38,9%, po~ 

tanto este grupo ficou mais ansioso êill relação à me 

narca. 

o grupo com APPN apresenta maior 

-numero de gestantes que trabalham fora, talvez is 

so contribua para um status sócio-economico maion 

No entanto, parece existir neste grupo maior insta 

bilidade. Esta instabilidade parece não advir da ~ 

ceitação ou não da menarca. Talvez o fato deste 

grupo ter maior número de irmãos tenha contribui 

do para as devidas informações e melhor aceitação 

da menarca. 
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3.2.2.6 Tempo de casada 

Há uma variação quanto aos anos de 

casamento das gestantes: para o primeiro grupo, de 

4 meses a 8 anos, e o segundo grupo, de 9 me 

ses a 8 anos. 

3.2.2.7 Núme~o de gestaçoes 

As Tabelas 2.1 e 2.2 nos mostram, 

respectivamente, as gestantes com e sem APPN segu~ 

do o número de gestações. 

19) Gestantes com APPN 

A Tabela 2.1 nos permite ver que 

15 gestantes ou 75,0% são primigestas; 2 ou 10,0% 

secundigestas, 1 ou 5,0% tercigestas e 2 ou 10,0% 

multigestas. Ambas as -i11vt t.!-t~ T~,::> têm um filho vi 

vo de cesária; uma teve dois abortos provocados e 

outra, dois abortos espontâneos. A tercigesta tem 

dois filhos vivos de partos normais. Ambas as se 

cundigestas têm um filho vivo, um é de cesária e 

o outro de parto normal. 

29) Gestantes sem APPN 

A Tabela 2.2. nos mostra que 4 

gestantes ou 22,2% são primigestas; 6 ou 33,4%, se 

cundigestas e 8 ou 44,4% são tercigestas. Destas, 

1 ou 5,6% têm um filho vivo e um natimorto, ambos 

de cesária; 1 ou 5,0% tiveram dois abortos espontª 
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neos; 6 ou 33,2% têm dois filhos V1VOS de partos 

normais. As secundigestas tem um filho vivo sendo 

4 de partos normais e 2 de cesária. 

A ansiedade, que estávamos no 

tando no 19 grupo, parece estar esclarecida agor~ 

Este grupo é constituido de maior número de pri 

migestas do que o 29 grupo (19 e 29 grupos, res 

pectivamente, 75,0% e 22,2%). 

3.2.2.8 Assistência psicoprofil,ática 
.. 

pre-

natal, 

A Tabela 3 nos mostra o número e a 

porcentagem das mulheres com mais de uma gravidez, 

segundo a APPN nas gestações anteriores e que es 

tão se submetendo novamente a esta assistência. 

Vemos que, das 19 gestantes com rrais 

de uma gestação, 12 ou 63, 2"ó submeteram-se a es 

sa assistência nas gestações anteriores; destas 12, 

4 ou 21,1% estão repetindo na atual gestação e 8 

ou 42,1% não estão. Das 7 que não tiveram, lou 5,3% 

estão se submetendo e 6 ou 31,5% não estão. 
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Tabela 2.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

segundo o número de gestações. Centro de 

Saúde "GPS" e Clínica Particular "GAp l
, são 

Paulo, 1978/1979. 

GESTAÇOES N % 

Primigesta 15 75,0 

Se cundigesta 2 10,0 

Tercigesta 1 5,0 

Multigesta 2 10,0 

T o tal 20 100,0 

Tabela 2.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo o número de gestações. Centro de 

Saúde "GPS" e Clínica Particular "GAP", são 

Paulo, 1978/1979. 

GESTAÇOES N % 

Primigesta 4 22,2 

Secundigesta 6 33,4 

Tercigesta 8 44,4 

T o tal 18 100,0 
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Tabela 3 - Número e porcentagem das mulheres com mais de 

urna gravidez, segundo a APPN nas gestações an 

teriores e na atual. Centro de Saúde "GPS" e 

Clínica Particular "GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
com sem Total 

As anterior 
sIstên 
cia atual N % N % N % 

com 4 21,1 1 5,3 5 26,4 

sem 8 42,1 6 31,5 14 73,6 

T o tal 12 63,2 7 36,8 19 100,0 



85 

A Tabela 4.1 nos mostra o número e 

porcentagens das gestantes, segundo o início e con 

tinuidade da assistência psicoprofilática -pre-n~ 

tal, na atual gestação: 5,0% submeteram-se a APPN 

nos 19 e· 29 trimestres; 5,0%, nos 19, 29 e 39 tri 

mestres; 10,0%, só no 29 trimestre; 30,0%, nos 29 

e 39 trimestres e 50,0% só no 39 trimestre. 

As 18 gestantes, que ficaram sem AP 

PN na atual gestação, alegaram um dos seguintes mo 

tivos: submeteram-se em outra gestação; desconhecem 

tal assistência; não há necessidade porque seguem 

em livros; os maridos r.ão as querem acompanhar; não se 

dão bem em grupo; não dispÕem de tempo; é dispendi~ 

SOe 

3.2.3 Atitude da mulher na gravidez atual 

No estudo da atitude e comportamento da mu 

lher na gravidez atual, incluímos os itens sobre 

dados gerais, percepçao da imagem corporal e per~ 

pectivas. 

3.2.3.1 Dados gerais 

Em dados gerais, apresentamos as re~ 

postas de seis perguntas que estão especificadas a 

seguir nos itens de a) a f). 

a) A resposta -a pergunta "o que 

signfica a gravidez para a senhora?" foi clal::isi 
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ficada em favorável e desfavorável. No primeiro 

caso, quando significa realização da mulher, do 

casal ou do casamento; desfavorável, quando não 

aceita a gravidez, está fora do plano ou é indife 

rente. 

As respostas das gestantes de ambos 

os grupos (com e sem APPN) foram semelhantes ao 

considerarem a gravidez um evento favorável, em 

maior porcentagem no 19 e 29 trimestres, diminuin 

do no 39 trimestre. No entanto, no total o 19 gr~ 

po incidiu em maior porcentagem que o 29 respecti 

vamente 95% e 72% . 

b) "Quantos filhos deseja ter?" 

No 19 grupo, o desejo variou de 2 

a 6 filhos nos três trimestres, chegando uma ge~ 

tante a desejar 10 filhos. O número de gestanteste 

ve maior variação no 19 trimestre entre 2, 3 e 4 

filhos; no 29 e 39 trimestres teve maior concentra 

ção (35%) entre 2 e 3 filhos. 

A resposta de 94,4% das gestantes 

do 29 grupo foi constante nos três trimestres 

variou de 1 a 5 filhos. 

Em ambos os grupos, houve 

ra diminuição, no 39 trimestre, do nÚmero de 

lhos que desejavam ter. 

e 

ligei 

fi 
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Tabela 4.1 - Nümero e porcentagem das gestantes,s~ 

gundo o início e continuidade da as 

sistência psicoprofilática pré-natal 

(APPN) nos trimestres da atual gest~ 

ção. Centro de Saúde "GPS" e Clínica 

Particular "GAP", são Paulo, 1978/ 

1979. 

APPN N % 

19 e 29 trimestres 1 5 

19, 29 e 39 trimestres 1 5 

29 trimestre 2 10 

29 e 39 trimestres 6 30 

39 trimestre 10 50 

T o tal 20 100 

c) "O que mais a preocupa neste p~ 

ríodo?" 

Vemos nas Tabelas 5.1 e 5.2 os se 

guintes resultados desta questão: 

19) Gestantes com APPN 

A formação do bebê foi ares 

posta de maior preocupação das gestantes (50,0%, 
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30,0% e 20,0%, respectivamente, 19, 29 e 39 trimes 

tres). A preocupação em relação ao parto foi cres 

cente do 19 para o 39 trimestre (10,0%; 10,0% e 

40,0%, respectivamente). A preocupação com abor 

to foi decrescente do 19 para o 39 trimestre (20,0%, 

15,0% e 10,0%); com o corpo, foi admitido somente 

por uma gestante (5,0%) no 29 trimestre. A situa 

çao econômica (com a profissão, com a casa, como 

manter a criança) incidiu mais no 29 trimestre 

(10,0%). Outras preocupações, tais como o despre 

paro para enfrentar vida nova, cuidar do bebe, in 

cidiram mais no 19 e foi crescente do 19 para o 

39 trimestre. As que disseram não ter preocupaçoes, 

alcançaram maior porcentagem no 29 trimestre (20,0%). 

29) Gestantes sem APPN 

A formação do bebê foi também 

a resposta de maior preocupaçao das gestantes (50,0%; 

33,3%; 33,3%, respectivamente, 19, 29 e 39 trimes 

tres). A preocupação de abortar foi ao contrário 

do 19 grupo, crescente do 19 para o 39 trimestre 

(5,6%; 16,6%; 22,2%), sendo que no 19 trmestre foi 

mais baixa do que a do 19 grupo. ~ interessante ob 

servar que a diminuição dessa ansiedade ocorreu no 

grupo com assistência psicoprofilática. 

A preocupaçao em relação ao parto, 

no decorrer dos trimestres, ocorreu em menor por 

centagem no 29 grupo. Observe-se que este 
... 

grupo e 
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constituido de maior número de mulheres com 

de urna gestaç~o (Vide Tabela 2.2). 

mais 

A preocupaçao com o corpo também 

se evidenciou em urna gestante (5,6%) mas, no 19 

trimestre. 

Quanto as preocupações com a for 

mação do bebê e as gêneses dos vômitos, segundo 

Garma (citado por Soifer 12 1+, 1976) "estão relacio 

nadas com as fantasias inconscientes da mulher de 

que o ernbri~o ou o feto carece de algum membro e é 

de algum modo, incompleto e monstruoso. PrDvérn, tais 

fantasias, da projeç~o no embrião do complexo de 

castração dessa mulher. Ela, inconscientemente, con 

sidera que sua genitalidade é incompleta e parcial 

mente perversa .... , o que também contribui a provo 

car reações de vômitos ... Ela teme que a criança 

nasça disforme corno, inconscientemente, considera 

a si mesma". 

d) Medos 

Estes estão relacionados com a 

perda do filho, do marido e familiares; de ficar 

só para o resto da vida ou ter filho anormal, o 

que predomina nos três trimestres, em ambos os gru 

pos, sendo mais intensa no 19 grupo. 

e) Relações sexuais 

65,0% das mulheres do 19 grupo e 
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44,4% das do 29 grupo responderam que continuavam 

tendo relações sexuais até o 3~ trimestre. As que 

deixaram de ter relações no 39 trimestre (35,0% e 

55,6%, respectivamente do 19 e do 29 grupo) disse 

ram que foi devido ao temor do marido ou de ambos 

de machucar a criança e/ou da mulher sentir-se me 

nos à vontade. 

Em algumas mulheres, o prazer se 

xual aumentou no período da gestação e várias afir 

maram: "já que estou grávida me liberto mais". Po 

deríamos daí deduzir que a frigidez durante a gr~ 

videz equivale a uma atitude negativa da mulher. 

f) Problemas de saúde 

Apesar da incidência das catego 

rias biológicas de alto risco gravídico de 10,6% 

das 38 gestantes (uma secundigesta nulípara de 

aborto espontâneo e três secundíparas, também, com 

abortos espontâneos) podemos dizer que a população 

em geral não apresenta problemas graves de saúde, 

pois todas as gestantes estão sob controle de roti 

na no serviço de Saúde Materna, tanto as do Centro 

de Saúde como as da Clínica Particular e no laudo 

médico nada consta digno de nota. 
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Tabela 5.1 - Número e porcentagem das gestantes com 

APPN, segundo suas preocupaçoes nos 

trimestres da atual gestação. Centro 

de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

PREOCUPAÇÃO N % N % N % 

Fo:rns.ção do bebê 10 50,0 6 30,0 4 20,0 

Aborto 4 20,0 3 15,0 2 10,0 

Hora do parto 2 10,0 2 10,0 8 40,0 

Orientação do irmão 1 5,0 1 5,0 - -

Situação eronêmica - - 2 10,0 1 5,0 

Com o corpo - - 1 5,0 - -
Outras 1 5,0 1 5,0 3 15,0 

Não tem 2 10,0 4 20,0 2 10,0 

T o tal 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
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Tabela 5.2 - NUmero e porcentagem das gestantes sem 

APPN,segundo suas preocupações nos 

trimestres da atual gestação. Centro 

de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Pau 1 o, 19 7 8 /19 7 9 • 

TRIMESTRE 19 29 39 

PREOCUPAÇÃO N % N % N % 

FOI"m3.ção do bebê 9 50,0 6 33,3 6 33,3 

Aborto 1 5,6 3 16,6 4 22,2 

Hora. do parto - - 4 22,2 5 27,8 

Orientação do irmão 2 11,1 1 5,6 - -

Situação econômica 2 11,1 1 5,6 - -
Com o corpo 1 5,6 - - - -
Outras 1 5,5 1 5,6 1 5,6 

Não tem 2 11,1 2 11,1 2 11,1 

T o tal 18 100,0 18 100,0 18 100,0 
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Destacamos somente as manifesta 

çoes ma~s comuns que foram vômitos ou náuseas e 

hipersonia. No primeiro trimestre, queixaram-sede 

vômitos 50,0% do 19 grupo e 35,0% do 29 grupo; 

25,0% do segundo grupo no 29 trimestre; 10,0% do 

primeiro e segundo grupos no 39 trimestre. 

A hipersonia foi decrescente do 

primeiro para o terceiro trimestre, tendo sido 

mais alta no primeiro grupo, no primeiro trimes 

tre. 

Do primeiro grupo 35,0% fumaram 

do 19 ao 39 trimestre. Do 29 grupo 61,0% fumaram 

no 19 e 50,0% no 29 e 39 trimestres. 

3.2.3.2 Percepção da imagem oorporaZ 

Quanto à percepção da imagem 

ral, estudamos as respostas das seguintes 

tas: a) Que modificações sente no corpo? 

corpo 

pergun 

b) Co 

mo se sente olhando para o espelho? Como se sen 

te em relação ao aumento do peso? d) Qual a ati 

tude do seu marido em relação às modificações ocor 

ridas no seu corpo? Os resultados estão apresenta 

dos logo a seguir. 

a) Modificações que sente no corpo 

No primeiro trimestre, 10,0% do 

19 grupo e 11,1% do 29 grupo não sentiram nenhuma 



94 

modificação no corpo; 55,0% do 19 grupo e 38,9% do 

29 grupo sentiram aumento de busto; as restantes, 

queixaram-se da perda da cintura ou aumento de p~ 

SOe No 29 e 39 trimestres, elas citaram as modifi 

caçoes normais do seio e/ou cintura e/ou barriga. 

No 39 trimestre, 15,0% do 19 grupo e 5,6% do 29 gru 

po queixaram-se da deformação do corpo, de estarem 

quadradas. 

b) Como se sente olhando para o es 

pe1ho 

As Tabelas 6.1 e 6.2 nos mostram 

como os dois grupos se sentem olhando para o espe 

lho. 

Podemos ver que aquelas que se 

sentem bem (não percebem a gravidez, não sentem na 

da ou se acham bonitas) mudam de opinião do 19 pa 

ra o 39 trimestre nos dois grupos. Mas, no 19 gru 

po, a porcentagem de sentir-se bem é bem maior, 

principalmente, no 19 trimestre (75,0% e 61,1% ) 

neste grupo há predominância de primigestas as 

quais têm mais estímulo de seus maridos por ser o 

primeiro filho. O sentir-se "feia" e mesmo "horrí 

vel" , como algumas se expressaram, incide em por 

centagens crescentes do 19 para o 39 trimestre, em 

ambos os grupos, sendo a maior incidência no 29 

grupo. 
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Tabela 6.1 - Número e porcentagem das gestantes com 

APPN, segundo a resposta "como se se,!! 

te olhando para o espelho", nos três 

trimestres da gestação. Centro de Saú 

de "GPS" e Clínica Particular "GAP", 

são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

RESPOSTA N % N % N % 

Bem 15 75,0 10 50,0 10 50,0 

Preoc. c/o físico 2 10,0 5 25,0 5 25,0 

Feia 3 15,0 5 25,0 5 25,0 

T o tal 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

Tabela 6.2 - Número e porcentagem das gestantes sem 

APPN, segundo a resposta "como se sen 

te olhando para o espelho", nos três 

trimestres da gestação. Centro de Saú 

de "GPS" e Clínica Particular "GAP", 

1978/1979. 

~ 
19 29 39 

N % N % N % 

Bem 11 61,1 8 44,5 8 44,5 

Preoc.c/o físico 2 11,1 2 11,1 1 5,6 

Feia 5 27,8 6 33,3 7 38,8 

Não se oTha - - 2 11,1 2 11,1 

T o tal 18 100,0 18 100,0 18 100,0 
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c) Aumento de peso 

As gestantes acham no pr:ineiru tri 

mestre que o aumento de peso é normal. Não obstan 

te, em ambos os grupos, algumas dizem sentir-se an 

gustiadas, deselegantes e irritam-se pelas limita 

çoes que a gravidez impõe; 50,0% do 19 grupo e 

33,3% do 29 grupo expressaram medo de não voltar ao 

normal. 

d) Atitude do marido 

Quanto à atitude do marido, duas 

- ...-gestantes de cada grupo nao responderam a questao. 

Notamos na Tabela 7.1 e 7.2, com 

e sem APPN, que a atitude do marido é de atenção, 

de carinho e de cuidados. A porcentagem de respo~ 

tas aumentou do 19 para o 39 trimestre. Os mari 

dos demonstram maior preocupação com as esposas nos 

dois grupos; só no 29 grupo um deles deixou trans 

parecer ciúmes do bebê. 

Para os rn.aridos que não comentam, 

não estimulam ou nada demonstram, a porcentagem di 

minui do 19 para o 39 trimestre. 

-A preocupaçao que eles têm em re 

lação à gordura, medo -ao corpo da eSIXJsa - que nao 

volte normal - incide dois -ao nos grupos mas e 

maior no primeiro grupo. 
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3.2.3.3 Perspectivas 

Incluímos em perspectivas os itens 

gravidez planejada, criança desejada e sexo espe 

rado. 

a) Gravidez planejada 

Duas gestantes, uma de cada gru 

po, deixaram de responder. 

A gravidez foi planejada por 

65,0% das gestantes do 19 grupo e 16,7% das do 29 

grupo. 

b) Criança desejada 

~ 

No 19 grupo, a criança e desej~ 

da por 100% dos maridos, 85,0% das esposas e 

95,0% dos familiares. 

No 29 grupo, a criança é deseja 

da por 83,0% dos maridos, 72,0% das esposas e 

61,1% dos familiares. 

~ 

A crlança e, assim, malS deseja 

da no 19 grupo onde houve maior porcentagem de 

gravidez planejada e de primíparas (Vide Tabela 

2.1). 

c) Sexo desejado 

19) Gestantes com APPN 

No grupo de gestantes com 
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APPN, predomina nos maridos o desejo do sexo mas 

culino para seus filhos,no 19 trimestre; e 

diferente o sexo da criança no 29 e 39 trimestres. 

-e ln 

Para a mulher, neste 19 gru 

po, é indiferente o sexo da criança nos três tri 

mestres; esta indiferença tende a aumentar predo 

minantemente do 19 para o 39 trimestre, expre~ 

sando que lhes é indiferente, desde que tudo cor 

ra bem. Isto parece demonstrar a conscientização 

de uma realidade à medida que a gravidez progri 

de, provavelmente devido ao atendimento psicopro 

filático recebido. 

29) Gestantes sem APPN 

Nos dois primeiros trimes 

tres, é indiferente o sexo da criança para os ma 

ridos das gestantes sem APPN; mas, no 39 trimes 

tre eles desejam que a criança seja do sexo mascu 

lino. 

A mulher, nesse grupo, sem 

APPN, está malS indecisa quanto ao desejo do sexo 

da criança: no 19 trimestre, predomina o "indife 

rente"; a preferência no 29 trimestre está igual 

mente distribuída entre o sexo masculino, femini 

no ou qualquer um dos dois. No 39 trimestre, elas 

se decidem pelo sexo masculino, concordando com 

seus maridos. 
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Tabela 7.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

segundo demonstra a atitude do marido para com 

elas nos trimestres da gestação. Centro de 

Saúde "GPS" e Clínica Particular "GAP", são 
Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

00 MARIoo N % N % N % 

Iv'ais cuidadoso 10 50,0 10 50,0 12 60,0 

Nada denonstra 8 40,0 4 20,0 3 15,0 

Preocupado com o corpo 
da esposa - - 4 20,0 3 15,0 

Sem respostas 2 10,0 2 10,0 2 10,0 

T o tal 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

Tabela 7.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo demonstra a atitude do marido para com 

elas nos trimestres da gestação. Centro de 

Saúde "GPS" e Clínica Particular "GAP", são 

Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

ATITUDE 
00 MARIoo N % N % N % 

Mlls cuidadoso 8 44,5 11 61,2 11 61,1 

Nada denonstra. 7 38,9 3 16,6 2 11,1 

Preocupado com o corpo 
da esposa - - 1 5,6 2 11,1 

Ciúmes do bebê 1 5,6 1 5,6 1 5,6 

Sem respostas 2 11,0 2 11,0 2 11,0 

T o tal 18 100,0 18 100,0 18 100,0 
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3.2.4 Considerações 

Na descrição da população, vemos que ela per 

tence a sujeitos com manifestações normais e que 

predomina uma atitude semelhante quanto à gravidez. 

Isto é de suma importância, uma vez que buscamos 

estabelecer aspectos típicos do teste da inagem cor 

poral em um grupo considerado normal servindo de 

parâmetro para futuras pesquisas. 

Apesar das manifestações tidas como normalS, 

encontramos algumas diferenças que parecem existir 

porque só o 19 grupo submeteu-se à psicoprofilaxi~ 

Na verdade, embora o 19 seja constituído de mulhe 

res de status sócio-econômico mais alto, ele -e 

formado, também, por um maior número de mulheres que 

trabalham fora, são mais jovens e tem maior porce~ 

tagem de primigestas (75,0%) do que o 29 grupo. Nes 

te, predominam as mulheres com malS de uma gesta 

çao (77,8%). Assim, o 19 grupo tem menor experiê~ 

cia de gravidez, de parto e de puericultura do que 

o 29 grupo. Neste, além de haver mais filhos, há 

maior número de partos normais. 

Langer 69 (1978) afirmou que toda gravidez -e 

vivida numa ambivalência de aceitação e não aceita 

ção. Isto porque "toda gravidez produz uma situa 

ção de maior ou menor conflito entre uma tendência 

maternal e outra de rechaço. O rechaço maternal é 

devido à elaboração do conflito edípico cujo meca 
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nismo de defesa ma1S útil para resolve-lo é a nega 

ção, considerada normal na gravidez." Os resulta 

dos de nossas entrevistas vão além. Encontramos a 

ambivalência nos dois grupos e, na verdade, com 

maior incidência no 19 trimestre do 19 grupo; dedu 

zimos este fato por ser este grupo formado de pr1 

migestas. A ambivalência, no entanto, amenizou-se 

nos dois grupos, com o passar dos trimestres, mas 

o 19 grupo, nos dois últimos trimestres, apresenta 

porcentagens mais baixas do que o 29 grupo. 

Deduzimos este fato em 
II~ • 

consequenc1a da pS1C~ 

profilaxia. 

A ambivalência - reforçada, também, e por gra 

videz planejada. De qualquer maneira, 
~ 

nao a mae, 

com atitudes negativas em relação à gravidez, pode 

desencadear atitudes negativas para com o -recem-

nascido. "O planejamento familiar ajuda a dar aos 

filhos um bom começo: serão planejados, espaçados 

e principalmente desejados" 97 , 1979. 

Queremos, ainda, fazer alguns comentários de 

ordem geral. 

Quanto ao problema sexual, acreditamos que 

os cônjuges necessitam de maiores esclarecimentos 

sobre o assunto, uma vez que as mulheres de ambos 

os grupos disseram não ter relações devido ao te 

mor do marido ou de ambos de machucar a criança e/ 

ou da mulher sentir-se menos à vontade. 
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Os dados obtidos através do questionário de 

monstram que o aspecto da aceitação do corpo é pro 

blemático, apesar das mulheres estarem vendo a gra 

videz como um evento favorável. 

As preocupaçoes com o ambiente foram crescen 

tes no decorrer dos trimestres e incidiu mais no 

19 grupo. 

A preocupação com a estética é evidente em 

"-

ambos os grupos a medida que a gravidez progride. A 

pesar da "feiura" aumentar do 19 para o 39 trimes 

tre, as do 19 grupo (predomínio de primigestas) quan 

do assim se expressam, nos dois últimos trimestres, 

foram em menor número que as do 29 grupo. Isso nos 

faz pensar que, para o 19 filho, o entusiasmo do 

casal e a expectativa do marido são estímulos para 

que a mulher se sinta bonita, quando grávida. Por 

1SS0, um dos pontos a ser discutivo na assistencia 

psicológica deveria ser a estética. Nesse diálogo, 

é também importante a presença do marido para a 

compreensao dos problemas da esposa, a fim de ha 

ver maior aproximação dos cônjuges. A atitude ca 

rinhosa do marido é natural e aumenta no decorrer 

dos trimestres, sendo a porcentagem maior no 19 

grupo (Tabelas 7.1 e 7.2). 

f interessante a escolha do sexo da criança. 

No terceiro trimestre, para o primeiro grupo, o se 

xo é indiferente desde que tudo corra bem na hora 
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do parto. Isto demonstra uma atitude mais realista 

por parte dos que se submetem ã psicoprofilaxia. 

Podemos dizer com Stanley et al 126 U979) que 

a ansiedade da gestante não é um conceito unitário, 

é um composto de vários conceitos. Além daqueles ql.E 

estes autores citam: "conceito de parto", "do p!:!: 

pel antecipado de mãe" e "psiquiátricos", vemos ou 

tros, ou seja, aqueles abordados no Questionário 

de Entrevista. 

Soifer124 (1976), em sua observação clínica, 

assinala sete momentos específicos de aumento da 

ansiedade durante a gravidez, os quais transcreve 

mos: 19) No começo da gestação; 29) Durante a for 

mação da placenta (29 e 39 mês); 39) Perante a 

percepção dos movimentos fetais (39 e 49 mês); 49) 

Instalação franca dos movimentos (59 mês); 59) 

Pela inversão interna (6 1/2 mês em diante); 79) 

Começo do 99 mês ou últimos dias antes do parto. 

Cada um desses momentos corresponde a ansiedades 

concomitantes que podem durar dias ou semanas e 

chegar a produzir sintomatologia física prôpria ou 

provocar aborto ou parto prematuro. Estas ansieda 

des caracterizam-se por fantasias bem determina 

das e específicas cujo conhecimento permite ao pro 

fissional, que assiste a gestante, realizar a psi 

cohigiene adequada, a fim de prevenir agravos maio 

res. 
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Em nosso estudo, aSSlm corno Mal dona do 76 (l976) , 

reunimos esses 7 momentos em três trimestres da 

gestação. Maldonado caracteriza os aspectos psico 

lógicos desses trimestres, mostrando as complexas 

inter-r:elações entre os fatores hormonais e pS1CO 

lógicos. Nós, no presente estudo, detemo-nos naque 

las ansiedades que dizem respeito à imagem corpo 

ral, que são a fonte central de nossa pesquisa e o 

que apresentamos a seguir. 

3.3 Teste da imagem corporal da gestante (ICG) 

De acordo com nossos objetivos e metodologia 

estabelecidos, o reG foi aplicado nos três trimestres da 

gravidez. Em cada trimestre, obtivemos três figuras 

(as do par masculino... e feminino A e a da auto-imagem fe 

minina B), que foram solicitadas da seguinte manelra: 

19) Desenhe urna pessoa 

29) Desenhe o outro sexo 

39) Agora desenhe a senhora. 

Os resultados das variáveis dependentes ou 

332 ítens, em número e porcentagens, que constam do 

presente estudo podem ser vistos nas Tabelas 8 a 28 em 

suas subdivisões 1 e 2 que correspondem às gestantes do 

l o 20 ." . - . . e . grupo, lStO e, com e sem aSSlstencla psicopr~ 

filática pré-natal (APPN). Para facilidade de tabula 

ção agrupamos alguns aspectos na mesma tabela. Os pou 
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cos itens que nelas não constam nao tiveram respostas 

ou são comentados no texto. Os riscos horizontais das 

tabelas nem sempre representam os totai~mas 

detalhes. 

separam 

As Tabelas 8 a 13 mostram o aspecto geral dos 

desenhos e as de 14 a 28 os seus detalhes. 

Como um dos nossos interesses é a verificação 

das diferenças de realização das duas figuras femini 

nas, a do par e a da auto-imagem denominadas, respecti 

vamente, A e B, as tabelas apresentam esses resultados, 

com excessao as de número 8.1, 8.2 e 10.1, 10.2 que 

nao comportam esses dados. Os resultados apresentados, 

em número e porcentagens, são descritos~mostrando a 

sua tendência nos três trimestres da gestação. Eles fo 

ram analisados no total de cada grupo com e sem APPN. 

Seguimos para a análise dos dados o esquema 

referencial psicoanalítico na abordagem da figura huma 

na em geral, segundo Machover7~ (1949) e Van Kolk13~ 

(1966). Em especial, quanto ã gravidez, observamos as 

contribuições de Soifer12~('1976) que por sua vez se a 

poia nos dados de Melanie Klein e de Marie Langer. Pa 

ra o enfoque social e metodologia operativa institucio 

nal, seguimos a orientação da Clínica Particular do 

"Grupo de Atendimento Psicossomático" que se apoia tam 

bém, no esquema referencial psicoanalítico. 

Devemos lembrar, como comentário para todas 

as tabelas, que a psicoprofilaxia teve início propria 
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mente no 29 trimestre (Vide Tabela 4.1); no 29 grupo-

predominam as mulheres com mais de uma gestação, po~ 

tanto, já definidas sexualmente pela maternidade (Vi 

de Tabelas 2.1 e 2.2). 

Em Anexo, apresentamos as figuras proJe 

tadas por uma gestante com APPN (Anexo 4.1) e 

por uma gestante sem APPN (Anexo 4.2), nos três 

trimestres da gestação. Estas figuras não obedecem -a 

"localização na folha" dada pela gestante. 

3.3.1 Aspecto geral das figuras 

No aspecto geral, estudamos as seguintes ca 

racterísticas, importantes para a interpretação da 

prova: ordem do sexo nas figuras do par, compara 

ção do tamanho da figura masculina com as femini 

nas, figuras completas e posição na folha, compar~ 

-çao do tamanho das figuras A e B, tamanho das figu 

ras femininas em relação à folha, localização na 

folha e estilo das figuras. 

3.3.1.1 Ordem do sexo na figura do par 

-Quanto a ordem do sexo das figuras 

do par, os autores estão de acordo que tanto o ho 

mem como a mulher tendem a desenhar, em primeiro 

lugar, a figura do próprio sexo. Pesquisadores, que 
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conduzem seus estudos nessa área, (Frank 46
, 1979; 

Gravitz 51 , 1966) afirmam que o desenho do sexo o 

.. " posto ·e mais frequente nas mulheres. 

Machover 74 ·(1949) pressupõe que a figura de 

senhada (sexo e tamanho) ê a identificação com o 

papel sexualcaracteristico do sexo a que pertence 

o indivíduo, é a expressão da imagem corporal da 

pessoa. A falha em desenhar o próprio sexo em pri 

meiro lugar é indicador de um problema de identifi 

caça0 sexual. Numerosos estudiosos têm explorado 

este campo (Fleming & Nathans 44
", 1979; Frank 46 

1979; Gravitz 51
, 1966; Gravitz 52 

, 1969;Haworth 

, 

& 

Normington 60
, 1961; Money & Wang 85

, 1966; Robback 

1 o 5, 19 6 8 ; Swensen 1 2 8 , 1968- Van KoZk 134 , , 1966). 

Money & Wang 85 (1966) afirmaram, também, que 

a maioria dos seres humanos mostra uma preferência 

espontânea para representar seu próprio sexo, quan 

do se pede a eles, simplesmente, sem qualquer espe 

cificação, para desenharem uma pessoa. Acrescentam 

no entanto que, no decorrer do desenvolvimento, 

especialmente na infância, não há discriminação de 

idade e sexo do desenhista para desenhar seu 
.. 

pro 

prio sexo em 19 lugar. Segundo esses autores, pare 

ce que em nenhuma idade a proporção cai abaixo de 

50% e está usualmente acima de 70%, quando a amos 

tra é selecionada. A proporção diferente seria de 

pessoas atípicas ou anormais. 
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Machover (citado por Haworth & Normington 60
, 

1961) tem dado ênfase às figuras femininas e mascu 

linas de moças e rapazes respectivamente e acha 

que fatores culturais influem nessa identificaçã~ 

Durante a puberdade, a moça encara mais problemas 

quanto ã identificação, enquanto os rapazes têm 

maior possibilidade de canalizar suas energlas e 

impulsos. 

Os nossos resultados nas Tabelas 8.1 e 8.2 

mostram a ordem do sexo desenhado nas figuras do 

par, nos trimestres da gestação das gestantes com 

e sem APPN. Confirmam os achados de Money & Wang 

85 (1966), pois não tivemos porcentagem abaixo de 

50% e, sim, numa proporção crescente de 65% para 

mals. 

Tabela 8.1 - Número e porcentagem das gestantes com 

APPN, segundo a ordem do sexo desenha 

do,nas figuras do par, nos trimestres 

da gestação. Centro de Saúde "GPS" e 

Clínica Particular "GAP", são Paulo, 

1978/1979. 

ITEM ~ 
19 29 39 

.'. .. 
N % N % N % 

1 13 65,0 14 70,0 15 75,0 

2 7 35,0 6 30,0 5 25,0 

T o t a 1 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

~': L e.g e.nda: Ordem do sexo na figura do par 

1. PrÚprio sexo em 19 lugar 

2. PrÓprio sexo em 29 lugar 
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Tabela 8.2 - Número e porcentagem das gestantes sem 

APPN, segundo a ordem do sexo dese 

nhado, nas figuras do par, nos tri 

mestres da gestação. Centro de Saú 

de "GPS" e Clínica Particular "GAP'~ 

são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

ITEM~', N % N % N % 

1 13 72,2 14 77 ,8 16 88,9 

2 5 27,8 4 22,2 2 li,l 

T o tal 18 100,0 18 100,0 18 100,0 

~': Ln n da. "'9.:-11: Ordem do sexo na figura do par 

1. PrÓprio sexo em 19 lugar 

2. PrÓprio sexo em 29 lugar 

A tendência dos dois grupos, com e sem APPN, 

foi a de desenhar a figura do próprio sexo em pri 

meiro lugar, o que sucedeu em porcentagem cresce~ 

te no decorrer dos trimestres. Assim obtiverros, re~ 

pectivamente, para o 19 grupo: 65,0%; 70,0%;75,0%; 

para o 29 grupo: 72,0%; 77,8%; 88,9%. O aumento 

contínuo do desenho do próprio sexo em primeiro 

lugar nos leva a interpretar que há maior aceita 

ção do papel feminino à medida que a gravidez se 

desenvolve. 

Na verdade, a identificação adequada no 19 



110 

trimestre é menor porque a gestação é ainda um da 

do teórico, uma fantasia; no 29 trimestre já se 

concretiza a identidade de um indivíduo novo que 

vai levando a mulher a sentir-se mulher e nao res 

ta a menor dúvida de que no 39 trimestre ela vai 

se achar como mulher. 

Nossos dados confirmam que toda grávida cres 

ce na sua identidade de mulher, mesmo que tenha 

dificuldade de se identificar. 

Como v~os, no 19 grupo, houve uma sobrep~ 

sição de primigestas e no 29, de mulheres com mais 

de uma gestação. A maternidade prévia reforça a 

hipótese de que este evento leva à identificação 

de mulher, razão porque o 29 grupo se manteve com 

porcentagem superior ao 19. 

3.3.1.2 Comparação do tamanho da figura mas 

cuZina com as figuras femininas 

As Tabelas 9.1 e 9,.2 nos mostram a 

comparaçao do tamanho da figura masculina com as 

femininas nos grupos com e sem APPN, nos três tri 

mestres da gestação. 

No 19 trimestre, inconscientemente, 

a projeção da figura feminina é semelhante nos 

dois grupos, em relação ao tamanho da masculina: 

respectivamente com e sem APPN, 55,0% e 61,1% (Fi 
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gura masculina menor que a feminina); e 35,0% e 

38,9% (Figura masculina maior que a feminina). 

No 29 trimestre, há maior diferen 

ça entre os dois grupos. No 19 grupo, tanto a 

vel consciente corno inconsciente, o número de mu 

lhere~que desenha a figura masculina menor que a 

feminina, aumenta do 19 para o 29 trimestre e sao 

iguais no 29 e 39 trimestres. Assim obtivemos, 

respectivamente, a nível consciente e inconscien 

te, no 29 e 39 trimestres, 70,0% e 60,0%. Com o 

atendimento especial, conscientemente, ela sabe do 

papel importante que lhe é atribuído. Este aten 

dimento lhe permite a conscientização de que 
~ 

e 

-ela quem vai fazer o parto. são em menor numero 

as mulheres que, sem atendimento, têm consciência 

de sua imagem. No 29 grupo, houve uma diferença 

a nível consciente e inconsciente nos dois últi 

mos trimestres, em relação à figura masculina e à 

feminina. 

Em resumo, como vimos no 19 trimes 

tre para ambos os grupos, a gravidez hipertrofia 

a figura feminina. A mulher grávida sente-se o 

centro do universo; vê-se urna personagem importan 

te. No 29 tri~estre, o 19 grupo está recebendo um 

atendimento especial que reforça a condição da 

mulher e a leva a se projetar maior. As do segu~ 

do grupo, sem APPN, com o processo regressivo da 
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gravidez, minimizam sua imagem de mulher e tornam 

-se dependentes dos familiares, em especial, do 

marido. 

Tabela 9.1 - Numero e porcentagem das ges~escom 

APPN, segundo a comparação do tama 

nho da figura masculina com as fig~ 

ras femininas A e B. Centro de Saúde 

"GPS" e Clínica Particular "GAP", são 

Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

3 2 10,0 - - 1 5,0 2 10,0 - - 4 20, 

4 7 35,0 10 50,0 5 25,0 6 30,0 6 30,0 4 20, 

5 li 55,0 10 50,0 14 70,0 12 60,0 14 70,0 12 60, 

T o tal 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100, 

* Legenda: Tamanho das figuras masculinas e femininas 

A e B 

O 

O 

O 

O 

3. Figura masculina e feminina de igual tamanho 

4. Figura masculina maior que a feminina 

5. Figura masculina menor que a feminina 
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Tabela 9.2 - Número e porcentagem das gestantes sem 

APPN segundo a comparação do tamanho 

da figura masculina com as figuras fe 

mininas A e B. Centro de Saúde "GPS" 

e Clínica Particular "GAP", são Paulo, 
1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

3 - - - - 2 11,0 - - - - 1 5,5 

4 7 38,9 4 22,2 10 55,7 5 27,8 12 66,7 7 38,8 

5 11 61,1 14 77 ,8 6 33,3 13 72 ,2 6 33,3 10 55,7 

T o tal 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 

~': Le.genda: Tamanho das figuras masculinas e femininas 

A e B 

3. Figura masculina e feminina de igual tamanho 

4. Figura masculina malor que a feminina 

5. Figura masculina menor que a feminina 
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3.3.1.3 Comparação do tamanho da figura femi 

nina A com a figura B 

Machover 74 (1949) escreveu que, "ao 

estudar desenhos (dois ou mais) obtidos em um pe 

ríodo de tempo, tem-se observado que os aspectos 

estruturais e formais de um desenho, tais como ta 

manho, linha e colocação estão menos sujeitos ã va 

riabilidade do que os detalhes corporais, roupa e 

acessórios" ... "é provável que o tamanho e coloca 

ção de uma figura estejam menos sujeitos ao contro 

le consciente e à variabilidade que outros aspec 

tos estruturais do desenho". 

... 
Vemos nas Tabelas 10.1 e 10.2 o nume 

ro e porcentagem das gestantes, com e sem APPN, 

segundo o tamanho das figuras femininas A e B. 

No 19 trimestre do 19 grupo, há naior 

porcentagem de mulheres que conscientemente se sen 

tem mais gordas que altas. ~ evidente porque, nes 

te trimestre, a mulher está grávida teoricamente. 

Quando se instala de fato a gravidez corporal, o 

que ocorre no 29 trimestre, a mulher tende, daí pa 

ra o fim, a perder a sua percepção corporal e sua 

tendência é voltar para o 19 trimestre. No decor 

rer dos trimestres, em termos de altura, houve pou 

ca mudança, não sentem que crescem em comprimento. 

Inconscientemente, não se sentem "largas" e, cons 

cientemente, percebem a gordura. 
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Em termos de altura e largura, no 19 

trimestre, do 29 grupo, a figura A é menos alta e 

menos gorda que a figura B, portanto o aspectooons 

ciente tende a apresentar uma configuração maior; 

no decorrer dos trimestres, há maior número de mu 

lheres que têm esta mesma percepção, mostrando ha 

ver neste aspecto pouca variabilidade. 

-Conscientemente, a mulher sem APPN e 

menos reprimida, domina mais o ambiente, reforçan 

do o aspecto regressivo. Esta situação regressiva, 

demonstrada pela equipe da Clínica Particular "Gru 

po de Atendimento Psicossomático (Noronha 90
, 1981; 

Savastano & NOVO l13
, 1981), quando nao contornada 

pelo atendimento psicoprofilático, pode redundar 

em sérios conflitos. 

Se a gravidez exarceba a lmagem fe 

minina, o atendimento psicoprofilático ajuda a mu 

lher a melhor se integrar no seu esquema corporal. 

3.3.1.4 Piguras aompZetas e posição da foZha 

Os desenhos, em geral, foram comple 
, 

tos quanto as partes essenciais: cabeça, tronco e 

membros. A omissão dessas partes só ocorreu na fi 

gura B. O 19 grupo não desenhou troncos e membros 

em 10% dos desenhos, só no 19 trimestre. A omissão 

dos mesmos, no 29 grupo, ocorreu em 22,2% no pr~ 

meiro trimestre e 5,6% no 29 e 39 trimestre (Vide 
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Tabela 10.1 - NUmero e porcentagem das gestantes 

com APPN, segundo a comparaçao da fi 

gura feminina A com a figura B nos 

trimestres da gestação. Centro de 

Saúde "GPS" e Clínica Particular "GA 

pI!, são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

N % N % N % 

6 8 40,0 9 45,0 8 40,0 

7 12 60,0 10 50,0 12 60,0 

7a - - 1 5,0 - -

8 5 25,0 7 35,0 6 30,0 

9 15 75,0 13 65,0 14 70,0 

T o tal 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

;':Lc2.ge.nda.; Tamanho das figuras femininas A e B 

6. Figura A mais alta que B 

7. Figura A nenos alta que B 

7a. Figura A e B de igual tananho 

8. Figura A rrais gorda que B 

9. Figura A momos gorda que B 
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Tabela 10.2 - Número e porcentagem das gestantes sem 

APPN, segundo a comparação da figura 

feminina A com a figura B nos trimes 

tres da gestação. Centro de 

"GPS" e Clínica Particular 

são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 

N % N % N 

6 6 33,3 3 16,7 3 

7 12 66,7 15 83,3 13 

7a - - - - 2 

8 6 33,3 3 16,7 3 

9 12 66,7 15 83,3 15 

T o tal 18 100,0 18 100,0 18 

~': Le.ge.nda.: Tananho das figuras fen:i.ninas A e B 

6. Figura A mais alta que B 

7. Figura A IlEIlOS alta que B 

7a. Figura A e B de igual tananho 

8. Figure A nais gorda que B 

9. Figura A IlEIlOS gorda que B 

Saúde 

tlGAP", 

39 

% 

16,7 

72,2 

1l,1 

16,7 

83,3 

100,0 
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Tabelas 13.1 e 13.2). 

A omissão de detalhes está descrita 

adiante, nas respectivas tabelas de detalhes. 

.. .-Quanto a poslçao da folha, ~s re 

petir as palavras de Maahover 74 (1949): "a figura 

desenhada é a pessoa e o papel corresponde ao am 

biente" ou Maahover em 1956 (citado por Van Kolk 

134, 1966) "em termos gerais, o desenho de uma pe~ 

soa representa a expressão do eu, ou o corpo, no 

ambiente 11 • 

Em nosso estudo, somente 5,0%, do 19 

grupo, desenharam a figura A e B, no 19 trimestre, 

em folha horizontal, o que corresponde a uma ati 

tude negativa para com o ambiente. Todas as outras 

gestantes usaram a folha na direção maior, perpe~ 

dicular ao eixo do corpo. 

A aceitação do papel feminino e da 

realidade exterior está confirmada pela diminuição 

das partes incompletas no decorrer da gravidez e 

da posição do desenho na folha. Esta aceitação o 

correu, principalmente no grupo com atendimento 

psicoprofilático. 

3.3.1.5 Tamanho das figuras femininas em re 

lação à folha 

Van kolk 134 (1966) apresentou estu 
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dos de vários autores referentes ao tamanho dos de 

senhos das figuras humanas e seu significado psi 

cológico. Afirmou que "apesar da crítica que aI 

guns pesquisadores fazem a determinados aspectos 

da interpretação, h& certa concordância entre os 

autores citados". 

Como vimos, toda a bibliografia por 

... 
nos consultada, refere-se ao DAP aplicado em crian 

ças, adolescentes e adultos em casos normais ou p~ 

tológicos. Em nosso estudo com gestantes, a inter 

pretação pode adequar-se a esses trabalhos. 

Destacamos a citação de Levy (Van 

Ko"'lk 134
, 1966) liA relação entre o tamanho do dese 

nho e o espaço disponível pode mostrar paralelo com 

a relação dinâmica entre o sujeito e o seu ambien 

te ou entre o sujeito e as figuras paternas. Se o 

desenho é a projeção do auto conceito, então o ta 

manho sugere a maneira pela qual o sujeito está 

respondendo às pressões do ambiente. Se a figura é 

-pequena ... sentimentos de inferioridade; se e gran 

de ... sentimentos de expansão e agressão ... O de 

senho médio de uma figura completa mede aproximad~ 

mente 7 polegadas ou 2/3 do espaço disponível". 

Nossos resultados podem ser vistos 

nas Tabelas 11.1 e 11.2. O 19 grupo, no 19 trimes 

tre, teve 15,0% de figuras grandes (folha toda) e 

15,0% de figuras pequenas (1/6 da página, tamanho 
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Tabela 11.1 - NÚmero e porcentagem das gestantes com 

~ Folha 
em em A % 

25 I 32 3 15,0 

22 I 25 1 5,0 

16 I 22 7 35,0 

12 t 16 4 20,0 

8 I 12 2 10,0 

5 I 8 3 15,0 

T o tal 20 100,0 

APPN, segundo o tamanho das figuras 

femininas A e B em relação ã folha. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Par 

ticular "GAP", são Paulo, 1978/1979. 

19 29 39 

B % A % B % A % B % 

1 5,0 2 10,0 - - 1 5,0 - -

1 5,0 - - 2 10,0 1 5,0 1 5,0 

8 40,0 6 30,0 8 40,0 2 10,0 7 35,0 

3 15,0 7 35,0 4 20,0 7 35,0 7 35,0 

4 20,0 3 15,0 5 25,0 8 40,0 4 20,0 

3 15,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 

20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
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Tabela 11.2 - NUmero e porcentagem das gestantes sem 

APPN, segundo o tamanho das figuras 

femininas A e B em relação à folha. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Parti 

cular "GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

FoTha 
em em A % B % A % B % A % B % 

25 I 32 - - - - - .;;; 1 5,6 2 11,0 1 5,6 

22 I 25 1 5,6 1 5,6 2 11,1 2 li,l 1 5,6 2 11,1 

16 I 22 6 33,3 6 33,3 5 27,8 6 33,3 5 27,8 6 33,3 

12 I 16 4 22,2 6 33,3 6 33,3 8 44,4 4 22,2 6 33,3 

8 I 12 6 33,3 4 22,2 4 22,2 1 5,6 5 27,8 2 11,1 

5 I 8 1 5,6 1 5,6 1 5,6 - - 1 5,6 1 5,6 

T o tal 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 
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de 5 a 8 centímetros), tendo estas porcentagens di 

minuido do. 29 para o 39 trimestre, atingindo 5,0%. 

Ao passo que, no grupo sem atendimen 

to psicoprofilático, a porcentagem das fi~s gran 

des e pequenas permaneceu a mesma no decorrer dos 

trimestres (5,6%). 

A tendência dos dois grupos foi to 

mar metade (16 a 22 em) 1/3 (12 a 16 em) e 1/4 (8 

a 12 em) da página, no decorrer dos três trimes 

tres. 

Toda grávida tem necessidade de maior 

-area e sente-se perdida no espaço. Os dois grupos 

apresentaram, de fato, discrepâncias entre os limi 

tes ocupados, tanto consciente como inconsciente 

mente. 

A maior porcentagem na maior -area a 

brangida pelos dois grupos (metade da folha) foi a 

da figura B do 19 grupo, talvez devida à dependên 

cia do terapeuta. 

3.3.1.6 LocaZização 3 na foZha 3 das figu.rus fe 

mininas 

Para a localização dos desenhos das 

figuras femininas na folha de papel, utilizamos o 

crivo semelhante ao de Van KoZk 134
, 1966 <Anexo 3) . 

A folha de papel é dividida em 4 quadrantes. O 19 

-e a partir do lado superior direito, segundo o mo 
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vimento dos ponteiros do relógio. Às vezes, o dese 

nho não se enquadra perfeitamente nos quadrantes e 

apresenta-se com as seguintes possibilidades: cen 

tro, a figura na região central; ã esquerda, loca 

lizada entre o 39 e 49 quadrantes; ã direita, en 

tre o 19 e. 29; na metade superior, entre o 49 e o 

19 e metade inferior, entre o 29 e 39 quadrantes. 

Os estudos, sobre a localização e os 

desenhos na folha, são numerosos e os autores são 

concordes quanto ao significado de cada zona (Van 

KoZk 134
, 1966). Assim, figura colocada no centro 

significa segurança, pessoa centrada em Sl mesma, 

auto-dirigida, comportamento emocional e adaptati 

vo; metade inferior é interpretada como inseguran 

ça, materialismo, inadaptação; metade superior, a 

tividade, socialização, relação com o futuro, pro 

gresso; metade esquerda significa introversão, e 

goísmo, predominância de afetividade; direita, con 

tato com a realidade; 19 quadrante, projetos para 

o futuro; 49 quadrante, passividade, inibição, ati 

tude de expectativa diante da vida. 

As Tabelas 12.1 e 12.2 mostram os re 

sultados das gestantes com e sem APPN quanto à lo 

calização das figuras femininas na folha. A maior 

tendência, para ambos os grupos, no 19 trimestre, 

foi a localização das figuras ã esquerda, 50,0% e 

35,0% figuras A e B do 19 grupo; 33,4% e 44,3% figu 
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Tabela 12.1 - Número e porcentagem das gestantes com 

~ A % 

23 3 15,0 

24 10 50,0 

26 3 15,0 

27 1 5,0 

28 - -

31 3 15,0 

T o tal 20 100,0 

APPN, segundo a localização, na fo 

lha, das figuras femininas, nos tri 

mestres da gestação. Centro de Saúde 

"GPS" e Clínica Particular "GAP", são 

Paulo, 1978/1979. 

19 29 39 

B % A % B % A % B % 

4 20,0 8 40,0 10 50,0 2 10,0 5 25,0 

7 35,0 7 35,0 5 25,0 11 55,0 7 35,0 

3 15,0 2 10,0 2 10,0 4 20,0 4 20,0 

1 5,0 - - - - - - - -

2 10,0 1 5,0 1 5,0 - - 1 5,0 

3 15,0 2 10,0 2 10,0 3 15,0 3 15,0 

20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

l': Le.ge.nda.: IDealização na folha das figuras femininas A e B. 

23. Centro 

24. Esquerda 

26. Hetaàe Superior 

27. ~tade inferior 

28. 19 quadrante 

31. 49 quadrante 
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Tabela 12,.2 - Número e porcentagem das gestantes sem 

~ A % 

23 5 27 ,8 

24 6 33,4 

25 - -

26 1 5,5 

27 - -

28 5. 27,8 

31 1 5,5 

T o tal 18 100,0 

APPN, segundo a localização, na fo 

lha, das figuras, nos trimestres da 

gestação. Centro de Saúde "GPS" e 

Clínica Particular "GAP", são Paul'o, 

1978/1979. 

19 29 39 

B % A % B % A % B % 

3 16,6 - - - - 4 22,3 3 16,6 

8 44,3 10 55,5 10 55,5 7 38,8 8 44,6 

1 5,5 - - - - - - 1 5,5 

2 11,2 3 16,7 1 5,5 1 5,5 1 5,5 

- - 1 5,5 2 11,2 - - - -

2 11,2 4 22 ,3 3 16,6 6 33,4 3 16,6 

2 11,2 - - 2 11,2 - - 2 11,2 

18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 

l': Legenda.: iDealização na folha das figuras femininas A e B. 

23. Centro 27. M=tade inferior 
24. Esquerda 28. 19 quadrante 
25. Direita l'::': 3l. 49 quadrante 
26. M=tade Superior -:,':-:,': Ausêneia deste item na Tabela 12.1 
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ras A e B do 29 grupo. Esta predominância permane 

ceu em ambos os grupos no decorrer dos trimestres, 

com maior porcentagem para o 29 grupo. A colocação 

à esquerda é predominância da afetividade; 

cia à introversão e refGgio na fantasia. 

tenden 

No grupo com APPN, praticamente, a ~ 

tir do 29 trimestre, há maior centralização das fi 

guras, significando que o atendimento psicoprofilá 

tico faz a mulher deslocar a atenção de si para o 

nene, para a realidade presente. O 29 grupo é menos 

adequado, pois o referencial da mulher grávida, que 

tem filho, é fixado no filho que já existe, e nao 

no que vai nascer. Apresenta, também, no 39 trimes 

tre, maior expectativa de vida, é mais emotiva, pr~ 

cipalmente no 29 trimestre. 

Em geral, as gestantes revelam intro 

versao mais acentuada no 39 trimestre da gestação, 

quando se perguntam "como vai ser meu filholl "como 

vai ser o parto"; essa introversão é mais predomi:. 

nante na figura A. 

3.3.1.7 Estilo dos desenhos das figuras femi 

ninas 

Consideramos estilo das figuras os 

itens de 33 a 73 (Anexo 2) que caracterizam o aspe~ 

to geral quanto à postura do desenho (item 33 a 58), 

a idade da figura (itens 59 a 62) e o traçado (itens 
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63 a 73). As Tabelas 13.1 e 13.2 nos mostram os re 

sultados respectivamente da população com e sem AP 

PN. Incluímos nestas tabelas o item 11. figura lffi 

completa. 

A postura da figura, ou perspectiva, 

segundo Machover (citado por Van Kolk 134 , 1966) "in 

dica o grau de auto-exposição, o lado que a pessoa 

se apresenta ao mundo. A apresentação de perfil,con 

siderada como evasiva, é geralmente uma caracterís 

tica masculina. A de frente, com sua implicação de 

exibicionismo, ingenuidade e comunicabilidade so 

cial, é favorecida pelas mulheres ou pessoas social 

mente dependentes como as crianças". Van Ko Zk 1 3If 

(1966) encontrou nos desenhos de adolescentes 37,0% 

de figuras de frente com pés de perfil; 26,3% apre 

sentam a figura toda de frente, sendo que os rap~ 

zes desenham, em porcentagem um pouco mais elevada, 

a figura toda de frente; segundo essa autora, à me 
11-

dida que a idade aumenta, cresce um pouco a frequén 

cia da figura toda de perfil. 

Nossos dados concordam com os de Van 

KoZk. Quanto à postura do desenho e ã idade, nos 

dados que obtivemos, podemos dizer que a mulher ama 

durece na proporção em que a gestação se desenvolv~ 

Em nossos resultados, predorrúnam aOO,O%) 

as figuras em pé e estáticas; só uma gestante do 19 

grupo desenhou no 19 trimestre a figura B, sentada. 
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Para Soifel'124 (1976) a figura sentada significa par 

to prolongado. A figura em pé, para a gr~vida, é 1m 

portante, porque só se percebe, como grávida, em p~ 

é estática, porque também nâo sente um crescimento 

dinãmico. 

As Tabelas 13.1 e 13.2 nos mostram~tam 

bém~que predominam figuras de frente e pés de per 

fil em ambos os grupos, com tendência a aumentar no 

decorrer dos trimestres, persistindo no 29 grupo a 

porcentagem maior. Na verdade, os pés, de perfil, 

dão mais equilíbrio à gestante. 

A figura toda de perfil predomina no 

39 trimestre na figura B, do grupo com APPN. 

A postura de perfil era de se esperar, 

uma vez que a mulher, de frente, não se sente grávi 

da, nao se projeta como grávida. 

A mulher grávida não consegue acompa 

nhar o desenvolvimento do corpo a nível 

não sente o progressivo aumento corporal. 

racional, 

Quanto à idade (itens 59 a 62) Van 

KoZk 134 (1966) em seu estudo com adolescentes veri 

ficou que fl com o aumentar da idade dos autores, cres 

ce o número de figuras de idade aproximada, diminuin 

do o da mais velha. As moças em relação aos rapazes, 

" acentuam, com frequência bem maior, a figura da ida 

de aproximada ... " Maehover (citado por Van KoZk 13 \ 

1966) afirmou fi!: raro que os adultos espontaneamen-
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te desenhem a figura de uma criança em resposta a 

ordem Desenhe. uma pessoa. Aofazê"",lo, o indivíduo 

simboliza a nostalgia da infancia, a dependência, u 

ma fuga das responsabilidades adultas ... a expre~ 

são motora espontaneamente liberada leva implicação 

projetiva de um desejo de identificaçao com a infân 

cia". 

Pode-se dizer que este fato nao é tã'o 

raro em nossas gestantes, pode-se até concluir que 

é típico, principalmente nas que permanecem em uma 

situação regressiva. Assim, as gestantes sem atendi 

mento psicoprofilático desenharam crianças respecti 

vamente, nos três trimestres: 16,7%, 16,7% e 5,6% • 

As do 19 grupo, só 5,0%, desenharam "criança tl no 

19 trimestre. Neste grupo, predominou, no 19 tri 

mestre, a idade "mais jovem que o autor", passando, 

no decorrer da gravidez, para a "idade aproximada ll
• 

No 29 grupo, predominou desde o 19 trimestre a "ida 

de aproximada". Vemos, mais urna vez, que a gravidez 

acarreta amadurecimento para a mulher; a do 29 gr~ 

po, reforçada pela maternidade já existente e a do 

19 grupo, reforçada pela assistência psicoprofiláti 

ca. As figuras A e B tendem a se equilibrar no 19 

grupo. 

Quanto ao traçado na linha, seguimos, 

também, Van KoZk 134 (1966) que examinou quanto à e~ 

pessura, consistência e pressão. A espessura (fina, 

média e grossa) é avaliada pelo traçado deixado p~ 

lo lápis n9 1, n9 2 e n9 3, quando usados com pre~ 
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Tabela 13.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

segundo o estilo do desenho, nas figuras f~ 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

li - - 2 10,0 - - - - - - - -
33 20 100,0 17 85,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

34 - - 1 5,0 - - - - - - - -
37 19 95,0 17 85,0 19 95,0 19 95,0 18 90,0 19 95,0 

38 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 2 10,0 1 5,0 

39 - - 1 5,0 1 5,0 8 40,0 1 5,0 8 40,0 

40 1 5,0 - - 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 

41 - - - - - - 1 5,0 - - - -
42 11 55,0 10 50,0 14 70,0 7 35,0 13 65,0 9 45,0 

43 - - 1 5,0 - - 1 5,0 - - - -
44 - - 2 10,0 - - - - 1 5,0 1 5,0 

45 8 40,0 8 40,0 4 20,0 2 10,0 5 25,0 2 10,0 

49 1 5,0 - - - - - - 1 5,0 1 5,0 

51 1 5,0 2 10,0 1 5,0 4 20,0 2 10,0 3 15,0 

52 1 5,0 - - 1 5,0 - - 4 20,0 3 15,0 

56 1 5,0 1 5,0 4 20,0 5 25,0 2 10,0 3 15,0 

59 1 5,0 1 5,0 - - - - - - - -
60 10 50,0 8 40,0 8 40,0 5 25,0 9 45,0 7 35,0 

61 9 45,0 li 55,0 12 6°_2.° 15 75....2..0 li 55,0 13 65,0 

63 8 40,0 5 25,0 9 45,0 9 45,0 10 50,0 12 60,0 

64 12 60,0 14 70,0 li 55,0 li 55,0 9 45,0 6 30,0 

65 - - 1 5,0 - - - - 1 5,0 2 10,0 

66 9 45,0 7 35,0 6 30,0 8 40,0 - - 7 352 0 

68 3 15,0 3 15,0 3 15,0 3 15,0 3 15,0 3 15,0 

69 4 20,0 5 25,0 4 20,0 4 20,0 1 5,0 2 10,0 

70 13 65,0 12 60,0 13 65,0 13 65,0 16 80,0 15 75,0 

71 8 40,0 5 25,0 li 55,0 8 40,0 8 40,0 10 50,0 

72 10 50,0 12 60,0 9 45,0 10 50,0 li 55,0 6 30,0 

73 2 10,0 3 15,0 - - 2 10,0 1 5,0 4 20,0 

N = 20 
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Tabela 13.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo o estilo do desenho, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

ITEW'; 
A % B % A % B % A % B % 

11 - - 4 22.2 - - 1 5-,6 - - 1 5,6 

33 18 100,0 14 77,8 18 100,0 17 94,4 18 100,0 17 94,4 

37 18 100,0 13 72 ,2 16 88,9. 16 88,9 17 94,4 16 88,8 
38 - - 1 5,6 2 11,1 1 5,6 1 5,6 1 5,6 
39 - - 1 5,6 - - 1 5,6 - - 3 16,7 
40 - - - - 1 5,6 - - - - 1 5,6 
41 1 5,6 - - - - - - 1 5,6 - -
42 11 61,1 8 44,4 9 50,0 7 38,8 9 50,0 8 44,4 
43 - - - - - - 1 5,6 - - 1 5,6 
44 - - 1 5,6 - - - - 1 5,6 - -
45 6 33,3 9. 50,0 8 44,4 8 44,4 8 44,4 5 27,7 

48 1 5,6 1 5,6 1 5,6 2 11,1 - - - -
51 1 5,6 1 5,6 - - - - 1 5,6 1 5,6 

52 3 16,7 ' - - - - 1 5,6 2 11,1 1 5,6 
55 1 5,6 1 5,6 - - 1 5,6 - - - -
56 3 16,7 1 5,6 3 16,7 2 11,1 4 22,2 3 16,7 

59 3 16,7 2 11,1 3 16,6 - - 1 5,6 1 5,6 
60 5 27,8 2 11,1 6 33,4 4 22,2 8 44,4 4 22,2 
61 10 55,5 14 77,8 9 50,0 13 72,2 9 50,0 13 72 ,2 
62 - - - - - - 1 5,6 - - - -
63 5 27,8 5 27,8 4 22,2 4 22,2 5 27,8 4 22,2 
64 12 66,6 13 72,2 14 77 ,8 14 77 ,8 13 72,2 14 77,8 
65 1 5,6 - - - - - - - - - -
66 6 33,3 9. 50,0 4 22,2 6 33,3 - - 2 11,1 

67 1 5,6 2 11,1 - - - - - - - -
68 2 11,1 2 11,1 1 5,6 1 5,6 1 5,6 2 11,1 
69 4 22,2 6 33,3 3 16,7 4 22,2 5 27,7 4 22 ,2 
70 11 61,1 8 44,5 14 77,7 13 72 ,2 12 66,7 12 66,7 

71 5 27,8 6 33,3 8 44,4 5 27,8 7 38,9 3 16,7 
72 11 61,1 10 55,6 9 50,0 12 66,6 9 50,0 13 72,2 
73 2 11,1 2 11,1 1 5,6 1 5,6 2 11,1 2 11,,1 

N = 18 
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'/e Legenda Jte6elLen:te â..6 Tabela.6 13.1e 13.2: Estilo 

do desenho 

11. Figura incompleta 

33. Em pé 

34. Sentada'/:* '/: 

37. Estática 

38. Em movimento 

39. Toda de perfil 

40. Cabeça de perfil, corpo de frente 

41. Cabeça e pés de perfil 

42. Só os pés de perfil 

43. Corpo de perfil, cabeça de frente 

44. Confusão de perfil 

45. Figura toda de frente 

48. Figura vazia** 

49. Estereótipo*** 

51. Transparência 

52. Linha de solo 

55. Em cena ;', ;', 

56. Nua 

59. Criança 

60. Mais jovem que o autor 

61. De idade aproximada 

62. Mais velha que o autor** 

63. Traçado: espessura: fino 

64. médio 

65. grosso 

66. sombreado 

67. consistência: trêmulo 

68. avanços, recuos 

69. descontínuo 

70. contínuo 

71. Pressão: leve 

72. normal 

73. forte 

E.6:te.6 ~:ten.6 aplLe4en:tam-.6e .6omen:te na Tabela 13.2 
E.6:te.6 ~:ten.6 aptL.e6en:ta.m-4e .6omen:te na Tabef.a 13. 1 
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são normalmente exercida ao escrever ... " Segundo 

Van KoZk l34 (1966) "os estudiosos do desenho proje 

• ti f" f tlVO frequentemente se re erem a orça ou pressão 

com que a linha foi feita e ao tipo de traçado em 

pregado, fornecendo, porém, poucas indicações sobre 

a forma de julgar esses aspectos". 

-A Tabela 13.1 mostra que o traçado me 

dio do primeiro grupo foi mais alto no 19 trimestre 

e decaiu no 39 trimestre a favor do traçado fino, 

em ambas as figuras A e B. 

A Tabela 13.2 mostra que, no segundo 

grupo, predominou o traçado médio em ambas as figu 

ras, aumentando do 19 para o 39 trimestre. 

o traçado contínuo foi de maior fre 
ti _ • 

quencla em ambos os grupos, sendo que, no grupo com 

atendimento, teve maior porcentagem no decorrer dos 

trimestres. 

o borrão ou sombreado tem um signifi 

cado específico como denunciador de conflitos e -e 

analisado à parte, em função da área sombreada. No 

estilo do desenho, o sombreado foi considerado o da 

figura toda. Com relação à figura A, nos dois gr~ 

pos esses conflitos diminuem no decorrer dos trimes 

tres; com relação à figura B, nos dois grupos, há 

tendência desses conflitos se manifestarem no 39 

trimestre. 
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3.3.2 DetaZhes das figuras 

Os detalhes das figuras est~o apresentados na 

alínea 11 a XX do Anexo 2 sob os itens 74 a 332 e 

constam de: cabeça, cabelo, rosto, olhos, nariz, bo 

ca, orelhas, pescoço, tronco, braços, m~os, dedos, 

pernas, pés, articulações, roupa ou acessórios e 

linha média; barba e bigode, incluídos, respectiva 

mente, nos itens 141 e 142, não tendo sido encontra 

dos, foram excluídos da análise. Como dissemos ante 

riormente, para simplificar o número de tabelas, in 

cluímos mais de um detalhe na mesma tabela; os re 

sultados s~o encontrados nas Tabelas 14 a 28. 

Todos os detalhes, com exceç~oda linha média 

e articulações, foram analisados segundo vários l 

tens que podem ser agrupados nos seguintes aspectos: 

omiss~o, tamanho, características específicas do de 

talhe e sombreado. Com respeito ao tamanho ou dimen 

sões das partes da figura, queremos lembrar que re 

presentam, sempre, avaliações relativas. 

3.3.2.1 Desenho da cabeça 

O desenho da cabeça inclui os itens 

75 a 83, Tabela 14.1 e 14.2, respectivamente, ge~ 

tantes com e sem assistência psicoprofilática -pre-

-natal (APPN). 

Machover (citado por Van KoZk 134 ,1966) 
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apresentou o tamanho normal para a cabeça entre 1/6 

e 1/7 da figura. Em um adulto normal, segundo Hur 

Zoc:k Cci tado por Van Ko Zk 1 3It, 19.66), a cabeça está 

entre 1/8 e 1/7 do comprimento total da figura. 

A cabeça, segundo Mac:hover7~, 1949, 

"geralmente recebe ênfase, exceto em indivíduos neu 

róticos, deprimidos ou inadaptados; socialmente a 

cabeça é essencialmente o centro do poder intelec 

tual, domínio social e controle dos impulsos corpo 

ralS. ~ a única parte do corpo que se acha exposta 

~ vista, estando, assim envolta na funç~o das rela 

ções sociais" . ... "no tratamento diferencial entre 

a figura masculina e feminina, o sexo no qual foi 

exagerado o tamanho da cabeça é o sexo ao qual se 

lhe concede maior autoridade social e intelectual ll
• 

Mogar (citado por Van KoZk 134 , 1966), 

estudando os indícios de ansiedade no desenho da fi 

gura humana, verificou que somente o tamanho da ca 

beça em relação ao da figura pode ser considerado co 

mo expressão de ansiedade. As moças do estudo de 

Van KoZk13~ (1966) desenharam com maior "-frequencia 

que os rapazes a cabeça igual a 1/4 da figura. 

o maior tamanho da cabeça (metade da 

figura), em nossos resultados, só foi encontrado no 

29 grupo, gestantes sem APPN, em pequena porcent~ 

gem 5,6%. A maior porcentagem dos dois grupos lnCl 

diu nos tamanhos que correspondem a 1/6, 1/5 e 1/4, 
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Tabela 14.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

segundo o desenho da cabeça, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. Ce,!! 

tro de Saúde "GPS 11 e Clínica Particular "GAP", 

são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

75 - - 2 10,0 - - - - - - - -

76 1 5,0 1 5,0 - - - - - - - -

77 1 5,0 1 5,0 2 10,0 2 10,0 3 15,0 3 15,0 

78 3 15,0 3 15,0 2 10,0 1 5,0 - - - -
79 4 20,0 4 20,0 6 30,0 5 25,0 5 25,0 5 25,0 

80 6 30,0 6 30,0 4 20,0 4 20,0 9 45,0 7 35,0 

81 6 30,0 3 15,0 5 25,0 8 40,0 2 10,0 3 15,0 

82 - - 1 5,0 1 5,0 - - 1 5,0 2 10,0 

N = 20 

~': L e.g en.d.a. : desenho da cabeça 

75. SÓ cabeça 80. 1/5 da figura 
76. Contorno impreciso 8L 1/4 da figura 
77. 1/8 da figure. 82. 1/3 da figura 
78. 1/7 da figura 83. Metade da figura 
79. 1/6 da figura 
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Tabela 14.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo o desenho da cabeça, nas figuras f~ 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ TRIMESTRE 
19 29 39 

rrEM" ~ ~I_~ ... I B 
% A % B % A % B % 

75 - - 2 1l,1 - - 1 5,6 - - 1 5,6 

76 1 5,6 - - - - - - - - - -

77 2 1l,1 2 11,1 2 11,1 1 5,6 2 1l,1 1 5,6 

78 2 1l,1 1 5,6 1 5,6 3 16,6 1 5,6 - -
79 4 22,2 5 27,7 2 1l,1 2 11,1 4 22,2 7 38,8 

80 5 27,-8 3 16,7 7 38,8 3 16,6 5 27,7 4 22,2 

81 4 22,2 2 1l,1 3 16,7 5 5,6 3 16,7 2 1l,1 

82 1 5,6 3 16,7 2 1l,1 2 1l,1 2 11,1 3 16,7 

83 - - - - 1 5,6 1 5,6 1 5,6 - -

N = 18 

1: L e. 9 e. n da.: desenho da cabeça 

75. SÓ cabeça 80. 1/5 da figura 

76. Contorno impreciso 81. 1/4 da figura 

77. 1/8 da figura 82. 1/3 da figura 

78. 1/7 da figura 83. Metade da figuraM: 

79. 1/6 da figura 

** Ausincia deste item na Tabela 14.1 
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variando no decorrer dos trimestres entre as fig~ 

ras A e B. O valor 1/5 é que persistiu com maior 

porcentagem nos dois grupos, com maior variação en 

tre a figura A e B no grupo sem APPN. 

Nossos resultados se aproximam mais 

dos adolescentes de Van Kolk do que dos de Machoven 

3.3.2.2 Desenho do cabelo 

As Tabelas 15.1 e 15.2 nos mostram os 

resultados do desenho do cabelo feito pelas gestan 

tes com e sem APPN. 

Como Van Kolk 134 (1966), classifica 

mos o tamanho ou comprimento do cabelo em: compr~ 

dos, médios e curtos. O critério para o comprimento 

curto é aquele que chega até as orelhas; médios, 

pouco abaixo da orelha e compridos, atingem os om 

bros ou os ultrapassam. 

Os cabelos ocupam sempre posição de 

destaque no desenho da figura humana; foi analisado 

em diferentes aspectos: comprimento, tratament~ quan 

tidade e sombreado. 

Vemos em nossos resultados que a omlS 

-sao do cabelo foi rara; incidiu no 19 grupo, 19 tri 

mestre na figura A com 10,0%, diminuindo essa po~ 

centagem no 39 trimestre para 5,0% só na figura B. 

Os dois grupos tiveram o comprimento 
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médio em maior porcentagem em ambas as figuras, A e 

B, nos três trimestres. O 29 grupo foi diminuindo 

a porcentagem da Figura A e B que apresentavam cabe 

lo médio, aumentando para cabelos compridos no de 

correr dos trimestres. O 19 grupo foi diminuindo a 
... 

porcentagem da Figura A, que apresentava cabelo me 

dio, a favor de cabe 'J comprido; aumentou a porcen 

tagem da Figura B, tIpO médio, no decorrer dos tri 

mestres. 

A tendência dos dois grupos é trazer 

os cabelos cuidados, sendo que no 29 grupo a figura 

inconsciente permanece constante nos três trimes 

tres e a consciente melhora a aparência no decorrer 

dos trimestres. 

No 19 grupo, o cuidado com os cabelos, 

inconscientemente, melhora no decorrer dos tri 

mestres; conscientemente, decai no 29 trimes 

tre para melhorar no 39 trimestre. 

O 19 grupo traça cabelos abundantes 

no 19 trimestre e, no decorrer da gravidez, desenha 

quantidade normal, resultados que coincidem em am 

bas as figuras. 

O 29 grupo descontrolou-se ao dese 

nhar o cabelo; apresentou-os com maior fartura nos 

19 e 39 trimestres. 

A ansiedade, interpretada atravp,' do 
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Tabela 15.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo.o desenho do cabe10,nas figuras f~ 

mininas A e B, nos trimestres da gestaçao. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

84 2 10,0 - - 1 5,0 1 5,0 - - 1 5,0 

85 3 15,0 6 30,0 3 15,0 7 35,0 9 45,0 5 25,0 

86 12 60,0 8 40,0 12 60,0 10 50,0 7 35,0 11 55,0 

87 3 15,0 6 30,0 4 20,0 2 10,0 4 20,0 3 15,0 

89 1 5,0 - - 1 5,0 2 10,0 - - - -
90 15 75,0 18 90,0 16 80,0 15 75,0 18 90,0 17 85,0 

91 2 10,0 2 10,0 2 10,0 2 10,0 2 10,0 2 10,0 

92 9 45,0 6 30,0 8 40,0 3 15,0 7 35,0 4 20,0 

93 3 15,0 3 15,0 1 5,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 

94 - - 1 5,0 1 5,0 - - - - - -
95 7 35,0 12 60,0 8 40,0 9 45,0 8 40,0 11 55,0 

N = 20 

~': Le.ge.nda: Desenho do cabelo 

84. Omissão 90. Penteado: cuidado 

85. Comprido 91- desordenado 

86. M8dio 92. abundante 

87. Curto 93. escasso 

89. Só contorno 94. Destacado da cabeça 

95. Sombreado 
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Tabela 15.2 - NÚmero e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho do cabelo, nas figuras f~ 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAp lI
, são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

lTEM~~ 
A % B % A % B % A % B % 

84 - - - - 1 5,6 1 5,6 - - - -
85 4 22,2 5 27,8 5 27,8 6 33,3 6 33,3 9 50,0 

86 12 66,7 11 61,1 10 55,5 9 50,0 7 38,9 8 44,4 

87 2 li,l 2 11,1 2 li-.2.1 2 li,l 5 27,8 1 5,6 

88 1 5,6 - - - - - - 1 5,6 1 5,6 

89 ..... - 1 5,6 1 5,6 1 5,6 - - - -
90 15 83,3 14 77,7 15 83,3 15 83,3 15 83,3 16 88,8 
91 2 11,1 3 16,7 1 5,6 1 5,6 2 1~1 1 5,6 
92 5 27,8 3 16,7 1 5,6 4 22,2 6 33,3 5 27,8 
93 2 11,1 3 16,7 2 11--,1 2 11,1 1 5,6 1 5,6 
94 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 
95 6 33,3 9 50,0 9 50,0 li 61,1 4 22,2 lQ 55,6 

N = 18 

l'~ L e.g e.nda. : Desenho do cabelo 

84. Omissão 90. Penteado: cuidado 
85. Comprido 9l. desordenado 
86. Médio 92. ablU1dante 
87. Curto 93. escasso 
88. Contorno impreciso ~:l'~ 94. Destacado da cabeça 
89. SÓ contorno 95. Sombreado 

l':l': Este item se apresenta somente na Tabela 15.2 
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sombreado da figura toda, está mais acentuada na fi 

gura B de ambos os grupos, e mais marcante no 29 

grupo, no 19 trimestre (Tabela 13.2). 

A ênfase dada aos cabelos, em dese 

-nhos de adultos infantis ou em regressao, e expre~ 

são de preocupação sexual. Van Kolk13~ (1966) lem 

brou que se pode relacionar cabelo desordenado com 

desordem sexual e cabelo bem penteado, ondulado e 

muito cuidado com preocupação em deslumbrar e sedu 

" zir, frequentemente encontrado em adolescentes do 

sexo feminino. 

A gravidez chama a atenção para a mu 

lher mãe, portanto ela não perde o controle com os 

cabelos, e, em nível inconsciente, ela deseja, tam 

bém, ser mais sedutora, dando-lhes maior cuidado. 

3.3.2.3 Desenho do rosto 

Maahover 74 (1949) afirma que indiví 

duos que omitem traços faciais em uma projeção sâo 

indivíduos evasivos quanto às suas relações inter 

pessoais. 

Em nossos resultados, Tabelas 16.1 e 

16.2, o rosto, em geral, apresenta-se com acentua 

das omissões de detalhes seja da pupila, seja das 

sombrancelhas ou do nariz. Estas particularidades po 

dem ser vistas nas respectivas tabelas (Vide Tabe 
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las 17, 18, 19 em seus sub-itens). 

Podemos dizer que, na mulher grávida, 

as falhas ao desenhar o rosto são resultantes da 

própria gravidez. O rosto disforme foi apresentado 

por 5,6% das gestantes nas figuras A e B, nos três 

trimestres. O grupo com APPN conseguiu controlar es 

ta deformidade no 29 trimestre, assim como a anSle 

dade apresentada através do sombreado, que foi mais 

intenso no 19 trimestre, diminuindo no 39 trimestre. 

Segundo Soifer 124 (1976), a 
~ . 

ausenCla 

de traços faciais expressa a ansiedade do vaZlO, a 

perda da identidade. Na verdade, a mulher grávida 

sente-se perdida com sua nova imagem corporal. 

3.3.2.4 Desenho dos oZhos 

Maehover (citada por Van Ko Zk 13
\ 1966) 

escreveu: "os olhos são um órgão básico para o con 

tato com o mundo exterior ... Olhos grandes absor 

vem o mundo visualmente, enquanto olhos pequenos e 

fechados podem excluí-lo. O tratamento gráfico do olho va 

rla, talvez, tanto como sua própria função ... Olhos 

grandes e malS elaborados costumam ser desenhados 

" com maior frequência por moças que por rapazes. In 

dicam curiosidade, dependência do ambiente e exp~ 

rlencias sociais e possível libidinização da estimu 

lação social. Pestanas podem ser 'sex-appeal' ao 

olho" ... "As sombrancelhas aparecem nos desenhos, 
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Tabela 16.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

segundo o desenho do rosto, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestaçao. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979 . 

. ~ 
19 29 39 

ITEt-P': 
A % B % A % B % A % B % 

96 15 75,0 15 75,0 16 80,0 14 70,0 16 80,0 16 80, 
97 1 5,0 1 5,0 - - - - 1 5,0 - -
98 1 5,0 - - - - - - 1 5,0 ~ -
99 5 25,0 6 30,0 2 10,0 4 20,0 4 20,0 2 10, 

100 4 20,0 4 20,0 - - - - 1 5,0 3 15, 

N = 20 

Tabela 16.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo o desenho do rosto, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestaçáo. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 

I'IEM~': 
A % B % A 

96 14 77 ,8 12 66,7 15 
97 1 5,6 1 5,6 1 
98 - - 1 5,6 1 
99 4 22,2 5 27,8 4 

100 1 5,6 2 11,1 -

N = 18 

;': Legenda.: Desenho do rosto 

96. Omissão de detalhes faciais 

97. Rosto disfonre 

98. Contorno impreciso 

29 39 

% B % A % B % 

83,3 12 66,7 14 77 ,8 14 77, 

5,6 1 5,6 1 5,6 1 5, 

5,6 1 5,6 1 5,6 1 5, 

22,2 4 22,2 2 11,1 - -
- 3 16,7 2 11,1 3 16, 

99. Pintado ou cem linhas ex 
tras 

10 O. Sombreado, borradura. 

o 

o 
O 

8 

6 

6 

7 
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embora, segundo MachoVeT' 71+ .(1949), o seu signific~ 

do não esteja bem esclarecido" ... "A omissão da pupi 

la, como porção do olho que vê, se dá no desenho de 

indivíduos egocêntricos e histéricos". Este -nao -e 

o caso de nossa população que teve alta porcentagem 

rio desenho da pupila (Tabelas 17.1 e 17.2). 

Podemos ver nessas tabelas que houve 

omissão do olho em 5,6% das gestantes sem APPN nos 

três trimestres (Tabela 17.2). 

Foram desenhados olhos médios e gran 

des em porcentagem quase igual, no grupo sem APPN. 

No grupo com APPN, predominaram, também, os médios 

e grandes nos três trimestres, sendo que no 39 tri 

mestre, a maior porcentagem é dos olhos de tamanho 

médio. 

A pupila e sombrancelhas foram dese 

nhadas em maior porcentagem do que as pestanas em am 

bos os grupos, tanto na figura A como na figura B. 

o sombreado marcado pela ansiedade de 

se ver, ou de ver o mundo, tendeu a diminuir nas fi 

guras do grupo com atendimento psicológico, com os 

seguintes resultados (Tabela 17.1) nas figuras A e 

B no decorrer dos trimestres: 15,0% e 20,0%; 10,0% 

e 30,0%; 10,0% e 20,0%; 29 grupo, figuras A e B no 

decorrer dos trimestres: 11,19ó e 44,4%; 11,1% e27,8%; 

22,2% e 33,3% (Tabela 17.2). 



146 

3.3.2.5 Desenho do nariz 

Os resultados do desenho do nariz,oom 

preendendo os itens 114 a 122 são vistos nas Tabe 

las 18.1 e 18.2, das gestantes com e sem APPN. Nas 

gestantes sem APPN, a omissão do nariz aconteceu em 

5,6% da figura A e 11,1% da figura B no 19 trimes 

tre, persistindo no 29 e 39 trimestres com 5,6% das 

gestantes. 

A omissão, no 19 grupo, ocorreu em 

5,0% na figura A do 19 trimestre e 5,0% na figura B 

do 29 e 39 trimestres. Só houve contorno impreciso 

do nariz no grupo sem APPN. 

A predominância, em ambos os grupos, 

foi o nariz de tamanho médio com maior porcentagem 

para o grupo sem APPN na figura A, e para o grupo 

com APPN na figura B. O nariz é, em geral, desenha 

do com narinas; é também desenhado de perfil, quan 

do o rosto é de perfil. 

Machover ( citado por Van Ko Zk 13
\ 1966) 

afirma que "o nariz é menos importante que os olhos 

na organização estética da face e carrega o peso do 

simbolismo sexual. O tratamento do nariz que denun 

cia conflito pode envolver sombreamento". Nossas 

gestantes apresentam sombreado, mas em porcentagens 

baixas, sendo menos ansiosas, no caso, as do grupo 

com APPN. A organização estética também é vista em 

nossas gestantes no grupo com APPN, e o tamanho -me 
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Tabela 17.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo o desenho dos olhos nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestaça~ 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

103 6 30,0 7 35,0 9 45,0 6 30,0 2 10,0 8 40,0 

104 9 45.,0 8 40.,0 8 40,0 10 50,0 12 60,0 9 45,0 

105 2 10,0 2 10,0 - - 2 10,0 3 15,0 - -

106 16 80,0 15 75,0 17 85,0 14 70,0 14 70,0 16 80,0 

107 7 35,0 8 40,0 U 55,0 9 45,0 6 30,0 8 40,0 

108 13 65,0 14 70,0 15 75,0 12 60,0 16 80,0 12 60,0 

109 - - - - - - 1 5,0 - - 1 5,0 

110 - - - - - - 1 5,0 - - 1 5,0 

111 1 5,0 1 5,0 2 10,0 10 50,0 2 10,0 9 45,0 

113 3 15,0 4 20,0 2 10,0 6 30,0 2 10,0 4 20,0 

N = 20 

1: Le.g e.nda: resenho dos olhos 

108. Sanbrancelhas 

103. Grendes 109. 6culos COJID..l1Tl ~': -;,', 

104. ~dios 110. ÓCUlos escuros** 

105. Pequenos UI. Un só olho em cabeça de perfil 

106. Pupila 113. Sanb~ado ou borradura 

107. Pestana. 

~'::': Ausência desses i tens ou na Tahe la 17. 2 
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Tabela 17.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo o desenho dos olhos nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestaçao. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 

lTEM~: 

A % B 

101 1 5,6 1 

103 8 44.,4 .9 

104 7 38,9 8 

105 - - -

106 15 83,3 16 

107 6 33,3 8 

108 12 66,7 14 

III 1 5,6 1 

113 2 11,1 8 

N = 18 

~': L e.g e.nda. : Desenho dos olhos 

10l. Omissão-H, 

103. Grandes 

104. ~dios 

105. Pequenos 

106. Pupila 

107. Pestana 

29 39 

% A % B % A % B % 

5,6 1 5)6 1 5,6 - - 1 5)6 

50,0 7 38,9 9 50,0 6 33,3 7 38,9 

44,4 8 44,4 5 27,8 10 55,6 7 38,9 

- 1 5)6 1 5,6 - - - -

88,9 15 83,3 14 77 ,8 15 83,3 16 88,9 

44,4 6 33,3 6 33,3 8 44,4 7 38,9 

77 ,8 12 66,7 16 88,9 14 77 ,8 11 61,1 

5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 3 16,7 

44,4 2 11,1 5 27,8 4 22,2 6 33,3 

108. Sanbrencelhas 

lll. Um só olho em cabeça de perfil 

113. Sombreado ou borradura 

.H: Ausência desse i tem na Tabe la 1? 1 
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dio do nariz aumenta no decorrer do trimestre. 

Segundo Machover (citado por Van 

KoZk13~, 1966) as narinas, quando desenhadas como 

única indicação do nariz, também podem sugerir in 

fantilidade. Da mesma maneira é interpretado o na 
11 

riz,desenhado de perfil em rosto de frente, frequen 

temente, aproveitando a linha de uma das sombrance 

lhas. Neste caso, nossas gestantes apresentaram uma 

persistência de traços infantis pois algumas dese 

nharam somente narinas como única indicação do na 

riz. 

3.3,.2.6 Desenho da boca 

Os aspectos focalizados sao a omissão 

ou desenho da boca; desta destacamos: tamanho, con 

torno, lábios, detalhes, sombreado que incluem os 

itens de 123 a 140. As Tabelas 19.1 e 19.2, resul 

tantes deste estudo, nos permitem ver o seguinte: 

A omissão da boca só aparece no grupo 

sem APPN no 19 e 29 trimestres com 5,6% tanto na fi 

gura A como na B. Da mesma forma, o contorno impre 

ciso incidiu no grupo sem APPNJno 19 e 29 trimes 

tre~na figura A respectivamente com 16,7% e 11,1% 

das gestantes. No grupo com APPN, o contorno impr~ 

ciso só foi feito por 5,0% das gestantes no 29 tri 

mestre, na figura B. 

Machover ( citado por Van K.oZk13~, 1966) 
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Tabela 18.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo o desenho do nariz, nas figuras f~ 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

lTEM1, TRE 
A % B % A % B % A % B % 

114 1 5,0 - - - - 1 5,0 - - 1 5,0 

116 2 10,0 - - 2 10,0 2 10,0 1 5,0 - -
117 9 45,0 15 75,0 9 45,0 14 70,0 12 30,0 18 90,0 

118 5 25,0 3 15,0 3 15,0 1 5,0 2 10,0 - -

li9 5 25,0 6 30,0 9 45,0 5 25,0 10 50,0 5 25,0 
120 1 5,0 1 5,0 2 10,0 9 45,0 2 10,0 8 20,0 

121 1 5,0 1 5,0 - - 1 5,0 1 5,0 2 10,0 
122 - - - - 2 10,0 1 5,0 1 5,0 - -

N :: 20 

* Le.genda: Desenho do nariz 

114. Omissão 119. Narinas 

li5. Contorno i.Jrq)reciso 120. De perfil, em cabeça de perfil 

116. Grande, comprido 121. Sombreado 

li7. ~dio 122. SÓ o contorno sombreado 

li8. Pequeno 
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Tabela 18.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho do nariz, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 

ITEW'; TRE A % B % 

114 1 5,6 2 11,1 

115 1 5,6 - -

116 1 5,6 - -
117 10 55,6 10 55,6 

118 2 11,1 2 11,1 

119 7 38,9 8 44,4 

120 1 5,6 1 5,6 

121 1 5,6 2 11,1 

122 - - 4 22,2 

N = 18 

* Le.genda.: resenho do nariz 

114. Omissão 

A 

1 

1 

-
11 

3 

4 

1 

1 

1 

115. Contorno impreciso** 

116. Grande, comprido 

117. ~dio 

118. Pequeno 

29 39 

% B % A % B % 

5,6 1 5,6 1 5,6 - -
5,6 1 5,6 - - - -

- 2 11,1 1 5,6 2 11,1 

61,1 10 55,6 11 61,1 8 44,4 

16,7 3 16,7 1 5,6 4 22,2 

22,2 7 38,9 7 38,9 6 33,3 

5,6 1 5,6 1 5,6 4 22,2 

5,6 - - - - 1 5,6 

5,6 2 11,1 - - 1 5,6 

119. Narinas 

120. re perfil, em cabeça de perfil 

12l. Sombreado 

122. SÓ o contorno sombreado 

-::~'; Ausência desse item na Tabela 18.1 
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expressão de conflito, pois é um órgão de 
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" frequente 

fixação 

precoce ... " a boca grande e comprida é testerm.mho de 

problemas orais". 

Em nossos resultados, a boca grande 

incidiu em malor porcentagem no 19 trimestre do gr~ 

po com APPN (Figura A = 50,0%, Figura B = 70,0%), di 

minuindo do 29 (Figura A = 25,0%, Figura B = 30,0%) 

para o 39 trimestre (Figura A = 10,0% e Figura B = 

= 20,0%) com aumento progressivo da boca de tamanho 

médio. 

No segundo grupo, a tendência foi au 

mentar o tamanho do 19 para o 29 trimestre, nao ha 

vendo constância entre a porcentagem de tamanhos mé 

dios e grandes, nos trimestres e em ambas as figu 

raso 

A boca, em arco de cupido ou côncava, 

oralmente receptiva, é encontrada em desenhos de 

indivíduos infantis. Vemos em Van KoZk 134
, (1966) 

que "este tipo de boca é primariamente passivo, a 

chando-se sempre aberta para a recepção de alimen 

tos". Do ponto de vista evolutivo do grafismo, 
... 
e 

mais normal em crianças que em adultos". Vemos que 

no grupo com APPN este tipo de boca diminui do 19 

(15,0%) para o 39 trimestre (10,0%). No grupo sem 

APPN, este tipo de boca persiste no 19 e 39 trimes 

t re (11, 1 % ) • 
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A boca tipo palhaço, interpretada co 

mo esforço para ganhar aprovação, no grupo com APPN 

apresenta porcentagem crescente do 29 para o 39 tri 

mestre, em ambas as figuras. 

Quando a boca é indicada por uma li 

nha, segundo Levy (citado por Van KoZk13~, 1966) o 

indivíduo pode ser verbalmente agressivo. Em nosso 

estudo esta característica foi acentuada no grupo 

com APPN com porcentagem maior para a figura A no 

29 e 39 trimestres (25,0% e 25,0%) do que para a fi 

gura B (5,0% e 10,0%). Com a psicoterapia, a figura 

consciente tendeu a aumentar a porcentagem. 

No grupo sem atendimento, parece nao 

haver um controle desta agressividade, apesar de 

apresentar porcentagem mais baixa que a do 19 grupo. 

o sombreado ocorreu em maior porcenta 

gem no 19 trimestre, no 19 grupo (Tabela 19.1) dimi 

nuindo o percentual com o passar dos trimestres, 

para ambas as figuras. 

No segundo grupo (Tabela 19.2), embo 

ra a porcentagem tivesse sido mais baixa que a do 

19 grupo, no 19 trimestre, permaneceu a mesma no 29 

trimestre; no terceiro trimestre ficou malS acen 

tuada com a figura B. Este grupo, como sabemos, mes 

mo sendo composto de maior número de mUltíparas -e 

o grupo sem APPN. 
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Tabela 19.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo o desenho da boca, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

ITEM~'; TRE 
A % B % A % B % A % B % 

124 10 50,0 14 70,0 5 25,0 6 30,0 2 10,0 4 20,0 

125 9 45.,0 6 30,0 12 60,0 13 65,0 16 80,0 13 65,0 

126 1 5,0 - - 3 15,0 1 5,0 2 10,0 3 15,0 

127 - - - - - - 1 5,0 - - - -
128 6 30,0 5 25,0 5 25,0 1 5,0 6 30,0 4 20,0 

130 3 15,0 3 15,0 2 10,0 2 10,0 2 10,0 - -
131 - - - - 2 10,0 2 10,0 1 5,0 - -
132 2 10,0 5 25,0 3 15,0 4 20,0 1 5,0 3 15,0 

133 1 5,0 1 5,0 - - - - 1 5,0 - -
134 4 20,0 5 25,0 5 25,0 1 5,0 5 25,0 2 10,0 

136 - - 1 5,0 - - - - - - 1 5,0 

137 1 5,0 1 5,0 2 10,0 10 50,0 2 10,0 9 45,0 

139 5 25,0 2 10,0 1 5,0 - - 2 10,0 1 5,0 

140 2 10,0 2 10,0 - - 1 5,0 - - 2 10,0 

N = 20 

-1: L e.g e.nda. : Desenho da boca 

124. Grande 132. grossos 

125. M2cli.a 133. cerrados 

126. Pequena 134. uma só d.iJrensão 

127. Contorno impreciso 136. Dentes 

128. Para cima, tipo palhaço 137. De perfil 

130. Lábios: em arco de cupido 139. Sanbreada, borradura 

13l. firos 140. SÓ contorno sombreado 



155 

Tabela 19.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo o desenho da boca, nas figuras fe 

~ ITEW'; TRE 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

130 

131 

132 

133 

134 

135 
136 

137 

139 

140 

N = 18 

I'; Leg e.nda.: 

, 
mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 - - - -

4. 22,2 6 33,3 6 33,3 7 38,8 4 22,2 5 27,8 

12 66,6 10 55,5 5 27 ,8 9 50,0 8 44,5 7 38,9 

1 5,6 1 5,6 6 33,3 1 5,6 6 33,3 6 33,3 

3 16,7 - - 2 11,1 1 5,6 - - - -
5 27,8 3 16,7 4 22,2 4 22,2 4 22,2 5 27,8 

2 11,1 2 11,1 1 5,6 1 5,6 2 11,1 2 11,1 

- - 1 5,6 - - - - - - - -
2 11,1 4 22,2 4 22,2 4 22,2 3 16,7 2 11,1 

- - - - 1 5,6 - - - - - -
2 11,1 1 5,6 3 16,7 5 27,8 3 16,7 3 16,7 

- - 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 - -
- - 1 5 ,6 - - - - - - - -

1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 4 22,2 

2 11,1 3 16,7 2 11,1 3 16,7 1 5,6 2 11,1 

1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 3 16,7 

*1'; Ausência destes itens na TaheZa 19.1 

~senho da boca 

123. Omissão \':\': 
121+. Grande 
125. VÉdia 
126. Pequena 
127. Contorno impreciso 
128. Para cinB., tipo palhaço 
130. Lábios: em arco de cupido 
131. finos 

132. 
133. 
134. 
135. 

136. 
137. 
139. 
140. 

grossos 
cerrados 
UTIa só dirrensão 

Língua , palito, cigarru 
ou outrD detalhe Ih': 

~ntes 

De perfil 
Sombreada, l::orradura 
Só o contorno sombreado 
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3.3.2.7 Desenho das orelhas 

Foram reservados os itens 143 a 152 

para o desenho das orelhas. As Tabelas 20.1 e 20.2 

mostram os resultados que obtivemos. 

- -Como se trata de um orgao pouco nota 

do no contato face a face, por estar, geralmente, 

oculto pelos cabelos na figura feminina, a . -omlssao 

da orelha é considerada menos significativa que a 

de outra parte mais ativa do corpo. Mas, segundo Ma 

chover 7
/f (1949) "quando se destaca a orelha, 

pelo tamanho, reforçamento, forma, colocação e/ou 

sombreamento, pode-se presumir que há certa sensibi 

lidade. Esta sensibilidade pode ser desde uma rea 

ção de crítica ou opinião social até a alucinações 

auditivas ... " 

Interpretando os dados de nossa pe~ 

quisa nesse sentido, podemos inferir que há poucas 

gestantes com esta sensibilidade. Na verdade, as 

orelhas quase não foram desenhadas. A maior omissão 

se deu no 19 trimestre do 19 grupo (40,0% e 80,0%), 

diminuindo progressivamente do 29 para o 39 trimes 

tre. Neste, obtivemos 65,0% e 60,0% omissões respec 

tivamente para a figura A e B. 

A omissão constatada no 29 grupo foi 

de maneira irregular do 19 para o 39 trimestre pa 

ra ambas figuras, A e B. Da mesma maneira houve ore 

lhas grandes no 29 grupo, o que não aconteceu, pr~ 
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ticamente, no 19 grupo. Neste grupo, predominou a 

orelha média em porcentagem crescente do 19 para o 

39 trimestre. 

Brincos e enfeites aparecem nas ge~ 

tantes de ambos os grupos. 

A ansiedade nesta área (orelha som 

breada), talvez maior sensibilidade de crítica, ln 

cidiu no 29 trimestre do 19 grupo em ambas as fig~ 

ras, desaparecendo no 39 trimestre. No 29 grupo,sur 

glU só na figura B do 29 trimestre, desaparecendo tam 

bêm no 39 trimestre. 

3.3 .. 2.8 Desenho do pescoço 

o desenho do pescoço inclui os itens 

153 a 168 os quais podem ser vistos nas Tabelas 21.1 

e. 21 .. 2. Vemos que a omissão foi irregular nos três 

trimestres e nos 2 grupos. No 19 grupo, se deu na 

figura B (5,0%) no 19 trimestre e na figura A (5,0%) 

do 29 trimestre, não ocorrendo no 39 trimestre. 

No. 29 grupo, houve omissão na figura 

B (5,6%) no 19 trimestre, não ocorreu no 29 trimes 

tre e no 39 trimestres foi de 5,6% na figura A e 

na figura B. Nota-se um contorno impreciso no 19 e 

29 trimestre do 29 grupo; e no 39 trimestre do 19 

grupo, na Figura A. 
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Tabela 20.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

X A 

143 18 

144 -
145 2 

146 -

149 -
150 -

152 -

N = 20 

segundo o desenho das orelhas, nas figuras 

femininas A e B nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

19 29 39 

% B % A % B % A % B % 

40,0 16 80,0 14 70,0 13 65,0 13 65,0 12 60,0 

- - - - - - - - - 1 5,0 

10,0 4 20,0 6 30,0 6 30,0 6 30,0 5 25,0 

- - - - - 1 5,0 1 5,0 2 10,0 

- 2 10,0 - - 1 5,0 1 5,0 1 5,0 

- - - - - 5 25,0 1 5,0 5 25,0 

- - - 2 10,0 1 5,0 - - - -

I', Le.ge.nda.: Desenho das orelhas 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

Omissão 

Grandes 

~dias 

Pequenas 

Contorno impreciso 

149. Brincos 

150. Uma só orelha, em cabeça de 
perfil ;,', l', 

152. Sombreada 

~ ... ', Ausência deste item na Tahela 20.2 
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Tabela 20.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho das orelhas, nas figuras 

femininas A e B nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

ITEM~': TRE 
A % B % A % B % A % B % 

143 12 66,6 15 83,3 11 61,0 11 61,0 16 88,9 14 77,7 

144 3 16,7 1 5,6 1 5,6 1 5,6 - - 1 5,6 

145 3 16,7 2 11,1 5 27,8 5 27,8 2 11,1 2 11,1 

146 - - - - 1 5,6 1 5,6 - - 1 5,6 

147 - - 1 5,6 - - - - - - - -

149 - - 3 16,7 1 5,6 1 5,6 -. - 1 5,6 

151 - - - - - - - - - - 1 5,6 

152 - - - - - - 1 5,6 - - - -

N = 18 

~': L e.g e.nda.: Desenho das orelhas 

143. Omissão 149. Brincos 

144. Gre.ndes 15l. Foma estranha~':~': 

145. M2dias 152. Sombreada 

146. Pequenas 

147. Contorno impreciso 

~':-:: Ausência des te i tem na Tahe w. 20. 1 
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A omissão do pescoço é vista como fa 

tor de imaturidade em desenhos infantis, em adul 

tos defeituosos e em indivíduos regressivos. A per 

sistência dessa omissão, no grupo sem atendimento 

psicoprofil&tico, nos mostra a regressão persisten 

te neste grupo. 

o pescoço, segundo Maahover 74 (1949), 

destaca-se no desenho daqueles indivíduos que se 

acham perturbados devido à falta de coordenação de 

seus impulsos e controle mental. Estruturalmente, 

o pescoço é a ligação entre o corpo (impulso de Vl 

da) e a cabeça (controle intelectual, racionaDo Do 

ponto de vista estético, o pescoço, assim como as 

orelhas, recebe pouca atenção. No entanto ele -e 

mais elaborado quanto mais elevada a classe social 

do indivíduo. O adorno do pescoço com jóias -e pa 

ra dispersar a atenção do próprio pescoço para a 

linha do seio. Às vezes, é feita uma linha horizon 

tal, separando a cabeça e o pescoço em substitui 

ção às jóias. Assim o conflito entre os impulsos e 

o controle racional surge em muitos desenhos, como 

diz Maahover 74 (1949) "o equilíbrio entre a expre~ 

são própria e as restrições impostas pela socieda 

de é precário em um meio cultural complexo e con 

traditório". 

19 grupo: Predominou o pescoço proporcional em al 

tura, nos três trimestres, com porcentagem progre~ 

siva do 29 para o 39 trimestre; em seguida o pesco 



161 

ço alto e depois o curto. Em relação à largura, os 

resultados foram discrepantes não só quanto ao tri 

mestre, mas ainda quanto às figuras. 

29 grupo: Os resultados também foram discrepantes 

quanto ao comprimento e quanto à largura em ambas 

as figuras e trimestres. 

O pescoço longo reflete um super-con 

trole represslvo e sugere, como disse Levy (citado 

por Van KoZk 13lt , 1966) que o sujeito está encon 

trando dificuldades em controlar e dirigir as for 

ças instintivas ... ". 

Colares, outras jóias e enfeites sur 

giram nos dois grupos, mas em pouca porcentagem, 

aSSlm como a linha cortando o pescoço. Apareceu o 

decote em V em ambas as figuras e grupos, no decor 

rer dos trimestres. A porcentagem mais alta do tra 

çado em V foi na figura B do 29 grupo, no 19 tri 

mestre (44,4%), abaixando a porcentagem ao longo 

dos trimestres e descontrolada (5,6% no 29 trimes 

tre; 11,1% no 39 trimestre). O grupo com tratamen 

to manteve uma porcentagem constante entre 15,0% 

e 20,0% para as duas figuras, no decorrer dos tri 

mestres. O traçado dessa linha, segundo Machover 

(citado por Van KoZk 134
, 1966) sugere a fixação 

sobre os seios ... ". 

A ansiedade relativa à área do pesco 

ço, que podemos interpretar como falta de coordena 
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Tabela 21.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo o desenho do pescoço, nas figuras 

femininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

153 - - 1 5,0 1 5,0 - - - - - -

154 7 35,0 6 30,0 5 25,0 8 40,0 9 45,0 7 35,0 

155 9 45,0 10 50,0 8 40,0 10 50,0 9 45,0 11 55,0 

156 4, 20,0 3 15,0 6 30,0 2 10,0 2 10,0 2 10,0 

157 8 40,0 10 50,0 11 55,0 5 25,0 10 50,0 7 35,0 

158 9 45,0 8 40,0 4 20,0 12 60,0 5 25,0 10 50,0 

159 3 15,0 1 5,0 4 20,0 3 15,0 4 20,0 3 15,0 

160 - - - - - - - - 1 5,0 - -
161 - - 3 15,0 3 15,0 1 5,0 2 10,0 1 5,0 

162 1 5,0 3 15,0 2 10,0 3 15,0 1 5,0 1 5,0 

164 4 20,0 4 20,0 3 15,0 4 20,0 4 20,0 3 15,0 

166 - - - - - - - - - - 1 5,0 

167 5 25,0 1 5,0 2 10,0 3 15,0 - - 2 10,0 

168 4 20,0 3 15,0 2 10,0 3 15,0 2 10,0 2 10,0 

N = 20 ~':;': Ausência deste item na Tabela 21.2 

:': Lege.nda: Desenho do pescoço 

153. Omissão 160. Contorno impreciso 

154 . Alto, cc:rnprido 

155. Proporcional em altura 

156. Curt .'~ .. ',. o···· 
157. I:elgado, fino 

161. Colar, outra jóia ou enfei 
te 

162. Linha, cortando o pescoço 

164. I:ecote em V 

158. Proporcional em largura 166. Contorno duplo 

159 Gro 167. Sombreado de todo o pescoço . sso 
168. Só o contorno sanbreado 
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Tabela 21.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo o desenho do pescoço, nas figuras 

femininas A e B, nos trimestres da gestaçã~ 

Centro de Saúde IIGPS II e Clínica Particular 

IIGAP", são Paulo, 1978/1979. 

X 19 

ITEM:': TRE 
A % B % A % 

153 - - 1 5,6 - -

154 8 44,4 7 38,9 8 44,4 

155 7 38,9 8 44,4 6 33,4 

156 3 16,7 2 11,1 4 22,2 

157 5 27,8 7 38,9 4 22,2 

158 la 55,5 7 38,9 9 50,0 

159 2 11,1 3 16,6 4 22,2 

160 1 5,6 - - 1 5,6 

161 1 5,6 2 11,1 1 5,6 

162 1 5,6 1 5,6 2 11,1 

164 3 16,7 8 44,4 4 22 ,2 

167 - - 1 5,6 1 5,6 

168 3 16,7 7 38,9 5 27,8 

N = 18 

1: Le.ge.nda: D=senho do pescoço 

153. Omissão 

154. Alto, comprido 

155. Proporcional em altura 

156. Curto 

157. D=lgado, fino 

158. Proporcional em largura 

159. Grusso 

29 39 

B % A % B % 

- - 1 5,6 1 5,6 

11 61,1 7 38,9 9 50,0 

4 22,2 6 33,3 6 33,3 

3 16,7 4 22,2 2 11,1 

5 27,8 8 44,4 9 50,0 

9 50,0 8 44,4 7 38,8 

3 16,6 1 5,6 1 5,6 

1 5,6 - - - -

1 5,6 2 11,1 2 11,1 

2 11,1 2 11,1 2 11,1 

1 5,6 4 22,2 2 11,1 

- - 1 5,6 2 11,1 

5 27,8 2 11,1 6 33,3 

160. Contorno impreciso 

161. Colar, outra jóia ou 
enfeite 

162. Linha, cortando o pescoço 

164. D=cote em V 

167. Sombreado de todo o pesco 
ço 

168. SÓ o contorno sc:rnbreado 
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çao de impulsos e descontrole mental, incidiu em 

maior porcentagem no grupo sem psicoterapia. Assim 

tivemos: 

19 grupo, figuras A e B "só o contorno sombreado", 

item 168 no decorrer dos trimestres: 20,0% e 15,0%; 

10,0% e 15,0%; 2,0% e 2,0%. 

29 grupo, idem: 16,7% e 38,9%; 27,8% e 27,8%; 11,1% 

e 33,3%. 

Vemos que, com a psicoterapia, o gru 

po tende a controlar a ansiedade e diminuí-la no 

decorrer da gravidez, a nível consciente e incons 

ciente. 

3.3.2.9 Desenho do tronco 

As Tabelas 22.1 e 22.2 nos apresen 

tam os resultados dos itens 169 a 2,12 que se refe 

rem ao desenho do tronco. Os itens são numerosos 

porque incluímos não só a forma do tronco como tam 

bêm as partes que o integram: ombros, tórax, seios, 

cadeiras, pêlos, órgãos genitais, abdomem, cintura 

e umbigo. 

Van Kolk assinalou em estudos com adoles 

centes que o tronco foi sempre desenhado e suas 

conclusões se baseiam em Machover, quando esta au 

tora afirma que 110 tronco ê raramente omitido nos 

desenhos de adultos. Crianças muito pequenas podem 
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colocar apêndices diretamente à cabeça, mas, com a 

evolução do grafismo, o tronco passa a ser desenha 

do. Entre os adultos, aqueles que padecem de com 

plicações de caráter evolutivo e esclerótico, de 

vez em quando omitem o tronco da figura masculina, 

enquanto borram o da feminina, expressando repúdio 

do próprio corpo e agressão à mulher. Em indiví 

duos de escassawltura, esse mesmo fato foi inter 

pretado como rigidez e narcisismo" (Van Ko lk 134 " 

1966) . 

Em nosso estudo, a omissão do tronco 

-so ocorreu na figura B de ambos os grupos. Mas, no 

grupo sem APPN sucedeu esse fato nos três trimes 

tres (11,6%; 5,6% e 5,6%), ao passo que no grupo 

com APPN só no 19 trimestre (10,0%). 

As distorções, forma estranha do tron 

co, surgiram nos dois grupos com maior intensidade 

no 19 trimestre: 19 grupo 35,0% e 20,0%; 29 grupo 

39,0% e 33,4%. O 29 grupo, apesar de ser constitui 

do de maior número de multíparas, apresentou maior 

porcentagem de distorções que persistiram em -nume 

-ro superior as do 19 grupo, no decorrer dos trime~ 

tres. Neste grupo, as distorções diminuíram, prl~ 

cipalmente as de nível inconsciente, " consequência 

natural da psicoterapia. 

As formas estranhas apresentadas fo 

ram só da cintura para cima: tronco triangular, du 
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pIo trapézio, retangular, engrossamento, lacuna, 

de uma só linha, linhas arredondadas e linhas ang~ 

losas. A lacuna, que consiste na resistencia de fe 

-char a parte inferior do tronco, so ocorreu no gr~ 

po sem assistência psicoprofilática e podemos ln 

ferir desse fato sérios conflitos ou sensação de 

setir-se vazia. 

"Wallon e Lurçat encontram o tronco 

" ovóide como a forma mais frequente no desenho de 

crianças e como um esquema geral, utilizado em di 

ferentes níveis. De início, o oval sumário da crian 

ça pequena, com braços e pernas, irradiando do 

tronco; em estágio mais evoluído, a indicação de 

vestimenta pode aparecer sobre o tronco ovóide, ln 

troduzindo formas retangulares, que, a seguir, subs 

tituem a oval. A saia da figura feminina vai as 

sumindo a forma de trapézio, e o tronco apresenta-

-se como um retângulo fino, terminado por um tra 

pézio (citação de Van Kolk 13lf
, 1966). Vimos em nos 

sos resultados algumas dessas formas infantis em 

ambos os grupos com predominância no 19 trimestre, 

indicando a situação regressiva da gestante. 

Segundo Machover (citado por Van 

Kolk 13lf
, 1966) lia ênfase no tórax, ombros largos e 

musculosos expressam preocupação com o poder físi 

co ... Uma ênfase exagerada indicaria um grau pat~ 

lógico de concentração de interesse no corpo. Na 

figura feminina, a área de tórax é primariamentere 
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lacionada com o desenvolvimento dos seios ... " 

Nossas gestantes deram ênfase aos om 

bros grandes, sendo que os dois grupos tiveram pra 

ticamente igual porcentagem no 19 trimestre; o 19 

grupo foi diminuindo esta porcentagem no decorrer 

dos trimestres, indicando que o atendimento psico 

profilático traz o grupo ã realidade; ao passo qu~ 

no grupo sem psicoterapia, o percentual aumentoudu 

rante os trimestres. A nossa porcentagem, no 19 

trimestre, (19 grupo figura A 25,0%; 29 grupo figu 

ra A 27,8%) foi bem maior que a dos adolescentes 

de Van Kolk (12,1%) o que concorda com Machover em 

relação ao interesse no corpo; no entanto, nao con 

sideramos grau patológico, pois parece ser típico 

da mulher grávida. 

Seios grandes, desenhados por moças 

(Van Kolk13~, 1966) são interpretados como identi 

ficação com mae dominante. Segundo Hammer, citado 

por Van Kolk "a ênfase nos seios da figura femini 

na implica em dependência materna, em erotismo o 

ral, em constrangimento ao próprio busto ou mesmo 

em necessidade de alimentação e criação; uma inter 

pretação diferencial dependerá da constelação in 

teira". Soifer12~, 1976 prognosticou, em mulheres 

grávidas, a falta de engrossamento dos seios como 

dificuldades com o aleitamento. Para Machover7~ 

(1949) os seios sombreados indicam preocupação com 
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essa parte da figura: "O busto acentuado se encon 

tra comumente no conteúdo da imagem forte e domi 

nante da mãe em desenhos de jovens de ambos os se 

xos. A mulher que desenha bustos grandes e desen 

volvimento da pelvis na figura feminina pode ser 

considerada como fortemente identificada com a lma 

gem da mãe, produtiva e dominante, quase em um sen 

tido matriarcal." 

Nossa pesqulsa comprova a constata 

çao da preocupação com o seio. As gestantes assi 

nalam a sua presença pelo sombreado, traços, aumen 

to ou acentuação através de pregas no vestido. 

" O seio é notado com maior frequência 

na figura de frente, em ambos os grupos; no 29 tri 

mestre, há ligeiro declínio no 19 grupo e uma qu~ 

da mais acentuada no 29 grupo; apresenta-se "aumen 

tado" em ambos os grupos no 39 trimestre. De per 

fil, o seio surge mais nas figuras B do 19 grupo. 

"Nas figuras femininas desenhadas por 

mulheres ll (segundo Maehover 74
, 1949) "uma linha e 

xagerada da cadeira pode ser associada com a cons 

ciência de poder que se refere às potencialidades 

funcionais do amplo desenvolvimento pélvico". E c~ 

mo escreve Van Kol-k 1 34 ,(1966) "a ênfase na linha 

das cadeiras na figura feminina, quando aparece no 

desenho do próprio sexo, sugere interesse pela ma 

ternidade ll . Em nosso estudo com gestantes, as llca 
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deiras" não tiveram tanto destaque em ambos os gr~ 

poso Em compensação, o abdomem e a cintura tiveram 

as suas modificações bem acentuadas, mostrando urna 

percepçao real do estado gravídico. 

A linha da cintura, com um traço, foi 

notada na maioria. dos adolescentes de Van Kolk 134 
, 

(1966). Nas nossas gestantes, houve um aumento do 

19 para o 39 trimestre na figura A, do 19 grupo. O 

29 grupo manteve este traçado com porcentagem seme 

lhante nos três trimestres. 

Machover 74 (1949) observou que "mui 

tas vezes a linha da cintura aparece corno a - . unlca 

representação da roupa e que, especificamente, ser 
. - ~ 

ve para dividir o tronco, separando o "superior do 
. . 

inferior". O "superior" é a área do peito; no ho 

mem, com seu sentido de força fIsica e, na mulher, 

corno alimentação da criança; enquanto que o "infe 

rior" refere-se às funções sexuais, com as pernas, 

compartindo da significação; na mulher se refere 

principalmente às funções sexuais e a de reprodu 

ção ... " "O conflito que se produz na linha da cin 

tura pode receber expressão de várias maneiras ••. " 

"Controle e racionalização desta tensão pode resul 

tar na representação de um cinto elaborado no qual 

mostra a tendência de converter a tensão em formas 

estéticas de expressão própria". Vemos nas Tabelas 

28.1 e 28.2 que o cinto elaborado foi feito pelas 

nossas gestantes em malor porcentagem no 19 tri 
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mestre do 19 grupo, persistindo esta porcentagem 

maior no decorrer dos trimestres. 

o abdomem abaulado foi desenhado em 

maior porcentagem no 19 grupo com APPN no 29 tri 

mestre, na figura B (50,0%). ~ quando a mulher se 

projeta no filho, porque o sente. No 29 grupo, is 

to também ocorreu na figura B, se bem que em menor 

porcentagem no 29 e 39 trimestres, respectivament~ 

16,7% e 22,2%. Mas a identificação com a gravidez 

implica também em outras características, tais co 

mo, cintura grossa e traje própria da gestante (Ta 

belas 28.1 e 28.2); "cintura grossa" foi assinala 

da em maior porcentagem no 19 grupo do que no 29 

grupo. 

o umbigo é o centro do corpo. f o 

traço mais visível do abdomem e pode ser associado 

aos seios. Para a criança, o seio tem função nu 

tritiva o que mostra a interpretação de dependê.!:! 

cia. Em nossos resultados, as gestantes sem assis 

" tência desenharam mais frequentemente o umbigo do 

que as gestantes com assistência psicoprofilática. 

A ênfase em desenhar os órgãos gen~ 

tais incidiu de maneira decrescente do 19 para o 

39 trimestre, em ambos os grupos. 
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3.3.2.10 Desenho dos braços 

Van Kolk 134 (1966) citou Machover, 

dizendo que os "braços, como as mãos, são os 
~ 

OI' 

gãos primariamente extensivos com os quais podemos 

dominar o ambiente físico. Estão relacionados com 

o contato dos objetos e das pessoas; o seu signifi 

cado psicológico se refer~principalmente, ao de 

senvolvimento do eu social". Braços longos podem 

sugerir ambição; os curtos e finos refletem frus 

tração, falta de ambição. A omissão dos braços nun 

ca deve ser tomada como descuido CMachover74
, 1949), 

e simpode significar extrema depressão, sentimento 

de culpa. 

~ 

Nossas gestantes omitiram o braço so 

na figura B, sendo em menor porcentagem no 19 gru 

po o que incidiu no 19 e no 29 trimestre com, res 

pectivamente, 10,0% e 5,0%; no 29 grupo, incidiu 

nos três trimestres (16,7%; 5,6% e 5,6%). Podemos 

dizer que a depressão foi maior no 19 trimestre a 

nível consciente e tendeu a diminuir. Esta afirma 

- ~ çao e corroborada com a presença de braços curtos 

e finos que foram acentuados nos três trimestres. 

A posição dos braços II pendentes" ao 

longo do corpo, segundo os autores consultados, ex 

pressam inatividade; estendidos para frente suge 

rem urgência de participação social; IIvoltados pa 

ra a frente "expressam um mito de evasão e contato. 
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Tabela 22.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

segundo o desenho do tronco, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

169 - - 2 10,0 - - - - - - - -
171 20 100,0 17 85,0 20 100,0 20 100,0 20 1°°--.2.0 20 100,0 

172 7 35,0 4 20_,0 5 25,0 7 35,0 3 152 0 4 20,0 

173 - - 1 5,0 - - - - - - - -
175 - - - - - - 1 5,0 1 5,0 1 5,0 
176 1 5,0 - - - - - - - - - -
177 1 5,0 - - - - - - - - - -
180 3 15,0 3 15,0 2 10,0 4 20,0 1 5,0 1 5,0 
182 2 10,0 - - 1 5,0 - - - - - -
184 - - - - 2 10,0 2 10,0 1 5....2.0 2 10...10 
187 2 10,0 - - 1 5,0 3 15,0 - - - -
188 5 25,0 7 35,0 3 15,0 2 10,0 2 10,0 1 5,0 
190 1 5,0 2 10,0 2 10,0 2 10,0 - - - -
192 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 
193 - - - - - - 2 10,0 - - - -
194 9 45,0 3 15,0 8 40,0 1 5,0 9 45,0 5 25,0 
195 - - 1 5,0 1 5,0 9 45,0 1 5,0 7 35,0 
196 - - 1 5,0 2 10,0 5 25,0 1 5,0 4 20,0 
197 2 10,0 2 10,0 4 20,0 4 20,0 2 10,0 3 15,0 
198 1 5,0 - - 1 5,0 2 10,0 - - 3 15,0 

199 1 5,0 - - - - 2 10,0 1 5,0 - -
200 - - - - 1 5,0 2 10,0 - - - -
201 1 5,0 1 5,0 3 15,0 1 5,0 1 5,0 - -
202 2 10,0 3 15,0 1 5,0 3 15,0 2 10,0 - -
203 - - - - - - - - 1 5...10 - -
204 - - 1 5,0 3 15,0 10 50,0 - - 1 5,0 
205 1 5,0 1 5,0 - - 2 10,0 2 10,0 6 30,0 

206 6 30,0 9 45,0 5 25,0 7 35,0 4 20,0 6 30,0 
207 7 35,0 5 25,0 9 45,0 4 20,0 8 40,0 1 5,0 
208 4 20,0 1 5,0 3 15,0 - - 3 152 0 - -
209 1 5,0 3 15,0 3 15,0 - - 7 35,0 1 5,0 

210 2 10,0 1 5,0 11 5,0 - - - - - -
211 1 5,0 - - 2 10,0 1 5,0 1 5,0 - -
212 - - - - - - 1 5,0 - - 1 5,0 

N = 20 
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Tabela 22.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho do tronco, nas figuras f~ 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

169 - - 2 11,1 - - 1 5,6 - - 1 5,6 
171 16 88,9 14 77,8 16 88,9 15 83,3 17 94,4 16 88~8 

172 7 39,0 6 33,4 5 27,9 7 38,9 5 27,9 5 27,9 
175 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 
176 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 
180 1 5,6 2 11,1 - - 3 16,7 2 11,1 2 11,1 
181 2 11,1 2 11,1 2 11,1 2 11,1 1 5,6 1 5,6 
182 2 11,1 - - - - - - - - - -
184 - - - - 1 5,6 - - - - - -
187 - - - - 1 5~6 - - 1 5~6 - -
188 5 27,8 5 27,8 4 22,2 5 27,8 5 27,8 6 33,3 
189 1 5,6 1 5,6 2 11,1 1 5,6 - - 2 11,1 
190 - - 2 11,1 3 16,7 2 11,1 1 5,6 2 11,1 

192 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 
193 1 5,6 1 5,6 - - 1 5,6 1 5,6 2 11~,1 

194 7 38,9 5 27,8 4 22,2 4 22 ,2 7 38,9 5 27,8 
195 - - - - - - 1 5,6 - - 2 11,1 
196 1 5,6 2 11,1 2 11,1 2 11,1 5 27 ,8 4 22,2 
197 2 11,1 1 5,6 3 16,7 2 11,1 3 16,7 2 11,1 
198 2 11,1 1 5,6 1 5,6 - - 2 11,1 1 5,6 

199 - - 1 5,6 - - 2 11,1 1 5,6 1 5,6 
201 1 5,6 - - - - - - 2 11,1 1 5,6 
202 2 11,1 1 5,6 2 11,1 - - 1 5,6 1 5,6 
203 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 - - 1 5,6 
204 - - 1 5,6 - - 3 16,7 1 5,6 4 22,2 
205 1 5,6 - - 3 16,7 1 5~6 2 11.1 1 5~6 

206 5 27 ,8 5 27 ,8 3 16,7 3 16,7 5 27,8 5 27,8 
207 9 50,0 3 16,7 4 22,2 1 5,6 7 38,9 - -
208 3 16,7 4 22,2 5 27,8 1 5,6 2 11,1 2 11,1 

209 2 11,1 2 11,1 4 22,2 2 11,1 2 11,1 2 11,1 

210 - - 1 5,6 1 5,6 - - - - 1 5,6 

211 3 16,7 1 5,6 2 11,1 1 5,6 3 16,7 1 5,6 
212 - - - - - - 1 5,6 - - 1 5-'.6 

N = 18 



-:: Legenda d.a.6 Tabei.a.6 22.1 e 22.2: resenho do tronco 

169. Omissão 

171. Completo 

172. Distorç6es: forma estranha 

173. só da cintura para cima** 

175. triangular 

176. duplo trapézio 

177. retangular** 

180. engrossamento 

182. uma só linha 

184. linhas arredondadas 

187. Só contorno sombreado 

188. Ombros: grandes musculosos 

189. pequenos, mirrados*** 

190. contorno sombreado 

192. Tórax: contorno impreciso 

193. sombreado 

194. Seios: de frente 

195. de perfil 

196. 

197. 

aumentados 

acentuação dos mamilos 

198. sombreados 

199. Cadeiras: nádegas avantajadas 

200. sombreadas ~'c ~': 

201. Pêlos: peito, região genital 

202. Órgãos genitais assinalados 

203. sombreados 

204. Abdomem: abaulado 

205. sombreado 

206. Cintura: grossa 

207. normal 

208. 

209. 

210. 

fina 

com um traço 

sombreada 

211. Umbido na figura de frente 

2l2. na figura de perfil 

1:-:: Au.6é:nc...i.a delde.6 Lten.6 na Tabela 22.2 
*** Au.óé:nc...i.a de.6~e.6 ..i.~en.6 na Tabela 22.1 

174 
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As nossas gestantes dispuseram os braços em diver 

sas posições, indicando vários tipos de atividades. 

Estendidos para a frente, incidiu só no 19 grupo, 

em baixa porcentagem: no 19 trimestre na figura B 

(5,0%) e no 39 em ambas as figuras (5,0% e 15,0%). 

Voltados para cima houve mínima incidência (5,0%) 

no 19 grupo, com as figuras A e B no 29 trimestr~ 

e no 39, só com a figura A com 5,0%. O 29 grupo man 

teve uma constância nos dois últimos trimestres, 

para as duas figuras (11,1%). As posições predorni 

nantes no 29 grupo foram as de braços abertos e 

pendentes, ao longo do corpo, em porcentagem con 

trastantes, no decorrer dos trimestres, para as fi 

guras A e B. No 19 grupo, predominou no 19 trimes 

tre braços abertos, tendo abaixado a porcentagem a 

nível inconsciente do 19 para o 39 trimestre e a 

nível consciente do 29 para o 39. Houve maior pre 

dominância de "inatividade" no 29 grupo. 

O sombreado, em ambos os grupos, con 

firma pequena dificuldade em seu relacionamento. 

Em nosso estudo, constatamos braços 

arredondados, sem articulação, principalmente nas 

gestantes do 19 grupo, o que parece demonstrar uma 

atitude adequada na gestação. 

3.3.2.11 Desenho das -maos 

-As maos compreendem os itens 237 a 
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249 cUJos resultados se encontram nas Tabelas 24.1 

e 24.2. 

Os braços e as mãos têm significados 

psicológicos, principalmente, no desenvolvimento do 

ego e na adaptação social. f com as maos e braços 

que nos alimentamos, nos vestimos, realizamos nos 

sas habilidades, e tocamos nas pessoas que se a 

cham ao nosso lado. Machover 74 (1949) disse que de 

vido a estas implicações não é de se estranhar que 

muitos indivíduos tenham dificuldade na projeção 

de tais partes ao desenhar a figura humana. Se as 

-maos aparecem com contornos imprecisos, significam 

falta de confiança nos contatos sociais; quando som 

breadas, sugerem culpabilidades em relação a impul 

sos agressivos; atrás das costas, são um sinal de 

evasao. 

Segundo Soifer 124, 1976, "a falta das 

mãos representa a sensação de impotência e a impo~ 

sibilidade de contato com o mundo, que em termos 

de gestação, revela impotência frente à situação 

atual, poss~velmente frente ao parto e temor de 

não poder sustentar o filho. 

A dificuldade de adaptação ou impo 

tência de nossas gestantes, frente à situação a 

tual, está expressa pela omissão das mãos, que, illUl 

tas vezes, está colocada atrás das costas, em uma 

porcentagem relativamente alta. A omissão das mãos, 
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Tabela 23.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo o desenho dos braços, nas figuras A 

e B, nos trimestres da gestação. Centro de 

Saúde "GPS" e Clínica Particular "GAP", são 

Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

213 - - 2 10.,0. - - 1 5,0. - - - -
214 4 20.,0. 1 5,0. 1 5,0. 2 10.,0. 3 15,0. 1 5,0. 
215 9 45,0. 11 55,0. 9 45,0. 5. 25,0. 14 70.,0. 11 55,0. 
216 8 4o.~o. 6 30..0. li 55.0. 12 60,0. 3 15,0. 8 40. . ..10 

217 3 15,0. 4 20.,0. 3 15,0. 2 10.,0. 2 10.,0. 4 20.,0. 
218 14 70.,0. 13 65,0. 15 75,0. 13 65,0. 14 70.,0. 12 60.,0. 
219 2 10.,0. 4 20.,0. 2 10.,0. 5 25.0. 4 20.,0. 6 30..0. 

220. - - - - 1 5,0. - - - - - -
221 1 5,0. - - 1 5,0. 1 S,o. - - - --
222 - - 1 5,0. - -
223 7 35,0. 6 30.,0. 5 25,0. 
224 - - - - 1 5,0. 
225 9 45,0. 6 30.,0. 4 20.,0. 
226 1 5,0. 2 10.,0. 4 20.,0. 
227 - - - - 1 5,0. 
228 3 15,0. 2 10.,0. 6 30.,0. 
229 - - - - 1 5,0. 

231 - - - - 2 10.,0. 
232 2 10.,0. 4 20.,0. 3 15,0. 
233 - - 1 5,0. 1 5,0. 
235 2 10.,0. 2 10.,0. 2 10.,0. 
236 4 20..0. 3 15~o. - -

N = 20. 

~': Legenda.: Desenho dos braços 

213. Omissão 
214. longos 
215. proporcJ.onal.s no comprimento 
216. curtos 
217. finos 
218. proporcionais na grossura 
219. grossos 
220.. r:e urra linha 
22l. Contorno impreciso 
222. Posição: ~stendidos para frentd:~': 
223. para atras 
224. voltados para a frente 
225. abertos 
226. na. cintura 

;h': Ausência deste item na Tabela 23.2 

-
2 
6 
7 
1 
-
4 
1 

3 
4 
8 
1 
2 

227. 

228. 
229. 
23l. 
232. 
233. 
235. 
236. 

- 1 5,0. 3 15,0. 
10.,0. 5 25,0. 3 15,0. 
30.,0. - - - -
35,0. 1 5,0. 4 20.,0. 
5,0. 6 30.,0. 1 5,0. 
- 1 5,0. - -

20.,0. 5 25,0. 4 20.,0. 
5,0. 1 5,0. - -

15,0. - - 1 5,0. 
20.,0. 2 10.,0. 7 35,0. 
40.,0. 1 5,0. 6 30.,0. 

5,0. 1 5,0. - -
10.,0. 4 20.,0. 3 15,0 

1.DIl para atrás; outro pa 
ra a frente 
pendentes 
para cina 

Pulseira 
ArrBdondados, s/articulação 
Um só braço na fig.de perfil 
Sombreado em todo o braço 
SÓ o contorno sombreado 
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Tabela 23.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APPN, 

segundo o desenho dos braços, nas figuras A 

e B, nos trimestres da gestação. Centro de 

Saúde "GPS" e Clínica Particular lIGAP", são 

Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 

A % B % 

213 - - 3 16..2} 
214 - - - -
215 9 50,0 8 44,4 
216 9 50,0 8 44~4 

217 3 16,7 3 16,7 
218 13 72,2 9 50,0 
219 2 11,1 3 16,7 

220 1 5,6 1 5,6 
221 1 5,6 1 5,6 

223 2 11,1 2 11,1 
224 - - 1 5,6 
225 6 33,3 7 38,9 
226 1 5,6 1 5,6 
227 2 11,1 - -
228 6 33,3 3 16,7 
229 1 5.6 1 5,6 

231 3 16,7 - -
232 1 5,6 - -
233 - - - -
235 1 5,6 1 5,6 
236 3 16,7 4 22-'..2 

N = 18 

* Legenda: Desenho dos braços 

213. Omissão 
214. longos 

A 

-
-
9 
9 

5 
11 

5 

-
2 

3 
2 
8 
-
-
4 
2 

1 
1 
-
-
5 

215. prDporcionais em camprinento 
216. curtos 
217. finos 
218. prDporcionais em grossura 
219. grossos 
220. De UJn3. linha 
221. Contorno impreciso 
223. Posição: para atrás 
224. voltados para frente 
225. abertos 
226 . na cintura 

29 

% B % A 

- 1 5~6 -
- 2 11,1 2 

50,0 10 55,6 12 
50~0 6 33~3 5 

27,8 5 27,8 3 
61,1 8 44,4 la 
27.8 3 16.7 3 

- 1 5,6 1 
lLl 1 5~6 2 

16,7 5 27,8 2 
11,1 2 11,1 1 
44,4 7 38,9 5 
- - - 1 
- - - 1 

22,2 2 11,1 4 
11.1 2 11.1 2 

5,6 - - -
5,6 - - 1 
- 1 5,6 -
- - - -

27.8 3 16.7 3 

228. pendentes 
229 • para cima 
231. Pulseira 

% 

-
11,1 
66,7 
27,8 

16,7 
55,6 
16.7 

5,6 
11.1 

11,1 
5,6 

27,8 
5,6 
5,6 

22,2 
11.1 

-
5,6 
-
-

16~7 

232. Arredondados 

39 

B % 

1 5,6 

1 5,6 
7 38,9 
9 50_,0 

6 33,3 
5 27,8 
5 27,8 

1 5,6 
2 11,1 

6 33,3 
7 38,9 
4 22,2 
1 5,6 
- -
6 33,3 
2 11,1 

- -
- -
2 11,1 
-. -
3 16~7 

233. Un só braço na figura de 
perfil 

235. ~reado em todo o braço 
236. 50 o contorno sanbreado 

227. um para at::ms; outro para frente 
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Tabela 24.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

segundo o desenho das mãos, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

ITEM," TRE 
A % B % A % B % A % B % 

237 7 35,0 10 50,0 8 40,0 4 20,0 9 45,0 9 45,0 

238 6 30.0 6 30~0 4 20~0 6 30~0 3 15.-2.0 4 20.-2.0 

239 2 10,0 2 10,0 - - 3 15,0 3 15,0 - -

240 9 45.,0 9 45,0 13 65,0 li 55,0 9 45,0 11 55,0 

241 3 15.0 1 5~0 1 5~0 2 10.-2. 0 1 5~0 3 15.-2.0 

242 8 40,0 7 35,0 7 35,0 2 10,0 6 30,0 5 25,0 

243 - - - - - - - - 1 5,0 1 5,0 

244 - - - - - - - - 1 5,0 - -

245 - - 1 5,0 2 10,0 4 20,0 - -. 7 35,0 

248 1 5,0 - - 1 5,0 1 5,0 - - - -

249 2 10,0 1 5,0 1 5,0 3 15,0 1 5~0 1 S,O 

N = 20 

* Legenda: Desenho das mãos 

237. Omissão 
238. Contorno impreciso 
239. Grandes 
240. M2dias 
241. Pequenas 
242. Colocação: atrás das costas 
243. nos bolsos 
244. na cinture. 
245. sobre o abdomem 
248. Punho cerrado ou mão sem dedos 
249. Sombreado 
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Tabela 24.2 - Nfimero e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho das mãos, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

ITEW': TRE A % B % A % B % A % B % 

237 8 44,4 8 44,4 6 33,3 8 44,4 5 27 ,8 9 50,0 

238 4 ,22,2 4 22,2 4 22,2 4. 22,2 6 33,,3 6 33,,3 

239 2 li,1 - - - - 2 11,1 4 22,2 3 16,7 

240 8 44,4 6 33,3 12 66,7 8 44,4 8 44,4 7 38,9 

241 1 5,6 3 16,7 - - - - 1 5,6 1 5,,6 

242 3 16,7 2 11,1 3 16,7 5 27,8 4 22,2 4 22,2 

243 - - 1 5,6 - - - - - - - -

244 1 5,6 - - - - - - - - - -

245 - - 1 5,6 - - 1 5,6 - - - -
249 2 lil 1 5 6 3 16 7 1 5 6 2 Il_~J 1 5~6 

N = 18 

~': Le.ge.nda.: Desenho das mos 

237. Omissão 

238. Contorno impreciso 

239. Grandes 

240. ~dias 

241- Pequenas 

242~ Colocação: atrás das costas 

243. nos bolsos 

244. na cintura 

245. sobre o abdomem 

249. Sombreado ou borradura 
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no 19 grupo, na figura A, teve uma porcentagem cres 

cente no decorrer dos tr:Uresi:res 05,0%, 40,0%; 45,0%) ; 

a figura B foi crescente do 29 para o 39 trimestre 

(20,0%; 45,0%). A dificuldade de adaptaç~o 

também, expressa no contorno impreciso das 

está, 

maos. 

Esta imprecisão foi mais acentuada no 29 grupo 

crescendo do 19 para o 39 trimestre. 

, 

A omissão das mãos, no 29 grupo, di 

mlnU1U na figura A do 19 para o 39 trinesi:re (44,4%; 

33,3%; 27,8%) e aumentou na figura B (44,4%; 44,4% 

e 50,0%). No entanto a colocação das maos nas cos 

tas tendeu a diminuir nas figuras A e B, do 19 ao 

39 trimestre, no 19 grupo (40,0% e 35,0%; 35,0% e 

10,0%; 30,0% e 25,0%). No 29 grupo, esta coloca 

ção não foi constante, ora a porcentagem aumentou, 

ora diminuiu no decorrer dos trimestres 

11,1%; 16,7% e 27,8%; 22,2% e 22,2%). 

(16,7% e 

As maos médias persistiram em malor 

porcentagem do que as "grandes!! e "pequenas" nos 

dois grupos. 

A ansiedade relativa a esta área foi 

maior no grupo sem atendimento psicoprofilático. 

3.3.2.12 Desenho dos dedos 

Os dedos das mãos segundo Machover 74 

(1949) e citado por Van KoZk 134 (1966) "são extre 

mamente importantes, pois são os pontos reais de 
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contato e sua significação na economia funcional do 

corpo nao pode ser subestimada. Em geral, os dedos 

aparecem nos desenhos das crianças antes das mãos" 

... "Os dedos podem variar em sua expressividade. 

Podem ser desenhados em p~tala, expressando pouca 

habilidade manual e infantilidade; podem ser como 

palitos, primitivamente agressivos; longos como 

lanças, agressividade; podem ser uma linha que se 

interpreta como expressão de agressividade reprimi 

da. O punho cerrado também ~ expressão de agressi 

vidade. Indivíduos ambiciosos e agressivos com dis 

posições aquisitivas podem desenhar mais de cinco 

dedos em cada mão ... " 

Olhando os nossos dados, vemos que 

as gestantes de ambos os grupos, no 19 trimestre, 

revelam pelo sombreado, omissão das mãos e dedos, 

problemas no plano da manipulação e contato, po~ 

sívelmente reflexos de muita ansiedade, mantendo 

certa constância at~ o 39 trimestre. Os detalhes 

dos dedos, no 19 trimestre, são semelhantes aos 

dos adolescentes de Van Kolk 134 (1966), pOlS suge 

- ... rem nao so agressividade, muitas vezes reprimida, 

mas também infantil idade e reduzida habilidade ma 

nual; dados que não se comportam igualmente nos 

dois grupos. Em pétalas, no 19 grupo (Tabela 25.1) 

aumentam com o passar dos trimestres e no 29 grupo 

(Tabela 25.2) diminuem. Os dedos, "em maior 
... 

nume 

ro", com porcentagem diferente para as figuras A e 
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B, foram encontrados no 19 e 29 trimestres do 19 

grupo e no 29 e 39 trimestres do 29 grupo. 

3.3.2.13 Desenho das pernas 

Para analisarmos as pernas, inclui 

mos os itens 263 a 283 cujos resultados se apresen 

tam nas Tabelas 26.1 e 26.2. Como em outras par 

tes do corpo, observamos o tamanho relativo, a pr~ 

sença, a posição e o sombreado. 

A omissão da perna foi rara, const~ 

tada somente na figura B, nos três trimestres, do 

grupo sem APPN (5,6%; 11,1%; 5,6%); no 19 grupo; 

houve omissão só no 29 trimestre da figura B com 

10,0%. Pernas ocultas por traje longo foram cons 

tatadas só na figura B do grupo sem APPN com 11,1%, 

nos três trimestres; no 19 grupo, a figura A, nos 

três trimestres, com 5,0% sendo que a figura B, no 

29 trimestre, atingiu 25,0% e no 39,10,0%. Incom 

pletas, por não caberem no papel, também foram ra 

ras, ocorrendo nos 19 e 39 trimestres do 29 grupo, 

em 5,6%; no 19 grupo, incidiu somente no 29 trimes 

tre, em 5,0%. O contorno impreciso, também raro, 

incidiu no 29 grupo na figura B do 19 trimestre com 

11,1%; no 19 grupo, no 19 trimestre, em ambas as 

figuras, em 5,0%; nas figuras A do 29 trimestre e 

B do 39 trimestre, em 5,0%. Pernas com uma linha, 

incidiram em porcentagem crescente do 19 para o 39 

trimestre no 29 grupo; no 19 grupo, somente lia fi 
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gura A do 19 e 29 trimestres, com 5,0%. 

Em geral, as pernas, em malor por 

centagem, foram proporcionais em comprimento, nos 

dois grupos. No 19 grupo, esta porcentagem dimi 

nuiu em favor das pernas curtas com o decorrer da 

gravidez,na figura A. Podemos interpretar este fa 

to como ocorrência natural devido ao abdomem volu 

moso. As figuras A e B tendem a se igualar no 39 

trimestre. 

Quanto à grossura das pernas, no 19 

grupo, predominaram em ambas as figuras as pernas 

proporcionais em grossura, nos três trimestres. No 

29 grupo, as pernas proporcionais em grossura e as 

pernas finas se equilibraram em porcentagem, no 

decorrer dos trimestres, em ambas as figuras . 

... 
As pernas e os pes, segundo Macho 

ver 74 (194~), sao fonte de v&rios conflitos e difi 

culdades que são interpretadas, conforme a forma 

do seu desenho. Representam ainda contato com o 

ambiente, além da função de manterem a estabilida 

de do corpo. Na figura feminina, recebem tratamen 

to especial, pois na mulher, as pernas adquirem u 

ma significação sexual específica. 

Em nossa análise, acrescentamos os 

seguintes itens: pernas juntas, cerradas, normal 

mente abertas e abertas em paralelas. Estas últi 

mas foram encontradas em maior número e parece ser 
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Tabela 25.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo o desenho dos dedos, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 

lTEM~': TRE 
A % B % 

250. 9 45,0 12 60.,0. 

252 5. 25,0. 4 20.,0. 

253 - - 2 10.,0. 

254 3 15,0. 1 5,0. 

255 - - - -

256 1 5,0. - -

257 - - 1 5,0. 

258 1 5,0. - -

259 1 5,0. - -

260. 1 5,0. 1 5,0. 

261 - - - -

262 1 5,0 2 10,0. 

N = 20. 

~': L e.g e.nda.: D2senho dos dedos 

250.. Omissão 

A 

8 

2 

1 

1 

-

3 

3 

-

1 

1 

-

2 

252. Contorno impreciso 
253. Compridos 
254. Como palitos 

% 

40.,0 

10.,0. 

5,0. 

5,0. 

-

15,0. 

15,0. 

-

5,0. 

5,0. 

-

10,-0. 

255. CoJID garras ou pontudos 
256. ArTedondados 
257. Em pétalas 
258. Com unhas 
259. Em rraior número 
26 o.. Em menor número 
261. D2dos sem mãos 
262. Sombreado 

29 39 

B % A % B % 

5 25,0. 8 40.,0. 8 40.,0. 

7 35,0. 6 30.,0. 8 4o.~o. 

- - 1 5,0. 1 5,0. 

- - - - - -

- - 1 5,0. - -

3 15,0. 2 10.,0. 2 10.,0. 

3 15,0. 3 15,0. 4 20.,0. 

- - 1 5,0. 1 5,0. 

2 10.,0. - - - -

1 5,0. 2 10.,0. 3 15,0. 

- - 2 10.,0. 2 10.,0. 

2 10.~o. 2 1o.~o. 2 10.~o. 
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Tabela 25.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho dos dedos, nas figuras fe 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS tI e Clínica Particular 

tlGAp lI
, são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 

ITDP': TRE 
A % B % 

250 8 44,4 7 38,9 

252 5 27,8 8 44,4 

253 1 5,6 1 5,6 

254 1 5,6 - -

255 1 5,6 - -

256 - - - -

257 4 22,2 1 5,6 

258 - - - -

259 - - - -

260 1 5,6 2 11,1 

261 1 5,6 1 5,6 

262 3 16,7 1 5,6 

N = 18 

1: L e.g e.nda: Desenho dos dedos 

250. Omissão 

A 

6 

6 

2 

-

1 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

-

252. Contorno impreciso 
253. Co~ridos 
254. Como palitos 

% 

33,3 

33,3 

11,1 

-

5,6 

11,1 

11,1 

5,6 

5,6 

22 ,2 

5,6 

-

255. Corro garras ou pontudos 
256. Arredondados 
257. Em pétalas 
258. Com unhas 
259. Em mrior nÚrrero 
26 O. Em menor nÚrrero 
261. Dedos sem não 
262. Sombreado 

29 39 

B % A % B % 

7 38,9 7 38,9 1 61,1 

6 33,3 4 22,2 5 27,8 

1 5,6 1 5,6 - -

- - - - - -
1 5,6 - - - -

3 16,7 1 5,6 - -
1 5,6 1 5,6 1 5,6 

1 5,6 - - - -

2 11,1 2 11,1 - -
5 27 ,8 3 16,7 2 11,1 

1 5,6 - - - -

- - 1 5,6 - -
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Tabela 26.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo o desenho das pernas, nas figurasf~ 

mininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

X 19 
TRE 

ITEW· A % B % A % 

263 - - - - - -
264 1 5,0 2 10,0 1 5,0 
265 - - - - 1 5,0 
266 1 5,0 1 5,0 1 5,0 
267 1 5~0 - - 1 5~0 

268 1 5,0 2 10,0 2 10,0 
269 17 85,0 11 55,0 16 80,0 
270 2 10,0 4 20,0 3 15,0 

271 4 20,0 8 40,0 6 30,0 
272 10 50,0 8 40,0 9 45,0 
273 4 20,0 5 25 O 10 50,0 

274 2 10,0 2 10,0 - -
275 2 10,0 2 10,0 5 25,0 
276 6 30,0 5 25,0 5 25,0 
277 9 45,0 6 30,0 11 55,0 
279 1 5,0 4 20,0 1 5,0 
282 - - 1 5,0 1 5,0 
283 2 10,0 4 20,0 6 30 O 

N = 20 

i. L e.g e.n.da..: Desenho das pernas 

263. Omissão 
264. Ocultas por traje longo 
265. Incompletas por não cabe 

rem no papel -
266. ContorrD impreciso 
267. Pernas COTID urra linha 
268. lo.ngas 

29 

B 

2 
5 
1 
-
-
5 

11 
3 

4 
8 
2 

1 
3 
9 
6 
-
2 
3 

269. Proporcionais em compr:inento 
270. curtas 
271. finas 
272. PrDporcionais em groSSurB. 
273. grossas 
274. J'untas 
275. Cerradas 
276. AbeJ.-rtas nornalrnente 
277. Abertas em paralelas 

39 

% A % B % 

10,0 - - - -
25,0 1 5,0 2 10,0 
5,0 - - - -
- - - 1 5,0 
- - - - -

25,0 2 10,0 1 5,0 
55,0 15 75,0 17 85,0 
15 O 3 15 O 4 20 O 

20,0 5 25,0 7 35,0 
40,0 14 70,0 9 45,0 
10,0 2 10,0 2 10,0 

5,0 3 15,0 4 20,0 
15,0 4 20,0 2 10,0 
45,0 1 5,0 3 15,0 
30,0 10 50,0 8 40,0 
- 1 5,0 3 15,0 

10,0 1 5,0 - -
15,0 2 10,0 3 15,0 

279. l.Jma só perna em fi 
guras de perfil 

282. Sombreado de toda a 
perna 

283. Só o contorno som 
breado 



188 

Tabela 26.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho das pernas, nas figuras 

femininas A e B, nos trimestres da gestação. 

Centro de Saúde "GPS" e Clínica Particular 

"GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 . TRE 

ITEM~': 
A % B % 

263 - - 1 5,6 
264 - - 2 11,1 
265 - - 1 5,6 
266 - - 2 11,1 
267 1 5,6 1 S,6 

268 2 11,1 2 11,1 
269 12 66,7 12 66,7 
270 4 22,2 4 22,2 

271 7 38,9 3 16,7 
272 7 38,9 8 44,4 
273 4 22,2 4 22,2 

274 2 11,1 3 16,7 
275 3 16,7 1 5,6 
276 4 22,2 3 16,7 
277 9 50,0 10 55,6 
279 - - - -
282 1 5,6 1 5,6 
283 6 33,3 4 22,2 

N = 18 

~': L e.g e.nda.: Desenho d3s pernas 

263. Omis são 
264. Ocultas por traje longo 
265. InO::)]1~:>letas por não cabe 

rem no papel -
266. Contorno impreciso 
267. Pernas cono urra linh:l 
268. 
269. 

270. 
271. 
272. 

273. 
274. 
275. 

longas 
Proporcionais em 
mento 

curtas 
finas 

Proporcionais em 
ra 

gTOSSas 

JlU1tas 
Cerradas 

grossu 

A 

-
-
-
-
1 

-
4 
2 

6 
6 
4 

3 
2 
3 
9 
-
1 
3 

29 39 

% B % A % B % 

- 2 11,1 - - 1 5,6 
- 2 11,1 - - 2 11,1 
- - - 1 5,6 1 5,6 
- - - - - - -
5..16 1 5,6 2 11,1 2 11-.2.1 

- 2 11,1 2 11,1 3 16,7 
22,2 13 72 ,2 14 77 ,8 12 66,7 
11,1 1 5-.2.6 2 11-.2.1 1 5-.2.6 

33,3 6 33,3 5 27,8 5 27 ,8 
33,3 5 27,8 9 50,0 6 33,3 
22,2 3 16,7 2 11_.,.1 4 22,2 

16,7 1 5,6 2 11,1 2 11,1 
11,1 2 11,1 3 16,7 2 11,1 
16,7 5 27,8 5 27,8 2 11,1 
50,0 7 38,9 7 38,9 10 55,6 
- 1 5,6 - - - -
5,6 - - - - - -

16,7 5 27,8 4 22,2 2 11,1 

276. Abertas noIm3lmente 
277. Abertas em paralelas 
279. Uma só perna em figura de 

perfil 
282. Sorribreado em toda a perna 
283. Só o contorno sombreado 
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uma característica do desenho da mulher grâvida. 

S\=gundo Soifer 124 (1976), "as per 

nas cerradas no 79 mês de gestação indicam que há 

contratura do períneo, pelo que cabe inferir que 

existem dificuldades em facilitar a versao inter 

na". De acordo com nossos resultados, nos dois gru 

pos (tabelas 26.1 e 26.2) houve incidência de pe~ 

nas cerradas nos três trimestres, variando a por 

centagem entre as figuras e os trimestres; a pre 

sença, no 39 trimestre, comprova os achados de Soi 

fer; não fizemos a confirmação clínica por não ser 

nosso objetivo. 

Soifer 124 (1976) também escreveu que 

pernas cruzadas ou figura sentada sugerem retençã~ 

parto prolongado. Nossas gestantes não desenharam 

pernas cruzadas e somente 5,0% do grupo 1, no 19 

trimestre, desenharam a figura B sentada (Vide Ta 

bela 13.1). 

Para um prognóstico do parto, Soi 

fer 124 (1976,) escreveu "que as pernas abertas, em 

posição normal, indicam um parto difícil. As per 

nas cerradas e tensas são sinais de dificuldade de 

parto, possivelmente distócia, e,se está exagerada 

essa característica, fórceps. As linhas pregueadas, 

na saia, também o indicam." 

Como dissemos no início de nossa ex 

. -pOSlçao, nosso trabalho ateve-se apenas ao perío 
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do gestacional e por motivos óbvios as gestantes 

não foram acompanhadas no parto e puerpério. 

Quanto às pernas abertas normalmen 

te, obtivemos no 19 grupo, praticamente, maior por 

centagem no 19 trimestre para ambas as figuras (30,0% 

e 25,0%); apesar de, na figura B, ter aumentado es 

sa porcentagem no 29 trimestre, ambas as figuras 

diminuiram a porcentagem no 39 trimestre (5,0% e 

15,0%). O grupo sem APPN, no decorrer dos trimes 

tres, em ambas as figuras ê descontrolado ao dese 

nhar esta característica (22,2% e 16,7%; 16,7% e 

27,8%; 27,8% e 11,1%). 

Em nossa análise, acrescentamos o 

item IIpernas abertas em paralelas". Esta caracte 

rística, não assinalada pelos autores consultados, 

parece típica do desenho da mulher grávida e que 

nos chamou a atenção logo no início de nosso traba 

lho. Foi a maior porcentagem apresentada, em am 

bos os grupos, nos três trimestres, e nas duas 

figuras, como segue: 

Gestantes com APPN: 45,0% e 30,0%; 55,0% e 30,0%; 

50,0% e 40,0%. 

Gestantes sem APPN: 50,0% e 55,6%; 50,0% e 38,9%; 

38,9% e 55,6%. 

Interpretamos como sendo comum -a 

gestante devido ao aumento do centro de gravidade 
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que acontece fisiologicamente; ela sente esse acon 

tecimento e o projeta na expressa0 grafica da ima 

gem corporal. o fato de sentir 
~ 

o nene a 

faz deixar o espaço reservado a ele. 

3.3,.2.14 Desenho dos pés e articulações 

A omissão dos pés, segundo Machover 

74 (1949) exprime, também, insegurança. Os nossos 

resultados, Tabelas 27.1 e 27.2, apresentam maior 

porcentagem de omissão dos pés na população sem 

APPN. Na população com APPN, diminui esta lnsegu 

rança no decorrer dos trimestres. Assim obtivemos: 

Gestantes com APPN: 10,0% e 20,0%; 10,0% e 10,0%; 

5,0% e 5,0%. 

Gestantes sem APPN: 0,0% e 16,7%; 5,6% e 16,7%; 

11,1% e 16,7%. 

Segundo Van Kolk 134 (1966), a omlS 

sao dos pés não recebe a carga de significado pat~ 

lógico que outras omissões apresentam. Hammer Cci 

tado por Van Kolk) diz que "a falta dos pés, ou 

pés que são omitidos porque em imaginação foram es 

tendidos além da margem inferior do papel, podem 

refletir necessidade de autonomia e independência 

que o sujeito sente em não poder satisfazer". 

Em face dessas interpretações, ve 

mos que nossos achados confirmam as experiênciasdm 
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autores citados, dando ênfase ao grupo sem atendi 

mento psicoprofilático que, pelo mesmo motivo, de 

ve apresentar maior insegurança. Confirma ainda 

esta interpretação o fato do 29 grupo apresentar 

maior porcentagem que o 19 grupo quanto ao contor 

no impreciso dos pés e o desenho dele como uma li 

nha. 

-Quanto ao tamanho, nao obstante os 

dois grupos apresentarem maiores porcentagens no 

item tamanho médio, o í9 grupo nao mostra uma dis 

tribuição uniforme no decorrer dos trimestres. J~ 

a tendência do 19 grupo é a diminuição relativa das 

porcentagens no decorrer dos trimestres em ambas 

as figuras. 

.. 
Quanto aos dedos dos pes, em contras 

te com os dedos das mãos, segundo Van KoZk134l1966h 

aparecem raramente. Em nosso estudo também foram 

raros, incidindo mais no 29 grupo. 

Assim escreveu Van KoZk 134 (1966): 

"algumas vezes aparecem os dedos em sandálias aber 

tas ou chinelos de banho; normalmente não sao dese 

nhados em uma figura vestida". Em nossas 

ções, a figura vestida, geralmente, está 

com sapatos fechados. Segundo Machover 74 

observa 

calçada 

(1949) , 

aparecendo o dedo em figura vestida, pode-se consi 

derar caso de agressividade quase de natureza pato 

lógica. GoZdistein e Raw (citados por Van KoZk 134 , 
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1966) concluíram que dedos dos pés em figura vesti 

da constituem um sinal válido de agressividade, ao 

lado de outros detalhes do desenho que também têm 

a mesma significação. 

Foram encontradas raramente as arti 

culações dos joelhos e dos punhos, item 300; -sao 

" mais frequentes, nas gestantes, as articulações do 

cotovelo, pois os braços estão, na maioria das ve 

zes, flexionados. 

Em Van KoZk 13 '+(1966), vemos que a 

"atenção indevida ou excessiva às articulações su 

gere extrema preocupação somática ... " Levy (cita 

do por Van KoZk 13 '+, 1966) escreveu "se o cotovelo 

ou outras articulações são delineadas, o sujeito é 

ou um compulsivo, e nesse caso outros aspectos do 

desenho o confirmarão, ou é um indivíduo depende~ 

te e incerto que necessita de indícios de perceE 

çao familiar para sentir-se seguro". Em nosso est~ 

do, as articulações incidiram em maior porcentage~ 

em ambas as figuras, no 29 grupo, no 19 trimestre. 

No 29 e 39 trimestres, a maior porcentagem consta 

tada foi do 19 grupo para a figura A. A figura B 

igualou à do 29 grupo. 

3.3.2.15 Desenho da roupa ou acessórios~ e 

da Zinha média 

As características das roupas 011 
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Tabela 27.1 - Número e porcentagem das gestantes com APPN, 

segundo o desenho dos pés e das articulações, 

nas figuras femininas A e B, nos trimestres 

da gestação. Centro de Saúde "GPS" e Clíni 

ca Particular "GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

lTEM~', 'IRE A % B % A % B % A % B % 

284 2 10,0 4 20,0 2 10,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 
285 3 15,0 - - - - 3 15.0 1 5,0 2 10,0 

287 3 15,0 4 20,0 4 20,0 3 15,0 2 10,0 1 5,0 
288 15 75,0 11 55,0 12 60,0 15 75,0 16 80,0 15 75,0 
289 - - - - 3 15,0 1 5,0 1 5,0 3 15,0 

290 - - - - 2 10,0 2 10,0 - - 1 5,0 
291 1 5,0 1 5,0 - - - - - - - -
292 2 10,0 2 10,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 
293 - - - - 1 5,0 - - - - 1 ~ 
295 11 55,0 12 60,0 13 65,0 15 75,0 11 55,0 17 85,0 
296 6 30,0 4 20,0 3 15,0 2 10,0 7 35,0 2 10,0 
298 - - 3 15,0 3 15,0 2 10,0 - - - -
299 - - 2 10,0 4 20,0 2 10,0 - - 2 10,0 
300 9 45,0 7 35,0 12 60 O 10 50,0 13 65.0 9 45,0 

N = 20 

1, Legenda: Desenho dos pés e das articulações 

284. Omissão dos pés 
285. Contorno impreciso 
287. Grande 
288. l'€dios 
289. Pequenos 
290. Dedos presentes: em figura nua 
291. em figura vestida, praia ou esporteM ' 

292. em traj e comum, nas sem sapatos ~h', 
293. em sandálias abertas 
295. pés de perfil 
296. pés de frente 
298. Sombreado em todo o pé 
299. Sombreado só do contorno 
300. Presença de articulação 

~',:', ÁtLó é:11Ua. deJ.dv.:, aenó na. T ab e.f.a. 2 7 • 2 
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Tabela 27.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho dos pés e das articulações, 

nas figuras femininas A e B, nos trimestre 

da gestação. Centro de Saúde "GPS" e Clíni 

ca Particular "GAP", são Paulo, 1978/1979. 

~ 
19 29 39 

A % B % A % B % A % B % 

284 - - 3 16,7 1 5,6 3 16,7 2 11,1 3 16,7 
285 4 22,2 1 5,6 2 11,1 3 16,7 3 16,7 3 16,7 
286 1 5,6 2 11,1 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5~6 

287 2 11,1 2 11,1 1 5,6 2 11,1 3 16,7 3 16,7 
288 15 83,3 11 61,1 13 72 ,2 10 55,6 11 61,1 9 50,0 
289 1 5,6 2 11,1 3 16.27 4 22~2 2 11--,1 2 11--2.1 

290 2 11,1 1 5,6 3 16,7 2 11,1 5 27,8 3 16,7 
294 2 11,1 - - - - - - - - - -
295 12 66,7 9 50,0 9 50,0 9 50,0 10 55,6 10 55,6 
296 7 38,9 6 33,3 9 50--,-0 6 33--2.3 6 33,3 5 27--2.8 

298 2 11,1 3 16,7 4 22,2 2 11,1 - - - -
299 1 5,6 1 S,6 1 5.26 2 11.21 3 16,7 3 16,8 

300 10 55,6 8 44,4 10 55,6 10 55,6 8 44--,-4 9 50--,-0 

N = 18 

* Legenda: Desenho dos pés e das articulações 

284. Omissão dos pés 
285. Contorno impreciso 
286. CoJID urra linha .' •• '. 
287. Grandes 
288. M3dios 
289. Pequenos 
290. Dedos presentes: em figura nua 
294. Dedos com unhas .. ' .. '. 
295. pés de perfil 
296. pés de frente 
298. Sombreado em todo o pé 
299. Sombreado só o contorno 
300. Presença de articulação 
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acessórios estão explícitos nos itens 301 ao 331 e a 

linha média no item 332, nas Tabelas 28.1 e 28.2. 

As roupas, como vlmos no Capítulo 

"-1.2.1, fazem parte do esquema corporal. Com frequen 

Cla, segundo Machover 74
, 1949, "a identidade da 

pessoa projetada, ainda quando a projeção é incons 

ciente, pode inferir-se do caráter da roupa". 

Em nossos resultados, no aspecto in 

consciente, as mulheres desenharam roupas típicas 

para gestantes. No aspecto consciente, a incidên 

cia foi maior com porcentagens crescentes para o 

19 grupo, no decorrer dos trimestres. Somando os 

-dois itens 308 e 309, respectivamente, vestido pro 

prio para gestante e bata, também próprio para ge~ 

tantes, obtivemos para os dois grupos e figuras, 

no decorrer dos -trimestres, os seguintes resultados: 

Gestantes com APPN: 15,0% e 15,0%; 5,0% e 60,0%; 

15,0 e 65,0%. 

Gestantes sem APPN: 11,1% e 33,3%; 27,8% e 61,1%; 

11,1 e 55,6%. 

Em Van KoZk 134 ;(1966), vemos que "as 

figuras humanas apresentam-se vestidas, predominan 

temente com traje comum completo, muitas vezes com 

botões e eventualmente com outros detalhes e aces 

- . sorlOS como bolsos; vistas e mesmo vinco nas cal 

ças; gravatas, meias, chapéus, adornos e objetos 
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-na mao. Sombreamento ou borra dura aparecem 

no contorno ou no interior da roupa mais 
,.... H .... 

Irequentemente, porem, em urna das partes corno, por 

exemplo, na saia ou na calça e, mais especificamen 

te, na barra das mesmas. Omissão da roupa é pouco 

comum ... Segundo Levy, muitos desenhos são vesti 

dos. Quando as figuras aparecem nuas, com - -orgaos 

sexuais em destaque, o sujeito pode estar expre~ 

sando rebelião contra a sociedade (figuras pater 

nas) ou pode estar consciente de conflitos sexualS 

em Machover, temos, também, que sao raros os 

nus oferecidos em resposta à ordem 'desenhar uma 

pessoa' ... Ainda continua Van KoZk 134 .(1966), "Cri 

anças e adolescentes quase nunca produzem nus, urna 

vez que dependem muito do apoio social para defini 

ção de seu papel no ambiente." Os dados dessa auto 

ra oferecem uma porcentagem de nus de 16,0% que 

-ela considerou pouco comum, mas nao rara. 

. -Em nossos resultados, houve omlssao 

da roupa em ambos os grupos, sendo em maior número 

no 29 grupo. O 19 grupo (Tabela 28.1) teve uma ln 

cidência alta no 29 trimestre (25,0% e 30,0%) com 

notável baixa no 39 trimestre (10,0% e 15,0%). O 

29 grupo (Tabela 28.2) persistiu em igual porcenta 

gem, para ambas as figuras, no 29 e 39 trimestres 

,( 27 , 8%) . 

O traje comum incompleto, que Van 
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Kolk13~ (1966) considerou de caráter infantil, su 

gerindo hesitação no crescer e identificações infan 

tis, incidiu no 19 grupo, no 19 trimestre, mais na 

figura inconsciente (20,0% e 10,0%). A porcenta 

gem da figura A diminuiu com o passar dos trimes 

tres,desaparecendo a figura B desde o 29 trimes 

tre. O 29 grupo, apesar de incidência baixa, mant~ 

ve a mesma porcentagem nos 19 e 39 trimestres e 

não incidiu no· 29 trimestre (1,6%). 

A malor porcentagem para ambos os 

grupos, predominando sempre no 19 grupo, foi a de 

traje comum completo: 

Gestantes com APPN: 45,0% e 35,0%; 50,0% e 20,0%; 

55,0% e 15,0%. 

Gestantes sem APPN: 33,3% e 22,2%; 38,9% e 5,6%; 

38,9% e 5,6%. 

A calça comprida persistiu no grupo 

com APPN nos três trimestres, na figura B. As cal 

ças compridas, geralmente, tinham como complemento 

a bata. Terninho e calça com vista incidiram só no 

19 grupo, no 19 trimestre, na figura B (5,0%). 

Os botões, segundo Machover74 (1949), 
11 

sao encontrados mais frequentemente nos desenhos 

feitos por rapazes que pelas moças e mais nos de 

crianças que nos de adultos. Os resultados de Van 

Kolk13~ (1966), como a própria autora confirma, não 
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corroboram com os de Machover, p01S as moças de 

seu estudo desenharam com mais freqrrencia botões 

... " E essa autora continua "usualmente indicam u 

ma personalidade infantil, dependente e inadequad~ 

Quando os botões são desenhados ao longo da linha 

média do corpo, podem revelar preocupaçoes somáti 

cas ... " Em nossos resultados, encontramos uma por 

centagem maior de botões no grupo com APPN, o que 

pode sugerir uma dependência maior com a figura ma 

terna. No 29 grupo, a tendência foi de diminuir a 

porcentagem no decorrer dos trimestres. 

De acordo com Machover 74 Q949), "aI 

gumas vezes os botões servem para elaborar uma li 

nha média bem destacada, refletindo preocupação e 

gocêntrica e somática. O fato de que um botão em 

-forma de uma fivela redonda, se acha as vezes, co 

locada na zona umbilical, o fato de que a ênfase 

sobre o botão ocorre principalmente em indivíduos 

apegados à mãe, nos leva a sugerir que o significa 

do psicológico dos botões pode conectar-se com o 

símbolo umbilical de dependência materna". 

Adornos, segundo Levy (citado por 

Van KoZk 134
, 1966), significam preocupação sexual 

e natureza exibicionista. Em nosso estudo, as ge~ 

tantes do 29 grupo mantiveram constantes, nos três 

trimestres e em ambas as figuras, a porcentagem de 

.22,2%. Nas do 19 grupo, no 19 trimestre, em ambas 

as figuras o adorno incidiu em 40,0% das gestantes. 



Estâ de acordo com a interpretação de Levy; 

este grupo constituído de primigestas, mais 

tivadas pelos maridos, tendem a melhorar a 
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sendo 

incen 

~ 

aparen 

cia. O 29 e o 39 trimestre apresentam porcentagens 

mais baixas que o 19 e diferentes entre as figuras 

A e B. O cinto comum também predomina no 19 grupo, 

diminuindo a porcentagem do 19 para o 39 trimestr~ 

Gestantes com APPN: 45,0% e 35,0%; 40,0% e 5,0%; 

30,0% e 10,0%. 

Gestantes sem APPN: 22,2% e 16,7%; 27,8% e 5,6%; 

27,8% e 16,7%. 

A inferioridade física e dependên 

cia da mãe ou do fisioterapeuta, preocupação -soma 

tica, sentimento de inferioridade corporal, imatu 

ridade emocional estão expressos, também, pela Sl 

metria acentuada no desenho da linha média, e inci 

diu mais no 19 grupo, com tendência a diminuir do 

29 para o 39 trimestre. 

Finalmente, o sombreado Machover 74 

(1949) considera qualquer tipo de sombreado como 

expressão de ansiedade. Semelhante a outros tipos 

de projeção de conflito, na área particular da fi 

gura que está sombreada é levada em conta a sua 

significação funcional. Voltando à autora citada, 

o sombreado do contorno das roupas pode ser asso 

ciado ao conflito relativo, ao ocultamento corp~ 

ralo Pode envolver o impulso e o temor de expor o 
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corpo. 

Em nossos achados, o s'ombreado de 

todo o contorno é que incorreu em maior porcent~ 

gem nos dois grupos, tendo a ansiedade incidido de 

maneira alternada nos diferentes trimestres. 

o total de sombreado (roupa tod~to 

do o contorno, da blusa, da saia ou da barra) no 

29 grupo incidiu mais na figura B, nos 19 e 29 tri 

mestres, mas ambas as figuras tenderam a diminuir 

do 19 para o 39 trimestre. No 19 grupo, a ansieda 

de relativa destas áreas foram mais altas que as 

do 29 grupo, em ambas as figuras, nos três trimes 

tres. A porcentagem de maior incidência de sombrea 

do do 19 grupo foi no 29 trimestre em ambas as ati 

tudes consciente e inconsciente, sendo que no 39 

trimestre diminuiu a porcentagem na figura A. 

3.3.3 Caracterização da popuZação estudada 

Nosso estudo concentra-se nas manifestações 

comuns da mulher grávida. Mas estamos com CapZan 18 

(1957), quando ele descreveu "há uma reação -nao 

saudável que é suficientemente comum e suficiente 

mente significante para a psiquiatria preventiva". 

Referimo-nos àqueles casos onde a rejeição inicial 

da gravidez, ambições frustradas da esposa, falta 

de apoio do marido ou outras razões psicológicas 

e sociais reforçam as atitudes negativas da mu 
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Tabela 28.1 - Número e porcentagem das gestantes com APP~ 

segundo o desenho da roupa ou acessório e 

da linha média, nas figuras A e B, nos tri 

mestrp.s da gestação. Centro de Saúde "GPS" 

e Clínica Particular "GAP", são Paulo, 1978/ 

1979. 

X 19 29 39 
TRE 

ITEM'" A % B % A % B % A % B % 

301 1 5,0 3 15,0 5 25,0 6 30,0 2 10,0 3 15,0 
302 - - - - - - - - - - 1 5--10 

304 2 10,0 1 5,0 - - - - - - - -
305 4 20,0 2 10,0 2 10,0 - - 1 5,0 - -
306 9 45,0 7 35,0 10 50,0 4 20,0 11 55,0 3 15,0 
307 1 5,0 2 10,0 1 5,0 2 10,0 1 5,0 - -
308 3 15,0 2 10,0 1 5,0 10 50,0 3 15,0 10 50,0 
309 - - 1 5,0 - - 2 10,0 - - 3 15,0 

310 - - 5 25,0 1 5,0 2 10,0 1 5,0 3 15,0 
312 - - 1 5,0 - - - - - - - -
313 - - 1 5,0 - - - - - - - -
314 4 20,0 3 15,0 2 10,0 3 15,0 4 20,0 2 10,0 
315 2 10,0 1 5,0 2 10,0 3 15,0 2 10,0 5 25,0 

317 1 5,0 - - - - - - 1 5,0 1 5,0 
318 - - 1 5,0 1 5,0 2 10,0 2 10,0 1 5,0 
319 4 20,0 4 20,0 4 20,0 3 15,0 5 25,0 2 10,0 
320 - - - - - - - - 1 5,0 - -
321 9 45,0 7 35,0 8 40,0 1 5,0 6 30,0 2 10,0 
322 1 5,0 - - 1 5,0 - - 1 5,0 - -
323 8 40,0 8 40,0 4 20,0 5 25,0 7 35,0 3 15,0 
324 - - - - 1 5,0 - - 1 5,0 - -
327 2 10,0 3 15,0 - - 2 10,0 3 15,0 3 15,0 
328 5 25,0 3 15,0 1 5,0 3 15,0 2 10,0 5 25,0 
329 1 5,0 3 15,0 3 15,0 1 5,0 - - 2 10,0 
330 1 5,0 - - 4 20,0 1 5,0 1 5,0 - -
331 2 10,0 2 10,0 4 20,0 4 20,0 2 10,0 2 10~0 

332 4 20,0 4 20~0 5 25--,-0 3 lS.,O 5 25--,-0 2 10--10 

N = 20 
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Tabela 28.2 - Número e porcentagem das gestantes sem APP~ 

segundo o desenho da roupa ou acessório e 

da linha média, nas figuras A e B, nos tri 

mestres da gestação. Centro de Saúde "GPS" 

e Clínica Particular "GAP", são Paulo, 1978/ 

1979. 

~ 
19 29 39 

ITEM'" TRE 
A % B % A % B % A % B % 

301 4 22,2 1 5,6 5 27,8 5 27 ,8 5 27,8 5 27,8 

304 - - - - - - - - 1 5,6 - -
305 1 5,6 1 5,6 - - - - 1 5,6 1 5,6 
306 6 33,3 4 22,2 7 38,9 1 5,6 7 38,9 1 5,6 
307 4 22,2 2 11,1 2 11,1 2 11,1 1 5,6 3 16,7 

308 2 11,1 4 22,2 3 16,7 7 38,9 2 11,1 9 50,0 
309 - - 2 11,1 2 11,1 4 22,2 - - 1 5,6 

310 1 5,6 3 16,7 - - 2 11,1 1 5,6 2 11,1 

314 1 5,6 2 11,1 1 5,6 1 5,6 2 11,1 1 5,6 
315 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 2 11,1 

317 1 5,6 - - - - - - - - - -
318 - - 2 11,1 - - 2 11,1 2 11,1 3 16,7 
319 2 1l,1 3 16,7 2 11,1 1 5,6 - - 1 5,6 
320 - - - - - - - - 1 5,6 - -
321 4 22,2 3 16,7 5 27 ,8 1 5,6 5 27,8 3 16,7 
322 - - - - - - - - - - 1 5,6 
323 4 22,2 4 22,2 4 22,2 3 16,7 4 22,2 4 22,2 
325 1 5,6 1 5,6 - - 1 S,6 1 5,6 - -
327 1 5,6 1 5,6 - - 1 5,6 - - - -
328 2 11,1 3 16,7 1 5,6 6 33,3 2 11,1 3 16,7 
329 1 5,6 1 5,6 2 11,1 1 5,6 - - 1 5,6 
330 1 5,6 4 22,2 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 
331 1 5,6 - - 1 5,6 - - 1 5,6 1 5,6 

332 3 16,7 3 16,7 2 11,1 2 11,1 2 11,1 1 5,6 

N = 18 
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* Legenda da~ Tabela~ 28.1 e 28.2: Desenho da rou 

pa ou acessório e da linha média 

301. Omissão da roupa 

302. Contorno impreciso, confuso da roupa toda** 

304. Traje de praia ou esporte 

305. Traje comum incompleto 

306. Traje comum completo 

307. Vestido bem decotado 

308. Vestido próprio para gestante (tipo camisa 

la, largo) 

309. Bata 

310. Calça comprida 

312. Calças com vistas** 

313. Terninho ~', ;', 

314. Pregas no abdomem 

315. Pregas na altura dos selOS e/ou contorno 

dos selOS 

317. Meias 

318. Bolsos 

319. Botões 

320. Gravatas 

321. Cinto comum 

322. Cinto bem apertado como cinturita 

323. Adornos, broches, flores, lenços, bordados, 

etc. 

324. Chapéu;'''', 

325. Objetos na mao: guarda-chuva, bengala, re 

vÓlver, livros, bolsas, etc.*** 

327. Sombreado da roupa toda 

328. de todo o contorno 

329. da blusa, camisa ou paletó 

330. da saia ou calça 

331. da barra da saia ou da calça 

332. Linha média com botões, gravata ou linhames 

mo 

:b': Au.óê.nCÁ..a. deMe6 -tten6 na Tabela 28.2 

;':;'d; ÂuJ..ênCÁ..a. de6~e. ..w:em na Tabela 28.1 
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lher. A atenção especial a estes fatores deve ser 

dada pela equipe multiprofissional. 

Quanto ao Questionário de Entrevistas, vemos 

que a população examinada, em geral, sentiu no prl 

meiro trimestre, o impacto inicial de seu estado 

gravídico. Nossas gestantes declararam nào aceitar 

esta situação; outras consideraram, em nível fanta 

siosos, ser um evento favorável. Com o passar dos 

trimestres, aumentou o percentual de gestantes que 

se queriam ver livres da angústia de estarem gor 

das, deformadas e da espera do parto. As p~lmlge~ 

tas expressaram-se, em menor porcentagem, que se 

achavam feias. Talvez, o estímulo do marido, que 

neste grupo é mais acentuado que o das mulheres 

com um filho ou mais, contribua para que a mulher 

grávida se sinta bonita. 

Para várias mulheres a relação sexual é mais 

agradável e sentem maior prazer quando 

das. Algumas chegaram a se expressar "jâ que estou 

grávida eu me entrego mais". Podemos pensar que a 

frigidez que acomete muitas mulheres gr~vidas -e 
,,- . 

consequencla de uma atitude negativa para com a gra 

videz. 

Quanto ao Teste da Imagem Corporal da Ges 

tante (ICG), observamos, como cita Noronha 9 o (1981), 

que a gestante se encontra estranha em seu próprio 

corpo. Não obstante, em nossos estudos, vemos que 
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há urna aceitação cada vez maior de sua nova identi 

dade, observada através da projeçao de seu próprio 

sexo, em 19 lugar, ao desenhar a figura do par. In 

terpretamos este fato como sendo, t amb em , de acei 

tação do papel feminino à medida que envolve a gra 

videz. 

o impacto do 19 trimestre é vivido em uma Sl 

tuação regressiva porque é fantasiosa; a mulher sen 

te-se o centro do universo. A gravidez é vividateo 

ricamente. 

No 29 trimestre, quando se instala de fato a 

gravidez corporal ela deixa de ser teórica; concre 

tiza a identidade de um indivíduo novo, o bebê no 

ventre; a mulher, então, sente a gravidez. 

A introversão, a passividade e a dependência 

aumentam em muitas mulheres. Esta mudança 
... 
e prova 

velmente hormonal em origem e muitas vezes tem um 

significado biológico; "da mesma maneira que a mu 

lher necessita ingerir nutrientes extras para con~ 

truir os tecidos do seu filho, ela tem que ter a 

poio emocional extra, de amor e afeição que mais 

tarde passará para o seu bebê". 

o 29 trimestre é considerado por alguns aut~ 

res (Maldonado 76
, 1976) como o mais estável sob o 

ponto de vista emocional. Já para CapZan 1B (1957) 

"no 29 trimestre inicia uma manifestação emocional 
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da gravidez que é a malS estranha e menos estudad~ 

é uma mudança radical que se instala no equilíbrio 

intra-psíquico da mulher. A alteração característi 

ca envolve uma mudança entre o ego da mulher e 

suas forças inconscientes. Antigos conflitos e fan 

tasias que foram guardadas, reprimidas são permiti 

das vir à consciência. A especial importância do 

renascimento desses problemas, do ponto de vista 

da psiquiatria preventiva, é que seu aparecimento 

dá uma possibilidade de solucionar melhor do que o 

foi no passado. Não deve conduzir a uma distorção 

da relação mãe-filho. Esta é uma área onde está 

claro que a intervenção preventiva é de suma impor 

tância". 

Concordando com CapZan 18 (1957), nosso estu 

do confirma através do rCG, ser o 29 trimestre o 

período de angústia e de decisão. A estabilidade 

é aparente, há uma luta a nível inconsciente e cons 

ciente em busca da nova identidade. A perda da ima 

gem corporal anterior faz a mulher sentir-se estra 

nha e com dificuldades de se identificar como sen 

do a mesma de antes de se engravidar. A grávida c~ 

mo diz Noronha 90 (1981), perde a dimensão do seu 

espaço e do seu tempo. Mas, repetimos, em nossas 

observações, é no 29 trimestre que isto se concre 

tiza. Pela dificuldade de reencontrar a imagem co~ 

poral anterior, a mulher torna-se cismática, inst~ 

lando em si, definitivamente, uma situaçao de cri 
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se. Nossos resultados mostram perfeitamente a ins 

talação da crise pelas discrepâncias dos dados em 

relação às figuras femininas A e B, respectivamen 

te, inconsciente e consciente, principalmente, no 

grupo sem APPN. 

Com a eclosão do terceiro trimestre, a mu 

lher deve encontrar a solução para esta crlse; es 

te período é decisivo e é culminante o processo do 

desenvolvimento de sua personalidade psicobiológi 

ca e social que se iniciou com a gravidez. 

A gravidez proporciona à mulher um amadureci 

mento natural. Mas há mulheres que não conseguem 

este amadurecimento durante o período gravídico; mul 

tas vezes conseguem após este evento e à custa de 

muitos sofrimentos e conflitos. As nossas gestan 

tes, atendimento psicológico, -sem o e que nao se 

definiram do 29 para o 39 trimestre reportaram a 

sua imagem corporal -a situação do 19 trimestre, si 

tuação regressiva, de dependência. 

Os nossos resultados revelam que a solução 

adequada, isto é, o natural amadurecimento psico 

biológico e social ocorreu em maior número em ge~ 

tantes do 19 grupo de estudo, constituído da pop~ 

lação que se submeteu à assistência psicoprofilf 

tica. 

O 19 grupo, constituído, ao acaso, de prlml 

gesta, no 19 trimestre, quando ainda não iniciada 
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a assistência psicoprofilática, teve reaçao regre~ 

siva semelhante à do 29 grupo. Com a assistência 

psicológica, no 29 trimestre, teve o apoio neces 

sário de profissionais especializados e conseguiu 

enfrentar a realidade no decorrer da gravidez. 

o 29 grupo, formado, ao acaso, de mulheres 

com mais de urna gestação, isto é, com experiência 

em gravidez, mas sem assistencia psicológica na 

atual gestação sofreu maior impacto. Tendeu a re 

forçar a minimização de sua imagem de mulher e pro 

longar a situação de crise, passando a ser depen 

dente dos familiares, em especial do marido. 

3.3.4 Respostas especificas da popuZação estudada 

Segundo Machover 71+ (1949), "a idade cronoló 

gica do indivíduo não altera a interpretação das 

características específicas da expressão gráfica , 

já que essas características se baseiam na proje 

ção da imagem corporal, no significado funcional 

básico de suas partes". Naturalmente, lIao inter 

pretarmos um desenho, certos aspectos parecem par 

ticulares, mas se os focalizarmos no grupo de ida 

de a que o indivíduo pertence, esses aspectos tor 

nar-se-ão comuns, característicos do nível de evo 

lução e do sexo ao qual pertence. A -nao presença 

desses aspectos é que deve chamar a atenção do ps~ 

cólogo para pesquisar o porquê da omissão e dar 

orientação necessâria ao indivíduo. A esses aspe~ 
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tos não característicos do grupo, chamados sinais 

individuais, representam características peculia 

res ao autor do desenho e tem valor para o diagnó~ 

tico da personalidade". 

Van Kolk 134 (1966), em seus estudos com ado 

lescentes, procurou, empiricamente, estabelecer um 

critério a fim de padronizar respostas comuns e in 

dividuais do seu grupo de estudo. 

Não vamo~ estabelecer um critério para dete~ 

minar as características da população em estudo. Es 

peramos que em pesquisas futuras elas possam ser 

perfeitamente definidas. Nossa intenção é chamar a 

atenção para os interessados no assunto e apontar 

o que parece ser comum a um grupo de gestante. Não 

temos base estatística para comprovação a não ser 

os estudos de Soifer 124 (1976) com observação clí 

nica. 

Segundo Soifer, a aceitação da gravidez pode 

ser vista na projeção gráfica da figura humana da seguinte 

maneira: "em geral ela é negada quando se desenham 

figuras de mulheres com olhos vazios, cinturas fi 

nas e sem abaulamento no ventre. Isto correspond~ 

ria à negação da gravidez. Ao contrário, aparece en 

grossamento do tronco, especialmente dos seios, qu~ 

dris, braços e o ventre grávido. Quando não apar~ 

cem esses engrossamentos, segundo a autora citada, 

pode-se concluir que há intensa negação da grav~ 
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dez. Esta autora ainda pôde inferir dos desenhos 

diversos sintomas padecidos por suas pacientes. A 

través da produção gráfica de gestantes, do pro,g 

nóstico do parto, comprovando-os após observação 

clínica, também fêz prognósticos de partos prematu 

ros, de gravidez prolongada. 

Em nossos estudos, as gestantes desenharam 

esses aspectos positivos descritos por Soifer e 

ainda mais, desenharam a figura feminina com bata, 

camisola, vestidos largos ou traje típico de ge~ 

tante; quando em trajes comuns, acentuavam o selO 

ou o abdomem com pregas ou sombreado. Estes aspe~ 

tos aumentam em número do 19 para o 39 trimestre 

em ambas as figuras femininas A e B. A figura B, 

no entanto, apresenta porcentagens maiores que a 

figura A. Há gestantes que desenham o ventre abau 

lado, bem acentuado no 39 trimestre. 

o que chamou a atenção em nossos desenhos, 

nao citados pelos autores consultados, foram as 

"pernas abertas em paralelas", "braços redondos 

sem articulação", "mãos sobre o abdomem", parecen 

do ser típico do estado gravídico. 

As respostas encontradas comprovam as hipó 

teses formuladas e os objetivos propostos no 
. .,. 
lnl 

cio do trabalho. 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Consideramos, com os autores consultados, que 

a gravidez ê uma situação extremamente crítica. Acrescen 

tamos, com Noronha 90 (1981) lia gravidez ê um estímulo ra 

zoavelmente violento que propicia possibilidades de modi 

ficações, tanto em nível pessoal quanto familiar e sociaL 

A gestante não é só uma futura parturiente, mas é também 

uma futura mãe, é membro de uma família e faz parte de 

uma sociedade. No momento do parto, nasce não apenas um 

filho. Nascem, também, uma mãe, um pai e uma família. Ela 

tem que sentir uma relação de equilíbrio entre o seu pa 

pel biológico e os valores de sua comunidade". 

Vemos então que a responsabilidade de quem 

cuida de uma gestante não é única e nem dupla, é, sim, rnúl 

tipla, pois está lidando não apenas com a vida de um ser 

humano, mas com toda a "nação". 

As considerações que teríamos que apresentar 

neste final do trabalho foram abordadas de maneira especí 

fica nos respectivos capítulos sobre a Revisão da Litera 

tura, dos Resultados do Questionário das Entrevistas e do 

teste da Imagem Corporal da Gestante (ICG). Desta manei 

ra, expomos, a seguir, considerações de ordem geral e fi 

nalizamos com algumas sugestões. 

4.1 Conclusões 

1) A população estudada foi composta de ge~ 
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para com a gravidez, no 19 trimestre. 
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identica 

2) Para o primeiro filho, o entusiasmo do ca 

sal e a expectatica do marido são estímulos para que a 

mulher se sinta "grávida bonita". 

3) A projeção do desenho da figura humana re 

presenta, de fato, a projeção da lmagem corporal, caracte 

rística do seu autor. A projeção inconsciente tende a se 

igualar, em percentual, com a projeção consciente, princi 

palmente nos indivíduos que se submetem ao atendimento pSl 

coprofilático. A falha da gestante, ao desenhar a sua 1 

dentificação e as características específicas da gravidez, 

seja em nível inconsciente ou consciente, conduzem-nos a 

interpretar como sendo uma rejeição de seu papel feminino 

e de mãe. 

4) A ansiedade na gravidez é um composto de 

vários conceitos, segundo os autores consultados. Acres 

centamos, de nosso estudo, as ansiedades ocasionadas pe 

las modificações do esquema corporal. 

5) No 19 trimestre, a grávida sente-se o cen 

tro do universo; a gravidez é para ela um conceito teóri 

co. 

6) No 29 trimestre, a mulher sente a gravide~ 

É neste período que se concretiza a situação de crise. É 

o período de transição para a maturidade psicobiológica e 

social. A mulher vive uma vida introspectiva de reorgani 
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zaçao do seu ego para as atividades futuras. 

7) A gravidez, à medida que evolui, proporcio 

na à mulher o seu crescimento para a maturidade psicobio 

lógica e social; a projeção dos desenhos das figuras huma 

nas vai se tornando cada vez mais concreta e demonstran 

do uma atitude adulta normal. Este amadurecimento ocorre 

com mais ênfase e de maneira mais gradativa no grupo que 

recebe atendimento psicoprofilático. 

8) A figura feminina da auto-imagem, desenha 

da em nível consciente (com a ordem "desenhe a senhora" -

Figura B) tende a se igualar, em suas características, 

com a figura representada em nível inconsciente (com a or 

dem "desenhe uma pessoa" - Figura A) demonstrado que o 

atendimento psicoprofilático proporciona ajustamento da 

mulher grávida à realidade. 

4.2 Suges tões 

Finalizando, apresentamos algumas sugestões: 

1) A equlpe dos Serviços de Saúde Materna nao 

deve encarar a gravidez só do ponto de vista orgânico; de 

ve vê-la também como uma fase extremamente dinâmica e de 

desenvolvimento da personalidade. 

2) Como corolário do item anterior, os médi 

cos obstetras devem receber uma formação psicossomática, 

a fim de compreenderem os princípios que levam as gestan 

tes a ter reações peculiares. 
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3) Necessidade de que os Serviços Públicos de 

Saúde Materna tenham recursos, a fim de manterem equipes 

profissionais especializadas em proporcionar o atendimen 

to psicológico às gestantes. As Instituições Particulares 

devem generalizar este espírito de atendimento. Apoiando 

o ponto de vista de Irianni 63 (1980), essa assist~ncia de 

ve e pode ser implantada em diferentes comunidades de a 

cordo com seus recursos materiais e humanos. 

4) A educação para a saúde deve promover a e 

ducação pública, para que a comunidade se cientifique 

da necessidade da grávida submeter-se à assistência psic~ 

profilática pré-natal adequada. 

5) Em serviços de Saúde Materna, com assistê~ 

cia psicoprofilática pré-natal, sugerimos a aplicação do 

ICG em gestantes que iniciam o tratamento pré-natal, repe 

tindo esta aplicação no 29 e no 39 trimestre da gestação. 

Concomitantemente, o Questionário de Entrevista para os 

três trimestres da gestação deve ser preenchido. Estes p~ 

cedimentos favorecem a equipe multiprofissional a: 

a) apreender o distúrbio emocional, desde o 

19 trimestre, através da atitude da gestante frente a sua 

gestação e ao melO que a cerca. 

b) obter um complemento para o diagnóstico da 

personalidade da grávida que auxiliará a equipe, no trans 

curso do atendimento psicológico, a esclarecer, a expli 

car a gestante e a discutir os fenômenos que estão 

rendo com ela. 

ocor 
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c) cientificar-se, através do Questionário, da 

falta de informação sobre educação sexual do casal, poden 

do, logo no início do atendimento, orientar adequadamente. 

6) A educação do marido e da esposa relaciona 

da com a aceitação da nova estética da mulher deve ser 

conduzida desde o início da gravidez. 

... 
Nosso estudo pertence a uma area que requer 

grande número de pesquisas, não somente para elucidar a 

dinâmica das mudanças ocorridas durante a gravidez, mas 

também para desenvolver técnicas de intervenção preventi 

va e mobilizar a favor da grávida, quando necessário, a 

assistência de membros de sua família ou de profissionais 

especializados. 

Finalmente, o Teste da Imagem Corporal (TIC) 

usado para o presente estudo com gestante (ICG) pode ser 

utilizado em outros grupos de indivíduos como complemento 

do diagnóstico da personalidade. Assim, há necessidade de 

se estudar mais profundamente as diferenças das duas ima 

gens A e B (inconsciente e consciente)para que fiquem de 

vidamente esclarecidas e para se verificar a maior ou me 

nor estabilidade entre elas no transcurso de um atendimen 

to psicológico. Para o diagnóstico da personalidade, 
... 
e 

requerida a análise dos resultados da projeção de ambas 

as imagens. 
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A N E X O S 

1. Questionário de Entrevistas para os três trimestres da ge~ 

tação 

Nome 

N9 

Instituição 

-------------------------------------------------------------
Endereço ------------------------------- tel. ------------------
Datas das aplicações ------------
Obstetra 

U.M. DPP NF O 1 2 3 4 --------

1. Nível sócio-econômico 

Esposo 

Idade Nacionalidade ------ -----------------------------
Procedência Anos em SP ------------------------ --------------
Escolaridade UC ( ) UI ( ) cc ( ) CI ( ) GC ( ) 

Profissão -------------------------------------------------------

Condições familiares 

N9 de pessoas na família ---- Renda familiar -----------



2.1 Pai 

Pai vivo 

2. Dados adicionais 

slm 

nao 

19trim. 

( ) 

( ) 

29trim. 

( ) 

( ) 

Nacionalidade Anos em SP 

A 2 

39trim. 

( ) 

( ) 

----------------------- ----------

2.2 Mãe 

Mãe viva sim ( ) ( ) ( ) 

- ( ) ( ) ( ) nao 

Nacionalidade Anos em SP 

Pais separa} Slm ( ) ( ) ( ) 
dos (desquI 
tados ou dI - ( ) ( ) ( ) 
vorciados)- nao 

2.3 Irmãos 

n9 de irmãos ( ) N9 de irmãs ( ) Posição ( ) 

2.4 Gestante 

Identificação 

Idade Nacionalidade 

Procedência Anos em SP 

Escolaridade UC ( ) UI ( ) cc ( ) CI ( ) GC ( ) 

Profissão 

Trabalha fora Sim ( ) ( ) ( ) 

Não ( ) ( ) ( ) 

Anos de casada 

Menarca: Idade Grau de aceitação 

Saúde anterior -a gravidez atual 



2.4.1 N9 de filhos 

vivos () 

mortos () 

2.4.2 Partos 19 29 

normal ( ) ( ) 

-cesaria ( ) ( ) 

fórcipe ( ) ( ) 

prerraturo ( ) ( ) 

gemelar ( ) ( ) 

2.4.3 Abortos 

provocados () 

espontâneos ( ) 

-2.4.4 Curso de preparaçao para o parto 

anterior à gravidez atual ( ) 

está fazendo 

3.1 O que a gravidez 

significa para a 

senhora? 

3.2 Quantas vezes 

mais deseja en 

gravidar? Por 

que? 

( ) 

3. Gravidez atual 

A 3 

39 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 
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3.3 O que mals preo 
... 

cupa neste perl~ 

do? 

3.4 Medos 

3.5 Mantém relações sexualS com o eSDoso? 

Slm ( ) ( ) ( ) 

- ( ) ( ) ( ) nao 

normal ( ) ( ) ( ) 

mais fria ( ) ( ) ( ) 

menos fria ( ) ( ) ( ) 

Por que 

3.6 Problemas de saúde 

vômito -ou nausea 

sim ( ) ( ) ( ) 

- ( ) nao ( ) ( ) 

sono 

fuma? 

sim ( ) ( ) ( ) 

- ( ) nao ( ) ( ) 

Outros 

Observação 
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3.7 Imagem corporal 

a. Quais as modificações que sente no corpo? 

b. Como se sente olhando para o espelho? 

c. Como se sente em relação ao aumento de peso? 

d. Qual a atitude do seu marido em relação às modifica 
-çoes ocorridas no seu corpo? 

3.8 Perspectivas 

Gravidez planejada 

Slm ( ) ( ) ( ) 

- ( ) ( ) ( ) nao 

Criança planejada 

Marido Slm ( ) ( ) ( ) 

- ( ) ( ) ( ) nao 

Gestante sim ( ) ( ) ( ) 

- ( ) ( ) ( ) nao 

Família Slm ( ) ( ) ( ) 

- <. ) <. ) <- ) nao 
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Sexo esperado 

rase. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Marido f em. ( ) ( ) ( ) Gestante ( ) C ) ( ) 

indif.( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4. Por que participou da pesquisa? 
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2. Codificação dos itens do teste da Imagem Corporal de Ges 

tantes (I CG) 

Item Código 

I. Aspecto geral 

1 Comparação das figuras:' próprio sexo em primeiro lugar 

2 próprio sexo em segundo lugar 

3 masculina e feminina de igual tamanho 

4 masculina maior que as femininas A e B 

5 masculina menor que as femininas A e B 

6 figura A mais comprida que B Co que está desenhado) 

7 figura A menos comprida que B 

8 figura A mais larga que B 

9 figura A menos larga que B 

10 Figura completa 

11 Figura incompleta Comissão de partes principaisdo cor 

po) 

12 Posição da folha: vertical 

13 diferente e/ou horizontal 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Tamanho da figura 

folha toda 

2/3 da folha 

metade da folha 

1/3 da folha 

1/4 da folha 

1/6 da folha 

1/8 da folha 

C25 cm 

C22 cm 

C16 cm 

(12 em 

( 8 em 

( 5 em 

( 4 em 

------t 32 cm) 

----i 25 cm) 

-----I 22 em) 

~ 16 em) 

I 12 em) 

------t 8 em) 

-----; 5 em) 
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Item Código 

21 1/16 da folha (2 cm ----f 4 cm) 

22 1/32 da folha (O cm -----i 2 cm) 

23 Localização na folha: centro 

24 esquerda 

25 direita 

26 metade superior 

27 metade inferior 

28 primeiro quadrante 

29 segundo quadrante 

30 terceiro quadrante 

31 quarto quadrante 

,32 diagonal 

33 
... 

Estilo: em pe 

34 sentada 

35 sentada com a perna cruzada 

36 deitada ou ajoelhada 

37 estática 

38 em movimento 

39 figura toda de perfil (o que está desenhado) 

40 cabeça de perfil, corpo de frente 

41 -cabeça e pes de perfil 

42 só os pés de perfil 

43 corpo de perfil e cabeça de frente 

44 confusão no perfil (erros sérios) 

45 figura toda de frente (o que está desenhado) 

46 figura toda de costas 

47 figura aninhada 

48 figura vazia (chapada) 

49 estereótipo 
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Item Código 

50 figura com título 

51 transparência 

52 linha de solo 

53 apoio para a figura 

54 enquadrada (em janela, quadro, elevador) 

55 em cena (outros elementos da situação ou ambiente) 

56 nua 

57 levitação 

58 desenhos duplos, paralelos 

59 Idade da figura: criança 

60 mais jovem que o autor 

61 de idade aproximada 

62 mais velha que o autor 

63 Traçado - espessura: fino 

64 médio 

65 grosso 

66 - consistência: sombreado 

67 trêmulo 

68 avanços, recuos, espigado 

69 descontínuo, interrompido 

70 contínuo, firme 

71 - pressao: leve 

72 normal 

73 forte 

11. Cabeça 

74 Omissão 



Item 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

Código 

Só cabeça (marcar o item em relação ao tamanho da 

gina) 

Contorno impreciso, confuso 

1/8 da figura 

1/7 da figura 

1/6 da figura 

1/5 da figura 

1/4 da figura 

1/3 da figura 

Metade da figura 

111. Cabelo 

Omissão 

Comprido 

Médio 

Curto 

Contorno 
. . 

confuso lmpreclso, 

Só contorno 

Penteado, cuidado 

Desordenado 

Abundante 

Escasso 

Destacado da cabeça 

Sombreado, borra dura 

IV. Rosto 

96. Omissão de detalhes faciais 
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Item Código 

97 Rosto disforme 

98 Contorno impreciso, confuso 

99 Pintado ou com linhas extras 

100 Sombreado, borradura 

v. Olhos 

101 Omissão 

lD2 Contorno impreciso, confuso 

103 Grandes 

104 Médios 

105 Pequenos 

106 Pupila 

107 Pestana 

108 Sombrancelhas 

109 6culos 

110 6culos escuros 

111 Um -so olho em cabeça de perfil 

112 Um - olho cabeça de frente so em 

113 Sombreado, borradura 

VI. Nariz 

114 Omissão 

115 Contorno 
. . 

confuso lmpreclso, 

116 Grande, comprido 

117 Médio 

118 Pequeno 



Item Código 

119 Narinas 

120 De perfil em cabeça de perfil 

121 Sombreado, borradura 

122 Só o contorno sombreado 

VII. Boca 

123 Omissão 

124 Grande 

125 Média 

126 Pequena 

127 Contorno impreciso, confuso 

128 Para cima tipo palhaço 

129 Para baixo ou concava 

130 Lábios: em arco de cupido 

131 finos 

132 grossos 

133 cerrados 

134 uma só dimensão 

135 Língua, palito, cigarro ou outro detalhe 

136 Dentes 

137 De perfil 

138 No lugar do nariz 

139 Sombreado, borradura 

140 Só o contorno sombreado 

VIII. Bigode 

141 Presença 

A 12 



Item 

IX. Barba 

142 Presença 

X. Orelhas 

143 Omissão 

144 Grandes 

145. Médias 

146 Pequenas 

Código, 

147 Contorno impreciso, confuso 

148 Bem detalhada 

149 Brincos 

150 Uma só orelha em cabeça de perfil 

151 Forma estranha ou distorção na forma 

152 Sombreada, borradura 

XI. Pescoço 

153 Omissão 

154 Alto, comprido 

155 Proporcional em altura 

156 curto 

157 delgado ou fino 

158 Proporcional em largura ou grossura 

159 grosso 

160 Contorno impreciso, confuso 

161 Colar, outra jóia ou outro enfeite 

162 Linha, cortando o pescoço 

A 13 



Item 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

Código 

Pomo de Adão (na figura masculina) 

Decote em V 

Distorção da forma 

Contorno duplo 

Sombreado de todo o pescoço 

Sombreado, só o contorno 

XII. Tronco 

169 Omissão 

170 Contorno impreciso, confuso de todo o tronco 

171 Completo 

172 Distorções: da forma ou forma estranha 

173 só da cintura para Clma 

174 redondo 

175 triangular ou em trap~zio 

176 duplo trap~zio 

177 retangular 

178 quadrangular 

179 oval ou elfptico 

180 engrossamento 

181 lacuna 

182 uma só linha 

183 tronco e abdomem separados 

184 linhas arredondadas 

185 linhas angulosas 

186 contorno duplo de todo o tronco 

187 sombreado só o contorno do tronco 

188 Ombros: grandes musculosos 
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Item Código 

189 pequenos, mirrados 

190 contorno sombreado, borrado 

191 Tórax: contorno duplo 

:'192 contorno impreciso, confuso 

193 sombreado, borradura 

194 Seios: de frente 

195 de perfil (em figura de perfil) 

196 aumentados 

197 acentuação e/ou presença do mamilo 

198 sombreados, borrados 

199 Cadeiras e nádegas avantajadas 

200 sombreadas, borradas 

201 Pêlos no peito ou na região genital 

202 6rgãos genitais ou ~egião genital assinalada 

203 sombreados, borrados 

204 Abdomem: abaulado 

205 Sombreado, borradura 

206 Cintura: grossa 

207 normal 

208 fina 

209 linha da cintura como um traço 

210 linha da cintura reforçada, sombreada interrompida 

211 Umbigo: na figura de frente 

212 na figura de perfil 

XIII. Braços 

. 
213 Omissão dos dois braços 



Item 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

,225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

Código 

longos 

Proporcionais: no comprimento 

curtos 

finos, delgados 

Proporcionais: na grossura 

grossos 

Braço como uma linha 

Contorno impreciso, confuso 

Posição: estendidos do corpo para frente 

voltados para atrás do corpo 

voltados para frente do corpo 

abertos, afastados do corpo 

na cintura 

um para atrás do corpo outro para a frente 

pendentes ao longo do corpo 

flexionados para cima 

um para cima outro para baixo 

Pulseira ou outro enfeite ou detalhe 

Braços arredondados sem articulação 

-Um so braço em figura de perfil 

-Um so braço em figura de frente 

Sombreado, borradura de todo o braço 

Só contorno sombreado 

XIV. Mãos 

237 Omissão 

238 Contorno impreciso, confuso 

239 Grandes 
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Item Código 

240 M~dias 

241 Pequenas 

242 Colocação: atrás das costas 

243 nos bolsos 

244 na cintura 

245 sobre o abdomem 

246 atrás de livros ou outros objetos 

247 Luvas 

248 Punho cerrado ou mao sem dedos 

249 Sombreadas, borradura 

xv. Dedos 

250 Omissão simples 

251 Encerrados por uma linha 

252 Contorno impreciso, confuso 

253 Compridos 

254 Como palitos 

255 Como garras ou pontudos 

256 Arredondados 

257 Em pétalas 

258 Com unhas 

259 Em malor numero 

-260 Em menor numero 

261 Dedos sem mao 

262 Sombreados 
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Item Código 

XVI. Pernas 

263 Omissão das pernas 

264 Ocultas por traje longo 

265 Incompletas por nao caberem no papel 

266 Contorno impreciso, confuso 

267 Pernas como uma linha 

268 longas 

269 Proporcionais: em comprimento 

,270 curtas 

271 finas ou delgadas 

272 Proporcionais: em grossura 

273 grossas 

274 Juntas 

275 Cerradas 

276 Abertas normalmente 

277 Abertas em paralelas 

,278 Cruzadas 

279 Uma -so perna em figura de perfil 

280 Uma -so perna em figura de frente 

281 Contorno duplo 

2.82 Sombreado de toda a perna 

283 Só o contorno sombreado 

XVII. pés 

284 Omissão dos pés 

285 Contorno impreciso, confuso 
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Item Código 

286 Como uma linha apenas 

287 Grandes 

288 Médios 

289 Pequenos 

290 Dedos presentes: em figura nua 

291 em figura vestida: praia ou esporte 

292 em traje comum mas sem sapatos 

293 em sandália aberta 

294 Dedos com unhas 

295 pés de perfil 

296 pés de frente 

297 pés de costas 

298 Sombreado, borra dura de todo o 
... 

pe 

299 Sombreado, borradura 
... 

do contorno so 

XVIII. Articulações 

300 Presença 

XIX. Roupa ou acessórios 

301 Omissão 

302 Contorno impreciso, imprecisão de toda a ro~pa 

303 Traje de noite 

304 Traje de prala ou esporte 

305 Traje comum incompleto 

306 Traje CODum completo 

307 Vestido bem decotado 
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Item Código 

308 Vestido próprio para gestante (tipo camisola, largo) 

309 Bata 

310 Calça comprida 

311 Calça com vinco 

312 Calça com vistas 

313 Terninho 

314 Pregas no abdomem 

315 Pregas na algura dos seios e/ou contorno dos seios 

316 Uniforme 

317 Meias 

318 Bolsos 

319 Botões 

320 Gravata 

321 Cinto comum 

.322 Cinto bem apertado como "cinturita" 

323 Adornos, broches, flores, lenços, bordados, etc. 

324 Chapéu 

325 Objetos -na mao: guarda-chuva, bengala, revólver, boI 

sas, pasta, livros, etc. 

326 Contorno duplo da roupa 

.327 Sombreado, borradura: da roupa toda 

328 de todo o contorno 

329 da blusa, camisa ou paletó 

330 da saia ou calça 

331 da barra da saia ou da calça 

xx. Linha média 

332 Com botões, gravata ou linha mesmo 
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3. Crivo de avaliação para local ização do desenho na folha 
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4. Ilustrações 

4.1 Gestante n9 17~ com assistência psicoprofiZáticapré 

-nataZ 

Primigesta de 28 anos de idade, com estudo uni 

versitário completo. Exerceu a profissão de professora unl 

versitária no decorrer dos três trimestres da gravidez. 

Submeteu-se à assistência psicoprofilática pré-natal (AP 

PN) desde o primeiro trimestre. 

Características principais dos desenhos nos 

três trimestres: 

19 trimestre: Figura feminina 6 em primeiro 

lugar, muito maior (21,5 cm) do que a figura masculina 

(17,0 cm) e a figura ~ (10,3 cm); apresenta-se de biqui 

ni com acentuado sombreado nos seios; de idade aproximada 

à do autor. A figura ~ foi projetada como a de urna menina 

em traje comum, completo, com acentuado sombreado em toda 

a figura. 

29 trimestre: Figura A em primeiro lugar, 

maior (11,0 cm) do que a figura masculina (6,7 cm) e a 

figura B (7,5 cm); apresenta-se com traje comum, completo 

e com urna das mãos sobre o ventre; de idade aproximada 
... 
a 

do autor. A figura ~, apesar de ser menor do que A, foi de 

senhada de idade aproximada à do autor, com traje 
.. . 

proprlo 

de gestante; sombreado nos seios e ambas as mãos sobre o 

ventre. 



(11,8 cm) 
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39 trimestre: Figura ~ em primeiro lugar, maior 

do que a figura masculina (7,4 cm) e menor que 

B (12,5 cm); há o aparecimento da linha de solo; apresen 

ta-se com traje comum, completo, com saia pregueada, leve 

abaulamento do ventre e seios. Figura ~, de idade aproxima 

da à do autor, é projetada em uma figura de gestante, V1S 

ta de frente; veste calças compridas e bata própria de ge~ 

tante; sombreado nos seios, ventre bem abaulado e uma das 

mãos sobre ele. 

Conclusões: Identificação com o papel femini 

no desde o primeiro trimestre. As figuras apresentam uma 

preocupação de detalhes que continuam presentes nos três 

trimestres. No primeiro trimestre são evidentes os traços 

de exibicionismo na Figura 6 e regressão na Figura B. Es 

ta figura é projetada com o aspecto de menina, em posição 

postural idêntica à de ~,mas apresenta uma ligeira sensa 

ção de abaulamento abdominal. No segundo trimestre, ambas 

as figuras têm as mesmas características de acabamento sen 

do que B se distingue como grávida adequada ao tempo gesta 

cional. A, embora com as mãos no abdomem, não se evidencia 

tanto como gestante. No terceiro trimestre, A apresenta um 

ligeiro abaulamento no abdomem e B está totalmente adequ~ 

da com o final da gravidez. 

A gestante n9 17 projetou, na expressa0 gráfi 

ca da imagem corporal, o processo natural da gravidez: re 

gressão inicial e um crescimento adequado. 
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Gestante N9 17 

Pr~Digesta de 28 anos de idade, universitária, com assistência psic~ 

profilática pré-natal desde o 19 trimestre da gestação. 

Desenho do 19 trimestre de 

gestação (08/02/1979): fi~ 

ra feminina A, em primeiro 

lugar, maior do que a ffi3.s~ 

lina e a feminina B. Aprese,!2 

ta-se de biquini com acentua 

do sombreado nos seios. De 

. dade aproximada à da auto 
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Gestante N9 17 

Desenho do 19 trimestre : 

figura masculina desenha 

da em segundo lugar 
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Gestante N9 17 

Desenho do 19 trimestre: figura f~ 

minina BJprojetada como uma menina 

em traje comum completo com acentua 

do sombreado em toda a figura. 
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Gestante N? 17 

Desenho do 29 trimestre de gestação: 

(18/04/1979): Figura feminina A, em 

primeiro lugar, maior do que a mas 

culina e feminina B. Apresenta-se 

com traje comum completo e com uma 

das mãos sobre o ventre. De idade a 

proximada ~ da autora do desenho. 
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Gestante N9 17 

Desenho do 29 trimestre: figura ma~ 

culina desenhada em segundo lugar. 



A 29 

Gestante N9 17 

Desenho do 29 trimestre: figura f~ 

minina B, apesar de ser menor do que 

A, é de idade aproximada à da auto 

ra do desenho; com traje próprio de 

gestante, sumbreado nos seios e am 

bas as mãos sobre o ventre. 
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Gestante N9 17 

Desenho do 39 trimestre de gestaçao 

(03/Q7Jlg7g); figura feminina A, em 

primeiro lugar, maior que a masculi 

na e menor do que a feminina B. A 

presenta-se com traje comum compl~ 

to, saia pregueada, leve abaulamen 

to do ventre e dos seios. 
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Gestante N9 17 

Desenho do 39 trimestre: figura mas 

culina desenhada em segundo lugar. 

~-- ----, 
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Gestante N9 17 

Desenho do 39 trimestre: fi 

gura feminina B, de idade 

aprox.:inada à da autora do 

desenho, projetada em urra 

figura de gestante, vista 

de frente; veste calças co~ 

pridas e bata própria de 

gestante; ventre bem abaul~ 

do e urra das mãos sobre ele. 
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4.2 Gestante n9 18, sem assistência psicoprofiZática pré .... 

nataZ 

Primigesta de 24 anos de idade, com estudo 

colegial completo. Exerceu a profissão de secretária du 

rante o primeiro e segundo trimestres da gestação. Não se 

submeteu ~ assist~ncia psicoprofil~tica pr~-natal (APPN). 

Características principais dos desenhos nos 

três trimestres: 

19 trimestre: Figura masculina em 19 lugar e 

menor (8,5 cm) do que as figuras femininas A (14,0 cm) e 

B (12,0 cm). A figura ~ ~ menor e mais delgada que A. As 

três imagens foram desenhadas vazias, chapadas, ou seJa, 

so o contorno; contudo as figuras A e ~ apresentam-se com 

linhas arredondadas, principalmente na altura dos quadris. 

29 trimestre: Figura feminina A em primeiro 

lugar, malS delgada e menor (16,0 cm) do que a masculina 

(25,0 cm) e feminina B (22,5 cm). B maior do que~, a 

proxima-se da masculina em tamanho. As tr~s lmagens fo 

ram novamente desenhadas vazias, chapadas, ou seja, 
~ 

so 

com o contorno; contudo, ainda persistem as linhas arre 

dondadas na altura dos quadris. 

39 trimestre: Figura A em prlmelro lugar, li 

geiramente menor (25,0 cm) do que a masculina (25,5 cm) e 

maior que ~ (17,0 cm). As figuras apresentam-se compl~ 

tas (com feições e vestidas). A, apesar de ser mais alta 

que ~, apresenta ser mais jovem; ~, de idade aproximada à 
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da autora, apresenta-se grávida de perfil. 

Conclusão: Acentuada dificuldade de identifi 

car-se com o próprio sexo e de se contatar socialmente, 

nos 19 e 29 trimestres. As figuras do primeiro trimestre 

têm características femininas e masculinas; as do segundo 

trimestre estão confusas na definição do sexo. No tercei 

ro trimestre há definição do sexo e aparecimento da mu 

lher grávida na figura B. A figura ~ apresenta má forma 

ção das mãos (seis dedos em ambas as mãos). 
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Gestante N9 18 

Primigesta de 24 anos de idade? estudo colegial completo, 

sem assistencia psicoprofilãtica pré-natal, 

Desenho do 19 trimestre de 

gestação ClO/02/1979): fi~ 

ra IIB.sculina em primeiro l~ 

gar e menor do que as fi~ 

ras femininas A e B· só com , 
o contorno. 
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Gestante N<;:' 18 

Iksenho do 19 trimestre: f i 

gura feminina A, em segtll1do 

lugar; irrB.gem desenhada v~ 

zia, chapada, ou seja, só o 

contorno; contudo, aprese~ 

ta-se com linhas arredonda 

das, principa:l.ID2nte na al tu 

ra dos quadrlS. 
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Gestante N9 18 

D2senho do 19 trimestre; f i 

gura feminina B desenhada va 

zia, chapada, ou seja, só o 

contorno; contudo, apresent.§:. 

-se com linhas arredondada~ 

principalmente na altura dos 

quadrlS. 
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Gestante N9 18 

Lesenho do 29 trinestre de 

gestação (05/05/1979): fi 

gum ferrrinina A, em primei. 

ro lugar; JIBis delgada e 

menor do que a JIBsculina e 

ferrrinina B; novamente, 
~ 

so 

com o contorno, contudo, 

ainda, persistem as li 

nhas arredondadas na. aI tu 

ra dos quadris. 



Gestante N9 18 

resenho do 29 trinestr€: 

figura masculina desenh~ 

da em segillldo lugar; 

com o contorno. 

-so 

I 
I 

J 

A 39 

\ 

\ 
\ , 



D2senho do 29 trimestre: fi 

gura feminina B, novamente, 

só com o contorno, contudo, 

ainda, persistem as linhas 

arredondadas na al tura dos 

quadris. 

Gestante N9 18 

A 40 

I 
I 



Gestante N9 18 

Lesenho do 39 trimestre 

da gestação C04/08/197~: 

figura A em primeiro 

lugar, ligeiramente me 

nor do que a masculina ; 

apesar de ser mais alta 

do que ~,aparenta ser 

IffilS ] ovem; a figura a 

presenta-se completaCcom 

feições e vestida), com 

má formação das maos 
(seis dedos). 

A 41 



Gestante N9 18 

Desenho do 39 trimestre: 

figura masculina desenh~ 

da em segundo lugar, co~ 

pleta (com feições e ves 

tido) . 

---CEr- ------

\ 
\ 
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Gestante N<? 18 
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resenho do 39 trirrestre: fi 

gura feminina B, de idade 

aproxirrada à da autora Co 

desenho; apresenta-se com 

p1eta (com feições e vesti 

da) e grávida de perfil. 


	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -001.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -002.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -003.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -004.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -005.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -006.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -007.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -008.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -009.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -010.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -011.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -012.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -013.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -014.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -015.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -016.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -017.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -018.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -019.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -020.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -021.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -022.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -023.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -024.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -025.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -026.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -027.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -028.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -029.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -030.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -031.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -032.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -033.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -034.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -035.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -036.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -037.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -038.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -039.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -040.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -041.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -042.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -043.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -044.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -045.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -046.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -047.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -048.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -049.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -050.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -051.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -052.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -053.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -054.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -055.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -056.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -057.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -058.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -059.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -060.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -061.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -062.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -063.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -064.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -065.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -066.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -067.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -068.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -069.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -070.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -071.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -072.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -073.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -074.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -075.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -076.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -077.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -078.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -079.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -080.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -081.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -082.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -083.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -084.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -085.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -086.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -087.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -088.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -089.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -090.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -091.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -092.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -093.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -094.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -095.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -096.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -097.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -098.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -099.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -100.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -101.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -102.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -103.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -104.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -105.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -106.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -107.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -108.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -109.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -110.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -111.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -112.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -113.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -114.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -115.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -116.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -117.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -118.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -119.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -120.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -121.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -122.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -123.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -124.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -125.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -126.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -127.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -128.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -129.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -130.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -131.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -132.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -133.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -134.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -135.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -136.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -137.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -138.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -139.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -140.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -141.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -142.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -143.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -144.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -145.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -146.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -147.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -148.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -149.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -150.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -151.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -152.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -153.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -154.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -155.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -156.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -157.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -158.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -159.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -160.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -161.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -162.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -163.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -164.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -165.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -166.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -167.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -168.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -169.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -170.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -171.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -172.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -173.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -174.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -175.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -176.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -177.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -178.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -179.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -180.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -181.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -182.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -183.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -184.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -185.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -186.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -187.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -188.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -189.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -190.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -191.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -192.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -193.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -194.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -195.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -196.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -197.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -198.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -199.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -200.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -201.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -202.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -203.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -204.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -205.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -206.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -207.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -208.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -209.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -210.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -211.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -212.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -213.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -214.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -215.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -216.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -217.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -218.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -219.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -220.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -221.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -222.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -223.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -224.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -225.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -226.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -227.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -228.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -229.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -230.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -231.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -232.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -233.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -234.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -235.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -236.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -237.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -238.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -239.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -240.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -241.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -242.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -243.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -244.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -245.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -246.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -247.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -248.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -249.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -250.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -251.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -252.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -253.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -254.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -255.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -256.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -257.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -258.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -259.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -260.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -261.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -262.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -263.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -264.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -265.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -266.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -267.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -268.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -269.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -270.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -271.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -272.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -273.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -274.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -275.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -276.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -277.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -278.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -279.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -280.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -281.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -282.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -283.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -284.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -285.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -286.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -287.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -288.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -289.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -290.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -291.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -292.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -293.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -294.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -295.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -296.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -297.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -298.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -299.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -300.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -301.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -302.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -303.tif
	DR_146_Aspectos_da_Imagem_Corporal_da_Gestante_nos_três_Trimestres_da_Gravidez_Implicações_na_Assistencia_Pre_Natal_1981 -304.tif



