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RESUMO

Este projeto visa a importância de proporcionar mudanças na maneira de se perceber e de reagir diante de experiências vividas nas fases do ciclo 
da vida. Especialmente voltado à necessidade de mulheres das comunidades (Faculdade Estácio de Alagoas e Instituto Galba Novaes) que passam 
por sofrimentos físicos e psíquicos desencadeados nos ciclos vitais, possibilitando assim que tais mulheres possam ressignificar suas vivências e 
adquiram um novo olhar sobre si mesmas. A vida das mulheres é uma constante transformação. Além de mudanças físicas, psíquicas e até 
cerebrais, como é o caso de mulheres no período da gestação e aleitamento. É necessário certo conhecimento para romper vários estereótipos 
impostos de formas sociais e culturais, principalmente nas fases de maior fragilidade como, por exemplo o período do climatério e a menopausa, 
onde existe uma alteração nítida comportamental, podendo ocorrer vários transtornos psiquiátricos sérios como a depressão. Todavia a mulher 
assistida pode desfrutar de excelente qualidade de vida. É esta visão que possibilita a Prevenção e Promoção da Saúde. O projeto é desenvolvido 
através da realização de trabalho em grupo que busca como objetivo principal a prevenção e promoção da saúde sob o olhar da Psicologia no 
ciclo gestacional, puerperal, climatério e menopausa, proporcionando qualidade de vida através das seguintes intervenções: Psicoterapia Breve, 
fortalecimento egoico, resiliência nas etapas vitais, palestras informativas, técnicas de dinâmicas de grupo, oficinas psicopedagógicas. Ocorrendo 
assim uma integração da prática curricular a serviço da comunidade, proporcionando psicoeducação à mulher no decorrer dos ciclos da vida. Este 
projeto tem como ferramenta fundamental despertar a conscientização das mulheres da comunidade através do trabalho em grupo que busca 
prevenção e promoção e saúde sob o olhar da psicologia no ciclo gestacional, puerperal, climatério e menopausa proporcionando qualidade de 
vida e integrando a prática curricular a serviço das mulheres das comunidades no decorrer dos ciclos vitais. A docente e as discentes 
desenvolveram ações para melhor atender a comunidade, as intervenções eram feitas em grupo, realizando atividades psicoeducativas de acordo 
com a necessidade, visando sempre a prevenção e promoção da saúde psicológica e adaptação do processo de interação entre as participantes 
do grupo. A partir das atividades psicoeducativas realizadas na Clínica Estácio-Fal e através das observações realizadas foi possível analisar que 
através desta forma de intervenção em grupo, com mulheres na fase do climatério e com gestantes, facilitamos o lidar com perdas, que são 
comuns ao ciclo vital conscientizamos ao grupo a necessidade de expressar sentimentos e emoções, compartilhamos orientações respeito da 
saúde da mulher. Com as medidas de orientação procurou-se estabelecer uma ressignificação das vivências através da fala. O referido projeto 
não obteve dados específicos gerados para a avaliação dos benefícios oferecidos a população estudada, porém através das ações e da fala das 
mulheres que são acompanhadas pelo projeto podemos acompanhar a evolução das ressignificações de suas vivências através da fala.
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