
Grávida 
de nada
Problema real: ainda hoje existem 
mulheres que vivenciam uma
gestação imaginária, inclusive com as 
transformações esperadas do corpo 

Saúde

Karina Fusco
Especial para Metrópole
especial.metropole@rac.com.br

O 
primeiro sinal 
é a ausência da 
menstruação e 
logo vêm os en-
joos frequentes 
que, com o pas-
sar dos meses, 
vão dando lugar 

aos desejos de comer coisas gostosas 
e diferentes. Os seios e o abdômen ga-
nham volume e o ponteiro da balança 
vai subindo cada vez mais, afinal, ganhar 
peso é inevitável. Por isso, a maioria das 
roupas já não serve e o guarda-roupas 
precisa de uma repaginada. No final, os 
seios dão indícios da presença de leite 
materno, em alguns casos antes mesmo 
do parto, e as dores abdominais, identi-
ficadas como contrações, indicam que é 
hora de ir para a maternidade.

Este é o relato de uma gravidez e to-
das as mulheres que já passaram por 
essa experiência assinariam embaixo 
se tivessem que contar o que acontece 
com o corpo ao longo dos meses em que 
o bebê se desenvolve na barriga. Mas é 
também a descrição de tudo o que acon-

tece ou pode acontecer fisicamente com 
as mulheres que sofrem com a pseudo-
ciese, termo de origem grega, na qual 
pseudo significa falsa e kyesis, gravidez, 
popularmente chamada de gravidez psi-
cológica.

O problema, que era mais comum no 
passado, tem registros históricos. O mais 
famoso foi o caso da primeira rainha da 
Inglaterra, Maria Tudor, filha Henrique 
VIII e de Catarina Aragão, que em duas 
ocasiões declarou-se grávida e apresen-
tou sintomas normalmente associados à 
gestação, inclusive com crescimento do 
ventre e das mamas, mas sem a detec-
ção de batimentos cardíacos do possível 
feto, e chegando até a um falso trabalho 
de parto.

Ainda hoje a gravidez psicológica 
atinge mulheres de diferentes idades e 
nas mais distintas classes sociais. E por 
mais que casos de pseudogravidez sejam 
vistos na sociedade como fraudes, men-
tiras ou golpes, especialistas afirmam 
que é preciso um olhar mais cauteloso 
sobre eles. Na maioria das vezes, tratam-
se de problemas psicológicos reais.4
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Saúde | O caso mais famoso foi o da rainha Maria 
Tudor, que se declarou grávida em duas ocasiões

Mas, como o corpo pode 
apresentar mudanças vi-
síveis quando a gravidez 
acontece apenas na cabe-

ça de uma mulher? O médico Carlos 
Tadayuki Oshikata, professor-adjunto 
e coordenador do Departamento de 
Ginecologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC), afirma 
que tais mudanças físicas têm como 
explicação a associação de dois fatores: 
a alteração psicopatológica (distúrbios 
psiquiátricos) e a mudança hormonal.

O cérebro funciona como se fosse o 
painel de controle do corpo e é lá que 
tudo começa. Oshikata explica que em 
quase todos os casos de pseudociese 
a mulher é acometida por uma doen-

ça mental de base, como depressão 
ou esquizofrenia. “Distúrbios mentais 
provocam alterações de neurotrans-
missores cerebrais, como os hormônios 
endorfina, dopamina e serotonina, en-
tre outros. E estes, por sua vez, causam 
indiretamente o aumento de outros 
hormônios, como a prolactina, que é 
responsável pela produção de leite, cor-
ticosteroides e LH, um hormônio ova-
riano”, informa. 

Segundo ele, o aumento destas subs-
tâncias causa parada da menstruação, 
ganho de peso e alterações gastrointes-
tinais como distensão do intestino, au-
mento do peristaltismo e dos gases, náu-
seas, vômitos, aumento das mamas com 
saída de leite e, por fim, alterações  4

Cumplicidade hormonal

Laise Potério dos Santos, 
psicóloga do Caism: “A mulher 
também engana a si mesma, 
mas não é intencional, pois ela 
não se apropria da realidade”
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A supervisora da seção de Psicologia 
do Centro de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher (Caism), da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), Laise 
Potério dos Santos, esclarece que, nesses 
casos, a mulher realmente acredita que 
está grávida. “Ela também engana a si 
mesma, mas não é intencional, pois ela 
não se apropria da realidade”, afirma. “É 
uma vivência fantasiosa, contando com 
a participação de alterações hormonais”, 
completa.

Mesmo em tempos em que é possí-
vel contar com avançadas técnicas de 
medicina diagnóstica, existem casos em 
que as mulheres que se encontram nes-
sa situação conseguem levar a suposta 
gravidez até os meses finais do que seria 
uma gestação verdadeira. Elas chegam 
até a dar entrada no hospital com dores 
e supostamente em trabalho de parto. 
“A fantasia do ‘estar grávida’ pode durar 
nove meses. Mesmo inconscientemente, 
a mulher age como se estivesse protelan-
do o contato com a verdade e, para isso, 
muda de médico a cada etapa do que 
seria o pré-natal e não leva exames re-
quisitados, alegando já ter apresentado 
para outro médico na consulta anterior”, 
explica Laise. Enquanto isso, seu corpo 
continua passando a mensagem de que 
ela, realmente, espera um bebê. 



Saúde | Vistos como fraudes ou mentiras, casos 
envolvem, na maioria das vezes, problemas psicológicos

Por mais que a mulher consiga 
passar meses encarando uma 
gestação que não é real, chega 
um momento em que a verdade 

torna-se inevitável. Com todos os exames 
em mãos e o diagnóstico definido, é hora 

da paciente ser confrontada com a notí-
cia de que não carrega um bebê em seu 
ventre. “É um momento delicado, no qual 
médico, psicólogo e um familiar devem 
estar presentes para a conversa”, afirma 
Laise Potério dos Santos, do Caism.  4

comportamentais e sintomas tipica-
mente gravídicos, o que corrobora com 
a vontade de gravidez e a fantasia da pa-
ciente. “Há casos de ganho de peso de 
até 15 quilos, com a paciente referindo 
sentir o nenê mexer”, diz.

Por causa dessa espécie de complô 
do corpo com a mente fica difícil para 
as pessoas próximas, incluindo familia-
res e amigos, desconfiar que a gravidez 
não existe. “Até mesmo para os médicos 
não é uma tarefa fácil, inclusive no mo-
mento de confrontar as pacientes com 
os exames que mostram a verdade”, 
considera a psicóloga Laise Potério dos 
Santos, do Caism.

Embora não exista um perfil traçado 
das mulheres que podem vivenciar uma 
suposta gestação, especialistas acreditam 
que o contexto da vida da mulher mo-
derna, que posterga a gravidez e o sonho 
de ser mãe em nome da realização e do 
crescimento profissional ou então que 
teme a maternidade, pode favorecer a 
ocorrência do problema. “Entre as causas 
mais comuns estão conflitos com a sexu-
alidade e o medo exacerbado de perder 
o companheiro”, diz Mariana Gonçales 
Gerzeli Santos, psicóloga da área de Obs-
tetrícia e Neonatologia do Caism.

Casos raros
Estudos comprovam que a pseudociese 
tem base em problemas emocionais ou 
psiquiátricos. No passado, quando havia 
maior pressão da sociedade para a mu-
lher ser mãe, os casos eram mais numero-
sos. Atualmente, a mulher moderna não 
tem mais a maternidade como obrigação 
e isso, na opinião de médicos e psicólogos 
que acompanham pacientes com esse 

Quando a verdade, 
enfim, vem à tona

Carlos Tadayuki Oshikata, da
PUC-Campinas: “Distúrbios 
mentais provocam alterações de 
neurotransmissores cerebrais,
como os hormônios endorfina
e dopamina”
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distúrbio emocional, pode explicar a di-
minuição da ocorrência do problema.

“As estatísticas mundiais dão conta 
que ocorre uma pseudociese a cada 22 
mil partos. Portanto, são casos raros, mas 
que ainda acontecem”, afirma o gineco-
logista da PUC Carlos Tadayuki Oshikata. 
“Nos grandes hospitais, são no máximo 
cinco casos por ano”.  
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Contando com esta “equipe”, segundo 
a psicóloga, a paciente tende a se sentir 
mais acolhida. “É difícil para a mulher 
aceitar a não existência da gestação e 
também voltar para casa, de onde saiu 
grávida, sem barriga ou bebê no colo. Por 
isso, é preciso formar essa ‘rede’ para ga-
nhar a confiança dela e, em uma conversa 
franca, informá-la sobre a pseudociese, 
mas sem fazer qualquer tipo de julga-
mento”, alerta.

A partir de então, além de acompa-
nhamento com um médico psiquiatra, 
que geralmente indica a psicoterapia, 
que pode ou não ser associada ao uso de 
medicamentos, a acolhida da família e 
das pessoas mais próximas é fundamen-
tal. “A mulher precisa ser ouvida e receber 
carinho, apoio e compreensão, pois essa 
vivência também traz muito sofrimento 
para ela”, ressalta a psicóloga Mariana 
Gonçales, do Caism.

“Fazendo o tratamento corretamente 

e, inclusive, descartando possíveis pro-
blemas orgânicos, como miomas e cistos 
de ovário, por exemplo, o corpo dessa 
paciente volta ao normal em aproxima-
damente seis meses”, explica o ginecolo-
gista Carlos Tadayuki Oshikata, da PUC-
Campinas, que reafirma a importância 
do acompanhamento psicológico para 
que a mulher fique curada e não corra ris-
co de recidiva, que acontece em 5% dos 
casos.  4

Mariana Gonçales, 
psicóloga do Caism: 

“Entre as causas
mais comuns estão 

conflitos com a 
sexualidade e o medo

de perder o 
companheiro”


