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RESUMO 

 

A depressão pode ser considerada um problema de saúde pública mundial, pois 

é uma das principais causas de incapacidade entre as mulheres, sendo o período 

gravídico-puerperal a fase com maior prevalência de sintomas de depressão e 

ansiedade. O objetivo desse estudo foi identificar o perfil epidemiológico de 

mulheres no período gestacional com sinais e sintomas de Depressão em uma 

Maternidade de Referência de alto risco. Tratar-se de uma pesquisa de campo, 

quantitativo de caráter exploratório, realizada em uma Maternidade de 

Referência de alto risco localizada no Estado de Alagoas. Após a análise de 25 

prontuários que se enquadravam com as variáveis, percebeu-se que 

apresentaram: 18% ansiedade, 36% 15 a 20 anos, 72% desempregadas, 40% 

ensino fundamental, 60% casadas, 36% vive com marido e filhos, 52% terceiro 

trimestre, 52% multíparas, 48% gravidez não planejada, mas aceite por ambos. 

Conclui-se que é fundamental para os profissionais da saúde, o conhecimento 

acerca dos fatores que contribuem para evolução da depressão, visto a 

necessidade desses oferecerem uma assistência apropriada a essas gestantes.  
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ABSTRACT 

 

Depression can be considered a worldwide public health problem. It is one of the 

main causes of disability among women, with the pregnancy-puerperal period 

being the phase with the highest prevalence of symptoms of depression and 

anxiety. The objective of this study was to identify the epidemiological profile of 

women in the gestational period with signs and symptoms of depression in a high-

risk reference maternity ward. This is an exploratory, quantitative field research 

conducted in a high-risk Reference Maternity located in the State of Alagoas. 

After analyzing 25 medical records that fit the variables, it was found that they 

presented: 18% anxiety, 36% 15 to 20 years, 72% unemployed, 40% elementary 

school, 60% married, 36% live with husband and children, 52% third trimester, 

52% multiparous, 48% unplanned pregnancy, but accepted by both. It is 

concluded that it is fundamental for health professionals, knowledge about the 

factors that contribute to the evolution of depression, given the need for them to 

offer appropriate care to these pregnant women. 

 

Keywords: Epidemiology, Pregnant Women, Depression, Signs and symptoms. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A depressão pode ser considerada um problema de saúde pública mundial. É 

uma das principais causas de incapacidade entre as mulheres, sendo o período 

gestacional a fase com maior prevalência de sintomas de depressão e 

ansiedade, durante a gestação as mulheres enfrentam profundas mudanças 

físicas, emocionais, familiares e de papel social, que também se relacionam a 

uma vulnerabilidade aumentada para o desenvolvimento de transtornos mentais 

(PEREIRA, et al. 2015).             

Em decorrência dessas transformações, a mulher pode apresentar medos, 

dúvidas e angústias quanto à sua capacidade de cuidar do bebê, ao querer ou 

não estar grávida, essas transformações que ocorrem com a mulher no período 

gravídico-puerperal proporcionam condições para o desenvolvimento da 
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depressão e de outras patologias de ordem psíquica das mães (GREINERT, 

MILANI, 2015). 

Define-se depressão como um transtorno mental comum, caracterizado por 

tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimento de 

culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite. Mesmo 

havendo um consenso que a depressão gestacional pode ocasionar problemas 

no binômio materno-fetal tendo origem no período pré-concepcional, existem 

poucas pesquisas científicas, chegando ao ponto de conceituar que a depressão 

gestacional está sendo negligenciado (AOYAMA, et al. 2018). 

Período gestacional é marcado na vida de todas as mulheres pelo processo da 

gestação, várias alterações emocionais, procedente de fatores sociais e 

psicológicos, que estimula no desenvolvimento da gestação e também no bem-

estar da díade mãe-filho, neste período as gestantes constituem um processo 

mais vulnerável do que sua vida habitual (CARDILLO, et al. 2016).    

Além do sofrimento para a própria mulher, essas manifestações podem interferir 

no processo adequado de desenvolvimento fetal, aumentam o risco de eventos 

adversos na gestação para mãe e feto como pré-eclâmpsia, podendo associar-

se a resultados obstétricos desfavoráveis como parto prematuro e baixo peso ao 

nascer (LIMA, et al. 2017). 

Esses aspectos podem acontecer com mulheres de todas as idades, classes 

sociais e de todos os níveis escolares, ela pode ocorrer com mulheres que 

desejam muito ter um filho ou aquelas que não aceitam o fato de ter engravidado, 

pode ocasionar-se no nascimento do primeiro, segundo, terceiro filho ou de 

outros (ARRAIS, MOURÃO, FRAGALLE, 2014). 

Podem ser causas determinantes para a depressão gestacional: primípara ser 

mãe solteira, conflitos e falta de apoio conjugal, evento de vida estressante, 

como perda de emprego ou morte de familiares, falta de apoio familiar e social, 

histórico pessoal ou familiar de doença psiquiátrica, mas principalmente a 

existência de episódios depressivos anteriores e durante a gravidez (ARRAIS, 

MOURÃO, FRAGALLE, 2014). 

Diante de tais considerações, emerge como questão de pesquisa: Quais os 

aspectos epidemiológicos das mulheres no período gravídico gestacional com 

sinais e sintomas de Depressão atendidas em uma maternidade pública do 

Estado de Alagoas? Observa-se de forma bastante subjetiva que, não 
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identificados precocemente os sintomas depressivos podem acarretar grande 

sofrimento psíquico ou até mesmo a depressão em mulheres no período 

gravídico-puerperal (TOLENTINO, MAXIMINO, SOUTO. 2016). 

A relevância da pesquisa é notória e indica que o período gestacional ocorre a 

maior prevalência de transtornos mentais nas mulheres, principalmente no   

primeiro e no terceiro trimestre que segundo Julião (2018) é onde ocorre 

modificações físicas e emocionais, sendo que a maioria dessas gestantes não 

são diagnosticadas com depressão, e tão pouco recebem o tratamento 

adequado.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral: Identificar o perfil epidemiológico de 

mulheres no período gravídico gestacional com sinais e sintomas de Depressão 

em uma maternidade pública do Estado de Alagoas. 

De acordo com Moura (2015) é evidente que a equipe de saúde é fundamental 

para a prevenção, ou recuperação da depressão neste período de extrema 

importância na vida da mulher. Cabendo o Enfermeiro no pré-natal oferecer 

orientações antecipadas, avaliar continuamente a saúde mental das gestantes 

oferecendo intervenções terapêuticas de Enfermagem. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo, quantitativo de caráter 

exploratório. Segundo Piana (2009) a pesquisa de campo tem objetivo coletar 

informações, é necessário que o pesquisador precisa comparecer ao local do 

episódio ocorrido e coletar conjunto de informações que serão posteriormente 

documentadas.               

O estudo quantitativo de acordo com Silva, Knechtel (2016) é uma modalidade 

de pesquisa que atua sobre um problema humano ou social, baseando-se no 

teste de uma teoria, composta por variáveis quantificadas em números, 

analisadas de modo estatístico, com o objetivo de determinar se as 

generalizações previstas na teoria se sustentam ou não.         

Os estudos de caráter exploratório são aqueles que procuram o descobrimento 

de ideias e intuições, na tentativa de ganhar familiaridade com o episódio a ser 

estudado, tendo como objetivo aprimorar, esclarecer e atualizar conceitos e 
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ideias, visualizando a formulação de problemas mais específicos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores (OLIVEIRA, 2011).                    

A coleta da pesquisa ocorreu em uma Maternidade Referência de Alto Risco, 

localizada no Estado de Alagoas, sendo autorizada pelo setor de Gerência 

Docente Assistencial (GDA), através do serviço de arquivamento médico 

(SAME), considerando os prontuários de admissões ocorridas entre janeiro a 

junho de 2019 (Anexo 1).             

No decorrer do estudo, foram observados 310 prontuários de pacientes 

gestantes que receberam atendimento psicológico nos períodos de janeiro a 

junho de 2019, onde as gestantes tiveram assistências devido ao seu quadro 

emocional.                 

A amostra foi feita através de um processo de amostra por conveniência, levando 

em conta as análises existente. As amostras são obtidas de forma não aleatória, 

esse método também pode ser empregado em questionários (FREITAG, 2018). 

Os dados foram levantados através de prontuários de gestantes que 

apresentaram sinais e sintomas de depressão, utilizando formulários 

estruturados (Apêndice 1) conforme o instrumento composto por questões 

acerca das características sociodemográficas usando as seguintes variáveis: 

idade, profissão, escolaridade, estado civil, agregado familiar, idade gestacional 

e números de filhos.             

Os estudos foram analisados e organizados através de tabelas, de modo a 

possibilitar a análise da distribuição dos casos de mulheres com sinais e 

sintomas de depressão de acordo com as variáveis selecionadas pelo estudo. 

Não foi possível analisar os prontuários que estavam ilegíveis ou incompletos.  

A pesquisa de dados foi concluída ao contemplar os 25 prontuários com as 

variáveis projetadas, comprovando a informação do setor de Psicologia que a 

média de gestantes atendidas com esse perfil por semestre é em torno de 25.  

Para realização desta pesquisa foram respeitadas as recomendações 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) através das Resoluções 

466/2012 e 510/2016, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

através da Plataforma Brasil, sob o Parecer de nº 3.600.507, no dia 25 de 

setembro de 2019 (anexo 2).        
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3 RESULTADOS   

Diante dos dados coletados, os resultados serão apresentados em tabelas e 

gráficos referente a caracterização da amostra. Foram selecionadas 25 

gestantes que se enquadravam com as variáveis. O Quadro 1 mostra os sinais 

e sintomas que cada gestante obteve durante a gestação. Onde 18% 

apresentaram ansiedade, 11% medo e choro, 10% tristeza, 9% angustia, 8% 

preocupação e insegurança, 7% deprimida, 5% inapetência, 4% assustada, 3% 

vergonha e 2% tentativa de suicídio.           

De acordo com o Quadro 2, observa-se que em relação à idade houve 

predomínio da faixa etária de 15 a 20 anos (36%). Quanto a ocupação, 40% são 

apenas estudantes, 32% desempregadas e 28% são empregadas. Neste estudo 

pode-se verificar que o nível de escolaridade predominante foi o ensino 

fundamental, 10 (40%) e 15 (60%) das mulheres são casadas. No que diz 

respeito ao número de moradores do domicílio, o que obteve a maior prevalência 

foi gestantes que vive com maridos e filhos 9 (36%).                  

Em relação à gestação atual, constatou predominância no terceiro trimestre 13 

(52%), e no primeiro com trimestre com 8 (32%). 12 gestantes eram primíparas 

que obteve 48% e 13 gestantes eram multíparas que obteve a maior prevalência 

de 52% (Quadro 3). De todas as 25 gestantes nenhuma gestação foi planejada. 

Porém o Quadro 4, mostra que, 48% não foram planejadas/inespecíficas que 

não foram identificadas, se foram ou não aceitas pelos pais, mas 12% das 

gestações não foram planejadas, mas aceitas por ambos os pais e 40% não 

planejada e aceita por apenas um dos pais. 

 

Quadro 1: Gestantes com sinais e sintomas de depressão atendidas em uma 

maternidade de referência de alto risco no período de janeiro a junho de 2019. 

Sinais e sintomas N % 

Medo  15 11% 

Triste 13 10% 

Insegurança 11 8% 

Ansiedade 24 18% 

Preocupação 11 8% 
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Choro 15 11% 

Angústia 12 9% 

Deprimida 9 7% 

Vergonha 4 3% 

Assustada 5 4% 

Inapetência 7 5% 

Insônia 5 4% 

Tentativa de suicídio 2 2% 

Total 133 100% 

Fonte: pesquisa (2019) 

 

Quadro 2: Distribuição dos aspectos sociodemográficos de gestantes com sinais 

e sintomas de depressão atendidas no período de janeiro a junho 2019. 

 

Faixa etária N % 

15 a 20 9 36% 

21 a 25 8 32% 

26 a 30 3 12% 

31 a 35 4 16% 

36 a 40 1 4% 

Total 25 100% 

   

Profissão N % 

Estudantes 10 40% 

Empregadas 7 28% 

Desempregadas 8 32% 

Total  25 100% 

   

Escolaridade N % 

Analfabeta 1 4% 

Ensino fundamental 10 40% 

Ensino médio 9 36% 

Nível técnico 4 16% 

Nível superior 1 4% 

Total 25 100% 

   

Estado Civil N % 

Solteiras 10 40% 

Casadas 15 60% 

Total 25 100% 

   

Agregado familiar N % 

Sozinha 1 4% 
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Vive com marido 6 24% 

Vive com os pais 7 28% 

Vive com marido e filhos 9 36% 

Vive com amigas 2 8% 

Total 25 100% 

Fonte: pesquisa (2019) 

 

Quadro 3: Características obstétricas das gestantes com sinais e sintomas de 

depressão atendidas no período de janeiro a junho de 2019. 

Características obstétricas N % 

Idade gestacional   

1° Trimestre 8 32% 

2° Trimestre 4 16% 

3° Trimestre 13 52% 

Total 25 100% 

   

Número de filhos N % 

Primíparas 12 48% 

Multíparas 13 52% 

Total 25 100% 

Fonte: pesquisa (2019) 

 

Quadro 4: Planejamento familiar das gestantes com sinais e sintomas de 

depressão atendidas no período de janeiro a junho de 2019. 

A gravidez: N % 

Planejada 0 0% 

Não planejada/ inespecífica  12 48% 

Não planejada mas aceite por ambos os 
pais 

3 12% 

Não planejada e aceite por apenas um dos 
pais 

10 40% 

Total 25 100% 

Fonte: pesquisa (2019) 
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4 DISCUSSÕES 

 

A gravidez é um processo fisiológico, que envolve mudanças físicas, sociais, 

psicológicas e hormonais, entretanto, em meio a este processo, as gestantes 

podem desenvolver patologias ou agravar condições preexistentes em 

decorrência da gravidez, essa condição está denominada como gestação de alto 

risco e, que pode resultar em complicações fetais e maternas (MELO, et al. 

2016). 

Neste estudo foi observado que os sintomas depressivos mais frequentes 

apresentados foram: ansiedade, medo, choro, tristeza, angústia, insegurança, 

havendo também algumas tentativas de suicídio.  

De acordo com Coutinho (2015) a depressão apresenta-se como sintomas 

principais, o humor deprimido; melancolia profunda na maior parte do tempo; 

sensação de vazio; aperto no peito; muitas vezes perda de interesse ou de 

prazer em atividades que antes gostava; alteração de sono (insônia ou excesso 

de sono); alterações do paladar e inapetência; sensação de inutilidade e de 

culpa; dificuldade de concentração e indecisão; sensação de desesperança; de 

desamparo; de falta de energia; pensamentos de morte. 

Os achados confirmam que os sinais e sintomas identificados tiveram 

prevalências em: adolescentes, jovens-adultas de 15 a 20 anos, gestantes 

estudantes, com nível de escolaridades baixo (ensino fundamental), casadas 

que convivem com maridos/filhos, onde nenhuma dessas gestações foram 

planejadas. 

Thiengo, et al (2012). Afirma que os fatores sociodemográficos, idade, profissão, 

escolaridade, estado civil, reside com marido/companheiro foram fatores 

associados à depressão na gestação. Foram identificados maior risco no 

primeiro e terceiro trimestre da gestação, entre as gestantes multíparas (dois ou 

mais partos) e gravidez não planejada. 

O período gestacional ocorre a maior prevalência de transtornos mentais nas 

mulheres, principalmente no primeiro e no terceiro trimestre que é onde ocorrem 

alterações psicossociais e fisiológicas sendo que a maioria dessas gestantes 

não são diagnosticadas com depressão, e tão pouco recebem o tratamento 

adequado (GUIMARÃES, et al. 2019). 



10 
 

A multiparidade também surgiu como fator de risco significativo para o 

desenvolvimento de depressão o que pode ser explicado pelo estresse e 

sobrecarga na família quando a mulher já tem outros filhos (HARTMANN, SASSI, 

CESAR, 2017). 

A gravidez não planejada, pode levar à consequências desastrosas, como 

grandes conflitos na vida da mulher, sendo um dos principais fatores para o 

desenvolvimento da depressão, também trazendo implicações para a saúde da 

criança, da mãe e da família (ARAÚJO, 2017). 

Os dados apresentados mostram a necessidade de novas ações na atenção às 

gestantes, principalmente durante as realizações de consultas do pré-natal, 

visando oferecer uma assistência de qualidade com acompanhamento 

multiprofissional em sua gestação.  

Os sinais e sintomas de depressão apresentado durante a gestação foram 

fatores de riscos para a possibilidade de adquirir a depressão em si. A equipe de 

enfermagem e as equipes da saúde que atendem o pré-natal podem ser de 

grande ajuda para identificar esses fatores, a partir de um acompanhamento 

precoce, reduzir o risco dessa condição. 

Esses sintomas deduz um forte impacto negativo na qualidade de vida referente 

com a saúde de maneira geral. A relação familiar apresenta-se, como fator 

importante para o cuidado da qualidade de vida das gestantes depressivas, 

devido à necessidade que essa gestante encontra para moldar o seu quadro 

fisiopatológico ao se inserir na sociedade (COUTINHO, et al. 2015). 

Na interpretação dos resultados desse estudo, foi evidenciado uma grande 

necessidade de uma atenção à saúde mental, pois a gestação é um processo 

onde ocorre grandes transformações na vida das mulheres. 

  

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo através dos 25 prontuários das gestantes, possibilitou conhecer o perfil 

epidemiológico de mulheres no período gestacional com a presença de sinais e 

sintomas depressivos, além de alguns fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da depressão em si. 

Os resultados permitiram avaliar as variáveis que mais se identificaram com os 

surgimentos de sinais e sintomas de depressão na gestação. Ao analisar os 
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estudos, foi possível confirmação desses, que gestantes no primeiro e terceiro 

trimestre, multíparas, gravidez não planejada, idade precoce de adolescentes, 

jovens-adultas de 15 a 20 anos, desempregadas com baixa escolaridade, 

casadas que convivem com maridos e filhos estão propensas a desencadear a 

doença. 

Portanto saber sobre esses aspectos é fundamental para os profissionais da 

saúde, conhecendo os fatores determinantes que contribuem para evolução da 

doença, oferecendo uma assistência apropriada a essas mulheres. Assim, 

construindo estratégias visando à melhoria na assistência de enfermagem, que 

é o verdadeiro papel dos enfermeiros. 
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APÊNDICE 1 

 
A realização dessa pesquisa tem requisito parcial a obtenção do trabalho de 

conclusão de curso de Enfermagem do Centro Universitário Tiradentes – UNIT 

de Maceió AL, pretende-se levar a cabo uma investigação cujo objetivo é avaliar 

os níveis de sinais e sintomas depressivos em mulheres gestantes.  

 

ESTE QUESTIONÁRIO É DESTINADO APENAS A PRONTUÁRIOS DE 

MULHERES GESTANTES COM SINAIS E SINTOMAS DEPRESSIVOS. 

  

Código______  

Dados Demográficos  

Data: ______  

Idade da gestante: ______  

Estado Civil:  

(  ) Solteira (  ) Casada/Viver Junto (  ) Divorciada/Separada (  )Viúva 

Escolaridade:  

Gestante  

(  ) Analfabeto  

(  ) Ensino fundamental 

(  ) Ensino médio 

(  ) Nível técnico 

(  ) Nível superior  

 

 

Situação Socioprofissional  

(  ) Empregado (  ) Desempregado (  ) Outra_____  

Se empregado especifique qual a sua profissão  

Gestante: 

______________________________________________________________  
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Agregado Familiar  

(  ) Vive sozinha 

(  ) Vive sozinha com os filhos  

(  ) Vive com o marido/companheiro  

(  ) Vive com os pais  

(  ) Vive com o marido/companheiro e os filhos  

(  ) Vive com amigas/colegas  

Outro: 

 

Dados Clínicos  

A) Gravidez  

Semanas de gravidez: ______________________  

A gravidez foi:  

(  ) Planejada/Desejada  

(  ) Não planejada 

(  ) Não planejada mas aceite por ambos os pais  

(  ) Não planejada e aceite por um dos pais (especifique se o pai ou a 

mãe)_________________________________________________________ 

 

Número de filhos vivos: _____________________  

Número de gestações anteriores: _____________   

 

A gestação atual foi antecedida de:  

(  ) Abortos espontâneos  

(  ) Normal  

(  ) Outros___________________________________________________ 

 

B) Sinais e sintomas apresentados 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________ 
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ANEXOS 1 
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ANEXO 2 
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