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Resumo 

A Depressão Pós-natal é uma perturbação psicopatológica com grande impacto 

comunitário, com incidência populacional de 10 a 20 % que, numa 

percentagem elevada de casos, é grave e prolongada. 

O nosso estudo teve os seguintes objectivos: estudar a incidência da depressão 

pós-natal na nossa população e analisar a sua associação com variáveis psico-

sociais seleccionadas. 

A investigação foi realizada no Hospital de S. Sebastião E.P.E., em Santa Maria 

da Feira. Participaram neste estudo 66 grávidas, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 35 anos, clientes da Consulta Externa de Obstetrícia do 

referido hospital, no período compreendido entre Julho de 2005 e Agosto de 

2006. 

Antes de iniciarem a sua colaboração, todas as participantes foram informadas 

dos objectivos e metodologias do estudo e assinaram um termo de 

consentimento informado. O desenho era longitudinal, sendo as participantes 

seguidas desde a 36ª semana de gravidez até às 6 semanas pós-parto. 

Utilizamos os seguintes instrumentos de recolha de dados: para a avaliação dos 

sintomas de ansiedade e de depressão, usamos o Hospital Anxiety and 

Depression Scale, de Zigmond e Snaith; para a detecção da depressão, 

aplicamos o Edinburgh Postnatal Depression Scale, de Cox, Holden e Sagovsky; 

para a avaliação de traços de personalidade prévia, usamos o Eysenk 

Personality Inventory, de Eysenk e Eysenk; para a avaliação de extensão e 

funcionamento da rede de suporte social, administramos o Social Support 

Network Inventory, da Flaherty, Gaviria e Patnak; para classificação do estrato 

sócio-económico, aplicamos a Escala de Graffar; e, por último, elaboramos um 

questionário para recolha de outros dados sócio-demográficos e clínicos de 

interesse para o estudo. 

No primeiro momento de avaliação (36ª semana de gravidez), foram entregues 

às mulheres os questionários para o segundo (2ª semana pós-parto) e terceiro 

momento (6ª semana pós-parto), que, após preenchimento, deveriam ser 
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devolvidos por correio. Para que não ocorressem esquecimento, contactamos 

telefonicamente as mães, nas alturas respectivas. 

Os resultados evidenciaram que a depressão tinha uma prevalência 

significativamente maior no período pós-natal (23,3%) do que na gravidez 

(3,0%), com um pico de ocorrência situado na 6ª semana, e que a ocorrência 

desta perturbação se associava com as características de personalidade prévia, 

nomeadamente com uma cotação elevada na escala de neuroticismo, bem 

como com uma rede de suporte social mais reduzida e pior funcionante e com a 

ocorrência de um parto anterior distócico. Neste estudo, obtivemos também 

dados sobre os maridos/companheiros das participantes, e pudemos, por isso, 

comparar prevalências e estudar a forma como a depressão num dos elementos 

do casal se reflectia no outro; os resultados permitiram-nos constatar que as 

mulheres apresentavam prevalências mais elevadas de depressão do que os 

maridos/companheiros e que existiam indícios de que a depressão nos maridos 

aumentava a probabilidade de depressão nas participantes do nosso estudo 

(embora este elemento não apresentasse significado estatístico).   
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Abstract 

The main purposes of this study were to study the prevalence of Postnatal 

Depression in a population of Portuguese mothers of the region of Porto, and to 

analyze its association with selected psychosocial variables. Therefore, we 

conducted an investigation at the prenatal consultation of Hospital S. Sebastião, 

in Vila da Feira, including 66 pregnant women, prospectively followed from 36th 

week of pregnancy until 6th week postpartum. 

All the participants were thoroughly informed about the purposes and the 

methodologies and filled a formal consent, before beginning their participation 

in the study. In this research, we used the following assessment instruments: 

the Hospital Anxiety and Depression Scale, Zigmond e Snaith, for evaluating the 

symptoms of anxiety and depression; the Edinburgh Postnatal Depression 

Scale, Cox, Holden, Sagovki, for the detection of depression; the Eysenk 

Personality Inventory, Eysenck e Eysenck, for the measurement of personality 

traits; the Social Support Network Inventory, Flaherty, Gaviria, Pathak, for the 

assessment of size and functioning of the social support network; the Graffar 

Scale and interview for the assessment of social economic strata; and, finally, 

we constructed a questionnaire to collect other socio-demographic and clinical 

data. 

At 36th week of pregnancy, women filled Graffar, socio-demographic 

questionnaire, SSNI, HADS and EPDS, and they received a set of questionnaires 

to be filled and returned by mail to us, at 2nd and 6th week after birth. To avoid 

blank questionnaires and drop-outs, we contacted every women by phone, to 

remember them about the moment of filling the questionnaires. 

Our results showed a postnatal peak on the prevalence of depression, specially 

at 6 weeks after birth. They emphasized also an association of postnatal 

depression with neurotic traits, small and malfunctioning social support network 

and previous eutocic delivery. Compared to their partners, women have higher 
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prevalence of depression and seem to raise their proneness to depress 

whenever their husbands were depressed. 
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0. Introdução 

A vivência da maternidade é um processo complexo, que implica grandes 

transformações e adaptações no seio da família e na comunidade. Ao longo 

deste intenso processo, ocorrem momentos de felicidade associados ao 

surgimento de um novo membro na família, mas também, em alguns casos, se 

iniciam perturbações emocionais graves, como a Depressão Pós-Natal (D. P. 

N.). 

A D. P. N. é uma perturbação psicopatológica de grande impacto comunitário, 

cuja incidência tem sido calculada entre 10% a 20% das mulheres após o 

nascimento de um filho (1,2,3,4,). Vários autores estudaram os efeitos nocivos da 

depressão pós-natal e salientaram, entre outros, consequências no 

relacionamento conjugal, na adaptação do marido/companheiro ao nascimento 

do filho, e no desenvolvimento cognitivo, afectivo e social do bebé (1,2). Estes 

dados assumem particular relevância numa época em que, por um lado, 

melhoraram os meios clínicos e farmacológicos para o controle e tratamento da 

depressão, mas, por outro, se aprofundou o isolamento e o desenraizamento 

social nas sociedades urbanas, e em que as pessoas deprimidas, como alguns 

casais que recentemente assumiram o papel de pais, se sentem muitas vezes 

encerradas em si próprias e sem possibilidade de recorrerem a ajuda 

terapêutica. 

Tem sido estudado o papel de diversas variáveis na génese dos distúrbios 

psicopatológicos do puerpério; são exemplo disso, algumas de cariz 

demográfico - como a idade (5), a paridade (6), o estatuto marital (7), o nível 

educacional (8) – clínico – como a ocorrência anterior de psicopatologia (5,7,9, 

10), a ocorrência de distúrbio psicológico durante a gestação (11) - psicossocial 

– como suporte social (5,7,9,10), relação marital (12,13, 14, 15), vida familiar (8), 

acontecimentos de vida (6,9,12), stress (7,16, 17), dificuldades sócio-profissionais 
(5,6,18), a sensibilidade interpessoal e o neuroticismo (6), a auto-estima materna 



 14

(19,20), o auto-criticismo e a auto-aceitação (21,22), os estilos de coping (23) e os 

estilos de vinculação (24), - e biológico.   

Actuam, potencialmente como factores de risco emocional, os antecedentes 

psiquiátricos maternos (25,26,27,28), bem como a história de distúrbios 

psiquiátricos em fases anteriores do período pós-natal (15,16,17,18). Por outro lado, 

outros autores referem que a idade da mulher, a religião e a etnia não estão 

relacionados com os transtornos psíquicos da fase puerperal (7,12,14,29,30.31). 

Em relação aos factores psicossociais, vários autores destacam as dificuldades 

na relação conjugal (3,4,6,9,32), a ocorrência e intensidade de acontecimentos de 

vida (por exemplo, por perda de um dos pais ou por morte do bebé, por 

anormalidade na gravidez ou no parto, por história de infertilidade no casal, por 

perda anterior de um outro filho, ou por casamento forçado), as dificuldades 

adaptativas de longa duração (inclusive, a desarmonia no casamento, o estado 

civil de solteira e circunstâncias sociais de pobreza), e a inexistência ou 

fragilidade da rede de suporte social (4,12). Quanto à importância da gravidez ter 

sido ou não desejada, ainda não há um consenso entre os autores (4,12).  

Os dados de estudos populacionais realizados em diferentes países e culturas 

têm vindo a permitir no futuro definir quais as grávidas/puérperas “em risco”, 

de forma a detectar e intervir precocemente nos transtornos emocionais do 

período pós-natal e a possibilitar acções preventivas imediatas. Os benefícios 

dessa actuação não se restringem ao bem-estar das mães, mas também se 

reflectem positivamente nas crianças e nas famílias. Assim, de acordo com 

várias investigações científicas realizadas, as desordens depressivas das mães 

influenciam negativamente o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos 

recém-nascidos (33,34) e aumentam o risco de morbilidade psiquiátrica dos 

respectivos maridos (35,36,37). 

Embora ainda não estejam completamente esclarecidos os mecanismos pelos 

quais a depressão materna afecta o desenvolvimento dos filhos, alguns autores 

sugerem que o modo perturbado como a mãe deprimida interage com o recém-
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nascido, numa fase crucial do processo de vinculação, constitui um dos canais 

pelo qual a aprendizagem e o desenvolvimento vão ser afectados (26,27,38,39).  

Vários estudos têm demonstrado que as mulheres têm, comparativamente com 

os homens, uma maior propensão para deprimir a seguir ao nascimento de um 

filho. Contudo, os seus autores referem que os homens apresentam incidências 

e prevalências significativamente maiores no período pós-natal do que em 

outros períodos da vida (26,27,28). 

Uma das questões que se tem colocado relativamente à D. P. N., é a de saber 

se o nascimento do bebé tem uma acção desencadeante da patologia 

depressiva, ou se a depressão ocorre nesta altura como poderia ocorrer em 

qualquer outro momento da vida dos pais, em resposta a factores ambientais 

ou endógenos não específicos deste período. 

Algumas investigações epidemiológicas, com a inclusão de grupos controlo, 

permitiram concluir que a incidência de perturbação depressiva é 

significativamente maior nas mulheres puérperas do que nas não puérperas, 

demonstrando que o nascimento tem um papel desencadeador neste tipo de 

perturbação (28,40). Também, foi demonstrado que, quer em mães, quer em 

pais, a depressão apresenta uma proporção significativamente maior de novas 

incidências, comparativamente com os casos que se prolongam de outros 

períodos da vida, do que qualquer outra forma de psicopatologia (41,42). 

Pretendemos, pois, neste estudo, estudar o papel de alguns factores 

psicossociais na génese da depressão e analisar a existência de eventuais 

subtipos de DPN com características etiológicas diferenciadas, contribuindo para 

um esclarecimento mais profundo da natureza desta patologia. Procuramos 

também coligir dados que permitissem identificar grupos mais vulneráveis e 

simultaneamente dotar-nos de uma maior capacidade de intervenção junto 

deles. 

Esta monografia apresenta-se em duas partes fundamentais: A primeira parte, 

descreve o enquadramento teórico que fundamentou o estudo, fruto de uma 
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pesquisa bibliográfica exaustiva, essencial para a definição de um projecto, para 

a colocação de questões e de hipóteses, para o estabelecimento de objectivos e 

para a escolha de caminhos metodológicos a seguir (43). 

Na segunda parte, procuramos explanar os diferentes aspectos da investigação 

assentes sobre um conjunto de hipóteses, que procuraram construir evidência 

cumulativa no conhecimento epidemiológico, etiológico e clínico sobre o 

assunto. Apresentamos os objectivos que nos propusemos alcançar, 

caracterizamos a nossa amostra populacional, e descrevemos os instrumentos 

de recolha de dados utilizados nos três momentos de avaliação; finalmente, 

relatamos os resultados obtidos, analisando-os pormenorizadamente, de forma 

a poder extrair conclusões e reflectir criticamente sobre eles.  
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1. Revisão dos Dados Publicados sobre 

Psicopatologia Peri-Natal 

1.1. O período pré-natal 

O esforço para compreender as razões e desencadeantes da Depressão Peri-

natal impõe ao investigador a necessidade de abrir o campo de abordagem, 

procurando conhecer de forma aprofundada as experiências vivenciadas pelas 

mulheres ao longo da gravidez e no período pós-natal e a sua adaptação ao 

longo do processo da maternidade. Assim, decidimos iniciar esta parte da 

monografia com uma descrição do período pré-natal e do parto, antes de 

passarmos em análise o período pós-natal. 

A gravidez é um período de intensa construção e desenvolvimento pessoal (44). 

Tem origem no processo de fecundação e termina com o nascimento de um 

novo ser. Todo este processo obriga as futuras mães a um esforço de 

adaptação e reajustamento aos níveis biológico, psicológico, e social (45). A 

partir das 38 a 42 semanas de gestação, as mulheres grávidas são 

confrontadas com o nascimento de um novo ser, o que as conduz ao 

desempenho de um novo papel social. Para conseguirem realizar uma 

harmoniosa adaptação à gravidez e à maternidade, as mulheres necessitam de 

ultrapassar com sucesso um conjunto de tarefas desenvolvimentais que 

caracterizam este período (46). São exemplo disso, a aceitação das modificações 

físicas da gravidez, a adaptação à imagem corporal, a reformulação do 

relacionamento com os pais e com o cônjuge ou companheiro, a aceitação do 

bebé como pessoa separada e a reformulação da sua identidade pessoal.   

É, pois, um período de crescente exigência psico-emocial, que se tornará 

indispensável para uma adaptação saudável ao papel materno (2). 
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Durante toda a gravidez, as mulheres preparam-se para dar origem a um novo 

ser, o que implica psicologicamente um envolvimento crescente com o feto, que 

continua após o nascimento do bebé. 

Iremos, ao longo das próximas páginas, analisar como as mulheres vivenciam a 

gravidez até ao momento em que, pela primeira vez, têm contacto visual com 

os bebés. 

1.2. A experiência da gravidez 

Durante a gravidez, a mulher sofre mudanças físicas, emocionais e sociais, e 

modificações nas actividades profissionais que dão origem a alterações mais ou 

menos profundas dos hábitos de vida.  

A gravidez nem sempre resulta de um desejo, de um planeamento e de uma 

preparação cuidada dos pais. Contudo, mesmo desejada e planeada, vivida com 

grande intensidade, alegria e responsabilidade, traduzir-se-á em esforço 

adaptativo para o casal.  

Também esse desejo leva cada vez mais a uma procura de consultas pré- 

concepcionais por parte da mulher ou do casal, como forma de obter ajuda 

especializada. De igual modo, aquando da suspeita de gravidez, o recurso aos 

serviços de saúde aumenta em função de uma consciencialização crescente 

acerca dos cuidados a ter com a mulher em prol do seu bem-estar e, 

principalmente, do bem-estar do bebé (47). 

Durante a gravidez, a mulher focaliza muito a atenção nas transformações 

corporais e oscilações emocionais que se lhe deparam. Embora as experiências 

durante a gravidez sejam muito diversas, as dificuldades em lidar, com os 

sintomas físicos e psicológicos da gestação, estão muitas vezes presentes (48). 

Assim, este período é caracterizado por uma grande ambivalência de 

sentimentos: por um lado, o nascimento de um filho constitui um momento 

desejado, mas por outro, contém um risco elevado de evolução psicopatológica 



 19

com possíveis repercussões para o equilíbrio da família e para a sua vida futura 
(49). 

As investigações realizadas neste âmbito constataram, de uma forma geral, 

que, no segundo trimestre de gravidez, a maioria das grávidas tem uma 

percepção positiva das suas competências maternas. De sondagens realizadas 

às cognições e emoções sentidas pelas mulheres, foi também possível verificar 

que a maioria considera que tem apoio satisfatório por parte das pessoas 

próximas, que está moderadamente preocupada com o seu bem-estar próprio e 

o do bebé, e que antecipa dor e medo do parto, embora o planeie. No terceiro 

trimestre, a antecipação de dor, o medo, as preocupações com a saúde, a falta 

de controlo e confiança intensificam-se, apesar do nível de preparação e de 

planeamento do parto serem superiores (50).  

À medida que se aproxima a data provável de parto, a ansiedade sobre a 

situação do parto aumenta, assim como as preocupações, medos, incertezas e 

sentimentos de perigo, e, neste contexto, a informação ou a sua ausência 

podem ser decisivas (51). 

 
Tabela 1 – Sentimentos usuais durante os diferentes trimestres de gravidez 

 

Sentimentos Confortáveis Sentimentos Desconfortáveis 

1º Trimestre 

Prazer pelo cumprimento do papel reprodutivo. 

Prazer pelo maior estatuto e atenção por parte 

da família e amigos. 

Prazer pela bem sucedida transição para o 

estado adulto. 

Sentimento aumentado de bem-estar. 

Partilha de uma experiência com a própria mãe.

Rejeição da gravidez ou sentimentos 

confusos acerca da gravidez. 

Percepção do feto como invasor e 

indesejável. 

Receio de anormalidade de feto, culpa por 

beber ou fumar. 

Ansiedade por causa de aborto espontâneo 

repetido ou interrupção voluntária anterior. 

Competição com a própria mãe. 
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2º Trimestre 

Aumento da ligação ao feto. 

Prazer de ver o bebé nos exames ecograficos. 

Maior distanciamento dos compromissos de 

trabalho. 

Aceitação social por parte de outras mães. 

Iniciar preparativos para o nascimento. 

Aversão à mudança no corpo. 

Sentimento de perda de poder de atracção. 

Ressentimento pela limitação de actividade e 

abandono do trabalho. 

Afastamento da ligação com o feto, se a 

gravidez é ameaçada por complicações. 

Solidão. 

3º Trimestre 

Prazer, bem como ansiedade realista quanto ao 

parto iminente. 

Chegar a acordo com a perda de estatuto e 

dinheiro. 

Criar laços mais fortes com outras mães. 

Actividades relacionadas com o arranjo do 

quarto para o bebé. 

Ansiedade mórbida relativamente ao 

trabalho de parto, hospitais ou dor. 

Medo de perder o parceiro. 

Medo de anormalidades do feto ou de 

nascimento de nado-morto. 

Ansiedade relativamente à capacidade de ser 

mãe. 

Fonte: Feinenmann Jane  Sobreviver à depressão pós-natal, 2000 (75) 

1.3. Psicopatologia da Gravidez 

Apesar das modificações biológicas e psicossociais massivas que ocorrem nas 

mulheres, existe algum consenso de que a gravidez é um período de protecção 

relativamente à ocorrência de diferentes formas de psicopatologia. O “pano de 

fundo” emocional decorre, contudo, em torno da ansiedade e do medo, que se 

poderão manifestar em gradientes mais ou menos intensos e que, algumas 

vezes, atingem níveis desproporcionados, criando o contexto propício para o 

desencadear de psicopatologia. As perturbações depressivas da gravidez 

constituem outra das preocupações a ter quando procuramos melhorar a saúde 

e a qualidade de vida no período peri-natal.   

Num estudo finlandês com uma amostra de 278 casais, seguidos em 16 centros 

maternos, foram analisadas as características socio-demográficas de mulheres e 
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companheiros que temiam o parto eutócico. Os autores constataram que a 

ansiedade e o medo do parto estão relacionados com presença de perturbação 

de ansiedade generalizada, com neuroticismo, com vulnerabilidade, com 

depressão, com baixa de auto-estima, com falta de suporte social e insatisfação 

com o companheiro. Concluíram que a personalidade das mulheres e a sua 

relação com os companheiros interferiam na forma como elas projectavam a 

sua possível experiência de parto (52). Para além destes, tem sido referido que 

outros factores socio-demográficos, como idade reduzida, baixo nível de 

escolaridade, baixa qualificação profissional, agregados familiares numerosos 

ou a ausência de companheiro, poderão estar associados com a forma como se 

antecipa o parto (53).  

Alguns estudos têm demonstrado que o medo durante a gravidez está presente 

numa maioria das mulheres grávidas. Assim, Heymans e Winter em 1975, 

realizaram entrevistas retrospectivas a 200 mulheres, 48 horas após o 

nascimento, procurando inventariar os medos e ansiedades durante a gravidez 
(54), e concluíram que 81% das participantes tinham sentido medo durante a 

gravidez, sendo que, dessas, 52% tinham receado ter um bebé com 

malformações, 29% tinham tido medo de ter um bebé com perturbações 

mentais e 28% de medo da morte do bebé. 

Contudo, ao falarmos de medo e ansiedade nas mulheres, temos também de 

analisar o contexto em que estão inseridas, ou seja, a família e mais 

especificamente os maridos. Perceber os medos e ansiedades dos homens, 

pode ajudar a perceber de que forma estes interferem na forma como as 

mulheres manifestam esses medos e ansiedades. Algumas investigações, 

verificaram que uma elevada percentagem (80%) dos participantes 

apresentavam alguns medos relacionados com o parto, mas que o seu 

conteúdo diferia do das mulheres (55). Assim, os autores concluíram que as 

preocupações das mulheres incidiam sobretudo nas malformações do bebé ou 

nalguma lesão durante parto, no parto por cesariana ou instrumentalizado, em 

estar só no momento do parto num local estranho, na possibilidade de não 

conseguir colaborar dentro do que lhe é solicitado e no desconhecimento de 
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como pode decorrer o trabalho de parto. Por seu lado, os homens, 

apresentavam receios que se centravam no sofrimento e dor que a mulher 

podia sentir, nas lesões do bebé durante parto, na possibilidade do parto 

ocorrer por cesariana, no sentimento de impotência face ao seu papel na ajuda 

durante o trabalho de parto e na possível morte da mulher durante o trabalho 

de parto. Neste estudo, participaram 216 casais que frequentavam um curso de 

preparação para o parto no terceiro trimestre de gravidez e que decidiram que 

os homens estariam presentes no momento do parto. 

Nas diversas manifestações de ansiedade que ocorrem durante a gravidez, 

devemos considerar, de forma destacada, o medo do parto, ou “Tocofobia”, 

que leva a que, mulheres com desejo de ter um filho, o evitem (56,57). É 

consensual que, nas Tocofobias, se podem distinguir as primárias (podem estar 

presentes desde a adolescência), as secundárias a um parto traumático e as 

que constituem um sintoma de uma depressão pré-natal (tocofobia como 

sintoma de depressão). 

Outros medos referenciados por grávidas são: medo de chorar (19%), medo de 

ter uma dor intolerável (15%), medo dos riscos que o bebé vai correr durante 

nascimento (12%), medo de encontrar profissionais de saúde pouco amigáveis 

(4%), medo de ter hemorragias (3%) e medo de serem submetidas a cesariana 

de emergência (3%) (58). 

Ao analisarmos outros estudos relativos ao medo e ansiedade no processo de 

maternidade, verificamos também que alguns autores fazem referência à forma 

como as mulheres lidam com estes medos e quais as estratégias de coping 

utilizam (59). Por exemplo, Melender efectuou entrevistas semi-estruturadas a 20 

mulheres de dois hospitais finlandeses, tendo posteriormente feito recurso a 

técnicas de análise de conteúdo para verificar quais as crenças relativas ao 

parto estão na origem dos principais medos das mulheres. As formas mais 

eficazes de lidar com o medo, segundo esta autora, consistem em procurar 

informação, adquirir conhecimentos, comunicar, escrever e racionalizar. Assim, 

as mulheres procuram ajuda, dispõem das redes de suporte social existentes e 
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dos profissionais de saúde, procuram informação nos diversos formatos, tais 

como, livros, revistas, internet, televisão, rádio, etc. Os métodos utilizados para 

“aliviar” os medos incluem aumentar níveis de conhecimento, procurar e aceder 

aos serviços de saúde, referir sentimentos, experiências, entre outros. A autora 

permite assim concluir que a aquisição de um maior nível de conhecimento é 

fundamental para reduzir o medo. 

Torna-se agora pertinente perceber se existem factores relacionados com uma 

maior vulnerabilidade para que as mulheres desenvolvam medos e ansiedades 

relacionados com o parto. As mulheres parecem apresentar medos e 

ansiedades quando imaginam ou reflectem sobre o seu processo de 

maternidade. Os estudos têm vindo a demonstrar que estes não estão apenas 

relacionados com características pessoais das mulheres, tais como ansiedade 

generalizada, auto-estima afectada, estado depressivo, insatisfação com o 

companheiro, falta de suporte deste e as características dos companheiros.  

Os níveis de depressão, medo e até mesmo ansiedade durante a gravidez, 

estão associados com uma antevisão, uma projecção imaginativa do processo 

de maternidade, ou especificamente do parto, e relacionam-se, de forma geral, 

com baixo nível de conhecimentos (59) e complicações obstétricas (7) interferindo 

de forma negativa quer com o desenvolvimento fetal intra-uterino, quer com o 

estado neo-natal do bebé. 

Algumas investigações examinam a existência de risco acrescido de parto 

prematuro entre mulheres com elevados níveis de ansiedade relativa ao parto e 

com história de experiências de vida com conotação negativa (60). 

Ao analisar o comportamento dos bebés de grávidas com elevada ansiedade, 

alguns autores puderam constatar que são mais activos, em consequência de 

alterações significativas dos níveis hormonais (61,62).Um estudo realizado numa 

amostra de 166 mulheres, em duas condições, níveis de ansiedade baixa e 

elevada, durante o 2º trimestre de gravidez, estudou os níveis hormonais das 

mulheres, verificando que os níveis elevados de norepinefrina e baixos de 

dopamina nas mulheres com elevada ansiedade, são acompanhados de níveis 
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baixos de serotonina e de dopamina nos respectivos bebés (63). As participantes 

com ansiedade elevada apresentam igualmente níveis elevados nas escalas de 

depressão. Este estudo conclui, após acompanhamento da gravidez, que os 

bebés de mulheres com elevada ansiedade mostram-se mais activos e 

apresentam atrasos de crescimento. Refere ainda que os recém-nascidos das 

mulheres com elevada ansiedade apresentam igualmente uma maior activação 

do hemisfério frontal direito no Electroencefalograma (EEG) e menor turgor 

vagal, passam mais tempo em estado de sono profundo, menos tempo em 

estado de alerta e apresentam piores prestações no Neonatal Brazelton 

Assessment Scale (NBAS).  

Assim, o aumento do stress e da ansiedade maternos durante a gravidez 

parecem ser determinantes da variação no temperamento e atraso de 

desenvolvimento dos bebés e pode igualmente constituir um factor de risco 

para o desenvolvimento psíquico destes (13). 

Concluindo, os estudos existentes têm demonstrado que a forma como decorre 

o processo de maternidade tem uma importância fundamental para a mulher e 

para o homem, portanto para o casal e para a família. Os sentimentos e 

expectativas sentidas durante a gravidez, embora sejam em grande parte 

positivas e encorajadoras quanto ao suporte dado pelos profissionais de saúde 

e pessoas significativas (64), não o são no que diz respeito às capacidades 

próprias em lidar com este processo (65). Envolvem igualmente muitas 

preocupações e ansiedades (66,67) e medo (66,68). Um processo de maternidade 

menos positivo ocorre principalmente em mulheres com conhecimentos 

reduzidos, elevado risco obstétrico e elevados níveis de ansiedade, nos casais 

com características psicológicas específicas (69) e encontra-se intimamente 

relacionado com o risco para a mulher e para o bebé (17,53,70). Em função de 

todos estes possíveis acontecimentos, quer venham a ocorrer (71, 72) ou não (73), 

ansiedade, surgem durante a gravidez receios e preocupações que têm 

implicações ao nível das complicações obstétricas (74), do desenvolvimento fetal 
(73), neo-natal e infantil (74). 
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Tendo por base a evidência científica destas investigações, torna-se evidente a 

necessidade de os profissionais de saúde e os casais se envolverem em acções 

preventivas que se destinem a minimizar ou mesmo eliminar os factores que 

estão na génese de um processo de maternidade menos positivo, favorecendo 

expectativas mais realistas e melhorando a experiência de parto. 

Apesar de ocorrer com uma frequência baixa, a Depressão da Gravidez, pelas 

suas consequências nocivas, deverá justificar uma atenção acrescida das 

equipas clínicas que lidam com as mulheres. As investigações publicadas ao 

longo dos anos têm vindo a destacar alguns factores biológicos, psicológicos, 

sociais e relacionais na génese desta perturbação (75).  

A gravidez constitui um importante desafio às mulheres que deverão adaptar-se 

a grandes diferenças nos ritmos metabólicos, hormonais e fisiológicos. As 

mudanças biológicas e físicas neste período caracterizam-se por variações ao 

nível da secreção hormonal, da estrutura e da função dos órgãos reprodutores. 

O período de gestação é caracterizado por um conjunto de alterações 

hormonais rápidas e massivas. Estas, são marcadas por um elevado aumento 

da produção de estrogénios e progesterona, assim como por uma diminuição 

das gonadatrofinas. 

Verifica-se também que existe uma particular ligação entre as glândulas que 

produzem adrenalina na gestante, os ovários e a placenta. A estrutura pélvica 

mantém a sua estabilidade através do tecido conectivo e de ligação, que a 

amaciam, dando-lhe flexibilidade. Outras alterações são ainda registadas, tais 

como, aumento do nível capilar, pigmentação acentuada da pele, verificando-se 

também um aumento ao nível do volume de hematocrito, uma diminuição do 

peristaltismo intestinal, um aumento da contracção da bexiga e da sua 

reactividade.  

Das alterações corporais que se sucedem ao longo da gravidez, as mais visíveis 

passam obviamente pelo nítido aumento do volume abdominal e dos seios. 

Face a estas profundas modificações, associam-se por vezes sentimentos de 
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perda da auto-estima, devido a percepções subjectivas de fraca atractividade 

física e incapacidade de sedução, associadas à ideia de irreversibilidade da 

mudança relativamente à imagem corporal anterior à gravidez. 

Assim, a gravidez torna-se um momento de consolidação de um sentimento de 

controlo do próprio corpo. No entanto, nem sempre o processo de integração 

de uma nova imagem corporal é pacífico, pode mesmo ser sentido como uma 

perda de controlo sobre o seu próprio corpo. 

A mulher neste período tem experiências originais e importantes que alteram 

de forma irreversível o seu percurso da vida, pois uma vez grávida, já não há 

retorno ao estado psicológico pré-gravídico (76). 

Para a mulher, o carácter irreversível do processo de maternidade coloca 

frequentemente a gestante perante um conjunto de novas emoções, 

pensamentos, angústias e alegrias. A vontade, a alegria, o orgulho e o desejo 

de ser mãe contrastam e equilibram-se, de algum modo, com o medo e a 

ansiedade relacionados com a perda do bebé, com a perda da sua própria 

autonomia e da do casal. Assim, o processo de maternidade, como mudança, 

implica stress (1,41). 

Contudo, ao considerarmos a adaptação à maternidade como um período de 

crise, estamos igualmente a reconhecer que este constitui um momento 

privilegiado de mudanças psicológicas para a mulher e para o companheiro, 

especialmente ao nível da segurança emocional. As alterações físicas e 

psicológicas podem, assim, proporcionar uma nova resposta mais adaptativa, 

impulsionando a mulher e mesmo o casal para um maior nível de 

desenvolvimento psicológico. 

As mudanças que ocorrem a nível familiar, após a confirmação de uma 

gravidez, são consideráveis. A estrutura da nova família torna-se mais 

complexa. Durante os nove meses de gestação, existe já uma entrada efectiva 

do bebé para o sistema familiar, onde se vai construindo o seu espaço através 

do imaginário e das fantasias dos pais (77). 
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Este período de adaptação a um novo estádio da mulher, mesmo quando este 

assume um carácter esperado e normativo, implica consideráveis mudanças no 

sistema familiar, assim como, com as suas relações com o mundo exterior. 

Estas mudanças implicam aumento dos níveis de stress e são, naturalmente 

diferentes de mulher para mulher e de casal para casal (39). Contudo, este 

processo implica sempre uma rotura com os papéis habituais, uma 

descentração destes e o assumir de novos papéis. 

Face a estas alterações na estrutura familiar, é de prever, que venham a ter 

elevados reflexos ao nível do próprio relacionamento conjugal, direccionando-o, 

para um processo de construção e evolução. ” A gravidez e a maternidade 

assinalam no processo evolutivo familiar uma das suas crises normativas: a 

transição da conjugalidade para a parentalidade. Em termos relacionais, os 

elementos do par conjugal – prestes a tornarem-se também par parental – pais 

– são elementos fundamentais na gestão/definição do seu significado e valores 

familiares” (78). 

A gravidez pode ser vivida como um acontecimento inesperado, não planeado. 

O que nem sempre leva a que seja um processo gerador de stress, de 

ansiedade e até mesmo de depressão. Pode ser um factor, que prove a elevada 

capacidade adaptativa, mesmo sem que tenha existido uma preparação ou 

planeamento para este processo. O contrário, ou seja, o planear, o programar 

pode ser gerador de stress, ansiedade e depressão… “Se por um lado, o 

nascimento de um filho pode constituir um marco de consolidação de um 

projecto de vida a dois e emocionalmente investido, por outro lado, uma fraca e 

inadequada adaptação/integração deste novo papel pode também, em alguns 

casais, representar um “estorvo” ou “obstáculo” à relação marital pré-

estabelecida.” (39). 

Será que a adaptação se processa apenas ao nível do casal? De facto, este 

impacto não ocorre apenas ao nível do sistema conjugal, abrange igualmente a 

família mais alargada. “…Pode dizer-se que este acontecimento exprime a 

concretização da ligação biológica entre duas famílias de origem, ela própria 
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irrevogável. Expressa, ainda, a notável competência do bebé para criar novos 

papéis, funções e laços de parentesco (avós, tios, tias, primos…). A conjugação 

destes dois aspectos vai concretizar o sentimento de continuidade na família” 
(40). 

Anteriormente à década de sessenta, face à elevada morbilidade e mortalidade 

peri-natal reflectida no bebé e na mãe, as perturbações emocionais 

encontravam-se um pouco camufladas, uma vez que qualquer caso de 

sobrevivência constituía por si só um triunfo, e se esbatia a importância das 

experiências emocionais. Mas terá sido apenas a diminuição da morbilidade e 

mortalidade peri-natal e materna, o único aspecto a permitir que a depressão e 

as alterações do estado emocional tenham ganho importância?  

As sociedades ocidentais, em desenvolvimento, apresentam uma mudança 

importante da estrutura familiar e do estatuto de cada elemento que a 

constitui.  

As pessoas nas sociedades industrializadas encontram-se muitas vezes 

desenraizadas, em famílias nucleares, ou algumas, em estruturas 

monoparentais, sem grandes recursos de ligação à comunidade e de apoio.  

As mulheres melhoraram os seus conhecimentos, têm maior nível de 

escolarização, o que as leva a casarem mais tarde, terem filhos mesmo sem 

companheiro que as apoie, e a valorizarem não apenas o corpo são, mas 

também a mente sã. Todos estes e outros aspectos, levam a que as mulheres 

percebam que podem exercer uma actividade, ter estatuto social, mesmo 

engravidando e sendo mães. 

Verificamos, na actualidade, em países como Portugal, que as mulheres 

trabalham até ao término da gravidez e planeiam regressar ao seu trabalho 

mais cedo do que anteriormente. Inúmeras vezes, este facto decorre de razões 

financeiras que originam grandes preocupações para a mulher e casal. Do 

mesmo modo, a instabilidade e precariedade de contratação, leva a que a 
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mulher abdique de alguns dos seus direitos para poder manter nível ou estatuto 

social, em função da condição financeira. 

Todas estas particularidades dificultam ao casal e, principalmente à mulher, a 

transição para outros papéis, ou seja, a incorporação do papel de pais. Por 

exemplo, em muitas instâncias, a mãe é “forçada” a cuidar de um novo ser, 

sem suporte social e familiar, sentindo uma pressão elevada. Na realidade, é 

considerável a frequência com que a transição é repentina, levando a uma 

rápida situação de esgotamento, desilusão, ansiedade, isolamento e depressão. 

As preocupações financeiras são um aspecto que merece destaque, por serem 

um dos principais factores perturbadores da harmonia no casal e relação com 

bebé. Os problemas financeiros e sociais, são quase sempre agravados com a 

gravidez e com o nascimento do bebé. São as consultas médicas, o enxoval, a 

preparação da habitação, os utensílios para o bebé, entre outros, que têm forte 

peso económico. Assim, uma mulher que se sinta impotente para melhorar a 

condição económica e/ou do lar pode, por um lado, compreender e aceitar que 

não pode fazer tudo como anteriormente, mas, por outro, esse aspecto levar a 

sentimentos de culpa, de vergonha, de ressentimento e pode contribuir para 

desencadear uma depressão (33). 

Por outro lado, durante todo este processo de gravidez, a mulher é submetida a 

um conjunto de pressões culturais e até mesmo religiosas, no sentido de 

satisfazer todas as expectativas que o companheiro, família, amigos e até 

mesmo a comunidade têm incorporadas e projectam nela, mesmo que não seja 

de forma intencional. O quebrar de alguma tradição, de algum comportamento 

considerado aceitável por todos, dificulta a esta futura mãe assumir de forma 

tranquila e progressiva o novo papel que, em certos casos, passa a ser 

questionado. 

O período de gravidez caracteriza-se, assim, por um conjunto de alterações 

sociais, biológicas, psicológicas e relacionais já descritas que, de forma directa 

ou indirecta, consciente ou inconsciente, podem ter um impacto substancial e 

constituir um risco acrescido para uma vivência normativa deste período.  
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A gravidez apresenta um desafio a todos os profissionais que com este 

processo lidam, de forma a melhor prepararem a mulher, o casal, a família e a 

comunidade para os novos problemas com que somos confrontados 

diariamente. 

1.4. Forma como é vivida a experiência de Parto: 

sentimentos associados 

Habitualmente ao fim de nove meses, a mulher chega ao fim de um período em 

que ocorrem níveis progressivos de ansiedade à medida que a data do parto se 

aproxima (79). Com o nascimento de um bebé, a mulher, o casal e família 

sofrem um determinado número de consequências que perduram para o resto 

de suas vidas. O dia do parto é aguardado em clima de felicidade, desejo e 

emoção, mas também com ansiedade, medo e insegurança pela generalidade 

dos casais e famílias, uma vez que constitui um marco importante nas suas 

vidas: o nascimento de um filho para os pais e de um novo ser para a família. 

O parto surge, assim como um acontecimento associado a elevados níveis de 

stress. A mulher apresenta uma diminuição acentuada de hormonas que 

aumentaram durante toda a gravidez. Verifica-se que o aumento de adrenalina 

e cortisol é superior a 500%, enquanto que o de noradrenalina é de apenas 

50%. Estes valores durante o parto diminuem, embora de forma pouco 

expressiva.  

O parto constitui um acontecimento de vida stressante e a resposta dada varia 

consideravelmente de mulher para mulher (80). 

Iremos aqui abordar os aspectos directamente relacionados com a vivência do 

parto, assim como as circunstâncias que marcam essa mesma vivência. A 

revisão de estudos que investigam as experiências e sentimentos associados ao 

parto serão descritos de forma a analisar a percepção da experiência global no 

momento do nascimento de um bebé, através dos factores sócio-demograficos, 

obstétricos, psicológicos e culturais que possam intervir nesta etapa. 
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O trabalho de parto é um período que apresenta diferentes fases, que se 

associam com correspondentes alterações fisiológicas, entre as quais 

desconforto físico e emocional que aumenta até à fase expulsiva e até ao 

primeiro contacto com o bebé (81). O parto é caracterizado por uma 

ambivalência de sentimentos, em que a dor tem um lugar de destaque, sendo 

alvo de grande preocupação por parte dos profissionais de saúde nos últimos 

anos (80). 

Os estudos que analisam a intensidade da dor durante o parto, referem que 

está presente na maioria das experiências de parto, à excepção das cesarianas 

com anestesia geral. Verifica-se, assim, que 91% das mulheres apresenta 

elevados níveis de dor, sendo que 41% considera ter tido a pior dor jamais 

imaginada, embora tenham sido utilizados métodos de alívio de dor 

farmacológicos (83). 

Outras investigações descrevem que embora as mulheres experienciem 

ansiedade e dor severa, até mesmo episódios de pânico durante o período de 

parto, grande parte refere estar envolvida fortemente neste momento e 

satisfeita com o seu desempenho, considerando que conseguiu lidar bem com a 

situação (84). Assim, numa amostra de 295 mulheres, 77% avalia a experiência 

global como sendo positiva e 10% como negativa (45). 

Embora possam condicionar fortemente a experiência do parto, a dor e o 

desconforto físico não são os únicos factores de relevo. Os sentimentos durante 

o parto não se limitam aos que incidem sobre as alterações fisiológicas, 

altamente associados à dor e ao desconforto, mas sim a uma complexa 

interacção individual multi-factorial, ou seja, à interpretação individual de cada 

mulher relativa ao parto que resulta de relação entre factores fisiológicos e 

psicológicos (85,86). 

Um estudo desenvolvido numa amostra de 115 mulheres primíparas, utentes da 

Consulta Externa de Obstetrícia da Maternidade Júlio Dinis no Porto, através da 

administração do Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP) 

nos primeiros 5 dias pós-natal, analisou os sentimentos vivenciados pela mulher  
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no parto, verificando que não se centram exclusivamente na dor. Um aspecto 

relevante que os autores designam é o de que as mulheres não vêm 

confirmadas as suas expectativas prévias em determinados aspectos, de que 

têm um sentimento de exclusão em relação às decisões médicas, de que 

apresentam poucos conhecimentos e pouca preparação, e de que vivenciam um 

elevado número de emoções negativas, como a dor, a apreensão sobre o 

estado de saúde do bebé, e a ansiedade relativa ao apoio do companheiro (43).  

Segundo outros autores, a maioria das mulheres consegue identificar factores 

que serão importantes para permitir uma experiência positiva no parto, como a 

informação, o suporte, a intervenção, a tomada de decisão, o controlo, o alívio 

da dor e a participação activa (87). 

Alguns identificaram seis factores que influenciam a experiência de parto: 1. 

suporte da parteira; 2. duração do trabalho de parto; 3. intensidade da dor; 4. 

expectativas em relação ao parto; 5. envolvimento e participação no parto e 6. 

procedimentos cirúrgicos usados (45). Assim, como referem diversos autores, a 

experiência e os sentimentos no parto são influenciados por factores 

individuais, demográficos, psicossociais e obstétricos: a idade (88,89), a paridade 
(90), a experiência prévia (91), os factores psicológicos (92,93), o tipo de parto 
(94,95,96,97,98,99), o tipo de analgesia usada (100,101,102,103), a participação nas 

decisões médicas (95,99), o suporte (54,104,105) e as atitudes dos profissionais de 

saúde (106,107). 

Quando analisamos o factor idade associado ao processo de maternidade, 

constatamos que existem diferenças significativas quando se compara a 

experiência do parto em mulheres adultas e adolescentes, sendo essas relativas 

ao nível de dor vivido e a responsabilidade que constitui ter um filho (54). 

Contudo, as diferenças encontradas entre mulheres adultas de diferentes 

idades também existem e podem influenciar a percepção da experiência de 

parto (55), onde mulheres mais velhas (mais 35 anos) acreditam que a sua idade 

coloca os seus filhos com maior risco de complicações no parto, embora 

expressem sentimento de segurança nos profissionais de saúde, quer na forma 
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como interagem durante o parto, quer no controlo da dor. Os profissionais, por 

outro lado classificam as mulheres de maior idade como sendo de alto risco (55). 

Assim, as mulheres com mais ou menos idade apresentam sentimentos e 

vivenciam o parto, sem significado em termos de diferenças obstétricas, 

contudo estas são maiores em termos de diversidade psico-emocional (55). 

A paridade tem sido descrita por alguns autores como um dos factores que 

igualmente contribui para a forma como a mulher vive a sua experiência de 

parto. A revisão das investigações permite-nos verificar que a menor paridade, 

assim como a menor idade, estão associadas com mais presença de 

sentimentos negativos, quer durante o período de gravidez, quer no momento 

do parto (56). Assim, alguns sentimentos, como o medo, variam nas mulheres 

com a paridade, ou seja, as mulheres primíparas referem maiores níveis de 

medo do que as mulheres multíparas (89), como o demonstrou um estudo 

efectuado com o objectivo de comparar as experiências do parto durante a fase 

activa do parto.  

Contrariamente, outros autores indicam que há ausência de diferenças 

significativas entre as mulheres primíparas e multíparas relativamente à dor ou 

prazer individual, embora estes resultados também possam ser confundidos por 

condições como o facto das multíparas terem normalmente um trabalho de 

parto mais fácil, e de terem, por outro lado, menor suporte por parte do 

companheiro (108). Os autores defendem que as mulheres com experiência 

anterior de parto, sentem menores preocupações durante a gravidez, 

preparam-se menos para o parto que as primíparas, embora sintam maior 

desconforto físico (78). 

A paridade surge então como factor preditivo dos sentimentos e experiência de 

parto, sendo que um menor número de filhos ou a sua inexistência se associa 

com sentimentos negativos. Porém, este factor, como já referimos antes, 

interage com outros, como o suporte profissional, a ansiedade, a dor, o parto 

demorado, a realização de cesariana ou de parto instrumentado e o 

envolvimento da mulher no processo de parto (109). 
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A compreensão dos aspectos psicológicos que interferem na forma como a 

mulher sente e experiência o seu parto tem sido importante, mudando a tónica 

que ainda hoje prevalece, em que é dada maior atenção aos factores físicos e 

obstétricos. As investigações têm demonstrado que o conhecimento das 

características individuais de auto-controlo e de recursos de coping disponíveis 

permite aos profissionais fazer uma melhor avaliação das reacções das 

mulheres neste período de elevada tensão emocional e de quais as 

intervenções a implementar, do que o estudo das variáveis obstétricas. 

Alguns autores defendem que as mulheres que apresentam uma melhor 

percepção de desempenho pessoal durante o parto, gerem de forma mais 

positiva todo o processo de parto (66).  

Também outras investigações reforçam que existe associação entre os 

sentimentos de auto-controlo e gestão adequada, desempenho, grau de 

satisfação com a forma como decorreu o parto e alívio da dor (59). 

Todo o processo de maternidade, especialmente o tipo de parto é determinante 

na análise das experiências e dos sentimentos que a mulher possuir acerca do 

momento do parto. Os estudos realizados têm investigado este factor, entre 

outros, e a associação entre este e outras variáveis.  

A análise por comparação dos sentimentos vividos por mulheres com 

experiência de parto eutócico e o parto por cesariana, assim como, no tipo de 

analgesia, comparando a experiência de parto eutócico sem epidural e com 

epidural, e a experiência de parto distócico por cesariana com anestesia 

epidural e anestesia geral, têm permitido melhor adequar estes procedimentos 

em função não apenas de critérios meramente físicos e obstétricos, como 

também de critérios de nível psicológico. 

Ao efectuar uma análise comparada do parto eutócico e do parto distócico por 

cesariana, é possível verificar que o parto por cesariana é vivido pelas mulheres 

de forma menos positiva, assim como estas, apresentam uma percepção de 

que se trata de um procedimento que não é o normal (54). 
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Outros estudos têm resultados na mesma linha do anterior; assim, comparando 

a percepção das mulheres submetidas apenas a parto por cesariana com as que 

já tinham tido pelo menos um parto eutócico, as últimas consideravam ser esta 

a melhor forma de ter um filho (90,4% versus 75,9% entre as mulheres com 

cesariana) (111). Uma porção significativa (47,1% versus 30,3%) das mulheres 

que tiveram pelo menos um parto eutócico consideravam que este não 

apresenta nenhuma desvantagem em comparação com a cesariana. Contudo, 

as mulheres que apenas tiveram parto por cesariana referiram não ter dores 

nem contracções como uma vantagem deste tipo de parto (56,7% versus 

41,7%). 

As percepções das mulheres submetidas a parto por cesariana, quando 

comparadas com as de parto eutócico, são menos positivas, e apresentam 

menor grau de satisfação com o seu envolvimento nas tomadas de decisão 

antes do acto cirúrgico e com a informação cedida pelos profissionais de saúde. 

Numa amostra de 715 mulheres, a maioria concordava que a cesariana era no 

geral pior que o parto eutócico, devendo ser realizada apenas quando existem 

razões médicas (108). 

Outros aspectos associados ao tipo de parto, são revistos numa meta-análise 

de 74 estudos sobre as diferenças entre os sentimentos das mulheres 

submetidas a parto eutócico e parto por cesariana. Os estudos sugerem que as 

mulheres submetidas a parto por cesariana referem menor satisfação com a 

experiência de parto, acima de tudo nas não planeadas; amamentam com 

menos frequência; expressam uma reacção menos positiva; estabelecem 

relação com o bebé mais tardiamente, quer no pós-natal imediato, quer 

durante os primeiros 6 meses de puerpério (113). 

Num estudo, que analisa, numa amostra de 115 primíparas, a experiência de 

parto através de um questionário de 20 itens, foi possível aos autores 

constatarem que a circunstância de os partos serem ou não instrumentalizados 

(uso de fórceps) é sentida pelas mulheres de forma semelhante. Os autores 

concluem que a cesariana é o tipo de parto menos difícil, mas também é o 
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menos compensador, e ao qual está associado um maior nível de stress, 

comparativamente com os outros tipos de parto. Referem ainda, que as 

mulheres que frequentaram aulas de preparação pré-natal apresentam menor 

nível de stress, contrariamente aquelas cuja gravidez não foi planeada (114). 

Em suma, pudemos verificar nos estudos publicados que a percepção menos 

positiva do parto se refere ao parto por cesariana, sendo o parto eutócico 

aquele que é referido como desejável, o que permite maior ligação mãe-filho, 

maior envolvimento nas decisões e menores riscos de complicações obstétricas 

para mãe e filhos; contudo, o parto por cesariana é encarado como o método 

mais fácil, com menor nível de dor. No entanto, foi expresso o sentimento de 

que o parto eutócico é, na globalidade, melhor do que a cesariana, 

independentemente do reconhecimento de que a dor é a sua maior 

desvantagem. 

O suporte dado ás mulheres no parto tem sido uma variável em análise nos 

últimos anos: na verdade, existem condições que limitam a tarefa de 

proporcionar apoio às parturientes, para além de poderem existir impedimentos 

de ordem obstétrica e funcional, como no caso de parto por cesariana sob 

anestesia geral. A sensibilidade das instituições para este facto tem contribuído, 

nos últimos anos, para que as limitações de ordem física sejam ultrapassadas 

de forma a permitir, quer às mulheres quer aos companheiros, vivenciar com 

mais apoio emocional o momento único e marcante das suas vidas que é o 

nascimento de um filho. 

Algumas investigações têm demonstrado uma associação entre os cuidados 

prestados pelos profissionais de saúde e a percepção das mulheres da sua 

experiência de parto. Quando se analisa a satisfação do parto, esta está 

intimamente ligada à experiência de dor e ao seu alívio. 

Os investigadores referem que o tipo de suporte dado pelos profissionais, quer 

pela quantidade, quer pela qualidade da relação estabelecida, em conjunto com 

as expectativas pessoais e o envolvimento da própria parturiente nas tomadas 

de decisão, surgem como tão importantes que ultrapassam a influência da 
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idade, da etnia, da condição económica, da preparação para o parto, do 

ambiente físico do parto, da dor, da imobilidade, das intervenções médicas e da 

continuidade de cuidados, quando as mulheres avaliam a sua própria 

experiência de parto (115).  

Os profissionais de saúde têm um papel fundamental na satisfação com que a 

mulher vive a sua experiência de parto. Algumas características têm sido 

destacadas como relevantes: empatia, amabilidade, sensibilidade e calma; 

essas competências profissionais, nomeadamente das enfermeiras obstetras, 

são em conjunto com as atitudes dos pais dos bebés face ao processo de 

maternidade, com a duração do parto, a idade e o estatuto marital, os factores 

mais importantes para a experiência de parto (116). 

As mulheres com experiência prévia de parto, que gerem bem esta experiência 

e se encontram confiantes, tendem a avaliar de forma mais positiva a sua 

experiência de parto. Concluiu-se que 45% das mulheres avaliam a sua 

performance de parto como sendo bem gerida, 35% consideram que decorreu 

com dificuldade e 20% acreditam que foi mal gerida. Adicionalmente, verifica-

se que, no grupo das mulheres que gerem bem a situação de parto, certos 

factores são intervenientes: incentivo das enfermeira e médicos, incentivo do 

marido, ou seja, suporte da pessoa significativa, trabalho de parto menos 

longo, dor mínima, aulas de Lamaze, estar previamente informada, sentir-se 

forte, medicação e ajuda com Lamaze (117). 

Um estudo que analisa a rede de suporte social disponível para as mulheres 

durante a gestação e trabalho de parto e relaciona, esta rede com as 

experiências e satisfação durante o trabalho de parto, verificam que a maior 

fonte de suporte emocional durante o trabalho de parto é a enfermeira 

obstetra; contudo, existem em média sete pessoas de suporte, sendo 

frequentemente o marido/companheiro, amigos chegados e familiares. Estes 

dados vêm revelar uma associação significativa entre o suporte emocional dado 

pelas enfermeiras obstetras e uma experiência de parto positiva. Assim, para 
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uma maioria (85%) das mulheres, a experiência de parto foi satisfatória e 

positiva (118). 

Como já referimos, tem sido constatado que os profissionais de saúde 

assumem um destaque importante no parto e, por isso, torna-se pertinente 

saber quais os que mais contribuem para uma percepção positiva dessa 

experiência (119). Foi o que procuraram fazer os autores num estudo que 

comparou mulheres com partos assistidos por enfermeiras obstetras com partos 

assistidos por médicos, quanto à participação esperada e real na experiência de 

parto. Verificou-se que o grupo assistido por enfermeiras obstetras antecipava e 

experienciava significativamente maior participação activa no parto do que o 

grupo assistido pelos médicos. As mulheres assistidas por enfermeiras 

reconhecem-se a si próprias e aos seus companheiros como os factores que 

mais contribuem para satisfação com o parto, enquanto que as mulheres 

assistidas por médicos consideram o bebé como factor mais importante (119). 

Em síntese, o suporte social proporcionado pelos profissionais de saúde e pelas 

pessoas significativas é um dos factores que interfere directamente nas 

expectativas, sentimentos e experiência de parto. 

2. Período Pós-Natal 

“It can be particularly devastating in a time when a woman and her family 

expect joy and happiness to be the rule of the day, not sadness and 

depression”      

M. O’Hara (120) 

 

O puerpério é reconhecido como um período de elevada vulnerabilidade para a 

ocorrência de depressão. Nas últimas décadas, têm sido realizados inúmeros 

estudos epidemiológicos para avaliar a prevalência/ incidência populacional da 

D. P. N., os factores subjacentes, bem como as características clínicas – 

duração, gravidade – e as consequências no bebé e na família. 
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Alguns indicadores mostram que as mulheres estão particularmente vulneráveis 

à depressão nas seis primeiras semanas após o parto, período que se estende 

muito para além da alta clínica e que requer, portanto, o estabelecimento de 

mecanismos de rastreio eficazes, inseridos nas consultas regulares da mãe ou 

do bebé. Esta preocupação deverá ainda mover-nos mais intensamente pelo 

facto conhecido de que as mães não procuram ajuda profissional pela 

culpabilidade que se associa a esta perturbação. Assim, uma mãe que está 

“triste pelo nascimento do bebé” assume socialmente um tipo de rejeição do 

filho e do companheiro com quem o concebeu (121). 

A depressão durante o puerpério provoca sofrimento na mulher e défices no 

seu funcionamento normal. Em 1992, foi considerada pela Organização Mundial 

de Saúde como uma categoria nosológica distinta, sendo também assinalada 

mais tarde no Diagnostic and Statistical Manual-IV (DSM-IV) da Associação 

Americana de Psiquiatria. Neste documento, é referido que “... a sintomatologia 

(...) pós-natal não difere da sintomatologia de episódios de perturbações do 

humor que ocorrem noutros períodos da vida...” (122). Para se considerar que 

estamos perante uma Depressão Pós-Natal, os sintomas devem ocorrer num 

período de quatro semanas após o nascimento. Acrescentam ainda os autores 

que, muitas vezes, a mulher experiência um sentimento de intensa 

culpabilidade associado a estes sintomas, por considerar que esta é uma altura 

em que deveria sentir-se feliz, e em que as expectativas do ambiente social 

próximo é de que ocorra uma reacção emocional positiva (alegria, regozijo, 

encantamento, etc...).  

Também algumas outras características que usualmente fazem parte da 

constelação de sintomas depressivos, como a ideação e o planeamento de 

suicídio, não ocorrem neste tipo de Depressão, denominada de “atípica”, 

porventura por decorrerem nessa altura cognições associadas à protecção do 

bebé e à sua sobrevivência que neutralizam as referidas manifestações. 

A antecipação de que a Depressão Pós-Natal teria um impacto negativo 

relevante sobre a própria, o bebé e a família, originou também inúmeros 
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estudos epidemiológicos e clínicos nos últimos anos. Os dados empíricos 

indiciam que o humor deprimido materno está relacionado com o 

temperamento infantil (7), nomeadamente ao nível da irritabilidade (123), pode 

afectar negativamente o comportamento interactivo (124,125,126) e o processo de 

vinculação (6,7,127,128,129), associa-se a problemas de comportamento da criança 
(6,7,130), desordens funcionais ao nível da alimentação e sono (6) e interfere no 

desenvolvimento emocional e cognitivo da criança (7,131). A evidência de 

consequências nefastas da D. P. N., quer para a mãe quer para o bebé, surge, 

portanto, de forma consistente na literatura científica, e justifica a relevância 

dos estudos que se esforçam por identificar factores de risco e proporcionar 

informação relevante aos profissionais de saúde para a sua detecção e 

acompanhamento.  

Pretendemos, ao longo das próximas páginas, rever a literatura científica sobre 

as diversas formas de Psicopatologia do Período Peri-Natal; deter-nos-emos 

para apresentar dados gerais sobre a sua caracterização clínica e 

descreveremos a sua frequência populacional. 

2.1. Perturbações Psicopatológicas mais frequentes no 

Período Pós-Natal 

Segundo Kumar (132), existem três tipos de perturbações psicopatológicas mais 

frequentes no Período Pós-Natal: a síndrome dos Blues de Pós-Parto, a Psicose 

de Pós-Parto e a Depressão Pós-Natal. 

O Síndrome dos Blues é uma reacção depressiva ligeira, normalmente 

transitória, que surge por volta do 3º ou 4º dia pós-natal (133) apresentando o 

seu valor mais elevado por volta do 5º dia, e dissipando-se depois de forma 

rápida. Este tipo de perturbação afecta 50 a 80 % das parturientes (134), em 

particular as primíparas (135).  

Segundo Fradique (136) esta perturbação inclui, em diversos graus, ansiedade e 

irritabilidade, astenia, insónias, queixas somáticas, labilidade emocional, 
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confusão, tendência ao esquecimento, cefaleias, anorexia e crises de choro 

frequentes, incongruente com o estado de humor.  

Durante este período, as mulheres podem sentir-se incapazes de desempenhar 

o papel de mães e de prestar os cuidados adequados aos seus filhos. 

É de referir que os sintomas vivenciados durante este período poderão surgir 

em momentos diferentes e a sua evolução e duração variar em cada caso. 

Normalmente, estes sintomas desaparecem até ao 10.º dia após o nascimento 

do bebé, mas, mais tipicamente, duram entre 24 a 48 horas. 

A maioria dos autores tende a considerar este fenómeno como fisiológico, 

provocado pelas variações metabólicas e hormonais ligadas às alterações 

corporais, apesar de não existir evidência científica plena para esta assumpção 
(113). 

Esta situação não necessita de intervenção terapêutica porque reverte 

espontaneamente, podendo mesmo considerar-se benéfica na preparação da 

relação mãe-bebé (137).  

Existem, no entanto, casos em que as puérperas apresentam alterações do 

humor mais intensas e durante períodos mais longos, que deverão merecer o 

cuidado dos clínicos, pois as investigações indiciam uma associação entre a 

intensidade dos Blues e a probabilidade de aparecimento de uma Depressão 

Pós-Natal (58). 

 

A Psicose do Puerpério é uma alteração grave, com sintomatologia de Psicose 

Afectiva, com presença de delírios e alucinações, desvios severos do conteúdo 

do pensamento, flutuação rápida entre fases de euforia e de depressão, ou 

entre comportamento alterado e aparentemente normal, circunstância que 

confunde muitas vezes os clínicos, dando azo muitas vezes a más decisões de 

dar alta a doentes que ainda não se encontram bem (138). 
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Outros sintomas são a agitação, a insónia, a desorientação, os comportamentos 

bizarros e a confusão mental (71). Duas consequências muito graves que podem 

ocorrer na sequência de Psicose do Puerpério são o suicídio e o infanticídio (100). 

Vários autores consideram que esta perturbação se inicia entre o 3.º dia e a 4.ª 

semana pós-natal (65) e têm uma incidência entre 1 a 2 em cada 1000 mães (58). 

O risco de desenvolver uma Psicose do Puerpério é mais elevado em mulheres 

que já tenham tido a mesma perturbação após o nascimento de outros filhos, 

ou que já tenham tido episódios maníaco-depressivos (15 a 20% já 

desenvolveram); também o risco de, após uma Psicose do Puerpério,  se voltar 

a desenvolver uma Psicose é muito incrementado ( 30 a 40% dos casos) (136). 

A Depressão Pós-Natal, outra das perturbações com ocorrência após o 

nascimento de um filho, tem-se tornado cada vez mais alvo de atenção por 

parte dos diversos profissionais de saúde, pelas alterações e pelo desequilíbrio 

que introduz na estrutura familiar.  

É uma perturbação depressiva não psicótica que, numa percentagem elevada 

dos casos, se reveste de gravidade assinalável e perdura por períodos longos. A 

sua frequência populacional é elevada (aproximadamente entre 10 e 20%) e 

afecta não só as mulheres puérperas, mas também poderá afectar os homens 

que tiveram um filho.  

Coexistem diferentes abordagens explicativas para a D. P. N. que enfatizam 

diferentes aspectos deste fenómeno. Assim, uma abordagem de tipo biológico 

salienta as alterações hormonais das mulheres na origem deste processo: com 

efeito, durante a gravidez, as hormonas sexuais aumentam cerca de 100 vezes 

a partir dos níveis normais, diminuindo abruptamente no período de poucas 

horas após o parto. As abordagens psicossociais enfatizam as variáveis 

intrapsíquicas, de estrutura de personalidade, sociais e culturais.  

A D.P.N. é hoje considerada um acontecimento multi-causal. Vários factores 

que afectam a experiência da maternidade de modo adverso, têm sido 

enunciados e todos, excepto os hormonais e obstétricos/ ginecológicos, 
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afectam também os homens. A necessidade de recolher dados para a 

prevenção, a profilaxia e a intervenção, justificou que muitos estudos se 

tenham dedicado a analisar o papel de vários factores potencialmente 

causadores na génese desta patologia. 

2.2. Prevalência de Depressão Pós-natal 

Muitos estudos se têm dedicado a avaliar a prevalência e a incidência de 

Depressão Pós-Natal em mulheres.  

Poderíamos sintetizar da seguinte forma as questões pertinentes que os 

investigadores têm aflorado: 

• Qual a Prevalência/ Incidência populacional? Comparação transcultural  da  ocorrência  

de  D. P. N. 

• A frequência da Depressão é mais elevada do que em outros períodos da vida? 

Comparação de mulheres puérperas com grupos de controlo de não-grávidas/ não-

puérperas; Comparação das novas incidências de Depressão comparativamente com 

outras perturbações psicopatológicas. 

• Quais as variáveis que se associam com a maior probabilidade de se ser afectado por 

D. P. N? Estudos de análise de vários factores, e de comparação entre mulheres e 

homens em relação à incidência e prevalência de D. P. N. 

A prevalência de D.P.N. referenciada na literatura varia entre 6,5% e 27,5%. 

Esta amplitude de valores resulta de vários factores, nomeadamente, da 

diversidade de metodologias de investigação utilizadas, em termos de 

instrumentos adoptados para o diagnóstico de D.P.N. e dos momentos de 

avaliação.  

Por exemplo, a prevalência de D. P. N. às 8 e às 12 semanas do puerpério, em 

1584 mulheres com idades compreendidas entre os 17 e os 44 anos, foi 

estimada em 12,5% às 8 semanas e em 8,3% às 12 semanas (139). A incidência 

era 4,5%.  
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Valores semelhantes foram descritos pelos autores de um estudo desenvolvido 

numa amostra de 1033 mulheres casadas, primíparas, de classe média, com 

gravidez de termo e bebés saudáveis, sendo que 9,3% tinham diagnóstico de 

D. P. N. e 39% das mulheres não deprimidas apresentavam pelo menos um 

sintoma depressivo (140).  

Investigadores chineses estudaram a frequência e características clínicas da 

depressão em 463 puérperas entre as 5 e as 7 semanas pós-parto. Verificaram 

que a incidência de D. P. N. era de 10,2%; no entanto, constatam que, nessa 

altura 100% das mulheres apresentavam alguma sintomatologia depressiva 
(141). Num estudo com uma amostra de 107 mulheres com idade média de 30,8 

anos, a prevalência de depressão era de 23,3% às 14 semanas e de 18,7% às 

30 semanas pós-parto, sendo a incidência durante esse período de 7,48% (142). 

Outros autores encontraram, de modo idêntico, uma elevada prevalência de D. 

P. N. em mulheres hispânicas (n=60). Aos 2 meses, 21%, e aos 4 meses, 26% 

das participantes encontravam-se deprimidas, sendo que 99% das que estavam 

deprimidas aos 2 meses, se encontram igualmente deprimidas aos 4 meses 
(138).  

Outros autores realizaram um estudo numa comunidade de 71 mães primíparas 

australianas, tendo verificado que, destas, 25,4% estavam em risco de 

desenvolver depressão às 6 semanas pós-natal e que de 9,9% a 15,7% 

estavam em risco de desenvolver sintomatologia depressiva severa (143).  

Em Portugal, a prevalência de depressão encontrada entre as 2 e as 5 semanas 

pós-natal, numa amostra de 352 mães residentes na região do Porto foi de 

13.1% (144).  

Também numa área urbana do Porto, numa amostra de 54 mulheres 

primiparas, a prevalência estimada no período compreendido entre o 

nascimento e os 3 meses, foi de 31,5% e entre os 4 aos 12 meses de 53,7% 
(42,145), sendo a incidência nos mesmos períodos de respectivamente 24,5% e 

26,1%.  
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Muito recentemente, foi analisada a prevalência de depressão no período 

compreendido entre o 3º trimestre de gravidez e 6 meses pós-natal, em 296 

mulheres de 8 países diferentes. A prevalência de depressão no período 

considerado era de 17.3% na cidade do Porto e de 12.3% (em média) nos 

países considerados. A prevalência aos 6 meses pós-natal é de 9.5% no Porto e 

de 6.6% (na média dos paises) (146).  

Uma meta-análise realizada sobre 59 estudos constatou que a prevalência 

média de depressão pós-natal não psicótica é de 13% (10). 

 Embora a evidência empírica nos mostre que a incidência e prevalência de 

depressão clínica em mulheres no período pós-natal não difere 

significativamente da encontrada em mulheres noutros períodos das suas vidas 
(147), a não ser quando consideramos o primeiro mês e meio após o parto, a 

prevalência de sintomas cognitivos e comportamentais é significativa e bastante 

elevada (148). E, apesar de não existir um consenso definitivo a respeito da 

etiologia deste distúrbio, assume-se como irrefutável que é uma condição com 

elevado risco de morbilidade e mortalidade, podendo afectar as crianças 
(149,150), a relação entre as mães e as crianças (7) e os companheiros (14). 

Procuramos sintetizar no quadro seguinte os dados sobre prevalência/ 

incidência de Depressão Pós-Natal em diferentes países. 
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Tabela 2 – Dados sobre Prevalência/ Incidência de Depressão Pós-Natal em 
diferentes países 

Autores 

 

País Prevalência(Prev.)/ Incidência(Incid.) Metodologia 

Wickberg, B. 

Hwang, C.P. 

 

Escandinávia 

 

Prev. = 12,5% (8 semanas pós-natal) 

Prev. = 8,3% (12 semanas pós-natal) 

Incid. = 4,5% 

Avaliação de 1584 

mulheres com idades 

entre 17 e 44 anos às 8 

e 12 semanas de 

puerpério 

Campbel, S.B. 

Cohn, J.F. 

 

 Prev. = 9,3% 

 

1033 mulheres casadas, 

primíparas, classe média 

com gravidez de termo 

e bebés saudáveis 

Zhang, X. 

Xi, W. 

Miao, R. 

China Incid. = 10,2% 463 puérperas entre as 

5 e 7 semanas pós-

parto 

Stuart, S. 

Couser, G. 

Schilder, K. 

O’Hara, H.W. 

Gorman, L. 

 Prev. = 23,3% (14 semanas pós-natal) 

Prev.= 18,7% (30 semanas pós-natal) 

Incid. = 7,48% 

107 mulheres com idade 

média 30,8 anos 

Montgomery, D.F. 

 

 

Espanha Prev. = 21% ( 2 meses pós-natal) 

Prev.= 26% (4 meses pós-natal) 

60 mulheres hispânicas 

avaliadas aos 2 e 4 

meses 

Horan-Smith, J. 

Gullone, E 

Austrália 25,4% em risco DPN ás 6 semanas 

9,9% a 15,7% em risco de desenvolver 

sintmatologia depresiva severa 

71 mulheres primiparas 

Augustos, A. 

Kumar, R. 

Calheiros, J.M. 

Matos, E.  

Figueiredo, E. 

Portugal Prev. = 13,1% 352 mulheres avaliadas 

entre a 2 e 5 semanas 

pós-natal  
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Areias, M. E. 

Kumar, R. 

Barros, H. 

Fgueiredo, E. 

Portugal Prev. = 31,5% (0-3 meses pós-natal) 

Prev. = 53,7% (4-12 meses pós-natal) 

Incid. = 24,5% (0-3 meses pós-natal) 

Incid. = 26,1% (4-12 meses pós-natal) 

54 mulheres no período 

compreendido entre o 

nascimento e os 3 

meses 

Gorman, L. 

O’Hara, M. 

Figueiredo, B. 

Hayes, S. 

Jaquemain, F. 

Klier, C. 

Rosi, S. 

Sineviatne, G. 

Sutter-Dallay A-L 

TCS_PND Group 

Inglaterra Prev. (3º Trimestre) = 17,3% (Porto) 

Prev. . (3º Trimestre) = 12,3% (média 

dos diferentes países) 

Prev. (6º mês pós-natal) = 9,5% 

(Porto) 

Prev. . (6º mês pós-natal) = 6,6% 

(média dos diferentes países) 

 

Comparação de 

prevalência de 

depressão no 3º 

trimestre de gravidez e 

6 meses pós-natal com 

296 mulheres de 8 

países diferentes 

 

2.3. Factores de Risco 

Procuramos reunir dados relevantes sobre a etiologia da D. P. N., recorrendo, 

entre outras fontes, a estudos de meta-análise que se propunham examinar o 

papel de diversos factores de risco estudados nas múltiplas investigações 

publicadas sobre o assunto. 

Numa meta-análise baseada em 59 estudos que procuraram determinar o efeito 

de um vasto conjunto de factores de risco para a depressão pós-natal, factores 

esses medidos durante a gravidez, verifica-se que os vaticínios mais fortes são 

constituídos pela história prévia de psicopatologia, pelo distúrbio psicológico 

durante a gravidez, pelas relações maritais de pouca qualidade, pelo reduzido 

suporte social, e pelos acontecimentos de vida stressantes (10). 

Mais recentemente, foi realizada uma outra meta-análise de 84 estudos 

publicados até 1990 acerca da D. P. N. (7). Os resultados revelam que os 

seguintes factores predizem a ocorrência desta patologia: depressão pré-natal, 
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baixa auto-estima materna, stress relacionado com os cuidados ao bebé, 

ansiedade pré-natal, circunstâncias de vida adversas, baixo suporte social, 

dificuldades na relação matrimonial, história anterior de depressão, dificuldades 

temperamentais do bebé, blues pós-natal, estatuto sócio-económico, estatuto 

marital e gravidez não planeada/não desejada.  

De uma forma geral, os estudos têm demonstrado a importância de factores de 

risco muito variados para o desenvolvimento de depressão pós-natal, o que 

provavelmente acontece por a D. P. N. ter uma origem etiológica complexa, em 

que o risco resulta da conjugação de variáveis.  

Variáveis biológicas, nomeadamente as alterações nas hormonas estradiol (151), 

progesterona e prolactina (152,153), a síndrome pré-menstrual (154) e a disfunção 

da tiróide (155,156), têm sido apontados como factores de risco para o 

desenvolvimento da depressão pós-natal. Tem sido lançada a hipótese de que 

esses factores podem desempenhar um papel importante na etiologia da 

depressão pós-natal por ocorrerem alterações hormonais abruptas nos 

primeiros dias após o parto (157). Por haver uma analogia clara com outras 

situações em que há uma importante influência das hormonas nas flutuações e 

distúrbios do humor, como o ciclo menstrual e a menopausa, muitos 

investigadores examinaram a relação entre a ocorrência e intensidade do 

síndrome pré-menstrual e a D. P. N. (154). É exemplo disso um estudo realizado 

com uma amostra de 51 puérperas, entre os 22 e os 36 anos de idade, das 

quais 25 não apresentavam sinais de Depressão Pós-Natal e 26 tinham 

diagnóstico desta patologia. Os resultados indiciaram que a ocorrência de 

síndrome pré-menstrual predizia o desenvolvimento de D. P. N..  

Num outro estudo, desenhado para avaliar o leque de hormonas associadas ao 

humor num grupo de onze mulheres menstruadas (com idade média de 34 

anos) que tinham tido um parto há dois anos e que também tinham participado 

em avaliações durante a gravidez e no período pós-natal imediato, foi possível 

encontrar uma correlação entre humor mais elevado dois anos após o parto e 

níveis mais altos de estradiol durante a gravidez (151).  
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Uma outra investigação analisou a relação entre o cortisol, a prolactina, o 

estrogénio, a progesterona, a tiroxina, a hormona estimulante tirotrofina e a D. 

P. N., numa amostra de 38 mulheres não grávidas (com idade média de 36,2 

anos), 23 grávidas (com idade média de 27,8 anos), 70 puérperas (com idade 

média de 30,8 anos); as mulheres que estavam em período pós-natal tinham 

níveis mais elevados de cortisol, prolactina, tiroxina e estrogéneo do que as 

mulheres não puérperas (152). Verificou-se que as mulheres que apresentavam 

D. P. N. tinham níveis significativamente mais baixos de prolactina do que as 

que não manifestavam sinais desta patologia. Concluiu-se ainda que as 

mulheres que desenvolviam D. P. N. entre as 6 e as 10 semanas após o 

nascimento tinham níveis mais baixos de prolactina e mais altos de 

progesterona do que as não deprimidas. Mulheres com história anterior de 

depressão apresentavam mais sintomatologia depressiva, níveis mais baixos de 

prolactina e níveis mais altos de hormona estimulante tirotrofina do que as que 

não tinham história de depressão.  

Numa outra investigação, os autores analisaram a possível influência 

moderadora dos esteróides na D. P. N., medindo as concentrações salivares de 

hormonas, e comparando mulheres deprimidas com não deprimidas, numa 

amostra de 147 participantes entre os 17 e os 40 anos de idade. Os 

investigadores fizeram recurso a três medidas de depressão, segundo as quais 

14,6% das participantes estavam deprimidas. Encontraram correlações 

significativas entre os indícios de depressão e os níveis de prolactina e 

progesterona salivar. Nas mulheres que não amamentavam, os níveis de 

progesterona salivar estavam positivamente correlacionados com a presença de 

depressão, nas mulheres que amamentavam, estavam negativamente 

correlacionados (153).  

Num estudo anterior, os mesmos autores concluíram que, num subgrupo de 

mulheres, a D. P. N. pode ser causada por disfunções da tiróide, 

nomeadamente o hipotiroidismo, frequente nas mulheres alguns dias após o 

parto, e outras desregulações que ocorrem entre os dois e os cinco meses (156). 

Consideram igualmente que alterações nos níveis de progesterona, de 
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estrogénio, de cortisol e de beta-endorfinas associadas ao parto podem 

contribuir para mudanças no humor e para aumentar a propensão a 

desenvolver D. P. N.. No entanto, os autores chamaram a atenção para o facto 

de esta patologia ser uma condição heterogénea que pode iniciar-se em 

momentos diferentes, e em que uma interacção complexa de vários factores 

sociais e biológicos desempenhará um papel em diferentes conjugações nos 

diversos indivíduos.  

Também algumas variáveis demográficas e sociais como a idade (5), a paridade 
(6), o estatuto marital (7), o nível educacional (8), o suporte social (5,7,9,10), a 

relação marital (12,13,14,15), a vida familiar (8), os acontecimentos de vida (6,9,12), o 

stress (7,11,17), as dificuldades sócio-profissionais (5,6,18), se relacionam com a 

D.P.N.. Variáveis psicológicas como história de ocorrência de psicopatologia 
(7,5,9,19), distúrbio psicológico durante a gestação (6,11), sensibilidade interpessoal 

e neuroticismo (16), auto-estima materna (20,21), auto-criticismo / auto-aceitação 
(22,23), estratégias de coping (24) e estilo de vinculação (25) associam-se também 

com a Depressão Pós-Natal.  

As variáveis obstétricas como planeamento da gravidez (7,18), complicações 

obstétricas (158), aborto anterior (5), tipo de parto/analgesia (159), experiência de 

parto (6) são igualmente factores de risco para o desenvolvimento de D. P. N., 

assim como características do bebé, como o sexo (160), o temperamento (7,161), o 

tipo de amamentação (8,18) e a prematuridade (24). 

Alguns autores demonstraram que os acontecimentos de vida, a história de 

depressão e um mau relacionamento conjugal com o companheiro se 

relacionam com a ocorrência de D. P. N. (12).  

Um estudo finlandês realizado numa amostra de 373 mães e 314 pais, foi 

desenhado para avaliar a prevalência da sintomatologia depressiva pós-natal e 

a sua relação com factores sociais e demográficos; concluiu que 13% das mães 

apresentavam sintomatologia depressiva, quando avaliadas aos dois meses 

após o nascimento,  e que esse grupo apresentava um nível de instrução mais 

baixo, que amamentava por menos tempo e que apresentava mais insatisfação 
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com a vida familiar, quando comparado com o de mães que não tinham 

sintomatologia depressiva (8). Por outro lado, o número de gravidezes, de 

partos ou de filhos, o tipo de parto ou a idade da mãe não se relacionavam com 

os sintomas depressivos.  

A conclusões diversas chegaram autores de um estudo realizado em Portugal, 

com 352 mulheres portuguesas, com idades compreendidas entre os 16 e 43 

anos (idade média de 28 anos); aí, os resultados indiciaram que a multi-

paridade e o baixo estatuto sócio-económico eram factores relevantes que 

contribuíam para que ocorressem níveis mais altos de sintomatologia depressiva 

entre a 9ª e 20ª semana pós-parto (144).  

De modo análogo, outro estudo com uma amostra de 570 mulheres, das quais 

58 sofrem de depressão pós-natal, verificou que a multi-paridade, juntamente 

com as dificuldades socioprofissionais, acontecimentos de vida adversos, 

separação precoce mãe-filho, experiências de parto negativas e humor 

deprimido anterior ao parto, eram dos factores preditivos mais importantes da 

D. P. N. (6).  

Noutro estudo com 213 grávidas, o nível de depressão pré-natal foi igualmente 

identificado como um factor com efeito directo na intensidade da 

sintomatologia depressiva pós-natal, juntamente com mais três variáveis: a 

presença e a intensidade de stressores, a história psiquiátrica pessoal e o 

estatuto ocupacional (12).  

Dois factores de risco para sintomatologia depressiva pós-natal relacionados 

com o estatuto ocupacional foram identificados numa amostra de 2375 

mulheres: o desemprego materno e o desemprego paterno; no mesmo estudo, 

foram também consideradas como variáveis de risco para a sintomatologia 

depressiva, a gravidez não planeada, e o facto de a mãe não amamentar ao 

peito (9). 

Num estudo prospectivo sobre o papel das variáveis sociais e psicológicas no 

desenvolvimento de D. P. N., realizado numa amostra de 507 grávidas 
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multíparas (com idades entre 15 e 43 anos), em que 427 foram seguidas até 

aos 3 meses pós-parto, verificou-se que era possível prever quais as mulheres 

que apresentariam níveis mais altos de depressão, a partir das características 

de ausência de apoio percebido por parte dos membros do grupo de suporte 

primário das mulheres e de apoio relativo ao acontecimento de terem ficado 

grávidas. Contudo, o tamanho dos grupos de suporte primário não predizem o 

desenvolvimento de sintomatologia depressiva (161). 

Outro estudo posterior, com uma amostra constituída por 199 mães (105 de 

etnia caucasiana e de classe média, 37 de etnia caucasiana, de classe média, 

mas com bebés prematuros, e 57 de etnia afro-americana com bebés de termo 

e de baixo estatuto económico, com idade média de 26 anos nas mães 

caucasianas e de 20 nas mães afro-americanas), corroborou o dado de que a 

percepção de suporte era mais importante para a propensão para a 

sintomatologia depressiva pós-natal do que a quantidade objectiva de suporte 

recebido (162); para além destes dois aspectos, a relação conjugal era outro 

contributo relevante para a D. P. N. (13). 

Um outro estudo examinou os efeitos do suporte social pré-natal no bem-estar 

materno e do bebé no período pós-natal, numa amostra de 129 grávidas de 

baixo estatuto socio-económico. Foram estudados três aspectos do suporte 

(quantidade, qualidade e recursos da rede de suporte social) e quatro 

resultados (peso à nascença, índices de apgar, progresso do parto e D. P. N.): 

as mulheres com melhor qualidade do suporte têm bebés com maior índice de 

apgar e experienciam menos D. P. N. (163).  

Outro estudo analisou a relação entre depressão pós-natal, suporte social e 

acontecimentos de vida, numa amostra constituída por 62 mulheres das quais 

30 receberam um diagnóstico de D. P. N. (22-30 anos) e 32 não (21-32 anos), 

e os autores constataram que as pacientes com D. P. N. tinham menos suporte 

social e experienciavam mais acontecimentos negativos (164).  

Outros autores estudaram a relação entre suporte social, stressores crónicos, 

acontecimentos de vida e sintomatologia depressiva pós-natal, num grupo de 
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80 grávidas de baixo estatuto sócio-económico e num grupo de 36 grávidas de 

elevado nível sócio-económico, que participaram no estudo desde as 30 

semanas de gravidez até às 9 semanas do puerpério. As variáveis grupo sócio-

económico e sintomatologia depressiva durante a gravidez foram controladas. 

Os stressores crónicos pré-natais (episódios frequentes de conflito com 

membros da rede social, problemas de saúde materna) e o suporte social 

estavam relacionados com a ocorrência de sintomatologia depressiva pós-natal 
(165). 

Uma outra investigação, realizada na Austrália, analisou de forma diversa quais 

as dimensões do suporte social que estavam associadas à D. P. N., seguindo 

mulheres cuja língua mãe não era o inglês (das quais, 113 vietnamitas e 98 

árabes) e 105 anglo-célticas; assim, às 6 semanas do puerpério verificou-se 

que, para as mulheres anglo-célticas, o baixo humor pós-natal estava associado 

com a necessidade percebida de mais apoio por parte do companheiro e da 

mãe, para as mulheres vietnamitas, estava associado com uma má relação com 

o companheiro e com uma necessidade percebida de mais ajuda prática por 

parte dele, e, finalmente, para as mulheres árabes, estava associado com uma 

necessidade percebida de mais suporte emocional por parte do companheiro 
(166).  

Igualmente num estudo realizado com 105 mulheres entre os 25 e os 44 anos 

de idade, os autores constataram que o nível de satisfação com a relação 

matrimonial, o suporte do companheiro e o stress relacionado com os cuidados 

ao bebé, contribuem em 13% para a variância nos índices de depressão (14).  

Dados idênticos foram encontrados numa amostra de 420 mães caucasianas, 

entre os 20 e os 40 anos de idade, sendo que o suporte marital, o suporte 

social e o stress, emergem como principais preditores de D. P. N. (17). 

Numa amostra de 47 casais à espera do primeiro filho, verificou-se que quanto 

maior a satisfação das grávidas com a relação conjugal, menor a sua incidência 

de D. P. N. (167).  
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Tem-se verificado também que no final do primeiro ano do puerpério a 

morbilidade dos casais aumenta, com níveis de stress máximos para ambos os 

elementos, e que os factores associados com a relação marital são preditores 

significativos do humor deprimido, quer para as mães quer para os pais (15).  

O objectivo central de uma outra investigação, que incluiu 157 casais (de 

idades compreendidas entre os 17 e os 44 anos de idade), avaliados antes do 

parto e na 6ª, 12ª e 52ª semanas após o nascimento, foi o de examinar o 

contributo dos traços de personalidade e da relação parental como factores de 

risco para a D. P. N. em mães primíparas, e estudar a sua evolução ao longo do 

período pós-natal. A análise dos vários factores associados ao humor deprimido 

permitiu evidenciar que o relacionamento com as suas próprias mães, os níveis 

de sensibilidade interpessoal e o neuroticismo eram variáveis importantes no 

período imediatamente seguinte ao parto.  

A resultados concordantes chegou uma investigação com 71 mulheres 

primíparas, demonstrando que tanto o ajustamento conjugal como o stress 

relacionado com a prestação de cuidados à criança têm capacidade preditiva 

em relação à ocorrência de sintomatologia depressiva materna aos 9 meses 

pós-parto (167). 

Algumas características psicológicas da mãe parecem igualmente contribuir 

para a D. P. N.: A ansiedade relacionada com a gravidez e a ansiedade 

relacionada com o parto predizem os níveis de depressão e de ansiedade pós-

natal (160). Tais factos foram constatados num estudo realizado com 97 

mulheres primíparas entre os 18 e os 40 anos de idade, entrevistadas aos sete 

meses de gestação e ao 5º mês pós-natal, com o objectivo de explorar a 

relação entre variáveis situacionais de stress percebido na experiência de parto, 

duração e dificuldade percebida do parto, variáveis individuais, suporte 

percebido por parte das enfermeiras e D. P. N.. 

Igual constatação resultou de um estudo realizado na Jordânia com uma 

amostra constituída por 278 mulheres primíparas, casadas e com idades 

compreendidas entre os 18 e os 35 anos de idade, sem complicações durante a 
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gravidez, com parto normal de termo, que deram à luz um bebé saudável, 

capazes de falar e perceber árabe e sem história de problemas psicológicos 

como depressão. Os resultados indicam que o stress percebido na experiência 

de parto é um bom preditor da ocorrência de D. P. N. e é também 

discriminador entre médias altas e baixas de depressão pós-natal na amostra 
(159). 

Há algumas outras características da personalidade da mulher que as 

investigações têm demonstrado que interferem com a sua saúde mental, como 

o estilo de vinculação, o auto-criticismo ou a auto-estima.  

Recentemente, um estudo analisou a relação entre o estilo de vinculação 

materno e a depressão em 204 grávidas, das quais 174 foram seguidas até ao 

6º mês pós-parto. Foi possível encontrar uma associação entre o estilo de 

vinculação evitante e a depressão pré-natal e entre o estilo de vinculação 

ansioso e a D. P. N. (24).  

Num estudo prospectivo para analisar o papel do autocriticismo e da 

dependência como factores de vulnerabilidade para a D. P. N., foi avaliada uma 

amostra não clínica de 73 grávidas primíparas (idade média de 23 anos) no 3º 

trimestre de gravidez e na 8ª semana pós-parto. Os investigadores 

demonstraram que a dependência não estava associada com a sintomatologia 

depressiva pós-natal mas que o auto-criticismo avaliado na gravidez predizia a 

ocorrência de D. P. N. Ressalvaram, no entanto, que as mulheres com elevado 

auto-criticismo têm menor risco de D. P. N. se se tornarem fortemente 

vinculadas ao bebé durante a gravidez (23).  

De igual forma, se verificou que as mulheres com mais capacidade de auto-

aceitação ficavam menos deprimidas e apresentavam menos afectos negativos 

do que aquelas com menos capacidade de auto-aceitação (21). Estes resultados 

foram observados numa amostra de 49 mulheres israelitas primíparas e 

casadas, avaliadas durante o 3º trimestre de gravidez e nas 6ª e 8ª semanas 

pós-parto.  
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Ao examinar o papel da auto-estima como mediador do efeito dos stressores e 

recursos sociais na sintomatologia depressiva pós-natal, com dados recolhidos 

durante visitas domiciliárias com 738 mulheres entre o 1º e o 2º mês pós-natal 

mostraram que 42% das participantes apresentava sintomatologia depressiva 

significativa. A auto-estima medeia o efeito dos stressores diários e a qualidade 

das relações íntimas primárias nos sintomas depressivos. As mães com baixa 

auto-estima têm 39 vezes mais probabilidade de ter sintomas depressivos 

significativos do que as mulheres com auto-estima elevada (20).  

O valor preditivo das características de auto-estima e de optimismo em relação 

à ocorrência de D. P. N. foi alvo de análise em 45 mulheres britânicas, 

recrutadas algumas semanas antes do parto; a depressão foi medida à 2ª e à 

6ª semana pós-parto. Concluiu-se que optimismo estava associado com menor 

sintomatologia depressiva durante a gravidez e na 2ª semana do puerpério, 

enquanto que a auto-estima elevada estava associada a menos indícios de 

sintomatologia depressiva nos três momentos de avaliação. Depois de se 

controlar o optimismo e os níveis prévios de sintomatologia depressiva, a 

elevada auto-estima continuava associada a menos sintomatologia depressiva 

na 2ª semana pós-natal. Este estudo sugeriu que é a auto-estima e não o 

optimismo o factor mais determinante para a susceptibilidade diferencial à D. P. 

N. (19). 

Para além dos factores relacionados com as características demográficas e com 

o suporte social, também as variáveis de índole médica podem constituir 

factores de risco para o desenvolvimento de D. P. N..  Por exemplo, ao analisar 

a relação entre complicações obstétricas e sintomatologia depressiva no período 

pós-natal, verificou-se que a exposição a complicações obstétricas durante a 

gravidez associa-se a sintomas depressivos mais intensos, independentemente 

das variáveis socio-demográficas, ajustamento marital, paridade e história de 

desordens depressivas ou de ansiedade durante a gravidez (157). Estes dados 

resultaram de uma investigação realizada com 441 mulheres, entrevistadas  no 

3º trimestre de gravidez e no 3º e 6º dia pós-parto. Os autores concluíram que 
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as complicações durante a gravidez podiam aumentar a severidade da 

sintomatologia depressiva pós-natal.  

Também a história de complicações em gravidez anterior, nomeadamente 

aborto, se relaciona com a D. P. N. (5), foram as conclusões extraídas de uma 

investigação realizada numa amostra de 377 mulheres, em que 28,6% 

apresentavam diagnóstico de depressão clínica. Neste estudo, a D. P. N. 

encontrava-se associada a história de aborto anterior, a menor idade, a 

ausência de confidentes e a relato de já ter havido algum tratamento prévio 

para depressão.  

Também algumas das circunstâncias em que decorre o parto têm vindo a ser 

apontadas como importantes preditores da D. P. N. Assim, ao comparar a 

prevalência de D. P. N. em 103 mulheres com parto por cesariana e 93 

mulheres com parto normal verificou-se que existia uma incidência 

significativamente maior desta patologia em mulheres que tiveram parto por 

cesariana (157). Os autores encontraram ainda uma associação entre anestesia 

geral e D. P. N..  

Um  estudo  realizado  numa  amostra  constituída por 40  participantes  com  

D. P. N. mas sem história prévia de depressão, por 21 com D. P. N. e com 

história prévia de depressão, por 13 sem D. P. N. mas com história prévia de 

depressão e por 42 sem D. P. N. e sem história prévia de depressão mas sem 

história prévia de depressão evidenciou que  o risco obstétrico durante o parto 

(por exemplo, pela utilização de fórceps e cesariana) se associava com a 

ocorrência de D. P. N., apenas nas mulheres com história prévia de depressão 
(158).  

Um outro estudo realizado numa amostra de 490 mulheres entre os 16 e os 42 

anos de idade, estudou factores como personalidade, história psiquiátrica e 

acontecimentos de vida recentes, variáveis sociais e demográficas, e evidenciou 

a importância dos factores sócio-demográficos, sugerindo que os factores 

obstétricos durante a gravidez e parto não aumentariam significativamente o 

risco de D. P. N. (18).  
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As variáveis relacionadas com o bebé, nos primeiros meses de vida, parecem 

igualmente contribuir para a D. P. N..  Numa revisão da literatura sobre a 

influência do temperamento infantil na D. P. N., verificou-se que percepções 

maternas de dificuldades com a criança se associavam com a ocorrência de 

depressão, particularmente durante o 2º mês do puerpério (169).  

Para além do temperamento, o sexo poderá influenciar o estado emocional 

materno; assim, as mulheres que tinham um filho rapaz apresentavam níveis de 

depressão menores do que as que tinham dado à luz meninas; também a 

prematuridade do bebé poderá contribuir para aumentar o risco de depressão 

uma vez que o parto prematuro constitui um acontecimento crítico na vida da 

família (159). 

Alguns estudos têm vindo a demonstrar que as mães de bebés prematuros têm 

risco acrescido de stress psicológico, apresentando níveis mais elevados de 

depressão, de ansiedade e de irritabilidade, quando comparadas com as mães 

de bebés de termo, sendo que os níveis de irritabilidade têm tendência a 

aumentar 3 meses após a alta do bebé (167). Nestas situações de 

prematuridade, “a depressão surge sobretudo da constatação de que o parto 

não decorreu como o esperado, de que o bebé é menos perfeito e saudável do 

que o esperado, ou da avaliação de perda da qualidade de vida em geral” (167). 

Ao examinar as diferenças na ansiedade e depressão de 41 mães de bebés de 

termo e 41 mães de bebés de pré-termo, emparelhadas no que respeita à 

paridade, ao tipo de parto, à idade e à etnia, e avaliadas na primeira semana 

pós-natal e por um período de 6 semanas, verificou-se que as mães de bebés 

pré-termo estavam significativamente mais ansiosas e deprimidas do que as 

mães de bebés de termo na primeira semana pós-natal, no entanto, esta 

diferença não persistia ao longo do tempo (168).  

Mais recentemente, algumas investigações analisaram se as mães de bebés 

pré-termo experienciavam mais stress psicológico do que as mães de bebés de 

termo no período imediatamente após o parto.  
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Participam num estudo 60 mulheres, 33 mães de bebés pré-termo e 27 mães 

de bebés de termo. Os resultados demonstraram que mais mães de bebés pré-

termo (27.3%) apresentavam sinais de stress emocional significativo do que as 

mães de bebés de termo (3.7%). De igual forma, mais mães de bebés pré-

termo (15.1%) estão deprimidas do que as mães de bebés de termo (3,7%) 
(170).  

Numa outra investigação realizada em 62 mães de bebés prematuros (<32 

semanas de gestação), com o objectivo de examinar a sintomatologia 

depressiva no mês que se segue ao parto prematuro, verificou-se que quase 

metade das mães (40%) reportava sintomas depressivos significativos. O 

elevado stress materno resultava num aumento de probabilidade de vir a 

desenvolver sintomatologia depressiva (171). Estes autores constataram ainda 

que um nível de instrução mais elevado e uma percepção de suporte por parte 

dos enfermeiros resultavam num decréscimo da probabilidade de desenvolver 

sintomas depressivos.  

Outros investigadores assinalaram a importância do apoio emocional para 

compensar os potenciais riscos de D. P. N. relacionados com o parto prematuro 
(172).  

Embora a D. P. N. seja um tema de interesse que tem vindo a suscitar grandes 

desenvolvimentos na pesquisa, não existe ainda um consenso entre os 

investigadores acerca da melhor forma de explicar a sua génese, pelo que 

novas teorias continuam a ser propostas e hipóteses a ser formuladas. A 

prevalência de depressão referenciada na literatura varia entre 6.5 e 27.5%. 

Em Portugal, um estudo de cariz epidemiológico realizado na região do Porto 

assinalou a prevalência de 13.1% (144).  

Os estudos de natureza qualitativa assinalam que, para além da intervenção ao 

nível dos factores individuais da mulher, é necessário adoptar medidas de cariz  

político-social que permitam alterar as atitudes e crenças dos profissionais de 

saúde e da população leiga. Uma mudança nas expectativas sociais, maior 

envolvimento dos pais e práticas laborais mais flexíveis que permitam que os 
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pais tomem conta dos seus filhos contribuiria grandemente para aliviar o stress 

pós-natal nos primeiros anos da maternidade (173). O conhecimento, a aceitação 

e a compreensão da D. P. N. promove a prevenção e o diagnóstico precoce das 

mulheres em risco (174). Os estudos quantitativos identificaram factores de risco 

biológicos, sócio-demográficos, psicológicos e do bebé para o desenvolvimento 

de D. P. N. Entre eles, os níveis de estradiol (175), de progesterona e de 

prolactina (176), a síndrome pré-menstrual (177), a disfunção da tiróide (178), a 

idade (5), a paridade (6), o estatuto marital (7), o nível educacional (8), o suporte 

social (10), a relação marital (13), a vida familiar (8), os acontecimentos de vida 
(10), o stress (12), as dificuldades sócio-profissionais (18), a história de 

psicopatologia (5), o distúrbio psicológico durante a gestação (12,17), a 

sensibilidade interpessoal e o neuroticismo (12), a auto-estima materna (20), o 

auto-criticismo / a auto-aceitação (22,23), o estilo de coping (24), o estilo de 

vinculação (25), o planeamento da gravidez (18), as complicações obstétricas (179), 

a ocorrência de aborto (5), o tipo de parto/analgesia (130), a experiência de parto 
(6), o sexo (180) e o temperamento do bebé (181), o tipo de amamentação (8) e a 

prematuridade (24) constituem factores de risco para o desenvolvimento de D. P. 

N.. Pelo que, muitas implicações têm sido extrapoladas da investigação 

realizada até ao momento com especial enfoque para a importância dos 

serviços de saúde estarem atentos aos factores de risco associados à depressão 

pós-natal, no sentido de se tomarem medidas preventivas da ocorrência desta 

condição. Estas medidas podem passar, por exemplo, pela avaliação prévia dos 

factores demográficos da grávida, por fornecer suporte desde a gravidez até ao 

período pós-natal, ou ainda pela adopção de determinados procedimentos 

obstétricos em detrimento de outros. 
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3. Investigação desenvolvida no âmbito desta tese 

3.1. Materiais e Métodos 

Ao longo das próximas páginas, procuramos apresentar todos os aspectos 

relevantes da metodologia adoptada neste estudo, incluindo as hipóteses e os 

objectivos do estudo, os critérios de selecção da amostra, o desenho, os 

procedimentos, os instrumentos de avaliação e os métodos de análise 

estatística aplicados: 

3.1.1. Hipóteses  

Formulamos as seguintes hipóteses que serviram de base a este estudo: 

Hipótese 1: 

As seguintes variáveis predizem a ocorrência de Depressão na gravidez:  

• Demográficas: idade menor, menor nível de escolaridade e de 

qualificação, agregado familiar numeroso 

• Psicossociais: mais acontecimentos de vida, rede de suporte social 

pequena e disfuncional, baixo nível de satisfação com o relacionamento 

conjugal e traços de personalidade prévia neuróticos  

• Clínicas: ansiedade e depressão na gravidez, hábitos tabágicos, 

alcoólicos e farmacológicos   

• Obstétricas: ausência de planeamento da gravidez, gravidez anterior com 

complicações e tipo de parto. 

Hipótese 2:  

As mesmas variáveis demográficas, psicossociais, clínicas e obstétricas (e, 

adicionalmente, parto com complicações, e prematuridade) predizem a 
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ocorrência de sintomatologia depressiva e o aumento de incidência de D. P. N. 

na 2ª e na 6ª semanas. 

Hipótese 3: 

A ocorrência de sintomatologia depressiva durante a gravidez prediz a 

ocorrência de sintomatologia depressiva nas 2ª e 6ª semanas de pós-parto. 

Hipótese 4: 

A incidência de Depressão na 2ª e 6ª semanas pós-parto é maior do que 

durante a gravidez. 

Hipótese 5: 

A incidência de D. P. N. nas mulheres associa-se com a ocorrência de 

perturbação depressiva nos maridos/companheiros em momento anterior ou 

posterior. 
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4. Objectivos 

Este estudo tem como objectivos principais os seguintes: 

• Analisar os padrões de ocorrência de Depressão na gravidez e no período 

pós-natal (2ª e 6ª semanas)  

• Analisar e comparar a gravidade das Depressões da gravidez e do 

período pós-natal (2ª e 6ª semanas)  

• Analisar as associações quer entre a Depressão da Gravidez quer entre a 

D. P. N. e variáveis demográficas (idade, estado civil, habilitações 

literárias, categoria profissional, estrato social), psicossociais 

(acontecimentos de vida, rede de suporte social e traços de 

personalidade prévia), clínicas (ansiedade e depressão na gravidez, 

hábitos tabágicos, alcoólicos, farmacológicos) e obstétricas (planeamento 

de gravidez, gravidez anterior, tipo de parto, e prematuridade) 

seleccionadas.  

• Definir perfis de risco para a Depressão na Gravidez e para a D. P. N. 

• Estudar a associação da Depressão nas mulheres com a Depressão nos 

maridos/ companheiros. 

4.1. Metodologia de selecção das participantes e 

População 

A amostra do estudo é constituída por 66 grávidas utentes da Consulta Externa 

de Obstetrícia do Hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, que 

frequentavam essa consulta no período compreendido entre Julho de 2005 e 

Agosto de 2006. Foi solicitada a sua colaboração em regime voluntário e 

garantida a confidencialidade de todas as informações prestadas; após a 
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assinatura do termo de consentimento informado foi iniciada a colheita de 

dados. 

Solicitamos a participação a todas as mulheres grávidas que não apresentavam 

nenhum dos critérios de exclusão definidos para o nosso estudo. A saber: 

• Não saber ler e/ou escrever português 

• Não aceitar participar no estudo 

• Grávida em tratamento psiquiátrico actual 

• Grávida sem companheiro/marido presente durante gravidez e puerpério 

imediato (6ª semana) 

• Mal formação congénita do feto na gravidez actual ou anterior 

• Gravidez gemelar 

• Grávida ou companheiro portador de toxicodependência 

• Grávida portadora de doença infecto-contagiosa durante gravidez 

• Grávida com idade inferior a 18 anos e superior a 35 anos 

• Sem vigilância obstétrica na gravidez actual (até 36ª semana) 

• Grávida portadora de diabetes gestacional 

• Grávida portadora de hipertensão arterial gestacional 

• Do primeiro momento de avaliação (36ª semana de gravidez), para o 

segundo (2ª semana pós-parto) existiu uma perda da amostra de 6 

participantes. A razão da perda deve-se ao facto de não terem sido 

enviados os instrumentos via correio, nem o contacto telefónico prévio 

foi conseguido, apesar das inúmeras tentativas. Do segundo momento 

de avaliação (2ª semana pós-parto), para o terceiro (6ª semana pós-
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parto) não se verificou perda da amostra, tendo esta sido de 60 

participantes no período pós-parto. 
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5. Desenho 

O desenho do estudo foi prospectivo. As participantes foram seguidas 

longitudinalmente da 36ª semana de gravidez até à 6ª semana pós-parto. A 

recolha de dados foi desenvolvida em três momentos de avaliação: o primeiro 

momento de avaliação decorreu na 36ª semana de gravidez; o segundo, na 2ª 

semana pós-parto; o terceiro, na 6ª semana pós-parto. 

5.1. Procedimentos do Estudo 

As grávidas foram contactadas na Consulta Externa de Obstetrícia do Hospital 

S. Sebastião, na 36ª semana de gravidez.  

Após explicação dos objectivos e metodologias do estudo e obtenção de 

consentimento informado, as mulheres preencheram os questionários, numa 

sala contígua ao consultório médico de Obstetrícia; os elementos do casal 

foram entrevistados em separado, e foram-lhes entregues os restantes 

questionários (tal como assinalado na tabela 3), com respectivos envelopes 

selados, para serem preenchidos nos outros momentos de avaliação. As 

participantes foram informadas de que seria realizado um contacto telefónico 

nessa altura para relembrar o preenchimento e devolução dos questionários. 

Nas situações em que tal não fosse possível, seria efectuada uma visita 

domiciliária para recolha dos instrumentos de avaliação, de forma a minimizar 

as perdas de dados.  

Assim, volvidas duas semanas após nascimento do bebé, entramos em contacto 

telefónico com as participantes e repetimos esse procedimento à sexta semana 

pós-parto. 
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Tabela 3 - Planeamento do estudo 

Instrumentos 
Gravidez Nascimento Período pós-natal 

36ª Semana  2ª Semana 6ª Semana 

Questionário Sócio-Demográfico X  X  

EPI X    

SSNI X    

EPDS X  X X 

HADS X  X X 

Graffar X    

 

5.2. Instrumentos 

Nesta investigação, recorremos a um conjunto de instrumentos com o objectivo 

de avaliar e quantificar as diferentes variáveis demográficas, psicossociais, 

clínicas e obstétricas, que enunciamos de seguida:  

• Hospital Anxiety and Depression Scale (182)  

Para avaliação dos sintomas de ansiedade e de depressão, utilizamos o HADS. 

Este questionário de auto-resposta foi construído para permitir um rastreio 

hospitalar fiável e de aplicação fácil dos sintomas de depressão e de ansiedade, 

mas tem-se também demonstrado um instrumento muito útil para realizar essa 

detecção na área dos cuidados de saúde primários. 

Consiste num conjunto de catorze questões, sete para avaliação da ansiedade e 

sete para depressão.  

No nosso estudo, foi solicitado às participantes que as suas respostas 

incidissem sobre a  forma como se tinham sentido na última semana. 

• Edinburgh Postnatal Depression Scale (183) 
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A Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) foi desenvolvida em Inglaterra 

nos Centros de Saúde de Livingston e Edinburgh para auxiliar os profissionais 

de  cuidados  de  saúde  primários  na  detecção  da D. P. N.  

A EPDS tem sido cuidadosamente testada e é utilizada em 23 países, 

apresentando altos níveis de sensibilidade (86%) e de especificidade (78%), do 

que se pode concluir que permite identificar aqueles que apresentam risco ou já 

apresentam depressão pré ou pós-natal. 

A EPDS contém 10 itens e requer cerca de cinco minutos para ser completada. 

Encontra-se disponível em diferentes línguas e tem validade transcultural.  

Algumas mulheres podem necessitar de auxílio na sua interpretação. É 

importante relembrar que se deve escolher a resposta que melhor indica o 

modo como a pessoa se sente “desde há sete dias” e não apenas no dia actual.  

A cotação máxima é de 30, 10 ou mais indica possível depressão de severidade 

diversa, mais de 12 indica depressão grave, tendo sido este, o ponto de 

viragem utilizado na análise comparativa. A cotação do EPDS não permite fazer 

um juízo clínico conclusivo, sendo sempre aconselhável confirmar o diagnóstico 

por outras metodologias clínicas. A escala não detecta distúrbios de ansiedade, 

fobias ou perturbações de personalidade. 

• Eysenk Personality Inventory (184) 

Para avaliação de traços de personalidade prévia, utilizamos o questionário EPI, 

que inclui 57 itens para a medição dos factores neuroticismo/ estabilidade e 

introversão/ extroversão e da escala de insinceridade. Existem duas versões 

diferentes que se destinam a ser utilizadas em procedimentos de teste-reteste. 

No nosso estudo, administramos a forma A.  

Na escala de Introversão/Extroversão, uma pontuação baixa representa uma 

maior introversão, própria de pessoas tranquilas, retraídas e introspectivas, que 

preferem contacto com coisas a pessoas, encarando a vida com muita 

seriedade. Contrariamente, uma pontuação mais elevada indica uma maior 
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extroversão social, sendo pessoas que tendem a ser expansivas, impulsivas e 

desinibidas, que gostam de contacto social e de actividades em grupo. 

Na escala de neuroticismo, uma pontuação alta indica labilidade emocional e 

hiper-reactividade, e caracteriza pessoas que tendem a ser hipersensíveis que 

manifestam preocupação frequente, ansiedade e depressão. Uma pontuação 

baixa assinala uma maior estabilidade emocional.  

• Social Support Network Inventory (185) 

Para avaliar o suporte social, recorremos ao questionário de auto-resposta 

SSNI. A informação recolhida neste instrumento de avaliação reporta-se às 

seguintes dimensões: número de pessoas na rede de suporte social, suporte 

geral, suporte instrumental, suporte emocional, acessibilidade, reciprocidade e 

suporte relacionado com acontecimentos de vida. 

• Graffar (186) 

Para avaliar o estrato sócio-económico, utilizamos a Escala e o Método de 

Classificação Social de Graffar. 

Apesar dos motivos de reserva que têm vindo a ser apontados por alguns 

autores relativos à sua aplicabilidade e fiabilidade no contexto nacional, 

optamos por utilizar este método de classificação social por permitir extrair uma 

informação geral (nota total) e uma grande variedade de informações 

específicas sobre Profissão, Nível de Instrução, Fontes Principais de  

Rendimento Familiar, Conforto do Alojamento e Aspecto do  Bairro onde habita, 

representadas nas suas cinco sub-escalas, das quais podemos, em última 

instância, seleccionar as que consideramos mais válidas. 

• Questionário Sócio-Demográfico 

Construímos um questionário de 42 questões com o objectivo de recolher 

informação demográfica, social e clínica da mulher grávida e do seu 

marido/companheiro, assim como dados relativos à história obstétrica e a 



 70

alguns hábitos de vida, dados que consideramos relevantes para esta 

investigação. 

5.3. Aspectos Éticos 

Todos os estudos realizados sobre seres humanos levantam questões éticas e 

morais e necessitam de ter salvaguardas que defendam os sujeitos de qualquer 

consequência lesiva dos seus direitos e da sua dignidade (187). 

Neste estudo, foram garantidos os direitos ao sigilo profissional e ao 

anonimato. Admitimos, contudo, que a temática versada possa ter criado 

algumas inibições nalguns dos inquiridos, mais sensíveis, por, de alguma forma, 

ocorrer certo nível de invasão da privacidade, apesar das medidas de 

salvaguarda tomadas. 

Previamente ao início da investigação, dirigimos um pedido de consentimento à 

Comissão de Ética do Hospital S. Sebastião, tendo recebido autorização para 

que o estudo pudesse decorrer. 

Foi igualmente redigido um termo de consentimento informado, conforme a 

Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, de forma a informar 

completamente as participantes em relação aos objectivos e procedimentos do 

estudo e a recolher a sua livre aceitação de participar, se assim o quisessem, 

sem pressão ou receio de consequências negativas em caso de recusa. 

5.4. Métodos de análise estatística 

Para o tratamento e análise estatística dos dados obtidos, utilizamos o 

programa informático de estatística Statistical Package of the Social Science 

(SPSS 13.0). 

O procedimento para a análise de dados envolveu metodologias de estatística 

descritiva simples com a respectiva análise de frequências absolutas, medidas 

de tendência central e medidas de dispersão. 
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Face ás características dos questionários, estipulamos que a apresentação dos 

quadros analisados seriam gerados automaticamente pelo programa SPSS 13.0. 

Para sintetizar a informação, utilizamos técnicas de estatística descritiva e de 

estatística inferencial. 

5.5. Parâmetros de Fidedignidade 

De forma a avaliar a consistência interna dos resultados obtidos no estudo, 

tendo em conta a aplicação da Escala de Edinburgh para a Depressão Pós-natal 

(EPDS) e da Escala de Ansiedade e de Depressão HADS, calculámos o 

coeficiente “alpha” de Cronbach. 

Tanto os dados do EPDS como os do HADS evidenciavam grande 

homogeneidade nos itens, sendo a consistência interna das escalas bastante 

elevada (α=0.8103 e α=0.8221, respectivamente). 
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6. Resultados 

6.1. Características demográficas da amostra 

As participantes têm uma média situada nos 26,98 anos (min-max.: 18 – 35; 

desvio padrão: 5,18). A maior percentagem (53,0%) tem idades compreendidas 

entre os 28 e 35 anos. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos elementos da amostra por grupo etário 

 

Grupo Etário n % 

18 – 27 31 47,0 

28 – 35 35 53,0 

Total 66 100,0 

 

 

No que diz respeito ao estado civil, verificamos que uma grande maioria 

(75.8%) é casada ou vive em união de facto. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente ao estado civil 

 

Estado Civil n % 

Solteira 14 21,2 

Casada / união de facto 50 75,8 

Divorciada 2 3,0 

Total 66 100,0
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A distribuição da nossa amostra por estratos sócio-económicos, de acordo com 

a classificação de Graffar, é apresentada na Tabela 6. Como pode ser 

observado, a maior percentagem (65,2%) situa-se na classe III, seguindo-se as 

classes II e I.   

 

Tabela 6 - Distribuição dos elementos da amostra por estratos sócio-económicos, de 
acordo com a Classificação de Graffar 

 

Classes n % 

I 6 9,1 

II 15 22,7 

III 43 65,2 

IV 2 3,0 

V 0 0,0 

Total 66 100,0 

 

A maioria das participantes do nosso estudo (43,9%) tinham, na altura em que 

foram inquiridas, o curso liceal completo. A distribuição da amostra por nível de 

instrução é apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos elementos da amostra por nível de instrução 

 

Nível de Instrução n % 

Curso universitário 9 13,6 

Universidade sem grau 2 3,0 

Curso liceal 29 43,9 

Curso técnico 2 3,0 

Menos ciclo preparatório 24 36,4 

Total 66 100,0
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A maioria das participantes (25,8%) podiam ser inseridas, de acordo com a 

categorização das profissões, na condição de operárias semi-especializadas. 

Uma percentagem relevante ( 22,7%) estavam desempregadas há um ano ou 

mais (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Distribuição dos elementos da amostra por categorias profissionais 

 

Categoria profissional n % 

Quadro superior 2 3,0 

Director ou quadro médio 3 4,5 

Administrador/pequeno empresário 8 12,1 

Administrativo/vendedor, técnico 9 13,6 

Operário semi-especializado 17 25,8 

Operário não especializado 12 18,2 

Desempregado um ano ou mais 15 22,7 

Total 66 100,0 

 

Inquiridas sobre o tipo e origem do seu rendimento familiar, as participantes do 

nosso estudo referiram apenas situações do tipo 3, correspondentes a um 

vencimento mensal fixo de funcionário (77,3% da amostra) e do tipo 4, 

resultantes de salários, ou seja, remuneração por semana, por hora, ou à tarefa 

(22,7%). Poder-se-ão colocar algumas dúvidas sobre a fiabilidade desta 

informação por ser a divulgação aberta das fontes de rendimento alvo de 

alguns receios, podendo as situações de remunerações superiores tender a ser 

ocultadas. 
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Tabela 9 - Distribuição dos elementos da amostra por rendimento familiar, segundo 
a classificação de Graffar 

 

Rendimento 
familiar 

n % 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

0 

0 

51 

0,0 

0,0 

77,3 

Tipo 4 

Tipo 5 

15 

0 

22,7 

0,0 

Total 66 100,0

 

6.2. Caracterização clínica da amostra 

Recolhemos, na 36ª semana de gravidez, dados sobre diversas variáveis 

clínicas que consideramos relevantes, nomeadamente, hábitos alcoólicos, 

tabágicos e farmacológicos, sintomas de ansiedade e de depressão. 

A maior percentagem (89,4%) das participantes são não fumadoras. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos elementos da amostra por situação relativa a hábitos 
tabágicos 

 

Hábitos Tabágicos n % 

Fumadora 7 10,6 

Não fumadora 59 89,4 

Total 66 100,0 

 

Das sete mulheres fumadoras referidas na tabela acima, à altura em que 

decorreu a investigação, três (42,9%) mencionaram que fumavam seis cigarros 

por dia, duas (28,6%) fumavam cinco cigarros por dia e duas (28,6%) 
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fumavam vinte cigarros por dia. Pudemos constatar também que as mulheres 

fumadoras do nosso estudo fumavam em média 9,71 cigarros por dia. 

 

Tabela 11 - Distribuição dos elementos da amostra por número de cigarros/dia 

N.º cigarros/dia n % % válida 

 5 2 3,0 28,6 

  6 3 4,5 42,9 

  20 2 3,0 28,6 

  Total 7 10,6 100,0 

Não Fumadores  59 89,4  

Total 66 100,0  

 

A grande maioria (92,4%) das inquiridas rejeita a existência de hábitos 

alcoólicos, e uma pequena percentagem (7,6%) refere ter esse hábito mesmo 

durante gravidez. É de mencionar que não inquirimos sobre a quantidade de 

álcool ingerido, tendo apenas sido colocada uma questão geral versando 

“Hábitos alcoólicos: sim ou não?”. 

 

Tabela 12 - Distribuição dos elementos da amostra por situação em relação a 
hábitos alcoólicos 

 

Hábitos alcoólicos n % 

Sim 5 7,6 

Não 61 92,4 

Total 66 100,0 

 

Também uma larga maioria das inquiridas (87,9%) refere não ter hábitos 

farmacológicos. A questão apresentada aqui foi apenas “Hábitos 
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farmacológicos: sim ou não?”, não se tendo recolhido informação sobre tipos de 

fármacos envolvidos. 

 

Tabela 13 - Distribuição dos elementos da amostra por situação em relação a 
hábitos farmacológicos 

 

Hábitos farmacológicos n % 

Sim 8 12,1 

Não 58 87,9 

Total 66 100,0 
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7. Caracterização Obstétrica da amostra 

Na amostra analisamos igualmente as variáveis obstétricas no período de 

gravidez, tais como: número de gestações anteriores (podem diferir número de 

filhos), número de filhos que já tinham, tipo de parto anterior, planeamento da 

gravidez e tipo de parto actual.  

Nas participantes da nossa investigação, predominavam as primigestas (56.1%) 

e, nas restantes 43.9%, a maioria já tinha pelo menos mais um filho. 

 

Tabela 14 - Distribuição dos elementos da amostra face a ter gestação anterior ou 
não 

Gestação anterior n % 

Sim 29 43,9 

Não 37 56,1 

Total 66 100,0

Também inquirimos as participantes relativamente ao número de filhos, 

podendo verificar que, das 29 que já tinham tido outras gestações, 23 tinham 

apenas um filho, 4 tinham dois e, das duas restantes, uma tinha 3 e outra 4 

filhos. 

 

Tabela 15 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente ao número de 
filhos que já tinham 

Gestações anteriores n % 

0 37 56,1 

1 23 34,8 

2 4 6,1 

3 1 1,5 

4 1 1,5 

Total 66 100,0 



 79

No que diz respeito à experiência que a mulher teve no passado relativamente 

ao parto, pudemos verificar que, das mulheres que já tinham estado grávidas 

anteriormente, a maior percentagem (75,9%) teve parto(s) eutócico(s). 

 

Tabela 16 - Distribuição dos elementos da amostra por tipo de parto(s) anterior(es) 

 

Tipo Parto n % % válida 

Eutócico 22 33,3 75,9 

Distócico 7 10,6 24,1 

Total 29 43,9 100,0 

Primigestas 37 56,1  

Total 66 100,0  

 

Questionadas sobre se a actual gravidez tinha resultado de planeamento feito 

pelos elementos do casal, 63,6% das participantes referiram que sim, 36,4% 

mencionaram que não. 

 

 

Tabela 17 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente a planeamento da 
gravidez 

 

Planeamento da

gravidez 
n % 

Sim 42 63,6 

Não 24 36,4 

Total 66 100,0 
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Na recolha de pós-parto, registamos dados sobre se o parto actual tinha sido 

eutócico ou distócico.  Assim, conforme se pode observar pelos elementos 

apresentados na tabela 17, a grande maioria das participantes teve partos 

eutócicos. 

 

Tabela 18 - Distribuição dos elementos da amostra face ao tipo de parto (actual) 

 

Tipo de parto 

(actual) 
n % 

Eutócico 55 83,3 

Distócico 11 16,7 

Total 66 100,0 

 

 

7.1. Caracterização da amostra relativamente a variáveis 

psicossociais 

Na 36ª semana de gravidez, as participantes do nosso estudo completaram 

diferentes questionários de auto-resposta, que nos permitiram avaliar diferentes 

variáveis psicossociais, nomeadamente, traços de personalidade prévia 

(compreendendo as dimensões de introversão/ extroversão e de neuroticismo/ 

estabilidade), rede de suporte social e tipos de acontecimentos de vida. 

Na dimensão de Introversão/Extroversão, verificamos que as participantes 

tinham uma cotação média de 11,39, em que a mediana era de 11,50 (min-

máx.: 7-15; desvio padrão: 2,111). Na dimensão de Neuroticismo/ Estabilidade 

verificamos uma cotação média de 12,41, com mediana em 12,00 (min-máx.: 

7-18; desvio padrão: 2,812). 
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Tabela 19 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente aos traços de 
personalidade  Introversão/Extroversão e Neuroticismo/Estabilidade 

 
EPI Extroversão Neuroticismo 

N 66 66 

Média 11,39 12,41 

Mediana 11,50 12,00 

Desvio Padrão 2,111 2,812 

Mínimo 7 7 

Máximo 15 18 

 

Para além dos traços de  personalidade, caracterizamos a nossa amostra em 

outras “medidas base psico-sociais” como sejam as sub-variáveis de suporte 

social, nomeadamente, número total de pessoas ou grupos na rede de suporte, 

e o acontecimento de vida mais importante no último ano. 

Relativamente à dimensão da rede de suporte, verificamos que, em média, as 

participantes apresentavam 7,79 elementos de recurso, com um desvio padrão 

de 2,337 (min-máx: 5-15). 

 

Tabela 20 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente à dimensão da sua 
rede de suporte social (número de pessoas ou grupos)  

SSNI n % 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 15,2 

14 21,2 

11 16,7 

8 12,1 

11 16,7 

3 4,5 

4 6,1 

2 3,0 

1 1,5 

1 1,5 

1 1,5 

Total 66 100,0 
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O questionário SSNI também nos permitiu registar os dois principais 

acontecimentos no último ano, acedendo a uma medida genérica sobre 

acontecimentos de vida.   

Verificamos, assim, que 40,0% assinalaram acontecimentos no domínio da 

“Saúde”, sendo que a “Perda Relevante” e as “Finanças” foram as referenciadas 

em segundo e terceiro lugar. 

 

Tabela 21 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente ao principal 
acontecimento vida no último ano, de acordo com a classificação de Paykel 

 

Principal acontecimento vida n % % válida 

Refere não ter tido nenhum 
acontecimento 4 6,1 6,2 

Trabalho 2 3,0 3,1 

Finanças 13 19,7 20,0 

Saúde 26 39,4 40,0 

Perda Relevante 16 24,2 24,6 

Migração 4 6,1 6,2 

Total 65 98,5 100,0 

Sem resposta 1 1,5  

Total 66 100,0  

 

Quando inquiridas sobre o segundo principal acontecimento de vida no último 

ano, verificamos que a maior percentagem (57,4%) assinalou problemas nas 

“Finanças”, 13,1% na “Saúde”, 11,5% nas “Relações conjugais”; seguiam-se-

lhes a “Migração” que afectou 6,6% das inquiridas, os “Estudos”, 4,9% e as 

“Relações Familiares e Sociais”, 4,9%; as que referiram não ter tido nenhum 

segundo acontecimento no ano anterior contabilizavam a pequena percentagem 

de 3,1%. 
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Tabela 22 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente ao segundo 
principal acontecimento vida no último ano, de acordo a classificação de Paykel 

 

Segundo principal acontecimento vida n % % válida 

Refere não ter problema 1 1,5 1,6 

Estudos 3 4,5 4,9 

Finanças 35 53,0 57,4 

Saúde 8 12,1 13,1 

Migração 4 6,1 6,6 

Relações Familiares e Sociais 3 4,5 4,9 

Relações Conjugais 7 10,6 11,5 

Total 61 92,4 100,0 

Sem resposta 5 7,6  

Total 66 100,0  

 

A dimensão dos agregados familiares das participantes no nosso estudo 

oscilava entre dois a sete elementos; a maior percentagem (37,9%)  

apresentava três elementos. 

 

Tabela 23 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente à dimensão do 
agregado familiar 

 

Nº elementos no agregado 
familiar 

n % 

2 20 30,3 

3 25 37,9 

4 4 6,1 

5 9 13,6 

7 8 12,1 

Total 66 100,0 
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Os familiares e outras pessoas significativas das inquiridas, viviam em média a 

4,58 km da sua área geográfica. 

 

Tabela 24 - Distribuições dos elementos da amostra relativamente ao número de 
familiares e outras pessoas significativas que viviam na sua área geográfica (raio de 
100 km) 

 

Km n % 

0 1 1,5 

1 4 6,1 

2 5 7,6 

3 10 15,2 

4 8 12,1 

5 15 22,7 

6 10 15,2 

7 13 19,7 

Total 66 100,0 

 

7.2. Prevalência da depressão na 36ª semana de gravidez 

54 mulheres (81,8%) não apresentavam quaisquer sintomas de Depressão na 

Gravidez, 10 (15,2%) evidenciavam sintomas ligeiros e 2 (3,0%) apresentavam 

uma cotação na EPDS maior do que 12, indiciando sinais mais severos. 

 

Tabela 25 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente à sua cotação no 
EPDS (Depressão) na 36ª semana de gravidez 

EPDS n % 

0 – 9 54 81,8 

10 -12 10 15,2 

13 – 30 2 3,0 

Total 66 100,0 
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7.3. Prevalência de D. P. N. (2ª e 6ª semanas após o parto) 

Na 2ª semana pós-natal, existiu uma perda da amostra como referido 

anteriormente, passando a ser nesta fase constituída por 60 elementos.  

46 das participantes (76,7%) não apresentavam quaisquer indícios da 

ocorrência de D. P. N. e 14 (23,3%) apresentavam sinais sugestivos da 

presença dessa patologia (cotação de EPDS acima dos 10), sendo que dessas, 3 

(5,0%) apresentavam sintomas ligeiros (cotação de EPDS entre 10 e 12) e 11 

(18,3%), sinais mais graves (cotação superior a 13). 

 

Tabela 26 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente à sua cotação no 
EPDS na 2ª semana pós-natal 

 

EPDS N % % válida 

0 – 9 46 69,7 76,7 

10 -12 3 4,5 5,0 

13 – 30 11 16,7 18,3 

Total 60 90,9 100,0 

Sem resposta 6 9,1  

Total 66 100,0  

 

Na 6ª semana pós-natal, 19 (31,6%) evidenciavam sintomas de D. P. N. 

(cotação igual ou superior a 10) e 41 das participantes (68,3%) não 

apresentavam quaisquer sinais da ocorrência dessa patologia. Das que 

denotavam a presença de D. P. N., 5 (8,3%) apresentavam sintomas ligeiros e 

14 (23,3%) sintomas graves (cotação acima de 13). 

 

 



 86

Tabela 27 - Distribuição dos elementos da amostra relativamente à cotação de EPDS  
na  6ª semana de pós-natal 

 

EPDS n % 

0 - 9 41 68,3 

10 -12 5 8,3 

13 - 30 14 23,3 

Total 60 100,0 

 

7.4. Associação da Depressão na Gravidez e no Pós-Parto 

(2ª e 6ª semanas) com as diferentes variáveis 

avaliadas no estudo 

De seguida, apresentamos a parte do estudo estatístico em que nos dedicamos 

a analisar a associação entre a Depressão na Gravidez (36ª semana) e no 

Período Pós-Natal (2ª e 6ª semanas) e as variáveis demográficas, clínicas e 

psicossociais. Para o efeito, aferimos a Depressão pelos resultados do EPDS em 

cada um dos momentos. Recorremos ao coeficiente de correlação Ró de 

Spearman e ao respectivo teste de significância. 

7.4.1. Variáveis associadas com a Depressão na Gravidez 

Pudemos concluir que a se correlacionava negativamente com a idade (R= -

0,104; p=0.404) e o número de pessoas na rede de suporte social (R= -0,298; 

p=0,015), indicando que quanto menor a idade e menor a dimensão da rede de 

suporte das inquiridas mais deprimidas estas se encontravam, embora, destes 

dados, apenas o segundo atingisse o significado estatístico.  

Por outro lado, a Depressão na Gravidez correlacionava-se positivamente com 

as características de personalidade “extroversão” (R= 0,009; p=0,942) e 

“neuroticismo” (R= 0,420 ; p=0,000), com os sintomas de ansiedade (R= 0,592 

; p=0,000) e de depressão (R= 0,457 ; p=0,000). Destas, apenas as 



 87

associações com os valores de neuroticismo, de ansiedade e de depressão 

atingem o significado estatístico. Assim, quanto mais neuróticas e com mais 

sintomas de ansiedade e de depressão (medidos através do HADS) maior a 

cotação no EPDS. 

 

Tabela 28 – Síntese das Correlações encontradas entre as diversas variáveis e a 
depressão na 36ª semana de gravidez 

 

Variáveis Ró Spearman (R) p 

Idade -0,104 0,404 

Extroversão 0,009 0,942 

Neuroticismo 0,420** 0,000 

Sintomas de Ansiedade 0,592** 0,000 

Sintomas de Depressão 0,457** 0,000 

Número de Pessoas na  Rede - 0,298* 0,015 

*- A correlação é significativa a 0.05 (2 caudas) 

**- A correlação é significativa a 0.01 (2 caudas) 

 

Procurámos também analisar se existiam diferenças entre medidas de 

tendência central do EPDS, produzidas pelos acontecimentos de vida 

(abordamos apenas o acontecimento de vida mais importante no último ano), 

pelo tipo de parto anterior e pelo planeamento da gravidez. Para tal aplicámos 

o teste de Kruskal-Wallis. Este é um teste não paramétrico aplicado a variáveis 

de nível pelo menos ordinal, que nos permite ver se existem diferenças no pós-

teste entre três ou mais condições experimentais. 

Os resultados obtidos revelaram que existia uma diferença estatisticamente 

significativa entre médias do EPDS nas mulheres em função dos 
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acontecimentos de vida (Qui-Quadrado=33,014; p=0,000). Mais indicaram que 

o acontecimento de vida mais importante no último ano para o efeito produzido 

na variável Depressão na Gravidez era, em primeiro lugar, “Finanças” (Rank 

Médio (RM) = 56,15), seguido de “Migração” (RM = 37,25), “Perda Relevante” 

(RM = 34,35), “refere não ter problema” (RM = 31,63), “Saúde” (RM = 21,62) 

e, em último lugar, o “Trabalho” (RM = 7,5). 

A propósito da variável “Planeamento da Gravidez”, os resultados revelavam 

que o facto de as inquiridas planearem ou não a gravidez não interferia no 

surgimento de Depressão na Gravidez (qui-quadrado=1,290; p=0,256). 

Em relação ao tipo de parto anterior, os resultados obtidos revelavam que o 

parto distócico era o que produzia efeito na variável Depressão na Gravidez (MR 

= 24,93; eutócico MR = 11,84), atingindo significado estatístico (Qui-

Quadrado= 13,649; p=0,000). 

 

Tabela 29 - Comparação de médias entre variáveis associadas com Depressão na 
36ª semana de gravidez 

 

Variáveis Chi p 

Acontecimento de Vida 33,014** 0,000 

Planeamento de Gravidez 1,290 0,256 

Tipo de Parto anterior 13,649** 0,000 

*- A correlação é significativa a 0.05 (2 caudas) 

**- A correlação é significativa a 0.01 (2 caudas) 
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7.4.2. Variáveis associadas com a D. P. N. na 2ª semana após o 

nascimento do bebé 

À semelhança do que ocorre com a Depressão na Gravidez, a D. P. N. na 2ª 

semana após o nascimento do bebé (resultado global do EPDS) correlaciona-se 

negativamente com a idade (R= -0,245; p=0,059) e a dimensão da rede de 

suporte social (R= -0,413; p=0,001), embora, de novo, a relação com a 

primeira das variáveis não atinja o significado estatístico. Assim, quanto menor 

o número de pessoas na rede de suporte social, mais deprimidas se 

apresentavam. 

Pudemos também concluir que o resultado global de EPDS se correlacionava 

positivamente com a característica de personalidade “neuroticismo” (R= 0,551 ; 

p=0,000) e os sintomas de ansiedade (R= 0,702; p=0,000) e de depressão (R= 

0,656 ; p=0,000), atingindo o significado estatístico. A associação com a 

extroversão (R= 0,062; p=0,639), embora no mesmo sentido não atinge o 

significado estatístico. Portanto, quanto maior o nível de neuroticismo e os 

sintomas de ansiedade e depressão (através do HADS) mais deprimidas se 

encontravam. 

Tabela 30 - Correlação entre as diversas variáveis e Depressão na 2ª semana pós-
natal 

Variáveis Ró Spearman p 

Idade - 0,245 0,059 

Extroversão 0,062 0,639 

Neuroticismo 0,551** 0,000 

Sintomas de Ansiedade 0,702** 0,000 

Sintomas de Depressão 0,656** 0,000 

Número de Pessoas na Rede - 0,413 0,001 

*- A correlação é significativa a 0.05 (2 caudas) 

**- A correlação é significativa a 0.01 (2 caudas) 
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Procurámos também analisar a existência de diferenças entre medidas de 

tendência central do EPDS, de acordo com os acontecimentos de vida (onde 

abordamos apenas o acontecimento de vida mais importante no último ano) o 

tipo de parto actual e o planeamento da gravidez. Para tal aplicámos, à 

semelhança da Gravidez, o teste de Kruskal-Wallis. 

Os resultados obtidos revelavam que existia uma diferença estatisticamente 

significativa entre médias do EPDS global em função dos acontecimentos de 

vida (Qui-Quadrado=15,062; p=0,01). Estes resultados indicavam que o 

acontecimento de vida mais importante no último ano para o efeito produzido 

na variável Depressão na 2ª semana pós-natal é, em primeiro lugar, “Finanças” 

(RM = 41,05), seguido de “Perda Relevante” (RM = 35,57), “Migração” (RM = 

34,75), “Saúde” (RM = 22,62) e, em último lugar, o “Trabalho” (RM = 8,75). 

Contudo, verificamos que quem “refere não ter problema” apresentava também 

um elevado rank médio para a variável depressão. 

Relativamente ao planeamento da gravidez, os resultados obtidos revelavam 

que o facto de a mulher planear ou não a gravidez não interferia no surgimento 

de Depressão porque não existia diferença significativa entre as médias de 

EPDS nas duas condições (qui-quadrado=2,278; p=0,131). 

No que diz respeito ao tipo de parto actual, os resultados obtidos revelavam 

que o tipo de parto não se associava com a ocorrência de Depressão (Qui-

Quadrado=0,579; p=0,447). 
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Tabela 31 - Comparação de variáveis associadas com Depressão na 2ª semana pós-
natal 

 

Variáveis Chi p 

Acontecimento de Vida 15.062 0,010 

Planeamento de Gravidez 2,278 0,131 

Tipo de Parto actual 0,579 0,447 

*- A correlação é significativa a 0.05 (2 caudas) 

**- A correlação é significativa a 0.01 (2 caudas) 

 

7.4.3. Variáveis associadas com a D. P. N. na 6ª semana após o 

nascimento do bebé 

Novamente, a D. P. N. na 6ª semana após o nascimento do bebé 

correlacionava-se com o número de pessoas na rede de suporte social (R= -

0,413; p=0,001), o neuroticismo (R= 0,566; p=0,000), sintomas de ansiedade 

(R= 0,751; p=0,000) e de depressão (R= 0,716; p=0,000). A associação da D. 

P. N. com a idade (R= -0,138; p=0,295) e com a característica de extroversão 

(R= 0,158; p=0,227) não atingiam significado estatístico. De realçar que estes 

dados se mantiveram no mesmo sentido ao longo dos diferentes momentos de 

avaliação, reforçando o seu poder de análise quanto à sua existência e relação 

com a ocorrência de sintomatologia depressiva. 
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Tabela 32 - Correlação entre variáveis e Depressão na 6ª semana pós-natal 

 

Variáveis Ró Spearman p 

Idade - 0,138 0,295 

Extroversão 0,158 0,227 

Neuroticismo 0,566** 0,000 

Sintomas de Ansiedade 0,751** 0,000 

Sintomas de Depressão 0,716** 0,000 

Número de Pessoas na Rede  - 0,413** 0,001 

*- A correlação é significativa a 0.05 (2 caudas) 

**- A correlação é significativa a 0.01 (2 caudas) 

 

Mais uma vez, procurámos analisar a existência de diferenças entre medidas de 

tendência central do EPDS, relacionadas com os acontecimentos de vida 

(abordamos o acontecimento de vida mais importante no último ano), o tipo de 

parto actual e o planeamento da gravidez. Para tal, aplicámos o teste de 

Kruskal-Wallis. Os resultados revelavam que não existia diferença significativa 

entre médias do EPDS global em função dos acontecimentos de vida (Qui-

Quadrado=4,466; p=0,484) nem do planeamento da gravidez (qui-

quadrado=0,392; p=0,652), nem do tipo de parto (Qui-Quadrado=0,203; 

p=0,652). 
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Tabela 33 - Comparação de variáveis associadas com Depressão na 6ª semana pós-
natal 

Variáveis Chi p 

Acontecimento de Vida 4,466 0,484 

Planeamento de Gravidez 0,203 0,652 

Tipo de Parto actual 0,392 0,531 

*- A correlação é significativa a 0.05 (2 caudas) 

**- A correlação é significativa a 0.01 (2 caudas) 

 

7.5. Comparação das Depressões que ocorrem no período 

de gravidez (36ª semana) com as que se manifestam 

no período pós-natal imediato (2ª e 6ª semanas) 

Na sequência dos resultados anteriores, e de acordo com o descrito por alguns 

autores (161,188), que referem, nas mulheres, um aumento dos níveis de 

Depressão no período pós-natal imediato, com o seu pico até cerca da 6ª 

semana, em relação ao período de gravidez, decidimos comparar a ocorrência 

de sintomatologia de Depressão nos diferentes períodos, por considerarmos ser 

pertinente analisar qual o seu comportamento ao longo do tempo. 

Nesta análise, utilizamos o t Teste para amostras emparelhadas que nos 

permitiu inferir sobre a igualdade das médias, com uma análise em dois 

momentos diferentes, antes e depois de um acontecimento (o parto), formando 

pares de observações cujas diferenças são testadas de forma a verificar se o 

seu resultado é igual ou não a zero. 

No nosso estudo, concluímos que existiam diferenças estatisticamente 

significativas entre os valores de EPDS nos diferentes momentos de avaliação, 

sendo ainda de realçar o aumento gradual que se verificou da gravidez, para a 
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2ª semana (t = 3,367; p = 0,001) e desta para a 6ª semana (t = 5,250; p = 

0,000) após o parto. 
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Tabela 34 - Correlação do EPDS nos diferentes momentos de avaliação 

 

EPDS 

36ª semana (X1) 2ª semana (X2) 6ª semana (X3) n 

X2 – X1 

 60Média = 1,717; desvio padrão = 3,949 

T = 3,367**; p= 0,001 

 

X3 – X2 

60Média =  1,500 ; desvio padrão = 2,213 

t = 5,250**; p = 0,000 

X3 – X1

60
Média =  3,217; desvio padrão = 4,673 

t = 5,332**; p = 0,000 

*- A correlação é significativa a 0.05 (2 caudas)  

**- A correlação é significativa a 0.01 (2 caudas) 

 

Verificamos igualmente que existia um crescente número de mulheres que 

manifestavam cotações sucessivamente mais elevadas de ansiedade e de 

depressão (HADS) nos diferentes momentos de avaliação. Constatamos que as 

participantes apresentavam níveis de ansiedade mais elevados do que de 

depressão, com a cotação entre 11-21 a registar 13,6% das inquiridas na 

primeira das escalas e 0% na segunda. Nas 2ª e 6ª semanas, esse número 

eleva-se para 28% e 35%, na escala de ansiedade, e 3% e 13,3% na escala de 

depressão, respectivamente. 
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Tabela 35 - Distribuição dos elementos da amostra por classes em relação aos 
sintomas de ansiedade e de depressão (HADS) 

 

 36ª semana 2ª semana  6ª semana 

HADS – Ansiedade n % n % n % 

0-7 44 66,7 33 55,0 31 51,7 

8-10 13 19,7 10 16,7 8 13,3 

11-21 9 13,6 17 28,3 21 35,0 

Total 66 100 60 100 60 100 

 

 36 semana 2 semana 6 semana 

HADS - Depressão n % n % n % 

0-7 61 92,4 45 75 40 66,7 

8-10 5 7,6 13 21,7 12 20,0 

11-21 --- --- 2 3,3 8 13,3 

Total 66 100 60 100 60 100 

 

7.6. Análise comparativa de factores de depressão entre 

mulheres e seus respectivos maridos/companheiros 

No âmbito deste estudo, foi-nos ainda possível comparar a prevalência de 

Depressão nas mulheres com a dos seus cônjuges/ companheiros, pela partilha, 

já intencional desde a fase de concepção deste estudo, de dados colhidos por 

um outro elemento da nossa equipa, que estudou a ocorrência de Depressão 

nos homens. 

Assim, utilizando a cotação do EPDS global como medida de gravidade de 

depressão ocorrida em cada um dos momentos de avaliação e o coeficiente de 

correlação Ró de Spearman como teste estatístico, concluímos que a ocorrência 

de Depressão nas mulheres, se relacionava positivamente com a Depressão nos 

seus respectivos maridos/companheiros, apenas no período de gravidez 

(R=0,242*; p=0,005). 
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No período pós-natal, os resultados evidenciavam que existia, igualmente, uma 

relação positiva entre a Depressão nas mulheres e respectivos 

maridos/companheiros, embora sem significado estatístico, para o nível de 

significância <0,05. 

 

Tabela 36 - Correlação do EPDS nos diferentes momentos de avaliação entre 
mulheres e respectivos maridos/companheiros 

 

Correlação do EPDS 

 Homem 

Mulher 36ª semana 2ª semana 6ª semana 

36ª semana 

R=0,242*; p=0,005 

66 

R=0,182 

p=0,164 

60 

R=0,126 

p=0,339 

60 

2ª semana 

R=0,120 

p=0,361 

60 

R=0,177 

p=0,175 

60 

R=0,125 

p=0,343 

60 

6ª semana 

R=0,102 

p=0,438 

60 

R=0,192 

p=0,141 

60 

R=0,176 

p=0,178 

60 

*- A correlação é significativa a 0.01 (2 caudas) 

 

Para além da análise anterior, pretendemos igualmente verificar em qual dos 

grupos (mulheres e homens) os níveis de depressão são mais graves. Para isso, 

efectuamos uma análise das médias da pontuação EPDS em cada um dos 

momentos e para cada um dos grupos. Concluímos, que a Depressão nas 

mulheres é, em geral, mais grave do que no homem ao longo dos diferentes 
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momentos de avaliação, sendo essa mesma diferença mais elevada na 6ª 

semana pós-natal (diferenças de médias = 1,56; 1,75 e 2,53, respectivamente). 

 

Tabela 37 – Diferenças de médias de EPDS nos diferentes momentos de avaliação 
entre mulheres e respectivos maridos/companheiros 

 

EPDS  Mulher Homem n 

36ª semana 

gravidez 

Média 6,03 4,47 

66 Desvio padrão 4,132 2,952 

Diferenças de médias 1,56 

2ª semana 

 

Média 7,62 5,87 

60 Desvio padrão 5,542 3,520 

Diferenças de médias 1,75 

6ª semana 

Média 9,2 6,68 

60 Desvio padrão 5,863 4,069 

Diferenças de médias 2,52 

 

7.7. Análise Factorial das dimensões de Suporte Social 

Procurámos analisar a estrutura factorial dos resultados da escala de suporte 

social – SSNI, para constatar o número de factores ou dimensões que a 

compunham e verificar como se relacionavam entre si. Este tipo de análise é 

exploratório, uma vez que não se pretendia verificar se os resultados se 

ajustavam a um determinado modelo. 

A finalidade básica da análise factorial é reduzir um elevado número de 

variáveis em grupos de variáveis de menores dimensões, com perda mínima de 

informação (189). A análise factorial permitiu identificar as inter-relações 

complexas entre as variáveis, identificando aquelas que se agrupam 

possibilitando uma designação de um conceito único (190). 
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Esta análise permitiu, assim, ao investigador decidir que itens deviam ser 

agrupados e quais os que virtualmente mediam a mesma coisa, uma vez que 

este método analítico determina o número e a natureza das variáveis 

subjacentes a um grande número de variáveis (191). É, assim, uma abordagem 

multi-variada que procura encontrar dimensões subjacentes que se designam 

por factores. Estes factores, ao serem classificados, constituem um processo de 

identificar construtos teóricos. 

Um factor é uma entidade hipotética, ou seja, uma variável não observada, mas 

que se supõe estar subjacente aos itens. É certo, que os factores explicam a 

variância de variáveis observadas, tal como se revela pelas correlações entre 

variáveis. 

As soluções finais da análise factorial quase sempre exigem matrizes ou 

soluções rotadas. Assim, uma estrutura factorial é uma matriz rotada que 

permite visualizar a configuração dos factores e variáveis. 

Os valores das cargas factoriais, igualmente designados de saturação, são 

índices que mostram o grau de relação entre cada item e a suposta dimensão 

subjacente ou factor. Os itens reflectem ou medem o factor, quanto mais alta a 

carga factorial, representando assim mais o factor (192). A análise factorial é um 

instrumento básico da ciência comportamental; concebido, inicialmente, como 

um método exploratório, de forma a “descobrir” e/ou “encontrar” factores, 

surge nos nossos dias para testar a validade empírica de teorias fundamentais, 

que permite um processo analítico de compreensão dos seus fenómenos e das 

suas variáveis. 

A análise factorial é um tipo de validade dos resultados, utilizada para avaliar a 

validade do construto, servindo de processo de validação quer das medidas 

utilizadas, quer da teoria e princípios sócio-psicológicos que lhe estão 

subjacentes (192). 
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Optamos por este modelo de análise factorial por ser considerado pela maioria 

dos autores como o mais exigente e aquele que procura com maior eficácia a 

independência das variáveis ou dimensões psicológicas subjacentes (193). 

Apresentamos, de seguida, os diferentes passos percorridos e os critérios 

utilizados na concretização desta análise: 

a) Em primeiro lugar, efectuamos os seguintes comandos: Analyze; Data 

Reduction; Factor analysis. 

b) Em segundo lugar, Critéria Factor ( ), sem especificar o número de 

factores; aplicando-se o critério de Kaiser, que consiste em seleccionar 

os factores com eighenvalue (valor próprio) superior ou igual a 1,00; 

c) Rotação ortogonal dos factores, Varimax Rotation, ou de eixos 

perpendiculares – conserva a independência dos factores e melhora a 

capacidade de interpretar os factores; 

d) Selecção dos itens com saturação superior a 0,30, Format Blank (0,30); 

e) Quando um item, saturasse em mais do que um factor (valor acima do 

referido na alínea anterior), optava-se por inclui-lo no factor em que o 

valor da saturação fosse mais elevado; este procedimento melhora a 

capacidade de interpretação dos factores; 

f) Quando um item apresentasse cargas factoriais de valor positivo num 

factor e negativo noutro, era eliminado, para evitar a ambiguidade. 

 

Na Tabela 38, apresentamos o resumo da aplicação dos critérios anteriormente 

referidos. Como se pode constatar, nenhum dos itens em análise, foi eliminado, 

isto significa que todos os itens saturaram acima de 0,30 e em sentido positivo 

nos diferentes factores (embora tenhamos os valores negativos na tabela, estes 

serão eliminados tendo em conta o ponto f), apenas servindo para melhorar a 

nossa capacidade de análise); o que era de esperar, uma vez que as 
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correlações entre os itens apresentavam valores e níveis de significância 

aceitáveis. 

De realçar, que houve itens com carga factorial, acima de 0,30 em mais do que 

um factor. Este resultado sugere que os factores não são verdadeiramente 

independentes e, por conseguinte, alguns deles apresentam-se próximos uns 

dos outros. Pelo menos no seu sentido mais técnico não foi possível, tornar os 

factores independentes uns dos outros. Isto, parece indicar que a abordagem 

das atitudes atribucionais relativas ao suporte social deve ser multidimensional. 

Isto é, as atribuições de causalidade sobre o suporte social são fornecidas pelos 

indivíduos sob pressupostos complexos, sugerindo que apenas uma causa não 

justificará tal comportamento mas antes um conjunto de causas inter-

relacionadas entre si, e portanto, os motivos pelas quais as participantes 

referiam maior ou menor suporte social eram de natureza diversa, sendo por 

isso, o suporte social, resultado de uma situação em que intervêm múltiplas 

causas. 

Neste sentido, pode-se afirmar que as mulheres encontravam explicações para 

o suporte social, relacionadas, de igual forma, com múltiplos factores. 

A análise factorial extraiu 7 factores ou dimensões (amostra de 30 itens) que 

explicam 89,4% da variância total da escala. A variância explicada por cada 

factor é a seguinte: factor 1 (39,4%); factor 2 (12,3%); factor 3 (10,9%); factor 

4 (9,6%); factor 5 (6,7%); factor 6 (5.6%) e, por último, o factor 7 (4,8%). 

 



 102

Tabela 38 – Resumo da análise factorial – matriz rotada (7 factores) 

 

 Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Factor 
5 

Factor 
6 

Factor 
7 Comunalidade

item 1  ,472 ,383  -,475   ,688 
Item 2 ,836  ,376     ,688 
Item 3 ,811   ,344    ,938 
Item 4 ,772  ,379     ,846 
Item 5 ,754    -,498   ,933 
Item 6 ,694      -,563 ,865 
Item 7 ,639  ,544     ,810 
Item 8 ,683   -,323  ,497  ,848 
Item 9 ,820       ,895 
Item 10 ,813  -,324  -,330   ,961 
Item 11 ,308 ,649   ,530   ,902 
Item 12 ,652   -,331 ,370   ,841 
Item 13 ,517 -,397 -,428 ,348  ,417  ,967 
Item 14 ,800 -,497      ,945 
Item 15 ,807  -,441     ,923 
Item 16 ,477 ,625   ,450   ,853 
Item 17 ,391   -,720   ,326 ,907 
Item 18 ,648 -,376 -,413     ,875 
Item 19 ,747 -,418    -,351  ,928 
Item 20 ,759  -,511     ,977 
Item 21  ,598  ,580    ,859 
Item 22 ,589  ,369   -,538  ,931 
Item 23 ,500   ,661    ,843 
Item 24 ,712  ,386    -,331 ,957 
Item 25 ,586 ,558 -,379     ,863 
Item 26  ,663  ,366   ,512 ,947 
Item 27 ,349  ,663   ,335 ,325 ,900 
Item 28 ,410   ,693   ,372 ,908 
Item 29 ,685  ,454     ,875 
Item 30 ,562 ,475 -,375  -,362   ,932 

Eighenvalue 11,832 3,693 3,276 2,889 2,019 1,684 1,441 

 % Var. Total 39,4 12,3 10,9 9,6 6,7 5,6 4,8 
% Var. Com. 

Expl. 39,0 51,7 62,6 72,3 79,0 84,6 89,4 

 

Ao analisarmos a relação existente entre os itens e os factores identificados, 

atendendo aos pressupostos referidos anteriormente, verificamos que os 

valores embora maiores que 0,30 estejam presentes nos diversos factores 
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(valor a partir do qual se considerou válido para a inclusão do item), os 

diferentes factores estão associados ao mesmo item.  

Se por um lado, todos os itens apresentaram cargas factoriais superiores a 

0,30, por outro, o facto de uma parte destes saturarem em mais do que um 

facto, aponta para a necessidade de ser tentado outro critério. Nesta situação, 

um dos critérios que pode ser estabelecido, é considerar como limite a 

correlação acima da qual nenhum item se correlaciona fortemente com mais do 

que um factor (193). Assim, iremos forçar a análise para quatro factores de 

forma a melhorar o nosso poder de análise. 

 

Tabela 39 – Resumo da análise factorial – matriz rotada (4 factores) 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Comunalidade

Item 2 ,884    ,876 
Item 3 ,701    ,823 
Item 4 ,851    ,781 
Item 5  ,603   ,609 
Item 6  ,531   ,532 
Item 7 ,799    ,729 
Item 8  ,533   ,576 
Item 9 ,790    ,795 

Item 10  ,761   ,801 
Item 11  ,707   ,585 
Item 12 ,643    ,622 
Item 13    ,685 ,729 
Item 14 ,640    ,909 
Item 15  ,857   ,910 
Item 18   ,666  ,761 
Item 19   ,584  ,779 
Item 20  ,871   ,938 
Item 22 ,714    ,569 
Item 23    ,801 ,740 
Item 24 ,762    ,739 
Item 25  ,852   ,802 
Item 28    ,851 ,760 
Item 29 ,793    ,743 
Item 30  ,837   ,709 

Eighenvalue 11,832 3,693 3,276 2,889  
% Var. Total 39,442 12,310 10,919 9,631

% Var. Com. Expl. 39,4 51,7 62,6 72,3
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7.8. Designação das Dimensões Atribucionais 

Ao analisar as dimensões resultantes da análise factorial, pretendemos que o 

nome dado à dimensão reflectisse o conteúdo de cada grupo de itens que 

compõem o respectivo factor ou dimensão. Desde já se destaca a dificuldade 

deste exercício que está inerente à complexidade da relação entre os itens que 

a análise factorial demonstrou. 

De forma a clarificar esta designação, apresentamos um conjunto de dados 

sobre a relação que as inquiridas atribuíam a cada uma das primeiras quatro 

pessoas e grupo, mais significativos, em função do apoio dado e recebido. 

 

Tabela 40 – Relação que as participantes atribuíram a cada uma das pessoas e 
grupo, mais significativos 

 

 

Relação 
com 1ª 
pessoa 

Relação 
com 2ª 
pessoa 

Relação 
com 3ª 
pessoa 

Relação 
com 4ª 
pessoa 

n % n % n % n % 
 

Cônjuge ou companheiro 49 74,2 5 7,6 10 15,2   

Outro familiar residente na 
casa 12 18,2 15 22,7 12 18,2 9 13,6 

Outro familiar não residente 
na casa 5 7,6 42 63,6 42 63,6 37 36,1 

Colega de trabalho  
  4 6,1 2 3 10 15,2 

Vizinho  
      6 9,1 

Outro (amigos)  
      4 6,1 

 Relação com grupo 
n % 

Recreativo 6 9,1 
Religioso 3 4,5 

Organização de vizinhos 5 7,6 
Grupo terapêutico/médico ---- ---- 

Grupo 
profissional/sindical/trabalho 24 36,2 

Outro (Amigos) 28 42,4 
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Os dados apresentados, indicam-nos que 74,2% das mulheres referiram como 

primeira pessoa com quem tinham uma relação mais íntima e que lhes dava 

alguma forma de apoio, o “cônjuge ou companheiro”, a segunda pessoa “outro 

familiar não residente na casa” para 63,6%, com igual percentagem para a 

terceira pessoa e para 36,1% como quarta pessoa mais significativa. 

Relativamente ao grupo com quem mantinham ligação e de quem recebiam 

algum tipo de ajuda, para 42,4% das mulheres era o grupo de amigos. 

Assim, os nomes dados às dimensões que as compõem são: 

Suporte nas actividades de vida diária (Factor 1) – Esta dimensão parece 

reflectir o papel do suporte social nas actividades de vida diária. Refere-se, na 

generalidade, ao apoio recebido e dado quando procuravam fazer tarefas para 

si, como cuidar dos seus filhos, auxiliar nas tarefas domésticas, dar conselhos 

práticos, ajudar na procura de empregos, instruir, ou emprestar dinheiro ou 

equipamento. 

Suporte social do cônjuge e grupo de amigos (Factor 2) – Nesta dimensão 

parece estar uma ideia subjacente global de que o suporte social tende a 

promover e a facilitar à mulher a relação com o marido/companheiro e até 

mesmo com o grupo de amigos. 

Apoio emocional (Factor 3) – O conjunto dos itens que formam esta 

dimensão parece exprimir a ideia geral de que o suporte social serve como 

meio de obter apoio emocional. 

Autoconfiança/Autoestima - (Factor 4) – Esta dimensão parece exprimir a 

ideia de que o facto de ter suporte social imprime uma atitude de autoconfiança 

e/ou autoestima. 
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Tabela 41 – Resumo das dimensões atribucionais e respectivos itens 

 

Dimensões / Itens 

Suporte nas actividades de vida diária 

Item 2    receber ajuda prática da segunda pessoa significativa 
Item 3    receber ajuda prática da terceira pessoa significativa 
Item 4    receber ajuda prática da quarta pessoa significativa 
Item 7    dar ajuda prática da segunda pessoa significativa 
Item 9    dar ajuda prática da quarta pessoa significativa 
Item 12  recebe apoio emocional da segunda pessoa significativa 
Item 14  recebe apoio emocional da quarta pessoa significativa 
Item 22  ajuda na valorização pessoal e autoconfiança da segunda pessoa significativa 
Item 24 ajuda na valorização pessoal e autoconfiança da quarta pessoa significativa 
 

Suporte social do cônjuge e grupo de amigos 

Item 5 receber ajuda prática do grupo 
Item 6 dar ajuda prática à primeira pessoa significativa 
Item 8 dar ajuda prática à terceira pessoa significativa 
Item 10 dar ajuda prática ao grupo 
Item 11 recebe apoio emocional da primeira pessoa significativa 
Item 15 recebe apoio emocional do grupo 
Item 20 dá apoio emocional ao grupo 
Item 25 ajuda do grupo na valorização pessoal e autoconfiança 
 

Apoio emocional 

Item 18 dá apoio emocional à terceira pessoa significativa 
Item 19 dá apoio emocional à quarta pessoa significativa 
 

Autoconfiança/Autoestima 

Item 13 recebe apoio emocional da segunda pessoa significativa 
Item 23 ajuda na valorização pessoal e autoconfiança da terceira pessoa significativa 
Item 28 ajuda em orientação ou rumo a seguir por terceira pessoa significativa 
 

 

Destes resultados, merecem destaque o facto de o factor 1 e 2, ou seja, o 

“Suporte nas actividades de vida diária” e o “Suporte social do cônjuge e grupo 
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de amigos” justificarem em 51,7% do suporte social que as participantes 

referiram. Adicionando o factor 3 – “Apoio Emocional” esta justificação passa 

para 62,6% e com o factor 4 – “Autoconfiança/Autoestima” esta é de 72,3%. 
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8. Discussão 

Neste capítulo, procederemos à discussão dos resultados em função dos 

objectivos traçados para o estudo, assim como, das hipóteses que enunciamos 

inicialmente. Procederemos à análise dos resultados obtidos no nosso estudo, 

confrontando-os com os dados de investigações realizadas por outros 

investigadores. Por razões de mais fácil sistematização, recorreremos às 

mesmas rubricas que utilizamos para a descrição dos resultados: assim, 

analisaremos, num primeiro momento, os resultados encontrados sobre 

Depressão na Gravidez, seguidamente os dados referentes ao período pós-

natal, para depois atendermos à relação entre a ocorrência de Depressão e a 

presença de determinados acontecimentos. Analisaremos depois de que forma 

a Depressão evoluiu da gravidez para o período pós-natal, e finalizaremos  

comparando a Depressão nas mulheres e nos seu maridos/companheiros. 

 

Depressão na Gravidez 

A prevalência de Depressão na Gravidez foi por nós analisada através das 

cotações no EPDS; assim, na nossa amostra, apenas 2 das participantes (3%) 

tiveram uma cotação maior que 12 na gravidez, ou seja, apresentaram critérios 

definitivos de Depressão. Será importante realçar que estes dados podem 

ocorrer em função da dimensão da amostra ser pequena, e simultaneamente, 

aos critérios de exclusão que incorporamos neste estudo, como forma de 

minimizar o efeito potenciador que certas condições têm na ocorrência de 

Depressão nas mulheres. Contudo, 10 das participantes (15.2%) apresentava já 

uma cotação de EPDS entre 10 e 12, o que indica, igualmente, presença de 

sintomatologia depressiva, mas de severidade menor. 

De forma a melhor discutir os resultados encontrados, somos de opinião que a 

análise desta temática tem de ser realizada à luz das características específicas 
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de cada período e dos factores que se constituem relevantes para o processo 

de maternidade. 

Este período de vida é caracterizado, segundo alguns autores, por um conjunto 

de alterações físicas (60,65), hormonais (60,71,72) e comportamentais (39,60,65) 

possíveis de causar desequilíbrio emocional, transição de papéis (33,95), medo 
(39,76,78), ansiedade (67), stress (96,92,99) e depressão (33); através dos dados 

apresentados na nossa investigação vimos reforçar, que a mulher no período de 

gravidez apresenta níveis de ansiedade mais elevados relativamente aos de 

depressão, constituindo-se assim a ansiedade como um pré-período em relação 

à ocorrência de depressão.  

A prevalência de Depressão na Gravidez (EPDS) no nosso estudo é reforçada 

pela existência de uma relação estatisticamente significativa com o HADS, quer 

na escala de ansiedade, quer na de depressão, em qualquer dos momentos de 

avaliação. Contudo, com a utilização de uma amostra clínica ter-se-ia podido 

analisar com maior clareza a presença de Depressão e/ou sintomatologia 

depressiva a que nos reportamos. 

Os resultados evidenciaram que a Depressão na Gravidez não está relacionada 

de forma clara com a idade ou com a característica extroversão, mas sim com o 

neuroticismo, o número de pessoas e grupos pertencentes à rede de suporte 

social, o acontecimento de vida mais importante no último ano, o tipo de parto 

anterior e os sintomas de ansiedade e de depressão. 

Estes resultados são concordantes com os de outros estudos que indiciam que 

não existe uma relação consistente entre a ocorrência de Depressão e a 

variável demográfica idade (7,13,15,45,46,47); também se dirigem no mesmo sentido 

de outras investigações que apresentavam uma associação com significado 

estatístico com variáveis obstétricas, como o tipo parto anterior (60,73,159,169), 

psicossociais, como o traço de personalidade neuroticismo (34,132,151), o número 

de pessoas e grupos pertencentes à rede de suporte social (4,13,14,132,145,161, 

167,182,183,184), os acontecimentos de vida (4,13,19,20,21,183), e os sintomas de 

ansiedade e de depressão (33,49). Relativamente à extroversão, não encontramos 
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na bibliografia publicada elementos suficientemente claros sobre a sua relação 

com a Depressão. 

D. P. N.  

No período pós-natal, a nossa amostra apresentava 18,3% e 23,3%, na 2ª e 6ª 

semana, respectivamente, com EPDS >12.  

Neste período pós-natal, num número elevado de mulheres e em consequência 

das alterações hormonais e experiência de parto, surge um desequilíbrio 

emocional denominado de Blues. Que, embora seja uma perturbação ligeira e 

transitória, é gerador de mal-estar psicológico nos primeiros dias que se 

seguem ao parto, tendo o seu pico no 5º dia (145). Mais uma vez, referimos que 

uma entrevista clínica ter-nos-ia permitido analisar com maior clareza a 

presença de depressão e/ou sintomatologia depressiva a que nos reportamos. 

Da análise dos resultados, o dado que gostaríamos de começar por comentar e 

que tem destaque neste estudo, é de que a percentagem de mulheres com 

Depressão, ou seja, pontuação na EPDS maior do que 12, se situa nos 23,3%, 

sendo, por isso, ligeiramente mais elevada do que o espectro de variação da 

depressão em estudos anteriores. 

Como exemplo disso, temos a prevalência de 13,1% de Depressão encontrada 

num estudo realizado em Portugal (144), numa amostra de 352 mães residentes 

numa área urbana do Porto, avaliadas entre a 2ª e a 5ª semana pós-natais. 

Contudo, outras investigações mostram valores de Depressão próximos do 

nosso, que referem uma incidência de 27,2% numa amostra de 81 

participantes, usando como instrumento de diagnóstico de Depressão o Beck 

Depression Inventory (BDI), que registaram uma prevalência de 22% (10,168). 

Esta variabilidade dos dados pode ser, em alguma extensão, explicada pela 

diferença nas metodologias de investigação, nos instrumentos utilizados para o 

diagnóstico e nos intervalos de tempo considerados. 
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No entanto, a dimensão da nossa amostra é pequena e é perfeitamente 

possível que a ocorrência de Depressão esteja sobrevalorizada, como pode 

acontecer em amostras pequenas. 

Se olharmos para a distribuição dos casos de Depressão na amostra ao longo 

do tempo, é possível notar que existe um claro aumento após o nascimento do 

bebé. Se compararmos ainda dentro do período pós-natal inicial, mas entre a 

2ª e a 6ª semana, esse aumento é ainda mais evidente. 

Podemos, portanto, concluir e reiterar a nossa hipótese de que para as 

mulheres existe um aumento da Depressão no período pós-natal relativamente 

à gravidez. 

Estas conclusões não diferem, das referidas por vários autores, que apontam 

para que a prevalência da Depressão é maior no período pós-natal 

relativamente à gravidez (170,171). Contudo, estas vêm contrariar as 

apresentados por alguns, que sugerem que as diferenças não são significativas 
(172). 

Relativamente ao pico na ocorrência de sintomatologia depressiva no período  

pós-natal inicial, os nossos dados corroboram os previamente referidos por 

diversos autores (29,55,56,57,116,161,165). Contudo, o nosso estudo tem como limite 

temporal a 6ª semana pós-natal, o que não nos permite avaliar o 

comportamento da tendência evolutiva da Depressão após este 3º momento, 

assim como saber a partir de que momento ocorrerá uma inversão nesta 

tendência. Os nossos resultados apresentam-se claramente opostos aos de 

alguns autores que enunciam a constatação de que a Depressão não seria 

maior nas puérperas do que nas grávidas (180). 

No que diz respeito à relação de depressão com outras variáveis, os nossos 

resultados são potencialmente muito interessantes e intrigantes.  

Os nossos resultados evidenciam também que a D. P. N., quer da 2ª semana, 

quer da 6ª semanas pós-natais, não estão associadas com variáveis 
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demográficas e obstétricas, mas apenas com factores psicossociais - de 

personalidade prévia e de suporte social. 

Assim, factores como a idade, a extroversão, o acontecimento de vida mais 

importante no ano anterior, o planeamento da gravidez e o tipo de parto actual 

não apresentam associações significativas com a ocorrência de Depressão na 

nossa amostra. Estes resultados são consistentes com resultados de outros 

estudos que referem não existir uma relação entre factores demográficos como 

a idade e a D. P. N. (7,13,15,45,46,47), mas divergem de algumas investigações que 

indicam o planeamento da gravidez como uma variável com valor preditivo em 

relação a esta patologia (5,185). 

Foi, sim, encontrada uma relação significativa entre a Depressão e a 

característica de personalidade prévia neuroticismo, e o número de pessoas e 

grupos da rede de suporte social das participantes, reforçada essa relação com 

a ocorrência de sintoma de ansiedade e depressão do questionário HADS. 

Estas conclusões aplicam-se igualmente à D. P. N. da 6ª semana pós-natal, 

onde os níveis de depressão encontrados são os mais elevados.  

Os nossos resultados reforçam assim os encontrados noutras investigações que 

evidenciam que a mulher com personalidade prévia do tipo neurótico está mais 

predisposta a ter D. P. N. (34,52,187). A rede de suporte social é descrita em 

inúmeros estudos como factor que detêm grande influência na ocorrência de 

depressão, sendo que um baixo nível de suporte social predispõe para a 

ocorrência de Depressão (4,13,14,132,161,167,182,183,184); alguns outros autores, 

contudo, não identificam tanto o número de pessoas ou a dimensão da rede de 

suporte social como factor importante para a ocorrência de Depressão, mas 

valorizam sim a importância que as mulheres atribuem a esse suporte social 
(186). 

No nosso estudo, através da análise factorial da escala de suporte social – 

SSNI, numa tentativa exploratória de identificar dimensões explicativas de 

suporte social, encontramos um conjunto de factores, aos quais atribuímos uma 
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designação em função da sua carga factorial, ou seja, da sua saturação, que 

justifica o grau de relação entre cada factor/dimensão. 

Verificamos, assim, que as participantes do estudo atribuem significado à rede 

de suporte social em primeiro lugar, ao apoio dado e recebido na execução de 

actividades e vida diária, sendo em segundo lugar o relacionamento com o 

cônjuge e grupo de amigos que melhor definem este suporte, em terceiro o 

apoio emocional que este suporte social lhes atribui e em quarto imprime uma 

atitude de auto-confiança e/ou autoestima. 

Outro resultado de extrema importância no nosso estudo, quando comparamos 

os diferentes momentos em termos de evolução dos níveis de Depressão foi a 

constatação de um aumento significativo e progressivo das mulheres 

deprimidas da gravidez para o período pós-natal, e da 2ª para a 6ª semana. 

Estes resultados reforçam os encontrados noutros estudos, que revelaram que 

a prevalência de perturbação depressiva era significativamente maior nas 

mulheres puérperas do que nas não puérperas, sobretudo se nos 

concentrassemos nas primeiras seis semanas pós-parto em que ocorre um pico 

de frequência, demonstrando que o nascimento tem um papel desencadeador 

neste tipo de perturbação (29,41,55,56,57,105). 

Um outro resultado pertinente e que contraria uma das nossas expectativas 

iniciais, tem lugar na análise da influência que a Depressão dos 

maridos/companheiros teria na ocorrência de Depressão nas mulheres. 

Verificamos que a Depressão nos maridos/companheiros se associava com os 

níveis de Depressão nas mulheres, mas essa relação só era significativa para o 

período de gravidez. 

Verificamos assim, que na nossa amostra esta relação não se manifestou tão 

forte como a encontrada noutros estudos, que evidenciavam que a ocorrência 

de Depressão nas mulheres e nos respectivos maridos/companheiros se 

influenciavam mutuamente (113,135,136), ou seja, que as mulheres tinham mais 
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tendência a deprimir quando os maridos/companheiros também se 

encontravam deprimidos e vice-versa. 

Por último, constatamos que a Depressão nas mulheres assumiam níveis de 

gravidade mais elevados do que a dos seus respectivos maridos/companheiros, 

independentemente do momento de avaliação, o que corresponde e reforça os 

resultados encontrados por outros estudos (145), no que concerne à gravidade 

da Depressão no casal. 
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9. Conclusões 

 

O desenvolvimento deste estudo, teve como principal propósito conhecer e 

analisar a depressão no processo de maternidade. Para tal, estruturam-se dois 

momentos intimamente relacionados, sendo o primeiro pautado pela pesquisa 

bibliográfica e análise de investigações da área em análise, formando assim um 

conjunto de informação disponível à rápida compreensão desta temática. O 

segundo momento, procedemos à análise e interpretação dos resultados, 

procurando dar sentido e resposta, ao que consideramos serem os nossos 

principais objectivo: 

• Analisar as associações entre a depressão da gravidez e a D. P. N. e um 

conjunto de variáveis demográficas, psicossociais, clínicas e obstétricas 

seleccionadas. 

• Analisar e comparar os padrões de ocorrência de depressão ao longo da 

gravidez e período pós-natal inicial, nas mulheres. 

• Comparar a prevalência de DPN nas mulheres e nos seus respectivos 

maridos/companheiros. 

As participantes deste estudo foram 66 grávidas, seleccionadas na consulta 

externa de Obstetrícia do Hospital S. Sebastião, e seguidas prospectivamente 

desde a 2ª semana até à sexta semana pós-natal. 

Usámos dois métodos para analisar a ocorrência de sintomatologia depressiva – 

o questionário de auto-resposta EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) e 

o HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). 

Os resultados evidenciam que existe uma associação significativa entre a 

ocorrência de depressão e variáveis psicossociais como o número de pessoas 
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significativas – Suporte Social, onde um menor suporte associado a níveis de 

depressão mais elevados em qualquer um dos três momentos de avaliação, 

assim como traços de personalidade prévia na escala do neuroticismo, 

ocorrendo igualmente níveis de depressão mais elevados quanto mais 

neuróticas são as mulheres. Relativamente ás variáveis obstétricas/clínicas é de 

realçar a associação encontrada entre níveis maiores de depressão e o tipo de 

parto anterior à actual gravidez, ou seja ter tido parto distócico anterior. 

A ocorrência de Depressão ao longo do processo de maternidade, ou seja, ao 

longo dos três momentos de avaliação tende a ter níveis mais elevados pós-

natal, atingindo os seus valores mais elevados na 6ª semana, que corresponde 

ao último momento de avaliação deste estudo. 

Podemos concluir igualmente que as mulheres apresentam níveis de depressão 

mais elevados, em qualquer um dos momentos de avaliação, assim como na 

prevalência cumulativa no final da 6ª semana pós-natal, quando comparada 

com os seus respectivos maridos/companheiros. 

No nosso estudo, verificamos também que a Depressão nas mulheres apenas 

se correlacionava positivamente atingindo o significado estatístico, com a 

Depressão nos maridos/ companheiros durante a gravidez. No período pós-

natal, essa correlação mantinha-se mas desta vez sem significado estatístico. 

O estudo apresentado é de natureza exploratório, sendo importante considerar 

algumas limitações metodológicas, das quais destacamos o facto de termos 

utilizado apenas um instrumento de auto-resposta para avaliação da 

sintomatologia depressiva e um outro que simultaneamente avalia sintomas de 

ansiedade e depressão, que pese embora estes, principalmente o primeiro, 

serem amplamente utilizados na investigação sobre a temática da D. P. N. em 

inúmeros países, não permitem efectuar o diagnóstico da presença de um 

episódio depressivo com o rigor de uma entrevista clínica. Neste sentido, existe 

no nosso estudo um risco mais elevado de existirem falsos positivos e mesmo 

até falsos negativos. 
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Em suma, a ocorrência de Depressão no processo de maternidade representa 

um factor de extrema importância ao nível de saúde mental materna e familiar 

mas, apesar disso, esta tem sido negligenciada no contexto da saúde pública. 

Reforçamos por isso a pertinência e o papel relevante que todos os 

profissionais no contexto da saúde proporcionem uma avaliação objectiva e 

fundada em pressupostos científicos na identificação precoce da depressão no 

sentido de uma melhoria contínua e sustentada dos níveis de saúde para as 

mulheres, mães, filhos, maridos, famílias e para a comunidade. 

Findo este estudo, embora as dúvidas e interrogações iniciais tenham sido 

analisadas e discutidas, destas emergem outras problemáticas que devido ao 

interesse e importância no âmbito da investigação em saúde pública lançam 

desafios e sugerem novos percursos de investigação. Assim, lançam-nos o 

desafio de compreender melhor qual o impacto que a D. P. N. tem no seio da 

família e nas relações intra-familiares, principalmente entre casal; ou se a D. P. 

N. se associa com um desenvolvimento desajustado do bebé; ou ainda qual o 

momento no período pós-natal em que a depressão atinge o seu pico de 

prevalência? 
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