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RESUMO 
A gestação é um período de desenvolvimento do embrião/feto, sendo um processo fisiológico 

normal, mas com alterações importantes que podem levar ou não à sinais e sintomas de 

depressão. Este estudo objetivou focalizar a depressão com a gestação destacando textos 

importantes que abordaram o contexto social das mulheres, fatores de risco e protetores. Foi 

realizada revisão de 1994 a 2011, através dos bancos de dados da biblioteca virtual em saúde 

(BVS), scielo, biblioteca da USP, Medline, Lilacs e Dedalus, Google acadêmico, cruzando as 

palavras gestação, depressão, mulher, enfermagem. A depressão na gestação acomete mulheres 

que na maioria das vezes não planejaram a gravidez, tem entre 20 e 27 anos, são multíparas, 

mulheres com gravidez de alto risco e sem apoio familiar ou do parceiro. São considerados 

fatores de risco: dificuldades sócio-econômicas como desemprego, baixa renda, falta de apoio 

familiar e do parceiro, antecedentes psiquiátricos, história de abortos, partos anteriores 

problemáticos, gestação não planejada e de alto risco, baixa escolaridade, uso de álcool e 

drogas. Estudos comprovam que aproximadamente 20% das gestantes sofrem de depressão 

durante o período gestacional, sendo que a depressão pode ser desde o grau leve até o grave, 

podendo se estender ao puerpério. Os profissionais da área de saúde não estão focados na 

atenção primária para prevenir que casos como esses aconteçam e se ocorre os profissionais 

têm dificuldades em identificar este sofrimento psíquico e tratar cada uma com suas 

especificidades e de maneira multidisciplinar, oferecendo suporte emocional. A gravidez em si, 

pode ser considerada um quadro estressante devido às alterações hormonais e emocionais 

envolvidas, tanto que o diagnóstico de depressão na gestação torna-se difícil pelo fato de 

diferenciar os sintomas que são próprios da gestação. Portanto, é importante o pré-natal e a 

capacitação dos profissionais da área de saúde na prevenção da depressão na gestação, bem 

como na identificação precoce e no cuidado e implementações com melhor qualidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

A gestação é um momento único e de extrema importância na vida das mulheres, mas 

com grandes mudanças e descobertas que quando associada a fatores de risco podem ocorrer 

sinais e sintomas depressivos levando a intenso sofrimento psíquico como a depressão 

(Teixeira, 2001; VIANA, 2011). 

O elevado número de depressão na gestação traz graves conseqüências, tanto físicas 

como emocionais, além de influenciar na vida fetal. Há despreparo-nos diversos âmbitos em 

lidar com o assunto, tanto no familiar, como na área da saúde. Na área da saúde há necessidade 

de uma melhora na assistência a estas mulheres pela alta taxa de morbi-mortalidade, 

conseqüência físicas e emocionais as quais estão sujeitas, esta melhora deve ocorrer na 

prevenção da depressão na gestação, na atuação no planejamento familiar, preparando estas 

mulheres para o papel da maternidade, ou seja, na conscientização da mudança em vários 

aspectos de sua vida com a vinda de uma criança e identificar sinais e sintomas depressivos 

durante o pré-natal. Adicionalmente, também é importante saber identificar fatores de risco e 

protetores providenciando assim um cuidado qualificado e humano com especificidade, ou 

seja, levando em consideração o contexto de cada mulher (Lima.;Tsunechiro.,2008; 

Menezes,2011). 

Conforme Teixeira (2001, p.4) a gravidez além de representar o período gestacional do 

desenvolvimento do embrião/feto, corresponde igualmente ao período de desenvolvimento do 

papel materno, no qual a mulher experimenta uma nova realidade, preparando-se para tornar-

se mãe. 

Consta no manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM–IV..., 1994) 

que estando presentes cinco ou mais sintomas como fadiga, alteração de humor, desânimo, 

insônia e alteração do apetite, por duas ou mais semanas, os profissionais de saúde devem 

ficar atentos à presença de depressão. Segundo a Classificação Internacional de Doenças, nos 

episódios típicos de cada um dos três graus de depressão (leve, moderado ou grave), o 

paciente apresenta rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade 

(SILVA, 2008).  
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Furegato et al. (2005, p.6) afirma que o diagnóstico adequado de depressão é de 

importância fundamental, não apenas devido à prevalência desta condição em diferentes 

populações de pacientes, mas também por estar associado a prejuízos no funcionamento físico 

e social, comprometimento significativo das atividades cotidianas e a um grande número de 

dias de incapacitação. A depressão tem etiologia desconhecida apesar de poder estar 

relacionada com diversas causas e poder ser acarretada por fatores hormonais ou psicossociais, 

dentre outros podendo levar a depressão na gestação. A depressão é muitas vezes confundida 

com ansiedade, frigidez ou tristeza. O enfermeiro precisa estar atento, acolher, dar os devidos 

cuidados e encaminhar a paciente adequadamente (FUREGATO et al., 2005). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde a depressão atinge 15 % da população em 

geral, em pelo menos um momento da vida. Mais de 400 milhões de pessoas no mundo sofre 

de depressão, sendo que o risco do homem sofrer da doença é de 11% e o da mulher pode 

chegar a 18,6%, e a OMS prevê que nos próximos 20 anos o problema saíra do quarto para o 

segundo lugar no ranking de doenças dispendiosas e fatais, perderá apenas pelas enfermidades 

cardíacas. 

Entretanto as gestantes muitas vezes são cobradas de comportamentos que demonstram 

felicidade, afeto, cuidados para com a gestação, sendo assim mulheres que apresentam 

sintomas depressivos podem se culpar por não poderem corresponder a estas expectativas 

(BAPTISTA.; BAPTISTA.; TORRES., 2006; ALIANE, 2008; SOUZA, 2008; FELIPE, 2009). 

Pereira et al. (2009, p.216) afirma que a investigação dos fatores de risco, a identificação 

precoce dos sinais e sintomas depressivos e o tratamento imediato devem ser parte integrante 

do atendimento pré-natal. De acordo com FUREGATO et al. (2005) os fatores de risco ou 

predisponentes são os fatores que em conjunto ou separadamente podem desencadear 

problemas mentais, sociais e físicos; relacionam-se com eventos negativos de vida, e quando 

presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo apresentar problemas físicos, sociais ou 

emocionais, devem ser, segundo o autor, sempre pensado como processo e não como a 

variável em si, pode ser.  

Já dentre os fatores principais que protegem as gestantes da depressão, merece 

destaque a personalidade do individuo e principalmente, experiências positivas.  
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O pré-natal é considerado peça fundamental para o diagnóstico precoce e tratamento 

adequado da depressão na gestação. Segundo Souza (2008, p.8) este momento é uma excelente 

oportunidade para o enfermeiro atuar na melhora das condições psicossociais da mulher nesta 

fase vulnerável, evitando complicações no trabalho de parto, depressão na gestação e no pós-

parto e as conseqüências para o futuro bebê (PRESKON.; STANGA.; ROSS, 2004; 

BALLONE, 2005, p. 1). 

Como citado anteriormente, a gestação é um momento no qual há mudanças 

fisiológicas intensas envolvendo também significantes alterações nos níveis hormonais na 

mulher, podendo ocasionar efeitos adversos sobre a saúde materna e fetal. No mundo há cerca 

de 20 a 30 % de ocorrência de depressão na gestação e no Brasil por volta de uma média de 

20% do total das gestantes, podendo se tornar um momento de intenso sofrimento, em uma 

fase que na verdade, seria única e extremamente importante para estas, se não fosse os fatores 

predisponentes associado a estes fatores (Brasil, 2008). 

Neste contexto, este contexto mostra-se relevante por abordar o tema depressão na 

gestação e poderá contribuir para a melhoria da área da saúde em relação ao cuidado com estas 

mulheres, seja quando surgirem sinais e sintomas leves e iniciais de depressão na gravidez ou 

quando apresentarem sintomas mais graves, pois favorecerá a identificação precoce e a 

implementação de um cuidado mais qualificado e humano. 

 

 

2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

Identificar e destacar o contexto na qual as mães depressivas estão inseridas, bem como 

a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado da depressão na gestação. 

 

2.2 Objetivo específico 

Abordar e discutir o contexto social das mulheres, fatores de risco e protetores, 

tratamento, bem como, reflexões sobre a influência e a interface entre esses fatores. 
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3 METODOLOGIA 

Realizou-se a pesquisa no banco de dados da biblioteca virtual em saúde (BVS), 

Google, scielo, biblioteca da USP, Medline, Lilacs e Dedalus, Google, cruzando as palavras 

gestação, depressão, saúde da mulher e enfermagem. Selecionaram-se os textos que 

abordavam os temas depressão, gestação e gravidez. Inicialmente, foram selecionados pelo 

título e, após leitura do resumo, foram selecionados os textos pertinentes ao tema. O período 

da produção pesquisado foi de 1994 a 2011 tendo sido encontradas quarenta e uma obras. A 

análise baseou-se nos textos encontrados nesta pesquisa bibliográfica como mostra o quadro 

abaixo: 

 

TEXTO SELECIONADO Nº Ano-Ano 

Gestação  2 2001-2011 

Depressão  5 1994-2010 

Depressão e Gestação 9 1999-2011 

Fatores de risco  9 2001-2011 

Gestação na adolescência 3 2004-2009 

Fatores de proteção 1 2006 

Diagnóstico e Tratamento 4 2001-2007 

Repercussões maternas – fetais 6 1995-2010 

Assistência de enfermagem 2 1998-2009 

  Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Nos artigos e textos selecionados sobre depressão na gestação foram encontrados 41 

referências, das quais 02 textos são especificamente sobre gestação, 09 dão ênfase aos fatores 

de risco, sobre depressão e gestação foram encontrados 09 textos, e 03 de gestação na 

adolescência, 05 definiram e especificaram as características da depressão, sobre diagnóstico e 

tratamento foram encontrados 04 textos, 02 textos identificaram a importância da assistência 

de enfermagem, 06 descreviam as repercussões materno-fetais e apenas 01 descrevia sobre os 

fatores de proteção relacionados à depressão na gestação. Como se pode observar no quadro 

acima. 
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4 RESULTADOS 

Para facilitar os resultados foram agrupados e divididos em 4 categorias: perfil das 

gestantes com sinais e sintomas de depressão; conseqüências para as gestantes; conseqüências 

para o feto e ações dos profissionais de saúde  

 

4.1 Perfil das gestantes que apresentam depressão 

 A gestação como se pode observar é um período de intensas modificações hormonais e 

emocionais que juntamente com fatores de risco e o contexto geral das mulheres podem levar 

ou agravar sinais e sintomas depressivos. Assim, a maioria das referências mostra que os 

perfis das mulheres que apresentam depressão na gestação em sua maioria não planejaram a 

gravidez, mas passaram a aceitar o fato de estarem grávida. Possuem idade média entre vinte e 

vinte e sete anos, são multíparas, destaque especial às adolescentes e às mulheres acima de 40 

anos, têm conjugue e apresentam conflitos com os mesmos, são solteiras sem o apoio ou 

aceitação do parceiro, ressaltando a falta de apoio por parte destes parceiros. Em suas 

moradias, residem em média quatro habitantes, sendo que a maioria tem família nuclear, 

composta por mãe, pai e filhos. E outra grande parte em família extendida, composta por mãe, 

pai, filhos, avós, tios, sobrinhos e outros (SILVA, 2008; PADOVANI, 2005; FELIPE, 2009). 

A maioria destas mulheres tem como profissão do lar, com escolaridade mediana, como o 

ensino fundamental, no máximo o ensino médio e muitas vezes incompleto, e com renda 

familiar girando em torno de um a três salários mínimos (BERETTA et al., 2008). 

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da depressão na gestação 

encontram-se antecedentes psiquiátricos, falta de suporte social, familiar ou do parceiro, falta 

de religião, uso de álcool e drogas, violência doméstica, abortos anteriores, partos anteriores 

complicados, conflitos familiares, gravidez de risco, dando ênfase à gravidez na adolescência 

(BAPTISTA et al., 2006). Portanto, reconhecendo a adolescência como um importante fator de 

risco para depressão alguns fatores relevantes são comuns entre a maior parte destas 

adolescentes grávidas, como Ballone (2004, p.3) mostra em seu estudo, em que 95% são 
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primigestas, 56% não usam métodos contraceptivos, e quando fazem uso, 28% usam 

camisinha masculina e 10% usam pílula anticoncepcional; 27% entre 14 a 16 anos, 18% entre 

17 a 18 anos, 10% iniciam sua vida sexual aos 18 anos, 19% entre 19 a 25 anos e apenas 2% a 

partir dos 25 anos. 

 

4.2 Conseqüências para as gestantes 

 Estudos comprovam que gestantes deprimidas são mais ansiosas, relatam menos 

felicidade com a notícia da gravidez e apresentam mais complicações. Além disso, a depressão, 

no início da gestação, é um fator de risco para pré-eclâmpsia, sendo esse risco mais elevado se 

houver vaginose bacteriana que é uma síndrome clínica resultante de um desequilíbrio da flora 

vaginal correspondendo à principal causa de corrimento vaginal. Também está associada a 

náuseas, vômitos, trabalho de parto prematuro e licenças médicas prolongadas (LIMA et al., 

2008).  

Segundo Curra et al. (2009, p.1) as mulheres procuram alívio para os sintomas da 

depressão, quando não devidamente identificada pelos profissionais ou pela dificuldade no 

tratamento, através da automedicação e fazem uso de substâncias como cigarros, álcool, 

maconha e outras drogas ilícitas. O consumo de tabaco durante a gestação pode acarretar 

complicações obstétricas e danos à saúde da mulher e da criança, além disso, o consumo de 

nicotina causa dependência orgânica e isto faz com que o abandono do cigarro muitas vezes 

não aconteça. O autor acrescenta ainda que as mulheres que fumam têm 2,18% maior 

probabilidade de apresentar depressão quando comparadas as não fumantes, com isso as 

mulheres que relataram fumar até dez cigarros tiveram 46% e as que fumam mais de onze 

cigarros tiveram 72% de episódios indicando depressão na gestação. 

Quadros depressivos não tratados durante a gravidez aumentam o risco das gestantes 

exporem-se ao tabaco, álcool e outras drogas, além de aumentar o risco de desnutrição e a 

dificuldade de seguir orientações da equipe de saúde no pré-natal, diminuindo inclusive sua 

freqüência nessas consultas, o que tem sido associado ao risco de mortalidade neonatal e 

morbi-mortalidade a essas mulheres (PEREIRA et al., 2009). 
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4.3 Conseqüências para o feto 

 Mesmo o consumo do álcool sendo maléfico para a gestação em termos do 

desenvolvimento do feto, pode também ser considerado um fator de risco para desenvolver 

depressão na gestação e um grande número de gestantes faz uso desta droga, mesmo sabendo 

das conseqüências que o mesmo acarreta, sendo que, muitas vezes, é alegado que o consumo é 

somente em ocasiões sociais, sem importar com os agravos ao binômio no pré-natal. 

Segundo Menezes (2011, p.11) a depressão na gestação está ligada a ocorrência de 

parto prematuro e ao baixo peso ao nascer, sendo que estudos mostram que a média do peso ao 

nascer de recém-nascido de mães deprimidas é de 2.910 Kg em comparação com os de mães 

não deprimidas que é em média de 3.022 Kg, lembrando que o risco relativo de peso ao nascer 

é menor de que 2.500 Kg considerados pela Organização Mundial Saúde. O baixo peso ao 

nascer, estabelecido pela OMS com crianças com peso menor de 2.500 Kg é considerado 

como importante fator para determinação de causas ligadas a morbimortalidade. 

 

4.4 Ações dos profissionais de saúde 

 Mesmo com as conseqüências materno e fetais e as dificuldades dos profissionais em 

identificar sinais e sintomas da depressão na gestação, ainda não há capacitação adequada a 

estes profissionais fazendo com que a depressão na gestação se estenda ao período puerperal 

(LIMA.; TSUNECHIRO., 2008; MENEZES, 2011). Em adição, estudos ressaltam que a 

depressão na gestação é fator de risco para depressão puerperal, verificando a presença de 

comorbidades (refere-se à associação, entre uma doença ou transtorno índice e uma ou mais 

patologias físicas ou psicológicas) e sintomas como ansiedade, raiva, distúrbios do sono e 

percepção mais elevada para a dor (LIMA et al. 2008; MENEZES, 2011). 

De acordo com Lima et al. (2009, p.2) a depressão pós-parto tem maior incidência nos 

três primeiros meses após o parto em decorrência da demora na identificação precoce dos 

sinais e sintomas depressivos durante pré-natal e com isso são admitidas com mais freqüência 

nos hospitais psiquiátricos pelos distúrbios graves.  
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A depressão pós-parto pode ser classificada em postpartum blues que é caracterizada 

por períodos variados de choro, humor deprimido, fadiga, irritabilidade, labilidade de humor, 

ansiedade e confusões ou lapsos leves de memória, no qual o choro é tido como um sinal mais 

característico; a psicose puerperal que é um distúrbio mais severo ocorrendo com maior 

raridade sendo caracteriza por alucinações, delírios o diagnóstico pode ser realizados por 

episódios maníacos, depressivos, psicóticos; e a síndrome depressiva crônica, na qual o 

episódio depressivo que não tem manifestações psicóticas pode perdurar por mais tempo que a 

postpartum blues, com humor disfórico, distúrbio do sono, modificação do apetite, fadiga, 

culpa excessiva e pensamentos suicidas sendo mais incapacitante e consideravelmente mais 

comum que a psicose puerperal (LIMA et al. 2009; CORLETA., KALIL.; 2001).  

Estudo como estes auxiliam os profissionais de saúde a conhecer os fatores de risco no 

contexto das mulheres que podem influenciar no desenvolvimento da depressão na gestação, 

ao mesmo tempo através destes dados é possível elaborar estratégias de prevenção e 

identificação precoce dos sinais e sintomas depressivos podendo aprimorar cuidados a estas 

mulheres, oferecendo uma assistência mais humana, adequada e mais qualificada, sendo 

importante o início precoce do pré-natal com profissionais capacitados. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

A gravidez em si, pode ser considerada um quadro estressante devido às alterações 

hormonais e emocionais envolvidas, tanto que o diagnóstico de depressão na gestação torna-se 

difícil pelo fato de diferenciar os sintomas que são próprios da gestação com os da depressão, 

mas quando associados aos fatores de risco aumenta a chance de desenvolvimento de sinais e 

sintomas depressivos. O aparecimento da depressão pode acontecer em qualquer fase da 

gestação, mas estudos comprovam que o período mais susceptível ao aparecimento da 

depressão na gestação é no terceiro trimestre, no qual a gestante preocupa-se com a ocorrência 

do parto, surgindo dúvidas relacionadas às transformações da gravidez, ao trabalho de parto, a 

dificuldade que encontrará com os cuidados ao recém-nascido, sendo importante o início 

precoce do pré-natal com profissionais capacitados (NASCIMENTO et al.2009). 
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Estudos mostram que a depressão na gestação, vem acometendo todas as idades pelo 

fato do sentimento de responsabilidade com o novo ser e o novo papel que irá exercer: o da 

maternidade. Há alguns séculos atrás, os valores nas mulheres eram casar, ter filhos, cuidar 

deles, dos maridos e dos afazeres de casa, entretanto, por uma série de circunstâncias, houve a 

mudança do papel da mulher na sociedade e a mulher começou a perceber que era capaz de 

realizar várias tarefas, se realizar profissionalmente e ser independente. Então, atualmente, 

quando a mulher se depara com a gravidez, sabe que terá que conciliar de todos os papéis que 

já cumpri a anteriormente, com o papel da maternidade e ainda se associando a muitos fatores 

de risco este peso aumenta consideravelmente (MENEZES, 2011). 

Ressaltando os fatores de risco e fatores protetores já citados anteriormente, temos a 

adolescência com ênfase nos casos de depressão na gestação. A gravidez na adolescência vem 

se tornando cada vez mais freqüente e, no Brasil, a cada ano cerca de 20% das crianças que 

nascem são filhos de adolescentes, sendo que as mesmas geralmente não têm condições 

financeiras e emocionais para criarem seus filhos e por conta da não aceitação da família 

abandonam o lar e os estudos, e todo este contexto favorece que essas adolescentes 

desenvolvam a depressão (BALLONE, 2004). 

Dentre os fatores associados à gravidez na adolescência destaca-se a o início precoce 

das relações sexuais, desestruturação familiar, desemprego dos pais e relação conturbada entre 

estes, baixa escolaridade dos mesmos, ausência de projeto de vida, desejo de engravidar e falta 

de conhecimento dos métodos contraceptivos (BALLONE, 2004; FREITAS e BOTEGO, 

2002).   

Assim, conforme Freitas et al. (2002, p.245) a gravidez na adolescência associa-se a 

um risco suicida elevado durante a gestação quanto no pós-parto, paralelamente há uma maior 

incidência de depressão e há uma percepção negativa da rede de apoio social. Dados mostram 

que a gravidez é a primeira causa de internação em mulheres entre dez a dezenove anos na 

rede do sistema único de saúde e a segunda causa corresponde às causas externas, entre as 

quais tentativa de suicídio. 

Como citado nos resultados, há tanto fatores de risco, quanto fatores protetores para a 

ocorrência da depressão na gestação, mas redundante estudos mostram que há discussões em 
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relação a alguns casos em que fatores que poderiam ser de risco para algumas mulheres, 

podem se transformar em fatores protetores e vice versa. Assim, por exemplo, o fator de risco 

para depressão na gestação que seria o fator econômico, em alguns casos, pode servir de 

estímulo para a mulher trabalhar e conseguir se realizar, transformar a sua vida e não acarretar 

sofrimento psíquico (FUREGATO et al., 2005; BALLONE, 2004; FREITAS et al., 2002). 

Estudos mostram que há dificuldades dos profissionais de saúde principalmente os 

generalistas, na identificação precoce destes sinais e sintomas e também em considerá-los 

como possível transtorno psíquico, pois ainda existem preconceitos. Discuti-se as dificuldades 

no tratamento, tanto na adesão das mulheres como nas conseqüências dos medicamentos tanto 

para a mãe como para o embrião/feto.  

O presente estudo mostra a importância das mulheres serem acompanhadas desde o 

planejamento familiar, no pré-natal, com direito de ter consultas agendadas com profissionais 

capacitados e o dever de comparecer em todas estas, de realizar os exames preconizados pelo 

Ministério da Saúde para controle e detecção de patologias e receber orientações sobre 

evolução da gestação e a importância da adesão ao tratamento.    

Adicionalmente, este trabalho apresenta a importância de olhar esta mulher em todo 

seu contexto, a importância de identificar suas necessidades não são somente físicas, mas 

psicológicas e emocionais. Trabalhar adequadamente os fatores de risco e de proteção como 

estratégias para ajudá-la a aumentar seu nível de enfrentamento nas diversas situações 

adversas. Portanto esses dados mostram que a gravidez, apesar de fisiológica, dependendo o 

contexto de vida destas mulheres e os fatores de risco associados pode ocasionar intenso 

sofrimento psíquico com graves conseqüências tanto maternas como fetais. Assim, a gravidez 

pode ser transformar em um evento estressante e que podem induzir a transtornos 

psicopatológicos susceptíveis de se manterem por longos anos, caso não sejam devidamente 

tratados. 

Este estudo desperta também para a importância de programas de assistência à mulher, 

com a finalidade de melhor orientá-la a respeito de seu corpo, métodos contraceptivos, 

doenças sexualmente transmissíveis e de todo o conjunto de atividades básicas e simplificadas 

de prevenção e terapêutica, podendo assim gerar novas reflexões para profissionais da área, 
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atuantes no dia a dia profissional, e agregar conhecimento à realidade deste fato, podendo 

melhorar o atendimento de enfermagem a este grupo vulnerável da população. 

Há de se pensar na capacitação e preparo dos profissionais de saúde para que 

identifiquem precocemente dos sinais e sintomas da depressão e também para intervirem 

adequada e satisfatoriamente no caso destas mulheres, tanto no aspecto físico, em relação ao 

tratamento medicamentoso e adesão, que ainda precisa ser melhor explorado e estudado, 

quanto aspectos relacionados ao apoio emocional e psicológico. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestação é considerada o período de desenvolvimento do embrião/feto, um processo 

fisiológico normal, mas com alterações importantes no corpo da mulher, trazendo 

modificações hormonais e emocionais, além de corresponder ao período de desenvolvimento 

do papel materno, na qual a mulher experiência uma nova realidade e quando associada a 

fatores de risco e dependendo de seu contexto, pode levá-la a sintomas depressivos. 

Sobre depressão na gestação, existem muitos preconceitos, pois as pessoas consideram 

a depressão um pretexto para as gestantes estarem chamando mais atenções para si mesmas, 

enquanto na realidade, a falta de apoio seja do parceiro ou da família é considerado um fator 

de risco, pois a gestante não tem com quem dividir suas preocupações, angustias, medo e até 

mesmo sentimentos de felicidade. Assim como baixa renda familiar, a baixa escolaridade são 

considerados fatores de risco para a depressão na gestação devido à falta de informações e 

dificuldades socioeconômicas, sendo que as gestantes deprimidas estão mais susceptíveis ao 

uso de drogas ilícitas, tabaco, álcool. Também é considerado fator de risco idades muito 

extremas, como é considerado na gravidez de alto risco. 

Há dificuldades dos profissionais de saúde, na identificação precoce destes sinais e 

sintomas e também em considerá-los como possível transtorno psíquico, pois ainda existem 

preconceitos e também dificuldades no tratamento, tanto na adesão das mulheres como no 

conhecimento das conseqüências do tratamento ou da depressão tanto para a mãe como para o 

embrião/feto. 
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Enfim, nesse estudo foi enfocada a intersecção entre depressão e o ciclo gravídico, 

onde foram demonstrados os fatores de risco e de proteção para desenvolver ou não essa 

patologia nessa fase da vida da mulher e os sinais e sintomas da depressão conforme o grau 

considerado leve, moderada, grave em que ela está estabelecida. 

Fica claro a necessidade dos profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros que 

muita das vezes são os profissionais que mais mantém contato com as pacientes, estarem 

atentos aos sinais e sintomas da depressão, levando em consideração a história prévia da 

gestante, se existe algum fator de risco para desenvolver a patologia, para que assim possa 

ocorrer à prevenção da doença, identificação precoce e minimizando os seus agravos, 

proporcionando um cuidado de qualidade e humanizado com o tratamento adequado a estas. 
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