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1. Objetivos 

1. Identificar a ocorrência de sintomas 
depressivos em gestantes abrigadas em uma 
maternidade social. 2. Identificar os fatores 
sociodemográficos e obstétricos das gestantes 
abrigadas que influenciam nos sintomas 
depressivos na gravidez.  

2. Material e Métodos 
Como parte do Projeto “Qualidade de vida de 
mulheres com sintomas depressivos no período 
gestacional” o estudo foi realizado no abrigo de 
uma maternidade social de São Paulo. Estudo 
transversal com 75 gestantes com idade ≥18 
anos, moradoras temporárias na instituição. A 
coleta de dados ocorreu de outubro de 2009 a 
agosto de 2010, por meio de entrevista para 
identificação da gestante e aplicação do 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
para avaliação dos sintomas depressivos

(1,2)
. 

Os itens cobrem os sintomas – humor 
deprimido, distúrbio do sono, perda do prazer, 
idéia de morte e suicídio, diminuição do 
desempenho e culpa. Cada item do EPDS tem 
pontuação variando de 0 a 3, sendo o escore 
máximo de 30. Quanto maior a pontuação, 
maior a presença de sintomas depressivos, 
sendo considerado estado de depressão menor 
a pontuação 10 a 12, e depressão maior, acima 
de 13 pontos. A confiabilidade foi verificada 
pelo Alpha de Cronbach. Utilizou-se os testes 
de correlação de Pearson e Spearman. 

3. Resultados 
Características das gestantes: média da idade 
25,1±5,7 anos, igual percentual de brancas e 
negras (48,0%), escolaridade média 8,5±2,5 anos, 41,4% católica, 86,7% gestação aceita, 

idade gestacional média 26,4±7,6 semanas 
(variação 11 a 39 semanas), 72,0% duas ou 
mais gestações, 73,3% sofreram violência 
física, e 62,7% violência emocional, 58,7% 

fumantes, 57,0% uso de álcool, 57,3% uso de 
drogas ilícitas. Avaliação dos sintomas 
depressivos: 25,3% nenhum sintoma 
depressivo, 12,0% sintomas depressivos 
menores, 62,7% sintomas depressivos 
maiores. O coeficiente Alpha de Cronbach = 
0,82, indicando boa confiabilidade.  
 
Tabela. Valores do Edinburgh Postnatal Depression Scale 

segundo idade gestacional, São Paulo, 2009-2010. 

Idade 
gestacional 

EPDS 

em semanas  < 10 10 - 12 > 13 

Até 20ª 

(n = 19) 

 3 

(15,8%) 

2 

(10,5%) 

14 

(73,7%) 

21ª a 30ª 

(n = 32) 

 7 

(21,9%) 

5 

(15,6%) 

20 

(62,5%) 

31ª a 40ª 

(n = 24) 

 9 

(37,5%) 

2 

(8,3%) 

13 

(54,2%) 

 
Das variáveis sociodemográficas nenhuma 
apresentou associação com os valores do 
EPDS, e dentre as obstétricas apenas a idade 
gestacional mostrou correlação negativa 
significante. 

4. Conclusão 
A ocorrência elevada de sintomas depressivos 
em gestantes abrigadas (74,7%), evidencia a 
necessidade de estratégias específicas de 
atenção à saúde mental por equipe 
multidisciplinar a esse grupo de mulheres 
caracterizado como de alto risco psicossocial. 
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