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Sintomas de ansiedade em gestantes: Prevalência e fatores associados.

RESUMO

Objetivo: Identificar a prevalência de sintomas de ansiedade em gestantes e avaliar os

possíveis fatores associados. Método: Trata-se de um estudo transversal, de natureza

quantitativa realizado com gestantes internadas em leitos de um Hospital e Maternidade

privado localizado na zona sul no município de São Paulo. A amostra, composta por 202

gestantes de alto risco internadas, foi estabelecida por conveniência e os dados foram

coletados no período de abril de 2021 a março de 2022 por meio de um formulário de

pesquisa contendo variáveis sociodemográficas, incluindo hábitos de vida, clínicas,

obstétricas e uma parte sobre a percepção da gestante acerca da vivência da gestação durante a

pandemia. Para a avaliação de ansiedade foi utilizado o Inventário de Ansiedade

Traço-Estado (IDATE). Resultados: A prevalência de sintomas ansiosos de média-alta

intensidade foi de 34,2%. Para IDATE Traço-Estado os fatores que se relacionam a esses

sintomas Os fatores de risco associados foram ter história prévia de transtorno psiquiátrico em

algum momento da vida, ter parceiro e não viver com ele ou não ter parceiro, ter tido

paridade(s) prévia(s), considerar que a pandemia influenciou na gestação e ter feito uso de

tratamento medicamentoso para os transtornos psiquiátricos. Conclusão: Ao prestar cuidados

a gestantes de alto risco no contexto do pré-natal, é importante que a equipe de saúde se atente

à exposição da gestante aos fatores de risco sociodemográficos, clínicos e obstétricos a fim de

direcionar o olhar para a saúde mental materna e implementar cuidados preventivos

direcionados ao binômio.

Descritores: Ansiedade, Gravidez, Saúde mental, Enfermagem.

INTRODUÇÃO

Mulheres são mais propensas a desenvolver transtornos mentais como depressão e

ansiedade(1), principalmente durante o período reprodutivo, isso se dá pois a modulação do

humor é mediada por hormônios gonadais, como o estrógeno, que sofrem instabilidade ao

interagir com outros neuromoduladores no eixo hipotálamo-hipotalâmico-gonadal. Essa

condição durante a idade reprodutiva é altamente afetada pela intensa variação hormonal, e

também por fatores psicossociais, tornando o organismo feminino mais vulnerável e

suscetível ao desenvolvimento de transtornos mentais. (2)



De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5

(DSM-V)(3) e a Classificação Internacional de Doenças (CID-11)(4) a ansiedade é caracterizada

por preocupação excessiva em relação à eventos generalizados e apreensão que ocasionam

tensão nervosa antecipadamente, ainda que as situações vividas não apresentem qualquer

risco real.

Estima-se que 20% das mulheres desenvolvem ansiedade durante a gravidez(5).

Estudos brasileiros indicam taxas variando entre 19,8% a 26,8% de gestantes com sintomas

ansiosos.(6,7) Os sintomas incluem: sentimentos desagradáveis como medos e preocupações

exageradas com o futuro, dificuldades de concentração, irritabilidade, fatigabilidade,

nervosismo, tensão muscular, falta de controle sobre os pensamentos, inquietação,

perturbação do sono e taquicardia. (3).

Durante o ciclo gravídico as mulheres experimentam mudanças biopsicossociais

intensas. No que se refere à biológicas, o corpo feminino passa por um aumento de hormônios

gonadais associados a mudanças fisiológicas, que vão desde a recorrência de náuseas e

vômitos ao ganho excessivo de peso. (8)

As alterações psicológicas são ocasionadas por mudanças na rotina da mulher em

relação à sua nova fase de vida materna, sendo esse, um estressor marcante visto que o papel

domeśtico e materno da mulher faz parte período de intensas mudanças interiores como o

auto-reconhecimento como mãe e mulher, além da fase de adaptação para a chegada de uma

nova vida e novas responsabilidades.(9)

Esses fatores normalmente contribuem para uma ansiedade não-patológica. No

entanto, a ansiedade em seu estado normal somada a influência de fatores sociodemográficos,

clínicos, obstétricos e hábitos de vida tornam o ciclo gravídico um evento estressante e

passível de desenvolvimento de transtornos mentais.(6,8)

A ocorrência de estressores mencionados e os fatores de risco podem influenciar no

desenvolvimento da gestação, acarretando em alterações dos padrões psicológicos e

aumentando a prevalência de ansiedade gestacional, que consequentemente pode interferir no

bem-estar e relação do binômio mãe-bebê, podendo posteriormente trazer repercussões na

construção do psiquismo da criança e seus comportamentos sociais futuramente. (10)

A prevalência de ansiedade durante a gestação mostrada em estudos internacionais é

de 13%(11) e as pesquisas que associam o estresse gestacional à manifestação dos sintomas de

ansiedade são escassas.(8) Dentre os fatores que potencializam o risco de desenvolvimento de

transtornos de ansiedade evidencia-se a condição socioeconômica desfavorável, ausência de



rede de apoio familiar e conjugal, faixa etária, gravidez não planejada, o papel doméstico e

materno da mulher, histórico de aborto, número de filhos, desejo materno em relação à

gravidez e idade gestacional.(12,6,13)

O cuidado com a saúde mental materna ainda não é difundida visto que o período

gestacional sempre foi visto como sublime e admirável, direcionando o cuidado com a saúde

física da gestante e do bebê. Há maior ênfase no olhar da saúde mental da mulher no

pós-parto, onde há maior prevalência de sintomatologia evidente de transtornos mentais,

enquanto o olhar na gestação é falho.(6)

O transtorno mental materno na gestação é um grave problema de saúde pública e

merece um olhar atento da equipe de saúde. Sendo assim, o presente estudo tem como

objetivo avaliar a prevalência de sintomas de ansiedade e os fatores de risco associados à essa

condição reconhecendo todas as alterações físicas e psicológicas que ocorrem no corpo

feminino, colocando em evidência os fatores psicossociais responsáveis pelo

desencadeamento da ansiedade durante a gestação, aspirando para que o estudo sirva como

discernimento aos profissionais de saúde para identificação do estado de saúde mental da

gestante na atenção primária e pré-natal.

MÉTODO

Tipo de estudo

Trata-se de um estudo do tipo transversal, que apresenta-se como uma fotografia de

determinado momento em uma população que examina a presença ou ausência da exposição a

um fator que pode levar a um desfecho clínico.(14) Sendo um estudo de natureza quantitativa,

vinculado a um pesquisa maior intitulada “Saúde Mental Perinatal na pandemia Covid-19”,

pesquisador responsável - Erika de Sá Vieira Abuchaim, e aprovada no CEP UNIFESP,

CAAE: 36783720.0.0000.9887.

Local

O estudo foi realizado em um Hospital e Maternidade privado, mais especificamente

na unidade de internação de patologia obstétrica, situada no município de São Paulo e

localizada na Zona Sul da cidade no bairro de Vila Nova Conceição. A unidade de internação

recebe mulheres classificadas como gestantes de alto risco, provenientes de convênios e

particulares. O Hospital possui 14 leitos para patologia obstétrica, 79 leitos para puerpério, 57

leitos de UTI Neonatal e realiza em média 550 partos/mês.

População e amostra



Foram convidadas a participar do estudo 215 gestantes de alto risco. Dessas, 13 se

recusaram a participar e a amostra final foi constituída por 202 gestantes. Os critérios de

inclusão foram: idade ≥ 18 anos, ≥ 27 semanas de gestação e estar internada no período de

Abril de 2021 a Março de 2022. Foram excluídas aquelas internadas por aborto, óbito fetal ou

fetos com malformação. A amostra foi estabelecida por conveniência.

Instrumentos de coleta de dados

Na coleta de dados foi aplicado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) para

rastreamento de sintomas de ansiedade e outro instrumento para caracterização da amostra e

variáveis elaborado pela equipe de pesquisa.

O instrumento de caracterização da amostra foi composto por questões objetivas

buscando identificar características sociodemográficas, clínicas, obstétricas e uma parte sobre

a percepção da gestante acerca da vivência da gestação durante a pandemia. Todas as questões

foram elaboradas pela equipe de pesquisa buscando questões direcionadas e alinhadas com a

literatura para levantamento de possíveis fatores de risco. Dentre eles, hábitos de vida, história

pregressa de doenças crônicas e/ou psiquiátricas, histórico obstétrico e histórico relacionado

COVID-19.

Os sintomas de ansiedade foram identificados por meio do Inventário de ansiedade

traço-estado (IDATE), composto por duas escalas que avaliam a ansiedade enquanto traço

(IDATE-T) e estado (IDATE-E), traduzido e validado para o português.(15) A ansiedade-traço

refere-se ao modo que uma pessoa lida com as situações estressantes ao longo da vida,

identificando traços basais de ansiedade no indivíduo. A ansiedade-estado mensura a resposta

emocional transitória a uma situação que envolve sentimentos desagradáveis, identificando

traços ansiosos frente a situações estressantes.(4) Cada uma das escalas é constituída por 20

itens, com escores que variam de 1 (quase nunca) a 4 (quase sempre) para o IDATE-T e 1

(absolutamente não) a 4 (muitíssimo) para o IDATE-E. Para as duas categorias de ansiedade,

“traço” e “estado”, os escores entre 0-29 representam baixa ansiedade, os escores 30-39

representam média ansiedade, os escores 40-50 média alta ansiedade e 51-80 elevada

ansiedade.(15)

Coleta de dados

Após autorização do Hospital e Maternidade privado e do Comitê de Ética e Pesquisa

(CEP), a pesquisadora foi ao local de estudo durante o período de Abril de 2021 a Março de

2022 três vezes por semana e identificou as gestantes elegíveis para o estudo por meio do

mapa de internação e prontuário das maternidades. As mulheres foram convidadas a integrar o



estudo e, ao aceitar, assinaram três vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE). Uma das vias ficou com a equipe de pesquisa, uma com a gestante e outra dentro do

prontuário médico. Após a assinatura do TCLE a pesquisadora realizou a coleta de dados

sociodemográficos através de uma entrevista e, logo após, realizou orientações sobre o

preenchimento do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) e as mesmas preenchiam

individualmente sem intervenções externas. Todas as entrevistas foram realizadas no

apartamento da gestante, garantindo sua privacidade.

Análise dos dados

Os dados foram armazenados na plataforma REDCap e posteriormente em planilha

Excel para análise. O nível de significância considerado foi de p≤ 0,05. Para a análise

descritiva das variáveis categóricas, calculou-se frequência e percentual. Para as variáveis

contínuas, calculou-se média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. A consistência

interna do IDATE-T e IDATE-E, no presente estudo, foi analisada por meio do Alpha de

Cronbach, sendo 0,910 para IDATE Traço e 0,914 para IDATE Estado

O escore de IDATE-T e o escore de IDATE-E com Idade foi utilizado o Coeficiente de

Correlação de Spearman; Valores de r até 0,10 são interpretados como correlação fraca;

valores de r de 0,11 até 0,30 são interpretados como correlação moderada; valores de r = 0,50

são interpretados como correlação forte. Já a análise do escore de IDATE-T e o escore de

IDATE-E com as variáveis categóricas foi utilizado o teste de mann-Whitney (2 categorias) e

o teste de Kruskal-Wallis (3 ou mais categorias). As variáveis “momento de ocorrência da

gestação” e a variante do covid (zelta, gamma, omicron) que estava no período da coleta foi

estudada por meio do teste da razão de Verossimilhança. Para verificar quais fatores melhor

explicam o escore de IDATE-T e o escore de IDATE-E foi utilizado o Modelo de Regressão

linear. O método de seleção utilizado foi o Stepwise; Foi utilizado um nível de significância

de 5% (p-valor < 0,05).

Para a análise de confiabilidade da Idate Traço e da Idate Estado, foi utilizado o Alpha

de Cronbach. O Alpha de Cronbach mede a correlação entre as respostas dadas pelos

avaliadores e pode variar de 0 (ausência total de consistência) a 1 (consistência interna 100%).

O ideal é que o Alpha seja superior a 0,7. O valor de alpha é de 0,910 para IDATE Traço e

0,914 para IDATE Estado

Aspectos éticos

O estudo, conforme regulamentação do Ministério da Saúde (MS) - Resolução nº

466/2012, foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de seres humanos da



Universidade Federal de São Paulo (Parecer n° 4631118), e os dados coletados somente após

a sua aprovação. Todas as mulheres que aceitaram integrar o estudo foram esclarecidas acerca

dos objetivos e das fases e dos procedimentos de coleta de dados. Cientes do caráter sigiloso e

da não obrigatoriedade da participação, as puérperas que aceitaram integrar o estudo

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), atendendo as

recomendações da Resolução CNS nº 580/2018.

RESULTADOS

A maioria das participantes tinha idade média de 34 anos, ensino superior completo

(89%), tinha parceiro e vivia com ele (97%), profissão formal (77%) e renda familiar maior

que sete salários mínimos (70%).

As características clínicas das participantes são apresentadas na Tabela 1. A maioria

das participantes do estudo não apresentavam doenças crônicas antes da gestação (69%), não

tinham história pregressa de transtornos ansiosos (64%) ou de humor (79%). Dentre as que

apresentaram algum histórico psiquiátrico, a maioria apresentou antes da gestação, em algum

momento de sua vida que não em uma gestação anterior (44%), e dessas, a maioria tratou o

transtorno de forma medicamentosa e com psicoterapia (41,1%).

Tabela 1. Características clínicas das gestantes de alto risco participantes (n=202) - São

Paulo, SP, Brasil, 2022.

 Total
Doença crônica antes da gestação  

Não 139 (68,8%)
Sim 63 (31,2%)
Total de participantes 202

  
Histórico transtornos ansiosos  

Não 129 (63,9%)
Sim 73 (36,1%)
Total de participantes 202

  
Histórico de transtornos de humor  

Não 160 (79,2%)
Sim 42 (20,8%)
Total de participantes 202

  
Período de ocorrência do transtorno psiquiátrico -
gestação anterior  

Não 194 (96%)
Sim 8 (4%)



Total de participantes 202
  
Período de ocorrência do transtorno psiquiátrico - Adolescência e antes da
gestação atual

Não 117 (57,9%)
Sim, antes da gestação atual 67 (33,2%)
Sim, na adolescência 13 (6,4%)
Sim, na adolescência e antes da gestação atual 5 (2,5%)
Total de participantes 202

  
Ocorrência do transtorno psiquiátrico em algum
momento da vida  

Não 112 (55,4%)
Sim, em algum período da vida 90 (44,6%)
Total de participantes 202

  
Tipo de tratamento para transtorno psiquiátrico  

Não tratou 14 (15,6%)
Medicamentoso 11 (12,2%)
Psicoterapia 28 (31,1%)
Medicamentoso e Psicoterapia 37 (41,1%)
Total de participantes 90
Não teve transtorno na vida 112

A maioria das gestantes consideraram o momento da ocorrência da gestação correto

(76%), eram majoritariamente primigestas, nulíparas, sem abortos antecendentes, com idade

gestacional média de 32 semanas, acompanhadas por seus parceiros durante a internação

(87%) e gestantes de um feto (86%).

Com relação à percepção acerca do momento da ocorrência da gestação e o pico de

variantes do covid durante a pandemia, a maioria das gestantes consideraram que a pandemia

interferiu muito na sua gestação (38%), sendo que a maioria dos dados foram coletadas

durante o pico da variante Zelta e Gamma do SARS-CoV-2 (42%).

Tabela 2. Percepção das gestantes acerca do momento da gestação e os respectivos picos de
variantes durante a coleta de dados - São Paulo, SP, Brasil, 2022.
 Total
Interferência da covid-19 na gestação  

Interferiu muito 78 (38,6%)
Interferiu pouco 60 (29,7%)
Não interferiu 64 (31,7%)
Total de participantes 202

  
Variante Covid  

Zelta e Gamma 85 (42,1%)
Delta 58 (28,7%)



Omicron 59 (29,2%)
Total de participantes 202

Em relação à prevalência de ansiedade-traço e ansiedade-estado, os escores entre 0-29

representam baixa ansiedade, os escores 30-39 representam média ansiedade, os escores

40-50 média alta ansiedade e 51-80 elevada ansiedade.(15) O valor de Alpha de Cronbach

utilizado para análise de confiabilidade do instrumento é de 0,910 para IDATE-Traço e 0,914

para IDATE-Estado, indicando consistência interna quase perfeita.(16)

A Tabela 3 apresenta a prevalência de ansiedade da população amostral de nível médio

(33,2%) a médio-alta (34,2%), sendo esses escores de valores próximos.

Tabela 3. IDATE-traço e IDATE-estado de acordo com o escore do Inventário de ansiedade
traço-estado (IDATE) das gestantes de alto risco participantes (n=202) - São Paulo, SP, Brasil,
2022.
 Total
IDATE Traço  

Média (DP) 41,46 (10,13)
Mediana 41
Mínimo-Máximo 23-65
Total de participantes 202

  
IDATE Traço  

Baixa 27 (13,4%)
Média 67 (33,2%)
Média alta 69 (34,2%)
Elevada 39 (19,3%)
Total de participantes 202

  
IDATE Estado  

Média (DP) 43,99 (9,85)
Mediana 44
Mínimo-Máximo 23-73
Total de participantes 202

  
IDATE Estado  

Baixa 9 (4,5%)
Média 63 (31,2%)
Média alta 80 (39,6%)
Elevada 50 (24,8%)
Total de participantes 202

  
IDATE  

Traço≥Média e Estado≥Média 81 (40,1%)
Traço≥Média e Estado<Média 11 (5,4%)



Traço<Média e Estado≥Média 22 (10,9%)
Traço<Média e Estado<Média 88 (43,6%)
Total de participantes 202

Verifica-se, na Tabela 4, que para IDATE-Traço as características que se associaram à

maior nível de ansiedade utilizando um nível de significância de 5% (p-valor < 0,05) foram:

Ter ensino médio comparado a ter ensino superior (p=0,0301); ter parceiro e não viver com

ele ou não ter parceiro comparado a ter parceiro e viver com ele (p=0,0466); ter apresentado

transtorno psiquiátrico em algum momento da vida a nunca ter apresentado transtorno

(p=0,0002); o tipo de tratamento para transtorno psiquiátrico (medicamentoso) (p=0,0016), e

a pandemia ter interferido muito na gestação a não ter interferido ou interferido pouco

(p=0,0090). Para IDATE-Estado as características que se associaram à maior nível de

ansiedade foram: ter apresentado transtorno psiquiátrico em algum momento da vida

comparado a nunca ter apresentado transtorno (p=0,0013); e a pandemia ter interferido muito

na gestação comparado a não ter interferido ou interferido pouco (p=0,0173).

As participantes que apresentaram algum tipo de transtorno psiquiátrico na vida

apresentaram maior escore em IDATE-Estado, e aquelas que fizeram tratamento

medicamentoso para transtorno psiquiátrico apresentaram maior escore em IDATE-Traço.

Verifica-se que participantes que consideraram que viver a gestação na pandemia

interferiu muito apresentaram maior escore tanto em IDATE-Traço quanto em IDATE-Estado.

Tabela 4. IDATE Traço-Estado Por Variáveis de Interesse Categóricas - São Paulo, SP, Brasil,
2022.

VARIÁVEL
 

IDATE Traço IDATE Estado

N
Média
(DP) Mediana

Mín-Má
x p-valor N

Média
(DP) Mediana Mín-Máx p-valor

Escolaridade           

Ensino médio 21
46,52

(11,84) 49 28-65 0,0301* 21
47

(11,03) 47 30-71
0,1882

*

Ensino superior 181
40,87
(9,78) 40 23-65  181

43,64
(9,68) 43 23-73  

Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

Situação
conjugal           
Tem parceiro e
vive com ele. 196

41,15
(9,89) 41 23-65 0,0466* 196

43,84
(9,68) 44 23-71

0,3966
*

Tem parceiro e
não vive com
ele/Não tem
parceiro. 6

51,5
(13,74) 59,5 31-61  6

48,83
(14,97) 50,5 31-73  



Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

Renda
familiar           
<5 salários
mínimos 33

43,82
(9,04) 43 26-61 0,2053** 33

44,7
(6,42) 46 33-56

0,5210
**

5 a 7 salários
mínimos 26

42,31
(9,74) 41 28-65  26

45,62
(10,27) 46 29-71  

>7 salários
mínimos 142

40,75
(10,44) 39 23-65  142

43,51
(10,46) 43 23-73

 

Total de
participantes 201

41,46
(10,16) 41 23-65  201

43,98
(9,88) 44 23-73  

Histórico de
transtorno
psiquiátrico
em  uma
gestação
anterior           

Não 194
41,3

(10,05) 41 23-65 0,3495* 194
43,89
(9,57) 44 23-71

0,8700
*

Sim, na
gestação
anterior 8

45,25
(12,08) 41 27-63  8

46,38
(16,03) 41 26-73  

Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

Histórico de
transtorno
psiquiátrico
em algum
momento da
vida           

Não 112
39,06
(9,59) 38 23-61 0,0002* 112

41,8
(8,87) 41,5 23-61

0,0013
*

Sim, em algum
período da vida 90

44,43
(10,05) 45 26-65  90

46,7
(10,38) 47 26-73  

Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

Tipo de
tratamento
para
transtorno
psiquiátrico  

Não tratou 14
42,36

(10,31) 43 26-65 0,0016** 14
44,86
(9,82) 44 33-70

0,0622
**

Medicamentos 11
49,55
(7,03) 48 40-63 11

52
(4,15) 53 47-59  

Psicoterapia 28
43,96
(9,9) 43 29-63  28

47,43
(8,75) 47 34-65  



Medicamentos
e Psicoterapia 37

44,05
(10,68) 44 27-65  37

45,27
(12,53) 44 26-73  

Não teve
transtorno na
vida 112

39,06
(9,59) 38 23-61  -  

Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  90

46,7
(10,38) 47 26-73  

Número de
gestações      

1 105
41,17

(10,09) 39 23-65 0,9352** 105
43,6

(9,32) 44 23-70
0,9600

**

2 55
41,93
(9,71) 43 26-65  55

44,11
(10,07) 44 26-71  

3 26
42,15

(11,71) 41 24-63  26
44,27

(10,99) 43,5 24-71  

≥4 16
40,56
(9,91) 41 26-61  16

45,63
(11,33) 42 32-73  

Número de
paridade 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

Número de
paridade           

0 133
40,28
(9,74) 39 23-65 0,0693** 133

42,89
(9,46) 43 23-71

0,0691
**

1 54
43,81
(11,1) 45 24-65  54

46
(10,87) 46 24-73  

≥2 15
43,4

(8,65) 46 28-56  15
46,47
(8,33) 50 33-57  

Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

Número de
abortos           

0 144
41,91
(10,1) 41 23-65 0,5679** 144

44,3
(9,53) 44,5 23-71

0,4938
**

1 41
40,63
(10,6) 38 24-63  41

42,15
(9,55) 42 24-65  

≥2 17
39,59
(9,48) 41 26-61  17

45,76
(12,96) 43 29-73  

Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

Interferência
da covid-19 na
gestação          

Interferiu muito 78
43,54
(9,47) 43,5 26-63 0,0090** 78

46,03
(10,04) 47 26-71

0,0173
**

Interferiu
pouco 60

41,83
(10,3) 41 23-65 60

44,12
(9,11) 43,5 27-71

Não interferiu 64
38,56

(10,22) 36,5 24-63  64
41,38
(9,84) 40 23-73  



Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

Variante
Covid           

Zelta e Gamma 85
42,04
(9,96) 41 24-65 0,5429** 85

44,72
(10,24) 44 24-73

0,7107
**

Delta 58
40,31
(10,2) 39 25-63 58

43,16
(9,87) 43 27-65

 

Omicron 59
41,75

(10,38) 41 23-65  59
43,75
(9,36) 44 23-70  

Total de
participantes 202

41,46
(10,13) 41 23-65  202

43,99
(9,85) 44 23-73  

*Teste de Mann-Whitney
**Teste de Kruskal-Wallis

Observa-se correlação negativa fraca de -0,20 para IDATE-T e -0,21 para IDATE-E,

porém significativa, sendo o escore do IDATE-Traço (p=0,0056) e de IDATE-Estado

(p=0,0038), ou seja, quanto maior a idade, menores são os níveis de ansiedade-traço e de

ansiedade estado.

A tabela 5 apresenta as variáveis que melhor explicam o escore de IDATE-Traço

foram: Ocorrência do transtorno psiquiátrico em algum momento da vida, situação conjugal

(ter parceiro e não viver com ele ou não ter parceiro), ter tido filhos anteriormente e

considerar que a pandemia influenciou na gestação (muito ou pouco). Aquelas que melhor

explicam o escore do IDATE-Estado são a ocorrência do transtorno psiquiátrico em algum

momento da vida e tratamento medicamentoso para o transtorno.

Apesar do baixo R2 é importante avaliar as relações obtidas entre as variáveis

selecionadas no modelo com o escore de IDATE Traço e IDATE Estado.

Tabela 5. Regressão Linear Múltipla – Stepwise - IDATE Traço-Estado - São Paulo, SP,
Brasil, 2022.

Regressão Linear
Múltipla IDATE-TRAÇO IDATE-ESTADO

 Estimativa p-valor VIF R2 Estimativa p-valor VIF R2

Constante 4,14 <0,0001 -

0,15

3,71 <0,0001 -

Histórico positivo de
transtorno psiquiátrico
em algum momento da
vida 0,19 0,0012 1,03 0,09 0,0049 1,08

Situação conjugal - Tem
parceiro e não vive com
ele/Não tem parceiro 0,45 0,0081 1,01 - - -

0,80



Paridade - Sim 0,14 0,0217 1,02 - - -

Influência COVID -
Interferiu muito 0,20 0,0048 1,40 - - -

Influência COVID -
Interferiu pouco 0,15 0,0427 1,39 - - -

Tratamento para
transtorno psiquiátrico  -
Medicamentoso - - - 0,15 0,0387 1,08

DISCUSSÃO

A prevalência de ansiedade em gestantes de alto risco no presente estudo foi de 34%,

com escore de ansiedade média alta. Evidenciou-se que 19,3% das participantes apresentaram

ansiedade alta para IDATE Traço e 25% para IDATE Estado. Mas a prevalência é de

ansiedade média alta.

Destaca-se que 11% das gestantes que pontuaram IDATE-T abaixo da média

indicando baixa ansiedade, pontuaram acima da média em IDATE-E, indicando que se

encontravam ansiosas na situação que viviam. Esse número vai de encontro com a literatura

que evidencia 10-20% das mulheres podem experimentar ansiedade durante o período

gestacional (5,17,18)

A literatura traz que história pregressa de transtornos psiquiátricos são um fator de

risco para essas mulheres (19), encontra-se no presente estudo que 44,6% da população

amostral apresentou algum tipo de transtorno psiquiátrico previamente, sendo o valor de p =

0,0012 para IDATE Traço e p = 0,0049 para IDATE Estado, evidenciando o histórico prévio

de transtorno mental como um potencial fator de risco para desenvolvimento de ansiedade.

Um estudo de coorte realizado no Maranhão evidencia que a situação conjugal

instável é um fator estressante de potencial risco para desencadeamento de ansiedade perinatal
(10). Os índices de ansiedade neste estudo de mulheres que não vivem com seus parceiros

(1,5%) ou que não tem parceiro (1,5%) é de aproximadamente 59,5 pontos em IDATE Traço,

indicando de elevada ansiedade e valor de P = 0,0466 evidenciando a condição como fator de

risco para desenvolvimento do transtorno.

É observado na literatura estudos que apontam a situação econômica de baixa renda

como fator de risco.(20) Neste estudo não houve achados significativos sobre a renda familiar

como fator de risco para o desenvolvimento de transtornos ansiosos. Esse é um dado

justificável visto que 70,6% (n=142) da população amostral apresenta renda familiar de >7

salários mínimos, podendo não representar a população brasileira em sua maioria e limitar os



resultados do estudo, no entanto observa-se que a pequena amostra de mulheres (16,4%) que

apresentam renda familiar <5 salários mínimos pontuaram em média 43 e 46 em IDATE

Traço e Estado, respectivamente, 4 pontos a mais que mulheres com renda familiar mais

elevada, indicando média alta ansiedade de acordo com a classificação adotada. Esse dado

sugere que quanto menor a renda, maior os níveis de ansiedade, assim como a literatura

evidencia.

Durante a pandemia do COVID-19 levantou-se o questionamento sobre o impacto dos

picos das variantes do vírus SARS-COV-2, na prevalência de ansiedade perinatal e percepção

da gestante acerca do momento da gestação. Os dados obtidos mostrados no gráfico 1

evidenciam que gestantes no período da variante Zelta e Gamma (Outubro de 2020 a Agosto

de 2021) apresentaram maior percepção de que o momento da gestação era não bem o

momento certo do que as participantes de outros períodos. Gestantes no período da variante

Delta (Setembro de 2021 a Dezembro de 2021) apresentaram percepção de que o momento

da gestação era o momento certo e as gestantes no período da variante Omicron (Janeiro de

2022 a Março 2022) apresentaram maior percepção de que o momento da gestação era o

momento errado. No período da variante Zelta e Gamma a prevalência foi de ansiedade média

alta para IDATE T e E. No período da variante Delta houve ansiedade média para IDATE T e

ansiedade média alta para IDATE E. No período da variante Omicron observa-se ansiedade

média alta para IDATE T e pontuação mais elevada de ansiedade para IDATE E, mas ainda

assim dentro da classificação de ansiedade média alta. (Tabela 9.3)

Não há estudos na literatura que justifiquem a percepção das gestantes nos períodos

apresentados, o que pode justificar a maior prevalência de mulheres durante o pico da variante

Omicron que consideram o momento errado para estar gestante é o fato de que essa variante

tem maior transmissibilidade e apresenta resistência contra as vacinas (21) desenvolvidas para o

combate à pandemia, essa informação foi disseminada rapidamente pela mídia em veículos de

informação causando significativa preocupação na população brasileira em geral.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a prevalência de sintomas ansiosos em gestantes de alto risco foi de

média (33,2%) e média alta (34,2%). Para mulheres que possuíam traços de ansiedade de

acordo com IDATE-Traço, os fatores de risco sociodemográficos que se relacionaram aos

sintomas foram; ter história prévia de transtorno psiquiátrico em algum momento da vida, ter

parceiro e não viver com ele ou não ter parceiro, ter tido paridade(s) prévia(s) e considerar

que a pandemia influenciou na gestação.



Para mulheres que se encontravam em estado ansioso de acordo com IDATE-Estado,

os fatores que se relacionaram aos sintomas foram ter história prévia de transtorno

psiquiátrico em algum momento da vida, assim como em IDATE-Estado, e ter feito uso de

tratamento medicamentoso para os transtornos psiquiátricos.

É importante salientar que as características sociodemográficas da população do

hospital onde os dados foram coletados podem limitar os resultados desse estudo, pois podem

não ser representativas da população brasileira em geral.

Assim, ao prestar cuidados a gestantes de alto risco no contexto do pré-natal, é

importante que a equipe de saúde se atente à exposição da gestante aos aos fatores de risco

sociodemográficos (situação conjugal) clínicos (ocorrência de transtorno psiquiátrico em

algum momento da vida anteriormente à gestação atual e o tipo de tratamento para o eventual

transtorno) e obstétricos (multiparidade), identificando sinais e sintomas para rastreamento

precoce a fim de evitar potenciais desencadeamentos de transtornos ansiosos durante o

período gestacional que podem afetar a relação do binômio futuramente, promovendo assim,

cuidados preventivos direcionados e intervenções precoces, potencializando a atenção à saúde

mental perinatal.
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