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RESUMO 

 

BRITO, Lívia Muzzi Diniz. Estresse, violência, depressão e baixo suporte social durante a 

gestação e sua associação com parto pré-termo: avaliação de coorte de pré-natal em 

Ribeirão Preto. 2018. Tese (mestrado) Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Universidade de São Paulo.  

 

O parto pré-termo, definido como nascimento antes de 37 semanas de gestação, é causa 

importante de morbidade e mortalidade neonatais, além de possíveis sequelas a longo 

prazo. Este trabalho trata-se de uma coorte prospectiva cujo objetivo foi analisar quatro 

possíveis fatores etiológicos do parto pré-termo: estresse, depressão, violência e baixo 

suporte social, baseado nos  dados do projeto temático original: “Fatores etiológicos do 

nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde da criança: coortes 

de nascimentos em duas cidades brasileiras”. 

Um total de 1400 gestantes da cidade de Ribeirão Preto foram entrevistadas durante o pré-

natal e logo após o parto, obtendo-se informações sobre história obstétrica e sócio-

econômica, grau de estresse, depressão, apoio social e violência doméstica; dados do parto 

e do recém nascido. Foram identificados 133 (9,7%) partos prematuros, dentre estes 95 

(6,9%) partos prematuros espontâneos, excluindo-se partos induzidos e cesarianas eletivas. 

Foram realizadas análises simples entre os possíveis fatores e também análises ajustadas a 

diversos itens da história social e obstétrica de cada gestante. O estresse e a depressão 

foram os dois únicos itens que mostraram associação com o desfecho prematuridade. O 

estresse foi o único fator que manteve a associação nos modelos ajustados de análise. 

Verificou-se um risco relativo bruto de 1,82 (IC 1,2 – 2,7) e de 1,60 a 1,75, nos modelos 

ajustados. O apoio social e histórico de violência física, sexual ou psicológica não 

mostraram interferência estatisticamente significativa no desfecho.  

Os resultados são consistentes com dados da literatura atual e apontam a importância de se 

observar certos sinais e sintomas durante o pré-natal, assim como discutir novas estratégias 

de acolhimento e tratamento, consequentemente prevenindo o parto pré-termo. 

 

 

Palavras chaves: 1. Parto pré-termo. 2. Estresse. 3. Violência. 4. Depressão. 5. Apoio 

social.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

BRITO, Lívia Muzzi Diniz. Stress, violence, depression and low social support during 

pregnancy and its association with preterm delivery: evaluation of prenatal cohort in Ribeirão 

Preto. 2018. Thesis (masters degree) Faculty of Medicine of Ribeirão Preto. University of 

Sao Paulo. 

 

Preterm birth, defined as birth before 37 weeks of gestation, is an important cause of 

neonatal morbidity and mortality, as well as possible long-term sequelae. This work is a 

prospective cohort whose objective was to analyze four possible etiological factors of 

preterm birth: stress, depression, violence and low social support, based on data from the 

original thematic project: "Etiologic factors of preterm birth and consequences of perinatal 

factors on child health: birth cohorts in two Brazilian cities ". 

A total of 1400 pregnant women from the city of Ribeirão Preto were interviewed during 

prenatal care and after delivery, obtaining information on obstetric and social history, stress 

level, depression, social support, domestic violence, birth data and type of delivery. A total of 

133 (9.7%) preterm births were identified, of which 95 (6.9%) were spontaneous preterm 

births, excluding induced births and elective cesareans. 

Straight analyzes were performed with the possible etiological factors and also adjusted 

analyzes with several items of the social and obstetric history of each woman. Stress and 

depression were the only two items that demonstrated association with prematurity. Stress 

was the only factor that maintained the association in the adjusted models of analysis. There 

was a crude relative risk of 1.82 (CI 1.2-2.7) and 1.60-1.75 in the fitted models. The social 

support and history of physical, sexual or psychological violence did not show statistically 

significant interference in the outcome. 

The results are consistent with data from the current literature and point out the importance 

of observing certain signs and symptoms during prenatal care, as well as discussing new 

strategies for the diagnosis and treatment, consequently preventing  preterm delivery. 

 

 

Key words: 1. Preterm birth. 2. Stress. 3. Violence. 4. Depression. 5. Social support. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 O parto pré-termo (PPT) é definido como o nascimento que ocorre antes de 

37  semanas de gestação (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2012). 

Aproximadamente 15 milhões de crianças nascem prematuramente por ano (WHO, 

2012). A prematuridade é a principal causa de morbidade e mortalidade neonatais, 

assim como maior responsável por morbidade neurológica a longo prazo (SHAPIRO 

et al, 2013).  

 Globalmente tem sido notado um aumento nas taxas de prematuridade, 

mesmo em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, as taxas de prematuridade 

foram de 10,6% em 1990 para 12,8% em 2006 e 11,7% em 2011 (TSIMIS et al, 

2015). Em países europeus a taxa variou entre 5 e 7%, também sofrendo aumento 

discreto. No Brasil, estudos entre 2000 e 2011 mostraram estimativa semelhante às 

norte-americanas, entre 11,7 e 12,3% (MATIJASEVICH et al, 2013, JR et al, 2014).  

 O parto pré-termo pode ser espontâneo ou realizado por indicação médica. 

No primeiro caso, pode ser precedido por trabalho de parto prematuro ou devido à 

ruptura prematura de membranas (MATTISON et al., 2001). Dentre os partos 

induzidos medicamente, parece haver uma parcela indicada de forma errônea, 

causando prematuridade iatrogênica (BARROS et al, 2005). O aumento na taxa de 

cesarianas no Brasil tem sido associado a índices elevados de nascimento 

prematuros, muitas vezes sem indicação clínica real (BETTIOL et al. 1998, GOMES 

et al. 1999). Todavia, é desconhecida a porcentagem real de partos prematuros 

iatrogênicos. 

 A prematuridade tem etiologia multifatorial. Há fatores mais conhecidos e 

mais fáceis de mensurar do ponto de vista clínico, como infecções, hipertensão, 

história anterior de parto prematuro. Outros fatores parecem remontar à questão 

psicossocial, como uso de drogas ilícitas, tabagismo, baixa escolaridade, ganho de 

peso insuficiente, trabalho extenuante. Diversos trabalhos recentes têm buscado 

definir de forma mais detalhada a real influência do estresse materno na deflagração 

de mecanismos que levariam ao trabalho de parto pré-termo. A percepção de 

estresse é de difícil mensuração e vários meios foram propostos para esta 
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avaliação, como questionários, entrevistas, análise de biomarcadores endógenos. 

Mais recentemente, alguns trabalhos tem analisado também a questão da violência 

(psicológica, física e/ou sexual) contra a mulher como fator multidimensional 

provocador de estresse e potencialmente associado também ao trabalho de parto 

prematuro (RAO et al, 2016; SANCHEZ et al, 2013a; CHAMBLISS et al, 2008).  

 As causas citadas inicialmente correspondem apenas a um terço dos partos 

prematuros (KRAMER et al. 2000), levando a concluir que ainda há muito que se 

pesquisar se quisermos identificar fatores preveníveis de prematuridade.  A melhoria 

deste entendimento tem papel crucial na criação de medidas e intervenções 

apropriadas para redução da incidência de nascimentos pré-termo e 

consequentemente, diminuição da morbi-mortalidade associada a essa condição 

(GOLDENBERG et al. 2008). 

  

1.1 ESTRESSE E PARTO PRÉ-TERMO 

 

 Estresse é definido como a consequência psicopatológica de algum evento 

que desafia a capacidade de enfrentamento do indivíduo. Eventos estressantes são 

situações com potencial de exigir algum grau de adaptação, sendo que estresse 

percebido seria a repercussão individual às situações estressoras. (SHAPIRO et al, 

2013).  

Em 1936, Hans Selye publicou uma nota na revista Nature (SELYE et al, 

1936), na qual ele observava uma resposta comum em ratos submetidos a diversos 

elementos estressores, e que essa ‘resposta não específica’ poderia levar a uma 

série de comorbidades. Começava o estudo formal dos efeitos do estresse no 

organismo e suas repercussões. 

Selye denominou esta resposta como Síndrome Geral da Adaptação. Esta 

seria dividida em três fases: fase de alarme, ou fase aguda, com duração de minutos 

ou horas e que se relaciona com a liberação de catecolaminas pela medula da 

supra-renal. A fase de resistência, que se inicia horas depois do início da ação 

estressora e depende da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), com 

liberação do hormônio adrenocorticotrófico ( ACTH ), que estimula secreção de 
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cortisol. A fase de descompensação ou exaustão, quando se estabelece um 

processo patológico pela não adaptação ao estressor.  

O interesse pela possível associação entre estresse materno e prematuridade 

surgiu pouco tempo depois. Um boletim da OMS  observou aumento entre as taxas 

de prematuridade entre as mulheres negras de baixa renda, que viviam em 

ambientes com mais fatores estressantes tais como violência doméstica, 

dificuldades financeiras, desestruturação familiar (WORTIS et al, 1962).  A falta de 

instrumentos para qualificar e quantificar o estresse, assim como a falta de 

acompanhamento de pré-natal e a precariedade de exames complementares da 

população estudada tornou difícil estimar riscos e confirmar a correta idade 

gestacional nos casos analisados. O trabalho, publicado em 1960, sugeria que o 

estresse vivenciado em determinadas situações de vida teria grande impacto no 

aumento de partos prematuros.  

 Desde então, vem surgindo evidência crescente de que o estresse 

vivenciado pela gestante durante o pré-natal é fator de risco para desfechos 

adversos no nascimento. O aumento do nascimento prematuro relacionado ao 

estresse pode estar associado a questões biológicas, comportamentais e sociais 

(LEDERMAN, 1995, WARREN et al. 2006).  

 A associação entre o estado psicológico materno e os níveis de hormônio 

adrenocorticotrópico, beta-endorfina e cortisol plasmático foi defendida por 

WADHWA et al (1996). As substâncias químicas liberadas pela mãe frente às 

emoções vivenciadas no dia-a-dia poderiam então alterar a composição do sangue 

materno e modificar o ambiente intra-uterino. O desequilíbrio da homeostase 

hormonal causado pelo estresse pode contribuir para o parto prematuro (RUIZ et al. 

2003, BARRIOS et al, 2014). Além disso, o estresse também tem sido associado a 

comportamentos de risco, transtornos de humor e má adesão ao pré-natal, fatores 

estes também associados ao parto prematuro.  

 A falta de suporte social para suavizar eventos estressantes vivenciados 

pelas gestantes está associada a piores resultados na gravidez segundo Nuckolls 

et.al, 1972. Um estudo caso controle em gestantes no Peru mostrou que estresse 

moderado a grave estaria associado a aumento de 11,07 vezes no risco de parto 
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prematuro (SANCHEZ et al, 2013b). Outra análise publicada pelo mesmo grupo 

publicada em 2014 mostrou que os riscos de parto prematuro aumentam em mais de 

duas vezes nas mulheres que vivenciaram certos eventos estressores durante a 

gestação, tais como morte de familiar, dificuldade financeira, problemas conjugais ou 

até casamento de parente próximo (segundo o estudo, o casamento no país envolve 

grande mobilização financeira e social de toda a família, o que tradicionalmente é 

um fator estressor). No caso de três ou mais eventos estressores, houve aumento 

de até 4,26 vezes nas chances de parto prematuro (BARRIOS et al, 2014).  

 Um estudo dinamarquês (HEDEGAARD et al, 1996) abordando eventos 

semelhantes, mostrou que seria o tipo de enfrentamento individual (“estilo de 

coping”) frente ao estresse o fator crítico para risco de parto prematuro, e não a 

ocorrência dos eventos por si só.  

 Outros estudos mostraram que os efeitos do estresse materno na gestação 

estariam relacionados ao tempo de exposição e intensidade do fator estressante 

(LAPLANTE et al, 2004). Em São Paulo, uma amostragem de 865 gestantes entre 

1997  e 2000 foi avaliada para estresse nos três trimestres da gestação e 

comprovou-se a associação entre estresse e prematuridade (RONDO et al, 2003). 

 

 

1.2 VIOLÊNCIA E PARTO  PRÉ-TERMO 

  

 A lei nº 11.340, de 2006, divide a Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher em cinco categorias: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Segundo 

a lei, a violência contra a mulher é definida como “(...) qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial (...), de ocorrência no espaço físico 

doméstico, no âmbito familiar ou ainda em qualquer relação íntima de afeto” 

(BRASIL, 2006).  

 As consequências da violência doméstica são inúmeras. As vítimas podem 

desenvolver problemas com abuso de substâncias (álcool, drogas) numa tentativa 
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de diminuir a dor física e emocional. A maioria das mulheres com Transtorno de 

Estresse Pós Traumático e abuso de substâncias tem história de violência física ou 

sexual (CHAMBLISS et al, 2008) 

 A violência contra a mulher é assunto de interesse da política pública 

mundial, ao colocar em risco a vida e o bem estar de mulheres e seus filhos, assim 

como da sociedade como um todo (ELLSBERG et al, 2005).  

 Todavia, ainda são escassos os trabalhos de pesquisadores brasileiros que 

tem como objeto de estudo as consequências da Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher. É comum a omissão de socorro por parte das vítimas, o que 

dificulta ainda mais o diagnóstico e a intervenção, com piora das consequências 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

 O problema da violência física praticada pelo parceiro é de grande 

magnitude. É o que mostra um estudo multi-países sobre Saúde da Mulher e 

Violência Doméstica. Os autores mostraram prevalência de até 71% de violência 

doméstica na zona rural da Etiópia, sendo de 37 e 29%, respectivamente, na zona 

rural de Pernambuco e na cidade de São Paulo. Das brasileiras entrevistadas, 8% 

sofreu violência física e 11% violência sexual, sendo o parceiro o maior responsável 

por violência contra a gestante no domicílio (GARCIA-MORENO et al, 2005). 

  Esses dados mostram que a violência contra a mulher é evento tão comum 

como a maioria das condições tratadas no pré-natal, como pré-eclâmpsia ou 

diabetes, e carrega consigo repercussões igualmente graves. A violência doméstica 

tem sido associada a aumento no risco de corioamnionite, parto prematuro, má 

adesão ao pré-natal, pielonefrite, drogadição, baixo peso ao nascer, sem contar a 

mortalidade e morbidade materno-fetal diretamente relacionadas ao ato da violência 

física (CHAMBLISS, 2008).  

 Estudo na Austrália acompanhou 537 pacientes durante o pré-natal até o 

parto, sendo 157 vítimas de violência doméstica e 380 controles, porém não mostrou 

diferenças estaticamente significativas em relação às complicações obstétricas 

antes do parto entre os dois grupos ( QUILIVAN; EVANS, 2001).  
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A Índia tem o maior número absoluto de mortes maternas, casos de parto 

prematuro e mortalidade infantil do mundo, assim como altos índices de violência 

doméstica. Das 27,2 milhões de crianças nascidas anualmente no país, cerca de 3,5 

milhões são definidas como pré-termo, resultando em taxas elevadas de 

prematuridade – cerca de 13% (RAO et al, 2016). Este estudo recente encontrou 

aumento significativo do risco de prematuridade em mulheres submetidas a violência 

psicológica (OR 3,9 IC 1,19-12,82) e portadoras de sintomas depressivos médios a 

graves (OR 3,3 IC 0,99-11,17).  

 

1.3 SUPORTE SOCIAL E PARTO PRÉ-TERMO 

 

 O suporte social é constituído da rede de pessoas, familiares ou não, que 

oferecem suporte à família ou ao indivíduo promovendo melhoria da qualidade de 

vida, e é fator fundamental para a manutenção da saúde mental. Brito e Koller  

(1999) definem o amparo social como sendo “o conjunto de sistemas e pessoas 

significativas que compõem os elos de relacionamentos recebidos e percebidos do 

indivíduo”. 

  O apoio da rede social próxima ao indivíduo ajuda no alívio do estresse 

físico e mental, e promove efeitos benéficos nos processos fisiológicos relacionados 

ao sistemas cardiovascular, endócrino e imunológico, sendo importante para o 

enfrentamento de situações estressantes (“coping”) ( DESSEN; BRAZ, 2000).  

 A rede de apoio social é fundamental durante o pré-natal, momento de 

mudanças importantes que podem alterar a dinâmica familiar e os relacionamentos 

interpessoais. Uma boa rede de apoio pode melhorar o funcionamento pessoal e 

proteger o indivíduo de efeitos negativos causados por adversidades e estresse 

(NEWCOMB, 1990). 

 O suporte social é construto multifacetado e complexo, avaliado por 

conceitos subjetivos e objetivos, que ainda precisa de melhor precisão para sua 

definição (DESSEN & BRAZ, 2000).  
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 Um bom suporte social é fonte de apoio em momentos importantes da vida 

humana, tais como gravidez e parto, fornecendo às gestantes segurança, controle, 

esperança, proteção e autonomia (DESSEN & BRAZ, 2000). Estes laços, então, 

teriam influência na manutenção da saúde pois proporcionam condutas adaptativas 

em situações de estresse, beneficiando a saúde e o bem estar do indivíduo ( GRIEP 

et al, 2005). Revisão recente (SHAPIRO et al., 2013) evidenciou que estudos 

mostraram relação inversa entre suporte social e biomarcardores de estresse 

materno (ACTH, cortisol), sugerindo que os efeitos do estresse possam ser 

reduzidos com intervenções. Porém os resultados que associam a existência de 

bom suporte social e a diminuição do desfecho prematuridade ainda são escassos. 

 

1.4  DEPRESSÃO E PARTO PRÉ-TERMO 

 

Transtornos do humor são até duas vezes mais comuns em mulheres do que 

homens, e frequentemente surgem durante os anos reprodutivos (SURI et al, 2007). 

Sintomas depressivos podem acometer até 15% das mulheres no ciclo gravídico-

puerperal, mais frequentemente durante o período gestacional do que no pós 

parto.Há evidências crescentes de que tais transtornos podem estar relacionados ao 

parto pré-termo ( SANCHEZ et al, 2013b). 

 Trabalho realizado entre 2010 e 2013 (VENKATESH et al, 2016)  avaliou 

questionário de 10 itens, focado em sintomas psíquicos e menos somáticos, do qual 

7,267 mulheres foram classificadas como tendo depressão durante a gestação. Os 

resultados mostraram aumento do risco de prematuridade em 1,27 ( IC 1,04 - 1,55) e 

de prematuridade extrema ( abaixo de 32 semanas) em 1,82 ( IC 1,09 - 3,02). Os 

resultados mostraram ainda que o uso de medicamentos para tratamento do quadro 

depressivo resultou em fator protetor: ao selecionar apenas as pacientes tratadas 

não houve aumento do risco de prematuridade.  

Estudo de coorte populacional na Suécia (LIU et al, 2016 )  analisou 366499 

mulheres, mostrando incidência aumentada de parto prematuro nas mulheres com 

transtorno depressivo recente (OR 1,34 IC 1,22-1,46) e recorrente ( OR 1,43 IC 1,32 

– 1,53 ), verificado através de prontuários médicos digitais em todo o país.  
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 Em revisão de 2015, STANEVA et al. analisou 14 estudos, sendo que em oito 

deles houve aumento significativo do desfecho prematuridade associado à 

depressão, com razões de chances entre 1,13 e 3,93. Um estudo populacional 

mostrou também que havia relação dose-dependente, com aumento do risco de 

prematuridade conforme a severidade dos sintomas e quadro depressivo. A 

ferramenta mais comumente utilizada nos estudos avaliados foi a CES-D, também 

utilizada neste projeto (STANEVA et al, 2015).  

Dada a alta prevalência de tais sintomas e suas possíveis e graves 

repercussões no bem estar materno-fetal, justifica-se a melhor investigação de 

associações entre sintomas e desfechos neonatais, assim como o resultado de 

intervenções, como o uso de medicação anti-depressiva. 

É admitido hoje que o desencadeamento da morbidade psiquiátrica possa 

resultar de uma exposição aguda ou crônica a estressores, com uma adaptação 

inadequada. Na depressão, a atividade do eixo hipotálamo-hipófise-tireóide se 

encontra inibida. Reciprocamente, a inibição deste eixo também provoca depressão.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 A prematuridade, como grande complicação obstétrica que gera 

repercussões em toda a sociedade, é um problema de saúde pública. Compreender 

melhor os seus fatores etiológicos é poder atuar melhor na prevenção e recorrência, 

visando minimizar os seus grandes custos sociais e econômicos.  

 Os fatores psicossociais e sua etiologia na prematuridade ainda são 

controversos com resultados divergentes na literatura. Acredita-se que, apesar da 

grande subjetividade do tema e de sua abordagem, é de suma importância que 

sejam melhor estudados, dadas as recentes evidências de sua associação direta 

com a deflagração dos mecanismos de parto pré-termo.  

 O estresse, os sintomas depressivos, a violência em todas as suas formas e a 

falta de suporte social são extremamente prevalentes, ainda mais em níveis sociais 

menos favorecidos. Determinar melhor a influência destes fatores - tão comuns às 

nossas pacientes - nos desfechos obstétricos nos parece oportuno e poderá 

representar grande avanço na predição e prevenção da prematuridade.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Avaliar a influência da depressão, estresse materno, da violência doméstica e 

do baixo suporte social como fatores na etiologia da prematuridade, numa coorte de 

pré-natal em Ribeirão Preto.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar a distribuição e prevalência das variáveis estudadas numa amostra 

populacional de 1400 gestantes em Ribeirão Preto. 

Avaliar se há associação de risco entre tais fatores ( estresse, violência, baixo 

suporte social e depressão ) e o parto pré-termo.  

Analisar os resultados e discutir possibilidades futuras de prevenção para o 

desfecho do parto pré-termo.  
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4 MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HC-FMRPUSP) em 2008, processo número 11157/2008 (anexo). Todas as 

pacientes receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Informado. 

 

4.2 DESENHO E ÁREA DE ESTUDO 

 

 Foram utilizados dados do estudo de coorte brasileiro BRISA, que consiste 

em um estudo caso-controle aninhado a uma coorte prospectiva. A coorte é descrita 

no projeto temático “Fatores etiológicos do nascimento pré-termo e consequências 

dos fatores perinatais na saúde da criança: coortes de nascimentos em duas 

cidades brasileiras-  BRISA”. O estudo foi desenvolvido e realizado em Ribeirão 

Preto (SP)  e em São Luís (MA), com objetivo inicial de realizar análise comparativa 

entre duas cidades com características sócio-econômicas contrastantes. 

Para esta tese foram considerados os dados de Ribeirão Preto, considerando 

que  cuja população em 2010 era de 604.682 habitantes1.Trata-se de uma cidade 

localizada em área rica e industrializada, ocupando o 10º lugar no Estado de São 

Paulo e o 24º lugar no Brasil no ranking de PIB a preços correntes². A principal 

atividade econômica é a agroindústria da cana-de-açúcar, comércio e serviços. É 

também um centro universitário regional por excelência. 

 

 

                                                           
1 DATASUS – Banco de dados de Informações de Saúde. Ministério da Saúde. [Informação obtida em 
http://www.datasus.gov.br, 24 abril 2015] 
² IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil. [Informação obtida em https://www.ibge.gov.br/, 
01 março 2018] 

http://www.datasus.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/
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4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo realizado foi um coorte prospectivo com uma amostra de 

conveniência da população de mulheres grávidas em Ribeirão Preto. As pacientes 

foram recrutadas na rede municipal de saúde da cidade, convidadas a participar do 

projeto em consulta de pré-natal. As pacientes que demonstraram interesse foram 

encaminhadas para coleta de dados no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto e realizadas duas entrevistas: a primeira entre a 20 e 25ª 

semana de gestação e a segunda após o nascimento. Do total de 1400 mulheres,  

1370 gestantes foram avaliadas após o parto, com um total de 133 partos pré-termo. 

Não é possível se obter uma amostra aleatória representativa de mulheres 

grávidas de uma população, pela inexistência de registros de mulheres grávidas ou 

de mulheres que fazem pré-natal. Por este motivo foi utilizada amostra de 

conveniência. As mulheres foram recrutadas em hospitais e unidades de saúde 

pertencentes ao sistema público de saúde, atendendo predominantemente à 

população de rendas média e baixa. Os dados desta coorte não são representativos 

da população dos municípios, mas cumpriram o objetivo de obtenção de números 

adequados de mulheres em cada uma das categorias das variáveis do estudo para 

se realizar um análise com adequado poder estatístico.   

O projeto original recrutou inicialmente 1500 mulheres em cada uma das duas 

cidades avaliadas ( Ribeirão Preto e São Luís do Maranhão). Com uma prevalência 

média esperada de prematuridade de 10 a 12%, o esperado seria entre 300 e 360 

casos de prematuridade. De acordo com o cálculo estatístico, tal amostragem teria 

um poder de 80% para detectar um Odds Ratio de 1,7, mesmo na presença de 

fatores confundidores.  

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram recrutadas gestantes residentes em Ribeirão Preto com gestação 

única, realizando pré natal nas unidades básicas de saúde (UBS) e nos ambulatórios 
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de pré-natal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo (FMRP- USP). Todas deveriam assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido ( TCLE ). Foram incluídas aquelas cuja idade 

gestacional foi definida por Ultrassonografia realizada antes da 20ª semana de 

gestação. Foram excluídas gestações múltiplas e fetos com malformações 

diagnosticas previamente.  

 

 
 

4.5 QUESTIONÁRIOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Foi utilizado, na primeira entrevista, um questionário padronizado para coleta de 

dados (VIDE ANEXOS), dividido em blocos.  

BLOCO A – Dados de identificação 

BLOCO B – Dados da saúde reprodutiva 

BLOCO C – Características da gravidez atual 

BLOCO D – Características e hábitos de vida da mãe 

BLOCO E – Dados demográficos e sociais 
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BLOCO F – Dados para contato 

As perguntas do bloco A - dados de identificação foram questões referentes 

ao: número de identificação, nome da mãe, data do nascimento da mãe e local da 

realização do pré-natal e da entrevista as questões serão: data, horário e 

entrevistador.  

O bloco B - dados da saúde reprodutiva foram referentes a: número de 

gestações, idade do primeiro parto, paridade, número de nascidos vivos e mortos, 

número de abortos e recém-nascidos com baixo peso ao nascer. Todas as 

gestações anteriores foram interrogadas em relação ao hábito de fumar, realização 

do pré-natal, data do término e tempo de gestação, peso ao nascer, prematuridade, 

sexo e, caso tenha ocorrido, idade do óbito fetal ou neonatal.  

O bloco C - características da gravidez atual continha perguntas relacionadas: 

mês de início do pré-natal, escolha do local do pré-natal, número de consultas, 

exames realizados,  data da última menstruação e a duração da gestação em 

semanas e investigada a ocorrência de doenças no pré-natal, infecções genitais, 

morbidade e internação durante a gravidez.  

O bloco D - Características e hábitos de vida da mãe foram indagados: idade, 

escolaridade, cor, ocupação e situação conjugal da mãe, idade do primeiro coito, 

número de parceiros sexuais, uso de condom, se a mãe fuma, com que idade 

começou a fumar, há quantos anos fuma, o que fuma, quantas vezes a mãe fumava 

antes e durante a gravidez, o consumo e tipo de bebidas e a quantidade de café 

consumido durante a gravidez;  

O bloco E – refere-se aos dados demográficos e sociais: características do 

chefe da família (foi considerado chefe da família a pessoa de maior renda), renda 

familiar e per capita em salários mínimos, trabalho, relação no emprego e ocupação 

do chefe de família, classificação econômica da família, condições de moradia, 

existência de água encanada e saneamento.  

O bloco G - dados para contato consta dados do nome da mãe, nome do hospital e 

número do questionário, endereço, ponto de referência, bairro e telefones para 

contato.  
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Entrevista ao nascimento  

Por ocasião do nascimento as mulheres foram entrevistadas novamente. Os 

hospitais envolvidos foram monitorados diariamente para a identificação das 

mulheres pertencentes à coorte. Todas as mulheres foram instruídas para comunicar 

que pertencem à coorte quando chegarem ao hospital e a se identificar com o 

cartão/diploma da pesquisa  

Algumas informações do questionário foram atualizadas por ocasião do parto 

(uso de substâncias psicoativas, atividade sexual, emprego, violência doméstica, 

ganho de peso durante a gestação e a ocorrência de complicações da gravidez). 

Outras serão obtidas ao nascimento (peso de nascimento, idade gestacional) (VIDE 

ANEXOS).  

 As etapas dos questionários referentes às variáveis principais deste trabalho 

(estresse, violência, depressão e suporte social) são descritas a seguir.  

 

4.5.1 ESTRESSE 

 

 A avaliação de estresse é melhor realizada pela percepção individual frente 

aos mais variados eventos ou situações vivenciadas pela gestante. Neste trabalho, a 

percepção subjetiva do estresse materno foi avaliada pela Escala de Estresse 

Percebido ( Perceived Stress Scale, PSS ) ( Cohen; Kamarck; Merlmelstein, 1983), 

traduzida e validada para o português ( Luft et al, 2007). A escala é composta de 14 

questões cujas pontuações variam de zero a quatro ( 0=nunca; 1=quase nunca; 

2=às vezes; 3= quase sempre e 4=sempre). A estrutura da versão de 14 itens foi 

avaliada para a população brasileira, mas os autores da versão original propuseram 

ainda uma versão reduzida desta escala contendo somente 10 itens – PSS 10, 

sendo retirados os itens 4,5,12 e 13 que apresentaram cargas fatoriais menores. Na 

validação brasileira, também foi notado um aumento da consistência interna ao se 

testar a nova versão. Portanto, para esta análise foram utilizados apenas os itens 

1,2,3,6,7,8,9,10,11 e 14 sendo que os itens 6,7,9 e 10 são somados de forma 

invertida.  
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 A soma total de cada item resulta em uma pontuação que vai de zero a 40 

pontos. Não há para este teste divisão de escores em números pré-estabelecidos. 

Os autores não recomendaram tal agrupamento pois diminuiria a precisão da 

mensuração do estresse em diferentes pessoas ( Cohen, Kamarck e Mermelstein, 

1983). Desta forma, para realizar a análise, as gestantes foram divididas em tercis 

de distribuição da amostra ( níveis menores, médios e maiores).  Para avaliação em 

relação ao desfecho prematuridade, consideramos o terceiro grupo, aquele com os 

maiores níveis.  

 A ocorrência de eventos estressores nos últimos 12 meses foi avaliada por 

questionário específico, que menciona ocorrência de morte de ente querido, 

dificuldade financeira, rompimento de relacionamento, entre outros. As gestantes 

foram divididas pelo número de eventos relatados (“zero”; “um evento” e “dois ou 

mais eventos”).  

 

4.5.2 DEPRESSÃO 

  

Foi utilizada a Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos – 

CES-D ( Weissman et al, 1977) , traduzida e adaptada para o português em 1998. 

Consiste em um instrumento auto-aplicável com 20 itens com o objetivo de detectar 

sintomas depressivos, com perguntas relacionadas a humor, comportamento e 

percepção. As gestantes foram inquiridas a respeito de quantos dias na última 

semana sentiram os sintomas de depressão  e o escore total foi obtido pela soma 

das pontuações de cada item da CES – D, após a inversão dos itens 4,8,12 e 16. Os 

20 itens são divididos em 4 fatores (humor, psicomotor, bem estar e relações 

interpessoais). Para classificação da amostra considerou-se os níveis: sintomas não 

relevantes (pontuação igual ou inferior a 16 pontos); possivelmente deprimidos ( de 

16 a 23 pontos) e provavelmente deprimidos ( pontuação igual ou superior a 24 

pontos) (Chung et al, 2008). Para realizar a análise associativa, considerou-se 

apenas as gestantes classificadas como provavelmente deprimidas.  
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4.5.3 VIOLÊNCIA 

 

O questionário utilizado para avaliar violência consistia em 13 questões, 

obtidas da versão em português de questionário da Organização Mundial de Saúde 

no estudo Violência contra Mulher. Consiste em instrumento desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde, traduzido e validado para o Brasil ( Schraiber et al, 

2010). Ele avalia três tipos de violência: sexual, física e psicológica. Os itens 

permitem que a voluntária responda “não”, “uma vez”, “poucas vezes” ou “ muitas 

vezes”. Qualquer resposta positiva, em qualquer dos itens, foi classificada como SIM 

para efeito de análise associativa. As respostas foram divididas posteriormente pelo 

tipo de violência sofrido. Recentemente, Ribeiro et al. publicou recentemente um 

estudo que valida o questionário utilizado no país para avaliação multidimensional 

da violência contra mulheres grávidas (RIBEIRO et al, 2014).  

 

4.5.4 APOIO SOCIAL 

 

 Há poucos instrumentos no Brasil validados para medir apoio social. Os 

poucos estudos existentes utilizaram a escala de apoio social do Medical Outcomes 

Study (TARLOV et al, 1989). Esta escala foi traduzida e adaptada para o português, 

depois validada e utilizada no Estudo Pró-Saúde, uma coorte de funcionários de 

uma Universidade pública brasileira (CHOR et al, 2001; FAERSTEIN et al, 2005).  

 Esta escala foi concebida para atingir cinco dimensões de apoio social: 

material, afetiva, interação social positiva, emocional e informação. Há cinco opções 

de resposta, semelhantes às respostas para grau de estresse percebido: nunca (1), 

raramente(2), às vezes(3), frequentemente(4) e constantemente(5). São perguntas a 

respeito da existência de alguém que a ajude caso a pessoa ficar doente, se existe 

alguém que demonstre afeto, que ouça , que confie para compartilhar preocupações, 

para dar conselhos em situações de crise, que lhe distraia e divirta, entre outras 

(GRIEP et al, 2005). 
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 Este foi o mesmo instrumento utilizado no Estudo Pró-Saúde(CHOR et al, 

2001), com pequenas alterações, adaptado para ser respondido por gestantes e 

preparado para o processo de codificação.  

 O grau de apoio social foi dividido de forma semelhante ao grau de estresse 

percebido, em tercis de distribuição diante do resultado da amostra, separando-se 

as gestantes em três grupos, classificadas como tendo apoio social “baixo, médio e 

alto”.  

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram analisados em tabelas no programa Excel (versão 2016) 

e reunidas as informações necessárias para este trabalho em uma tabela única. Nas 

linhas foram colocados os números de controle referentes a cada gestante e nas 

colunas, as variáveis e covariáveis.  

Selecionamos como variáveis principais o estresse, violência, depressão e 

suporte social, assim como o número de eventos estressantes e o número de 

pessoas com quem contar. O desfecho principal, isto é, a prematuridade, também 

ficou separado em uma coluna que continha a idade gestacional ao nascer ( em  

dias).  

Como covariáveis, foram selecionados dados relativos ao uso de álcool, 

drogas, tabaco; escolaridade; estado civil; renda familiar e relação de bens; tipo de 

parto ; número de partos prévios; idade.  

Os dados foram então classificados e categorizados. Para o desfecho 

prematuridade utilizou-se o parto com menos de 37 semanas completas, isto é, até 

258 dias.  

Para depressão, utilizamos as categorias “Sintomas irrelevantes – 1”; 

“Possivelmente deprimidas – 2” e “ Provavelmente deprimidas – 3”. Para o grau de 

estresse e de apoio social, dividimos as gestantes em tercis de distribuição conforme 

a pontuação total, dividindo então em estresse “leve, moderado e severo” e apoio 

social “baixo, médio, alto”.  
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Para o critério violência foram selecionados como “SIM – resposta positiva” 

qualquer resposta positiva às perguntas sobre os variados tipos de violência (sexual, 

física e psicológica). Posteriormente foram separadas as respostas por SIM e NÃO 

em colunas individuais por tipo de violência sofrida.  

Nas covariáveis, foram divididas as gestantes por distribuição etária 

(1:adolescentes; 2: 18 a 35 anos e 3: acima de 35 anos) e paridade (1:primípara; 2: 

dois filhos e 3: três ou mais filhos). O uso de drogas lícitas ou ilícitas foi categorizado 

por tipo de uso, sendo que uma resposta positiva bastava para pontuar.  

O critério escolaridade foi dividido em 5 grupos: 1: analfabetos e/ou 

fundamental 1 incompleto; 2: fundamental 1 completo e/ou fundamental 2 

incompleto; 3: ensino fundamental completo e/ou ensino médio incompleto; 4: ensino 

médio completo e/ou superior incompleto; 5: superior completo. Para fins de análise 

estatísticas, esses grupos foram divididos em escolaridade BAIXA ( até fundamental 

incompleto – grupos 1 e 2) ; MÉDIA ( até ensino médio incompleto – grupo 3 ) e 

ALTA ( com ensino médio completo e acima – grupos 4 e 5).  

A divisão por renda familiar foi realizada de maneira simplicifada com fins dde 

facilitar a análise estatística. As gestantes foram agrupadas em 3 categorias de 

‘classe social’ de  acordo com a renda familiar mensal : baixa, média e alta. Classe 

baixa se referia a renda inferior a 2 salários mínimos ; classe média entre 2 e 10 

salários mínimos;  e classe alta com renda familiar acima de 10 salários mínimos.  

Além disso, dividiu-se também as gestantes pela situação conjugal (1- com 

união estável; 0 - sem união estável ) e pelo tipo de parto ( 1- parto vaginal – 

operatório ou não; 2 – cesariana ) 

 Para se associarem as variáveis estudadas com a ocorrência de 

prematuridade, foram estimados riscos relativos e seus respectivos intervalos de 

confiança 95%, através do ajuste de modelos de regressão log-binomiais. Foram 

considerados modelos simples (apenas uma variável independente), resultando em 

riscos relativos brutos e modelos múltiplos (duas ou mais covariáveis 

independentes) resultando em riscos relativos ajustados. O software utilizado foi o 

SAS 9.3.  
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5 RESULTADOS 

 

Foram obtidos dados do parto e desfecho gestacional de 1370 mulheres. A 

distribuição sócio demográfica da população estudada pode ser avaliada na Tabela 

1.  A idade variou entre 12 e 45 anos, com média de 25,7 anos. Cerca de 85% das 

participantes do estudo tinham entre 18 e 35 anos; sendo 7,8% adolescentes 

(abaixo de 18 anos ) e 7,3% acima de 35 anos. Relataram estar em união estável 

(casadas e amasiadas ) 80,8% das mulheres. Em relação à paridade, 676 pacientes 

passavam pela primeira gestação (48,3% da amostra ); 401 pacientes tinham 

apenasum filho(a) mais velho e 293 eram multíparas ( dois ou mais partos 

anteriores). A multiparidade foi associada a aumento de prevalência de todas as 

variáveis estudadas (baixo apoio social, estresse severo, depressão e violência), 

sendo que no quesito estresse severo e baixo apoio social, os valores são 

praticamente duas vezes maiores em multíparas do que nas primíparas.  

Dentre as variáveis avaliadas, o grau de estresse e apoio social foram 

divididos em tercis de distribuição amostral, classificados respectivamente entre 

estresse leve, moderado e grave; apoio social baixo, médio e alto.  

 Na variável depressão, observou-se uma incidência de 25,1% de mulheres 

classificadas como provavelmente deprimidas, ou seja, 351 pacientes.  

Em relação à violência, 635 mulheres (45,4% da amostra) relataram ter 

sofrido algum tipo de violência durante a gravidez, sendo que a violência psicológica 

foi a mais comum (620 pacientes, 44,3% da amostra). Esse quesito inclui insultos, 

ameaças, depreciação verbal, humilhação. A violência física foi relatada por 173 

gestantes (12,4%) e o abuso sexual por 53 gestantes (3,8%). Para fins de 

classificação e análise, foi considerada a hipótese de violência como um todo. Da 

população que referiu ter sofrido algum episódio de violência, mais de 50% também 

referiu algum tipo de vício. Das usuárias de drogas ilícitas, 62% relatou algum tipo 

de violência durante a gestação.  

No quesito uso de substâncias, o mais comum foi a ingestão de bebida 

alcóolica durante a gestação, confirmada por 25,2% das pacientes, no total 353 
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casos. Apenas 4,2% informaram uso de drogas ilícitas e 12,8%, relataram uso de 

cigarro comum.  

O tipo de parto foi dividido entre vaginal, incluindo os partos vaginais 

operatórios com uso de fórceps ou vácuo-extrator (817 mulheres, 58,3%) e 

cesariana ( 553 mulheres,  39,5%). Dos partos vaginais, foi relatado o uso de 

fórceps ou vácuo extrator em 58 casos ( 4,1%).  

 

Tabela 1. Características sócio-econômicas da amostra populacional e frequência ( número 

total e porcentagem ) das principais variáveis do estudo em cada grupo. 
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Além disso, foi realizada a análise do tipo de prematuridade , espontânea ou 

‘não-espontânea’, incluindo-se nesta categoria os partos induzidos ou realizados de 

forma eletiva por outros motivos, tais como complicações clínicas maternas, 

restrição de crescimento, alterações de vitalidade fetal, entre outros. Esta divisão foi 

feita com base na análise das respostas  das pacientes ao questionário do parto. As 

perguntas incluíam o motivo da procura pelo hospital, sensação de dor ou perda 

líquida, se teve contrações ou se o parto foi agendado pelo médico. As pacientes 

com história sugestiva de corioamniorrexe prematura pré-termo (CPPT) foram 

classificadas na categoria prematuridade espontânea. 

Dos 133 casos de prematuridade, 95 foram considerados espontâneos 

(71,4% dos prematuros ) e 38 “não-espontâneos” ( 28,5%).  

O nível de estresse severo e depressão foramos dois únicos quesitos dentre 

as principais variáveis estudadas que mostraram aumento de risco estatisticamente 

significativo em relação ao desfecho prematuridade. Além deles, apenas o uso de 

TABACO, uma covariável, se mostrou também associado ao parto prematuro de 

maneira estatisticamente significativa. Os riscos relativos brutos associados às taxas 

de prematuridade geral e espontânea estão nas tabelas 3 e 4. 

Em relação ao estresse, foi realizada também uma análise contínua entre a 

pontuação no questionário de Estresse Percebido (PSS) que varia de 0 a 40 pontos, 

sendo 40 o nível máximo de estresse relatado; e a idade gestacional ao nascer. Esta 

informação está no Gráfico 1 ( Estresse Percebido x  Idade Gestacional). O gráfico 

mostra a distribuição dos casos de prematuridade, por idade gestacional ao nascer, 

em relação ao grau de estresse percebido. Contudo, o gráfico nos mostra uma 

distribuição homogênea. Apesar do estresse se mostrar associado ao maior risco de 

prematuridade, não identificamos relação entre o grau de estresse (pontuações mais 

altas) e a idade gestacional mais precoce ao nascer. Vide Tabela 2.  
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Tabela 2. Média da idade gestacional ao nascer ( em dias ) de todos os casos de 

prematuridade observados, distribuídos de acordo com o grau de estresse percebido pela 

gestante. 

 

 

Nas pacientes classificadas como estresse ‘severo’, o risco relativo (RR) bruto 

em relação à taxa de prematuridade geral foi de 1,822 (IC 1,21 – 2,73) e em relação 

à prematuridade “espontânea” 1,603 (IC 0,92-2,79). Nota-se perda da significância 

estatística nessa segunda análise, ao considerar somente os partos prematuros 

espontâneos. Veja a tabela 3. 

O resultado de risco relativo em relação ao estresse foi ajustado inicialmente 

ao uso de tabaco e à depressão – as variáveis que se mostraram significativas em 

análise primária. Depois, foi ajustado também em relação às covariáveis 

socioeconômicas (escolaridade, presença ou não de parceiro em união estável, uso 

de drogas e substâncias, classe social) e covariáveis clínico-obstétricas ( idade, 

paridade, história de parto prematuro e tipo de parto), separadamente. Nas três 

subanálises, o estresse se manteve como  fator preditivo de parto prematuro, com 

riscos relativos variando entre 1,69 a 1,75, todos com intervalos de confiança  

adequados.  
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Tabela 3: Resultado das análises entre estresse e parto pré-termo (PPT) , com os 

respectivos riscos relativos ( RR ) e seus intervalos de confiança ( IC ).  

 

 

 A depressão materna – classificada como aquelas gestantes ‘provavelmente 

deprimidas’ em relação às com sintomas considerados ‘irrelevantes’ – mostrou 

aumento do risco de prematuridade apenas quando avaliada isoladamente ( Risco 

Relativo bruto de 1,68; IC 1,07-2,64) . Foram realizadas também subanálises, 

ajustando-se o RR para depressão ao estresse e tabaco, depois às covariáveis 

socioeconômicas e clínico-obstétricas, em todas as quais não houve mais 

significância estatística. Veja Tabela 4.  

 

Tabela 4: Resultado das análises entre depressão e parto pré-termo (PPT) , com os 

respectivos riscos relativos ( RR ) e seus intervalos de confiança ( IC ).  

 

 

 O grau de apoio social, que de acordo com a hipótese deveria mostar efeito 

protetor para o parto pré-termo, não mostrou nenhuma associação estatisticamente 
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significativa. Também foi avaliado o número de eventos estressantes, sem 

associação significativa com o parto pré-termo.  

 

Tabela 5: Resultado das análises entre apoio social e eventos estressantes e parto pré-termo 

(PPT) , com os respectivos riscos relativos ( RR ) e seus intervalos de confiança ( IC ).  

 

 

 O relato de violência não foi associado a aumento de taxas de prematuridade, 

mesmo quando avaliado separadamente por tipo ou de forma geral, sendo que os 

riscos relativos brutos e ajustados permaneceram próximos de 1,0 com intervalos de 

confiança que mostram ausência de significado estatístico. Vide Tabela 6. 

  

Tabela 6: Resultado das análises entre estresse e parto pré-termo (PPT) , com os 

respectivos riscos relativos ( RR ) e seus intervalos de confiança ( IC ).  

 

 

           Por último, foram também avaliadas as influências de cada covariável  (risco 

social e obstétrico) em relação ao desfecho. Isoladamente, as únicas covariáveis 

que mostraram associação direta de aumento de risco foram o uso de cigarro com 
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RR 1,64 (IC1,1-2,4) e o tipo de parto cesárea com RR 1,59 (IC 1,1 – 2,2).  Vide 

Tabela 7.  

 

 

 Tabela 7: Resultado das análises entre os itens classificados como covariáveis (história 

social e obstétrica) e o parto pré-termo (PPT); e seus respectivos riscos relativos (RR)  e 

intervalos de confiança (IC).  
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6 DISCUSSÃO 

 

 Este trabalho analisa quatro importantes itens relacionados ao bem estar e 

saúde da mulher que muitas vezes podem ser subestimados ou passar 

despercebidos em consultas de rotina. São, contudo, fatores que podem influenciar 

de forma direta nos desfechos materno-fetais – da mesma forma que as doenças 

mais ‘comuns e prevalentes’, como síndromes hipertensivas e diabetes. É preciso 

atentarmos a eles.  

 À primeira vista, os itens podem parecer pouco relacionados entre si. 

Inclusive da forma como foram analisados, em separado. Porém, ao ao nos 

aprofundarmos nos mecanismos de reação ao estresse, e como este pode ser 

influenciado por situações opressivas – tais como a violência em si; e como pode ser 

minimizado em pessoas que desenvolvem redes de apoio e mecanismos melhores 

de tolerância (“coping”), percebemos como são itens intrinsicamente interligados.  

 A violência como causadora de estresse físico e psíquico; a depressão como 

possível situação desencadeada por má adaptação ao estresse crônico; o suporte 

social como amenizador psíquico de tais circunstâncias; e o estresse como ponto 

em comum entre todos estes fatores. Percebemos que todas as situações estão 

profundamente conectadas. Mensurá-las de forma separada se justifica pela 

necessidade de utilizarmos questionários validados e testados, que por sua vez são 

específicos para cada fator. Porém, é importante perceber como há um fluxo em 

comum que começa ou termina no ponto-chave deste trabalho, o estresse. 

A grande dificuldade em trabalhos que lidam com o estresse é, mais uma vez, 

sua mensuração. Apesar de utilizarmos questionários validados, todos são falhos e 

incompletos na sua missão de colocar em números ou tabelas todo a subjetividade 

do estresse percebido, assim como do humor deprimido, da sensação de ter apoio 

em sua rede social.  

Apesar de estarem interligados, nem todos os fatores analisados mostraram 

correlação com risco de parto pré-termo. Não foi possível demonstrar associação 

neste estudo entre a violência e o suporte social em relação a prematuridade. Por 

outro lado, o estresse percebido se manteve como fator de risco em todas as 
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análises, mesmo no modelo ajustado. A depressão mostrou-se associada a 

prematuridade apenas na análise direta. 

Os resultados relativos ao estresse apresentados são consistentes com a 

literatura atual, que tem se tornado cada vez mais estabelecidos. Na mais recente 

revisão sistematizada de SHAPIRO et al, 2013, foram avaliados 107 artigos e a 

maioria dos estudos demonstrou resultados positivos, com riscos relativos variando 

entre 1.2 e 2.1 para a associação entre graus maiores de estresse percebido e parto 

prematuro.  

Nessa mesma revisão, também demonstrou-se que a contagem do número 

de eventos estressores não mostrou valor preditor para o parto prematuro. Assim 

como no presente trabalho, o ponto que mostrou valor para associação foi o 

estresse percebido. Acredita-se que uma grande limitação da abordagem por 

‘evento estressor’ é que ela falha em analisar outros fatores estressores crônicos ou 

da vida diária, que para aquela gestante podem gerar incômodo muito maior e 

desencadear repercussões metabólicas. 

Em relação a depressão, os dados ainda são controversos. Estudo recente 

realizado em 7267 mulheres em Massachusetts (VENKATESH et al, 2016) mostrou 

forte associação entre gestantes com triagem positiva para depressão antenatal e 

parto prematuro, mesmo ajustado às covariáveis. Outro estudo ainda mais 

numeroso, com 366499 gestantes na Suécia ( LIU et al, 2016) confirmou associação 

entre depressão materna e parto prematuro. Ambos, diferentemente do presente 

projeto,são estudos voltados diretamente para avaliação de transtorno depressivo, 

em populações maiores e com acesso fácil a prontuário eletrônico, dados como uso 

de antidepressivos e consultas anteriores. O fato de depender apenas de um 

questionário auto-aplicado para triagem, com baixa especificidade, é uma limitação 

desta pesquisa e pode ter minimizado os resultados. 

Revisão realizada na Austrália (STANEVA et al., 2015) avaliou a associação 

entre estresse, ansiedade e depressão na etiologia do parto prematuro. A influência 

da depressão foi avaliada em 14 estudos. Nos estudos com baixo risco de viés, a 

associação notou riscos relativos positivos entre 1.13 e 3.93, porém o risco não se 

manteve nos estudos com alto e moderado risco de viés. Do total de estudos 
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avaliados, oito destes mostraram um risco relativo significativo de parto prematuro 

em pacientes triadas para depressão durante o pré natal. A ferramenta mais 

utilizada foi a CES-D.  

Nosso estudo mostrou associação direta apenas quando não ajustado às 

covariáveis, o que pode ser decorrente da amostragem menor e de menos recursos 

para triagem de transtornos depressivos. 

Em relação à violência doméstica, nosso estudo não mostrou associação 

significativa. Por outro lado, estudo com 150 gestantes realizado na Índia, país com 

maior número absoluto de mortes maternas do mundo e altíssimos índices de 

violência doméstica, mostrou aumento do risco de prematuridade de 3,9 (IC 1,19-

12,82) associado a violência psicológica. No Peru, em 2012, um estudo com 959 

mulheres mostrou um risco relativo de 2,1 (IC 1,59 – 2,68) associado a história de 

violência causada pelo parceiro.  

 Por se tratar de população mais homogênea, em cidade localizada em um 

dos estados mais ricos do país, acreditamos que o grau de violência sofrido seja 

expressivamente menor do que aqueles observados em populações mais carentes e 

em locais menos desenvolvidos, o que pode ter contribuído para a ausência de 

associação direta entre os fatores e o desfecho.  

Um estudo realizado em cidade paulistana de Campinas com amostragem 

semelhante (1400 mulheres, das quais 1229 completaram as informações) também 

não mostrou quaisquer associação entre violência sofrida pela mulher e 

prematuridade (AUDI et al, 2008). 

Por fim, apesar do suporte social ser considerado como o grande mecanismo 

para tentar ‘diminuir os efeitos negativos’ do estresse e ajudar a própria gestante a 

desenvolver mecanismos para lidar com eventos estressores, não tem se 

comprovado na literatura este “efeito protetor”. O resultado relativo ao suporte social 

deste trabalho não foi diferente. Revisão recente com 16 estudos não mostrou 

associação direta entre suporte social e parto prematuro, apenas quando esta 

variável era analisada em conjunto com avaliações de estresse percebido 

(HETHERINGTON et al, 2015). 
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Um ponto forte deste estudo é a grande amostra não randomizada de uma 

população geral, o fato de terem sido utilizados questionários validados 

internacionalmente e utilizados em estudos similares. A avaliação de violência foi 

confidencial, o que aumenta a confiabilidade. Todas as pacientes foram submetidas 

a duas entrevistas, realizadas em dois momentos importantes, no segundo trimestre 

e após o parto, realizadas por pessoal treinado.  

As limitações incluem não reavaliar o questionário de violência após o parto, 

ausência de seguimento do paciente desde o recrutamento até o nascimento e não 

ter realizado coleta de marcadores séricos de estresse. Diferentemente de estudos 

realizados em países desenvolvidos, não há prontuário eletrônico universal e com 

informações mais consistentes de história pessoal de cada gestante, assim como 

uso de antidepressivos, internações ou diagnósticos prévios. As informações de 

saúde levadas em conta são somente aquelas colhidas nos questionários, que 

podem estar sujeitas aos vieses de coleta.  Em relação às informações relativas ao 

parto, também foram consideradas aquelas relatadas pelas pacientes, o que 

também está sujeito a erro, principalmente no que diz respeito aos procedimentos 

realizados e motivo que ultimou a prematuridade.  
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7 CONCLUSÃO 

  

Foi avaliada uma amostra populacional majoritariamente adulta (85% entre 19 

e 35 anos), com união estável (80,8%), cursando a primeira ou segunda gestação 

(78% primigestas e secundigestas), com ensino médio incompleto (91,5%) e com 

renda familiar dividida entre graus de pobreza (63% com renda de até quatro 

salários mínimos) e classe média (23% com renda entre quatro e 10 salários 

mínimos).  

Nesta amostra, graus elevados de estresse percebido durante a gestação 

estão associados ao parto prematuro. Sintomas depressivos maiores, que por 

questionários validados classificam a gestante como ‘provavelmente deprimida’, 

também mostram associação direta ao aumento da prematuridade.  

 O efeito da violência doméstica como fator etiológico assim como o nível de 

suporte social como fator protetor não mostraram associação direta com a etiologia 

do parto pré-termo. 

 O estresse percebido foi o único fator que se mostrou estatisticamente 

significativo mesmo quando ajustado aos demais cofatores de risco social e 

obstétrico.  

 Conclui-se que um alto grau de estresse percebido e sinais de transtorno 

depressivo, ambos triados facilmente com perguntas direcionadas e treinamento, 

são importantes fatores de risco para o parto pré-termo. Contudo, é necessário 

aprofundar estudos sobre qual a melhor abordagem multidisciplinar que possa atuar 

como amenizador e como prevenção do parto pré-termo, em cada caso.  
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