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INTRODUÇÃO: 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS, 2006), entre 2000 e 2005, 

pouco mais da metade (54%) dos nascimentos ocorridos no Brasil foram desejados, demonstrando uma alta 

prevalência de gestações indesejadas mesmo considerando a alta prevalência no uso de métodos contraceptivos 

modernos encontrados no país (BORGES et al, 2011). 

A principal causa de gravidez indesejada é o baixo índice de utilização de métodos contraceptivos, sendo 

esse fator mais frequente em países subdesenvolvidos. Morges et al. (2020) apontaram que a gravidez não planejada 

está entre um dos problemas de saúde pública mais preocupantes em nível global, impondo custos financeiros e 

sociais ao sistema público de saúde. Uso incorreto dos métodos contraceptivos, sexo sem proteção, intolerância a 

alguns métodos contraceptivos e recusa do parceiro em usar o preservativo estão ligados à ocorrência de gravidez 

não planejada. (Silva & Nunes, 2017).  

A ocorrência de gestações não planejadas vem sendo associada à depressão pós-parto. A literatura mostra 

que ansiedade e/ou depressão está associada às variáveis sociodemográficas e clínicas, tais como gestação não 

planejada, gestação não desejada e situação conjugal sem parceria (BIAGGI et al, 2006; KARMALIANI et al, 2009; 

JEONG et al, 2013). Quando surgem dificuldades entre o casal, pouco suporte familiar e o desejo de não engravidar 

percebe-se que há conflitos emocionais na vida da mulher (ALT e BENETTI, 2008). 

Neste contexto, o presente estudo pretende colaborar com a discussão sobre os riscos emocionais para a 

mulher de uma gravidez não planejada, possibilitando a elaboração de estratégias de suporte à mulher, para a 

ressignificação da gestação e a maior aceitação do seu estado e da futura criança.  

METODOLOGIA: 

Local da pesquisa:  Devido a pandemia da Covid-19, a pesquisa foi realizada de forma online, através da aplicação 

de questionários elaborados no Google Forms.  

Participantes:  Participaram do estudo gestantes participantes do Programa de Atenção Precoce à Saúde (Cepae-

FOP-Unicamp) ao longo do ano de 2021. 

Forma de coleta de dados: Os questionários foram encaminhados às gestantes de forma online, através do aplicativo 

WhatsApp. Às mulheres que aceitaram participar, tiveram acesso ao TCLE e ao formulário para responder questões 
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a respeito das condições socioeconômicas e demográficas e o instrumento de pesquisa utilizado Inventário de 

Depressão de Beck (BDI-II), 

Instrumentos de coleta de dados: 

   1.Avaliação socioeconômica e demográfica  

                 Foi utilizado um questionário elaborado para este estudo, a fim de identificar a idade e grau de instrução 

da gestante, a paridade, a renda mensal familiar e o estado civil.  

 2. Inventário de Sintomas de Depressão de Beck (BDI- II)  

Para esta pesquisa foi utilizado o Inventário de Depressão de Beck (BDI-II), sendo a ferramenta mais 

utilizada para avaliar a presença e a gravidade dos sintomas depressivos. O teste de 21 itens foi desenvolvido para 

identificar e medir a gravidade dos sintomas típicos da depressão em adultos e adolescentes a partir dos 13 anos. Os 

itens do BDI-II são consistentes com os critérios reconhecidos no DSM-IV para o diagnóstico dos transtornos 

depressivos. (BECK et al, 2012). 

O BDI-II consiste em 21 questões e para cada questão há quatro afirmativas de resposta (com score que 

varia de 0 a 3), com exceção dos itens 16 e 18 que contém sete afirmativas sem variar o score. O score total é 

resultado da soma dos itens individuais com pontuação máxima de 63 pontos. A pontuação final é classificada nos 

níveis mínimo (0-13), leve (14-19), moderado (20-28) e grave (29-63), indicando a intensidade da depressão. 

(PARANHOS et al, 2010; ARGIMON et al, 2016).  

Para este estudo, foram consideradas as questões 1 e 2 deste questionário, com ênfase para as alternativas 

1, 2 e 3 de cada questão. A questão 1 se refere ao sentimento de tristeza e apresenta 4 alternativas: (0) não me sinto 

triste, (1) eu me sinto triste grande parte do tempo, (2) estou triste o tempo todo e (3) estou tão triste ou tão infeliz 

que não consigo suportar. Já a questão 2 se refere ao sentimento de pessimismo e apresenta 4 alternativas: (0) não 

estou desanimada a respeito do meu futuro, (1) eu me sinto mais desanimada a respeito do meu futuro do que de 

costume, (2) não espero que as coisas deem certo para mim e (3) sinto que não há esperança quanto ao meu futuro, 

acho que só vai piorar.  

Forma de análise dos resultados: Inicialmente, foi feita a análise descritiva dos dados, com a caracterização da 

amostra. Em seguida, foi realizada a análise bivariada pelo teste qui-quadrado ou exato de Fisher, no nível de 

significância de 5%, para testar a associação entre as variáveis dependentes (tristeza e pessimismo) e as variáveis 

independentes (socioeconômicas, demográficas e planejamento da gravidez).   

Aspectos éticos: Este estudo faz parte de um estudo maior, já aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Piracicaba – Unicamp (CAAE: 18354719.8.0000.5418). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Participaram da pesquisa 161 gestantes, com mediana de idade de 33 anos. As primíparas constituíram 

quase 70% da amostra. Mais da metade (63,3%) das gestantes possuem renda familiar mensal de até 4 salários 

mínimos. Foi constatado que a grande maioria possui ensino superior completo e quase 90% das mulheres tem 

companheiro. Foi observado que 20% das gestantes apresentaram sintomas de tristeza e 17,4% apresentaram 

sintomas de pessimismo, sendo que 27,4% da amostra não tiveram a gestação planejada. 
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Tabela 1: Associação entre variáveis socioeconômicas, demográficas e sentimento de tristeza e gravidez planejada. 

 

Tabela 2: Associação entre variáveis socioeconômicas, demográficas e pessimismo e gravidez planejada. 

Variáveis Categorias N (%) 

Com 

pessimismo Sem pessimismo OR IC (95%) p-valor 

Idade 
≤ 33 anos 85 (53,4%) 17 (20%) 68 (80%) 1,8 0,76-4,4 0,2485 

> 33 anos 75 (46,6%) 9 (12%) 66 (88%) 1,0   

Grau de instrução 

Superior 

Completo 
107 (66,4%) 15 (14%) 92 (86%) 1,0   

Até Superior 

Incompleto 
54 (33,6%) 11 (20%) 43 (80%) 1,5 0,66-3,7 0,4195 

Presença do 

companheiro 

Sim 144 (89,4%) 21 (14,5%) 123 (85,5%) 1,0   

Não 17 (10,6%) 5 (29,4%) 12 (70,6%) 2,4 0,77-7,64 0,2214 

Paridade 

Primípara 110 (68,3%) 19 (17,2%) 91 (82,8%) 1,3 0,51-3,35 0,7347 

Multípara 51 (31,7%) 7 (13,7%) 44 (86,3%) 1,0   

Salário mensal 

familiar 

Até 4 SM 102 (63,3%) 17 (16,6%) 85 (83,4%) 1,1 0,46-2,67 0,9901 

Mais de 4 SM 59 (36,7%) 9 (15,2%) 50 (84,8%) 1,0   

Gravidez planejada 

Sim 117 (72,6%) 16 (13,6%) 101 (86,4%) 1,0   

Não 44 (27,4%) 10 (22,7%) 34 (77,3%) 1,8 0,76-4,47 0,2499 

 

Neste estudo foi investigada a prevalência de gravidez não planejada e entre mulheres participantes de um 

programa de incentivo ao aleitamento materno e mostrou ser inferior à encontrada em outros estudos. Em um estudo 

realizado por Prietsch et al (2011), em uma cidade no extremo Sul do Brasil, 65% das mulheres relataram não ter 

Variáveis Categorias N (%) Com tristeza 
Sem 

tristeza 
OR IC (95%) p- valor 

Idade 
≤ 33 anos 85 (53,4%) 18 (21,2%) 67 (78,8%) 1,5 0,68-3,56 0,35655 

> 33 anos 75 (46,6%) 11 (14,7%) 64 (85,3%) 1,0   

Grau de instrução 

Superior Completo 107 (66,4%) 16 (14,9% 91 (85,1%) 1,0   

Até Superior 

Incompleto 
54 (33,6%) 13 (24%) 41 (76%) 1,8 0,79-4,09 0,2283 

Presença do 

companheiro 

Sim 144 (89,4%) 22 (15,2%) 122 (84,8%) 1,0   

Não 17 (10,6%) 7 (41,1%) 10 (58,9%) 3,8 1,33-11,28 0,0218 

Paridade 
Primípara 110 (68,3%) 21 (19%) 89 (81%) 1,2 0,51-3,09 0,7622 

Multípara 51 (31,7%) 8 (15,6%) 43 (84,4%) 1,0   

Salário mensal 

familiar 

Até 4 SM 102 (63,3%) 23 (22,5%) 79 (77,5%) 2,5 0,98-6,74 0,0790 

Mais de 4 SM 59 (36,7%) 6 (10,1%) 53 (89,9%) 1,0   

Gravidez planejada 
Sim 117 (72,6%) 17 (14,5%) 100 (85,5%) 1,0   

Não 44 (27,4%) 12 (27,2%) 32 (72,8%) 2,2 0,95-5,1 0,1000 
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planejado a gravidez. Coelho et al (2012) observaram em seu estudo conduzido em uma área de Estratégia Saúde 

da Família (ESF), na cidade de Salvador-BA, que mais de 66% das gestantes que participaram apresentaram 

gravidez não planejada e/ou não desejada. Em outro estudo realizado por Brito et al (2015) em uma ESF na cidade 

de Recife-PE, a prevalência de gestação não planejada encontrada foi de 60,2%. A discrepância nas percentagens 

encontradas entre este estudo e os demais pode ser explicado pelo fato de que as participantes deste estudo fazem 

parte de um programa de orientação à gestante, que aceitam e/ou planejam a gravidez. 

Acerca da presença do companheiro foi observado que as mulheres casadas ou que tinham um companheiro 

tiveram menos prevalência de sintomas de tristeza. Almeida et al. em 2016 observou em seu estudo que a presença 

do companheiro estabeleceu fator de proteção contra sintomas depressivos, assim como constatado por Lima et al. 

em 2017. No estudo de Almeida et al. (2016) ficou evidente também que gravidez não planejada foi apontada como 

um fator de risco para o desenvolvimento da depressão. 

 

CONCLUSÃO: 

Observou-se que 20% das gestantes apresentaram sintomas de tristeza e 17,4% apresentaram sintomas de 

pessimismo, e 27,4% da amostra não tiveram a gestação planejada e/ou desejada. As gestantes que não tem a 

presença do companheiro possuem 3,8 vezes mais chances de apresentarem sentimento de tristeza. Não houve 

associação significativa entre pessimismo e gravidez não planejada. 
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