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Título da Tese 

Tipo de parto, Ansiedade e Depressão na gravidez: impacto no cortisol do bebé e da 
mãe. 

 

Resumo  

É relativamente pouco compreendido o impacto que o stress precoce tem no sistema 

neuroendócrino do bebé e da mãe, especificamente no cortisol, no período pré-natal e 

peri-natal. O cortisol é uma hormona glucocorticóide ligada à resposta de stress, 

produzida nos córtices das glândulas supra-renais. É produzido e libertado ao longo do 

dia, em resposta a estímulos internos e externos. 

Os objectivos do nosso trabalho são: investigar o impacto do tipo de parto e níveis de 

ansiedade/depressão materna na gravidez, no cortisol do bebé e da mãe. Em segundo 

lugar investigar sobre uma eventual relação entre cortisol do bebé e cortisol materno. 

Num terceiro momento, procurando centrar a atenção no cortisol do bebé, pretendemos 

testar se as variáveis tipo de parto e ansiedade/depressão materna tem valor preditivo 

em relação ao cortisol da criança. 

Participaram no estudo 97 mulheres e respectivos bebés. Foram utilizados como medida 

o STAI( Stait Trace Anxiety Inventory), EPDS (Edinburg Postnatal Depression Scale) e 

o cortisol urinário. Os resultados obtidos foram os seguintes: Não existem diferenças 

significativas no cortisol do bebé, em função do tipo de parto e dos níveis de 

ansiedade/depressão materna na gravidez. Não existem diferenças significativas no 

cortisol materno no parto, em função em função do tipo de parto e dos níveis de 

ansiedade/depressão materna na gravidez. Não existe relação estatisticamente 

significativa entre cortisol do bebé e cortisol materno. O tipo de parto não prediz os 

valores de cortisol do bebé à nascença. O tipo de parto acrescido dos níveis de 

ansiedade e depressão materna no período da gravidez não adicionam qualquer valor 

preditivo na explicação dos valores de cortisol à nascença. 

 

Palavras-chave: ansiedade, depressão, parto, cortisol. 
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Title 

Type of delivery, Anxiety, Depression in pregnancy: the impact in infant and maternal 
cortisol levels. 

 

Abstract 

 

The impact that precocious stress has in the neuroendocrine system of the infant and the 

mother in the prenatal and perinatal period, specifically in cortisol is relatively little 

understood. Cortisol is a glucocorticoid stress hormone, produced in the cortex of the 

adrenal glands. It is produced and freed throughout the day, in reply to internal and 

external stimulations. The aims of our work are: to investigate the impact of the type of 

delivery and levels of maternal anxiety/depression in infant and maternal cortisol. Then 

we want to investigate a possible relation between infant and maternal cortisol. After 

that, we are looking for center the attention in infant cortisol. We intend to test if the 

variable type of delivery and anxiety/depression has preditive value in relation to 

cortisol of the child.  

97 respective women and infants had participated in the study. They had been used as 

measures the STAI (Stait Trace Anxiety Inventory), EPDS (Edinburg Postnatal 

Depression Scale) and urinary cortisol. The gotten results had been the following ones: 

No significant differences were observed in infant cortisol, considering the type of 

delivery and the levels of maternal anxiety/depression in the pregnancy. Significant 

differences in maternal cortisol in the childbirth do not exist, considering the type of 

delivery and the levels of maternal anxiety/depression in the pregnancy. Significant 

relation between maternal cortisol and infant cortisol does not exist. The type of 

delivery does not predict the values of infant cortisol at childbirth. The type of delivery 

increased of the maternal anxiety and depression levels in the pregnancy period, do not 

add any predictive value to the explanation of childbirth infant cortisol. 

 

Keywords: anxiety, depression, delivery, cortisol. 
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Introdução 

 

A ideia desde o começo era realizar o mestrado numa área de interface entre a 

Psicologia e a Biologia, duas disciplinas cientificas que eu vejo como inseparáveis 

quando se pretende explicar o comportamento humano. Fiquei integrado no grupo 

de investigação da Prof. Doutora Bárbara Figueiredo, que se interessa pelas questões 

da psicopatologia na transição para a parentalidade e pelo impacto dessas 

dificuldades no desenvolvimento e comportamento fetal e neo - natal. 

A partir daí não foi difícil identificar-me com os aspectos do projecto que de alguma 

forma encarnavam a tal interacção Psicologia/Biologia. Abracei o desafio de estudar 

o impacto do stress precoce, nomeadamente no período pré e peri-natal, no sistema 

neuroendócrino da mãe e principalmente do bebé. 

Este trabalho compreende uma primeira parte teórica, onde se pretende analisar o 

conceito de stress. Trataremos de dar uma visão sobre a história e evolução deste 

conceito e centrá-lo depois no contexto específico do período da gravidez e do parto. 

Prosseguiremos com o enfoque a ser colocado nos efeitos fisiológicos do stress, 

explicitando a neuroendocrinologia materna, da criança e da interacção mãe/criança 

e o impacto do stress pré e peri - natal nestes sistemas. 

Depois apresenta-se o estudo empírico que tem como primeiro objectivo verificar se 

existem diferenças significativas no cortisol da mãe e bebé, tendo em conta o tipo de 

parto e ansiedade e depressão na gravidez e, para além disso, se existe uma relação 

entre cortisol materno e da criança. O segundo objectivo é investigar se o tipo de 

parto prediz os níveis de cortisol da criança a seguir ao nascimento. O terceiro 

objectivo pretende verificar se existe um efeito cumulativo entre tipo de parto e 

ansiedade/depressão pré-natal na explicação dos valores de cortisol da criança. 

Em seguida analisamos os procedimentos e instrumentos utilizados, bem como a 

caracterização da amostra. Depois testamos as nossas hipóteses utilizando vários 

procedimentos estatísticos: médias, desvios padrão, correlações, análise de variância 

e análise de regressão.  
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Gravidez e Parto 

A gravidez é o processo de crescimento e desenvolvimento de um novo indivíduo 

dentro do sistema reprodutor da mulher. Começa com a concepção, que envolve a 

fertilização de um ovo pelo esperma, continua com o crescimento e desenvolvimento do 

embrião e termina com o nascimento. A gravidez dura aproximadamente 266 dias, o 

que perfaz cerca de 38 semanas. 

O ovo fertilizado (zigoto) é uma célula com um conjunto de genes único. Esta célula 

divide-se enquanto ao mesmo tempo se move pela parede uterina na busca por um local 

favorável de implantação. O corpo da mulher e o embrião combinam-se para formar a 

placenta, que cresce dentro da parede uterina. A placenta tem como função fornecer 

nutrientes ao feto a partir do corpo da mãe e remover os desperdícios feitos pelo feto. É 

de realçar no entanto que o sangue fetal e da mãe normalmente não se misturam. 

(Mosby’s Medical Encyclopedia, 1997). 

 

 

Mudanças psicológicas 

Existem variadas mudanças ao nível psicológico na mulher durante o período da 

gravidez. Muitas gravidezes começam por ser não desejadas, especialmente nas 

mulheres multíparas, criando assim uma fonte de conflito. A ansiedade e fobias são 

muito comuns. Alguns desses sintomas ansiosos estão relacionados com as mudanças 

que a gravidez traz do ponto de vista social. No entanto, apesar das fobias, as pacientes 

podem, paradoxalmente, mostrar-se em geral mais calmas (Robin, 1962).  

É também verdade que existem certas fantasias, caprichos e irritabilidade que são 

normalmente encarados pela própria mulher e pelos familiares, com complacência. 

Confirma-se também uma tendência para o bem – estar da grávida na gestação. As 

alterações de humor são frequentes, bem como um aumento do egocentrismo e, ao 

mesmo tempo um aumento da dependência. Neste período de gravidez as mulheres são 

tidas como mais sugestionáveis. 

O parto em si é algumas vezes sujeito a uma amnésia parcial, mas, em certos aspectos 

do parto, existe uma hipersensibilidade e uma hiperperceptibilidade selectiva. Após o 

parto, são relativamente frequentes a labilidade emocional e a depressão pós-parto. O 

ajustamento maternal ao bebé não é necessariamente imediato. 
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Tem sido postulado também que as mudanças no período puerperal representam uma 

reacção mental determinada, relacionada com o aumento da produção de hormonas 

esteróides (Robin, 1962). 

 

 

 

Mudanças Físicas 

O coração é obrigado a bombear mais 30 a 50% de sangue durante a gravidez. O 

aumento começa por volta da sexta semana e alcança o pico pelas 16 semanas e começa 

a descer às 30 semanas. O ritmo cardíaco aumenta para 80 a 90 batidas por minuto. 

Volta ao normal por volta de sexta semana após a gravidez. A tensão arterial pode 

baixar ligeiramente por volta das 12 semanas e retorna ao normal depois das 26 

semanas. A circulação de sangue no útero no final da gravidez é de um litro por minuto, 

usando 20 da capacidade total do coração. O volume sanguíneo total também aumenta 

na gravidez. 

A capacidade respiratória mantém-se idêntica, mas a taxa respiratória aumenta. As 

reservas dos pulmões ficam mais pequenas. A taxa de sangue filtrado aumenta 30 a 50% 

durante a gravidez. 

 O tracto urinário expande-se bastante (hidronefrose da gravidez). Isto é causado pela 

pressão dos ureteres devido ao crescimento uterino. A forma como o corpo da mulher 

está posicionado tem efeito na forma como os rins funcionam porque o útero empurra 

os vasos sanguíneos maiores. Os rins funcionam melhor quando a mulher está deitada 

do que quando se encontra em pé e quando está deitada de lado do que de costas. 

Os efeitos hormonais próprios da gravidez causam um ligeiro relaxamento dos 

músculos do estômago e intestinos. Pode aparecer azia. Náuseas e vómitos podem 

ocorrer no inicio da gravidez, provavelmente devido ao efeito da gonadotropina. O 

funcionamento da tiróide muda o que faz parecer que existe uma desordem desta 

glândula, tal é o excesso de secreção. As hormonas produzidas pelas adrenais também 

aumentam. O processamento dos açúcares está alterado e há uma necessidade maior da 

insulina. A placenta produz várias hormonas, entre as quais a gonadotropina, 

responsável pelo maior sobrevida do corpo lúteo no início da gravidez. A progesterona 

por sua vez, estimula a glândula mamária. Os estrogénios iniciam o crescimento uterino 

e dos peitos.  
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A sudorese também aumenta, a pele fica mais avermelhada. O crescimento de pelos está 

aumentado. Pode haver maior pigmentação da pele. A pele à volta do nariz e sobre os 

olhos podem ficar mais escuras. Existe uma necessidade aumentada de ferro, proteínas e 

cálcio em relação às necessidades de calorias e outros nutrientes. O ganho de peso 

normal situa-se até aos 10 quilos, mas diferenças maiores de peso são comuns mesmo 

sem problemas médicos concomitantes (Mosby’s Medical Encyclopedia, 1997). 

 

Parto 

O parto é o período e o conjunto de processos que ocorrem durante o nascimento de um 

novo indivíduo. Inicia-se com a dilatação cervical e contracções uterinas e termina com 

a expulsão do feto e da placenta (Mosby’s Medical Encyclopedia, 1997). Os partos 

podem ser divididos de acordo com uma tipologia básica: parto eutócico ou distócico. O 

parto eutócico é o que conhecemos por parto normal ou vaginal que ocorre com ou sem 

episiotomia (corte cirúrgico feito na região perineal para auxiliar a saída do bebé) e sem 

intervenção instrumental. Este tipo de parto pode ser diagnosticado com dilatação 

cervical superior a 3 cm e pela presença de contracções uterinas. Quando o pico da 

dilatação é atingido é de esperar um progresso normal do parto. O parto normal dura em 

média 4 a 6 horas (Cunningham et al. 2005). 

O parto distócico é o parto realizado com intervenções instrumentais tais como fórceps, 

ventosa ou cesariana. Fórceps é um instrumento cirúrgico que tem a forma de uma 

colher e é colocado dos lados da cabeça do bebé ajudando-o a sair. A ventosa é 

colocada na cabeça do bebé que o ajuda a sair a cada contracção que a mãe tenha. O 

bebé fica com uma saliência na cabeça, mas desaparece passado alguns dias do 

nascimento Indicações para o uso de fórceps e ventosas são doença coronária ou 

pulmonar materna, infecção intrapartum, determinadas doenças neurológicas, exaustão 

ou segundo estágio do parto prolongado (Cunningham et al. 2005). 

A cesariana é um procedimento cirúrgico que envolve uma incisão no abdómen e é 

realizado quando se julga que o parto vaginal pode ser perigoso para a mãe ou para a 

criança. A verdade é que a cesariana conseguiu diminuir consideravelmente a 

mortalidade das mães e dos bebés, antes ou durante o trabalho de parto. As razões mais 

frequentes para a cesariana são sangramento da placenta, pré eclampsia, distress fetal 

(ex: cordão umbilical à volta do pescoço), tamanho do bebé demasiado grande para 
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passar pela pélvis da mãe e um parto com uma evolução muito difícil (Mosby’s Medical 

Encyclopedia, 1997). 

 

 

O conceito de stress: história e evolução 

O termo stress é usado por psicólogos e fisiologistas e pelo público em geral e significa 

coisas diferentes para casa um deles (Engle, 1985). O stress pode ser definido como 

qualquer circunstância que ameaça ou é percebida como ameaçadora do bem-estar do 

indivíduo e que, portanto, minam as capacidades de enfrentamento desse mesmo 

indivíduo (Weiten, 2002). Seyle (1973) define o stress como um conjunto de mudanças 

no corpo e no cérebro que acontecem quando a pessoa é alvo de ameaça ao seu bem-

estar físico ou psicológico.  

O stress pode ter efeitos muito importantes na saúde e no desenvolvimento (Johnson et 

al. 1992). Quando as ameaças ultrapassam a capacidade do indivíduo de fazer face a 

elas, inicia-se uma cascata de mudanças neuroquímicas que começam no cérebro e, 

temporariamente, põem a trabalhar um conjunto de processos corporais que alteram o 

ritmo cardíaco, a respiração, a digestão, reprodução, crescimento e mobilização de 

energia (National Research Council and Institute of Medicine, 2000). 

Os estudos sobre o stress iniciaram-se nos anos 30 do século XX, com trabalhos de 

Walter Cannon e Hans Seyle. Estes homens contribuíram de forma decisiva para os 

avanços neste campo (Lovejoy, 2005). 

Hans Seyle, que fez a sua carreira na Universidade de Montreal, Canadá, centrou os 

seus estudos nos efeitos físicos do stress. Usando um laboratório, expôs animais a 

stressores físicos e psicológicos, como diferenças de temperatura, restrições alimentares 

e choques eléctricos. Seyle verificou, de forma algo surpreendente que a resposta aos 

diversos stressores parecia ser essencialmente a mesma. A partir daí concluiu que a 

reacção ao stress é essencialmente inespecífica. Este autor viria mais tarde, na sequência 

destes estudos, a introduzir a noção de Síndrome de adaptação geral, um modelo de 

resposta do corpo ao stress, composto por três estágios: alarme, resistência e exaustão. 

No primeiro estágio ocorre uma reacção de alarme. Nesta fase o organismo depara-se 

com a existência de uma ameaça ocorrendo uma hiperactivação fisiológica que prepara 

o corpo para enfrentar o desafio. No prosseguimento deste estudo, Seyle expôs animais 
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a períodos mais prolongados de stress, o denominado stress crónico. A exposição 

prolongada a stress provoca uma resistência do organismo. A hiperactivação fisiológica, 

apesar de continuar alta, estabiliza e verifica-se uma certa habituação aos stressores. Se 

o stress continuar, o organismo entra numa fase denominada por exaustão, altura em 

que o organismo perde a força para responder aos stressores. Nesta fase existe o risco de 

colapso do organismo, se o stress não for diminuído, uma fase marcada pela diminuição 

da resistência do organismo. Essa resistência pode levar, segundo Seyle, às doenças de 

adaptação (Weiten, 2002). 

Walter Canon foi um fisiologista na Universidade de Harvard e foi o primeiro a propor 

o termo Homeostase. Cannon (1929) argumentava que o corpo humano possui um 

mecanismo interno que tem como função manter a estabilidade e o equilíbrio corporal. 

O ambiente confronta o corpo com variados desafios, levando-o a ter de responder, 

ajustando os vários sistemas fisiológicos para compensar os recursos dispendidos. Um 

exemplo clássico deste tipo de compensação é a regulação de fluidos. De acordo com 

Canon (1935), a incapacidade do corpo responder aos desafios ambientais através da 

manutenção da homeostase, resulta em prejuízo para o organismo e até mesmo a morte. 

 Cannon (1935) hipotetizou que se a resposta de um organismo envolve a activação 

sistema nervoso simpático, provocando o aumento do ritmo cardíaco e da respiração. As 

respostas compensatórias do corpo devem envolver um decréscimo da actividade 

simpática ou uma activação da actividade parassimpática. Se a resposta compensatória 

do organismo é inadequada, isso resulta em maior risco de problemas orgânicos. O 

trabalho de Cannon teve o mérito de avançar uma explicação para a forma como as 

respostas ao stress agudo ameaçadoras da sobrevivência podem conduzir a uma resposta 

de stress crónica (Larkin, 2009). 

Mais recentemente Bruce McEwen (1998), em contraste com o termo homeostase usado 

por Cannon, desenvolveu o termo Alostase, que se refere à capacidade do corpo de se 

adaptar a mudanças ambientais em situações que não ameaçam a sobrevivência. Na sua 

perspectiva, um organismo que mantém um perfeito equilíbrio fisiológico durante uma 

situação de stress (não resposta) pode ser tão problemático como um organismo que 

exibe uma resposta fisiológica exagerada. A Alostase refere-se à capacidade do 

organismo de se ajustar a um “novo estado de equilíbrio” em resposta ao desafio 

ambiental. 

Segundo o trabalho deste autor, “alostatic load” é um termo que se refere ao preço que o 

corpo paga por ser desafiado repetidamente por uma variedade de stressores ambientais. 
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O aumento do “carregamento alostático”, ou “allostatic overload” ocorre quando existe 

um aumento da frequência de exposição a stressores, aumento da intensidade desses 

stressores ou diminuição da eficiência na coordenação do início e final da resposta 

fisiológica. 

 De acordo com McEwen e Stellar (1993), o “Allostatic Overload”, qualquer que seja a 

sua fonte, é um mecanismo através do qual respostas fisiológicas agudas resultam em 

danos permanentes nos tecidos. A investigação com animais aponta para mudanças não 

apenas nos tecidos periféricos do corpo, mas também alterações funcionais no córtex 

cerebral (McEwen, 1998). Esta alteração da função cerebral inclui atrofia das dendrites 

dos neurónios, supressão da neurogénese e perda permanente de neurónios piramidais.  

 

Neuroendocrinologia do Stress 

 

Resposta fisiológica ao stress 

Quando um organismo se encontra sob stress, existe uma hiperactivação fisiológica, que 

provoca mudanças, por exemplo nos batimentos cardíacos, na respiração, no nível de 

sudorese. Estas mudanças ocorrem através do envio de sinais do cérebro ao sistema 

endócrino, a partir de duas vias fundamentais. 

A primeira é o eixo simpático-adrenal. A actividade desta via, em face de um stressor 

inicia-se com uma maior activação do locus cereulus, no tronco cerebral. Este conjunto 

de neurónios provoca por sua vez uma activação da divisão simpática do sistema 

nervoso autónomo, estimulando a medula adrenal a libertar catecolaminas (Kandel, 

2000). 

A segunda via é o eixo hipotálamo-hipófise-adrenais. O hipotálamo segrega a hormona 

libertadora de corticotropina, que por sua vez estimula a hipófise a libertar 

adrenocorticotropina, hormona esta que estimula o córtex adrenal a produzir cortisol 

(Kandel, 2000). Esta hormona estimula a libertação de gorduras e proteínas na 

circulação sanguínea e mobilizam substâncias químicas que auxiliam na inibição da 

inflamação dos tecidos (Weiten, 2002). 
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Eixo HPA e a importância do cortisol 

O hipotalámo e a glândula pituitária formam uma unidade que exerce controlo sobre 

várias glândulas endócrinas como a tiróide, adrenais e gonadais. Para além disso exerce 

controlo sobre diversas actividades fisiológicas. Este sistema é um sistema 

paradigmático das interacções do sistema nervoso - sistema endócrino. (Greenspan e 

Gardner, 2004). 

O sistema nervoso regula o sistema endócrino e este por sua vez modela a actividade do 

sistema nervoso central. 

Essa regulação é conseguida através das chamadas hormonas hipotalâmicas. Inicia-se 

com a produção e libertação da hormona libertadora de corticotropina (CRH). O CRH é 

um péptido de 41 aminoácidos, produzido nos núcleos paraventriculares do hipotálamo 

que tem como principal função a estimulação da hormona adrenocorticotrópica e de 

outros produtos da sua molécula precursora, nomeadamente a Pro-opiomelanocortina 

(POMC). Possui uma sobrevida plasmática elevada, cerca de 60 minutos. 

A estimulação é feita em células da adenohipófise denominadas de corticotrofos. Estas 

células representam 20% da adenohipófise. São responsáveis pela produção e libertação 

de adrenocorticotropina (ACTH). A adrenocorticotropina é um péptido de 29 

aminoácidos processado a partir de um precursor molecular chamada pro-

opiomelanocortina (POMC). O CRH estimula a ACTH de uma forma pulsátil. 

Vários stressores estimulam o ACTH, por vezes substituindo o normal ritmo diurno do 

ACTH. Stressores físicos, emocionais e químicos como dor, trauma, hipoxia, 

hipoglicémia, exposição ao frio, cirurgia, depressão estimulam a secreção de ACTH e 

cortisol. O aumento do ACTH é mediado pela vasopressina e pelo CRH. 

A 

ritmicidade diurna causa um pico hormonal antes do acordar e declina à medida que o 

dia progride. O ritmo diurno reflecte um controlo neuronal e provoca uma secreção de 

cortisol diurna concordante com a secreção de ACTH, a partir do córtex adrenal. Esta 

libertação episódica de ACTH é independente da circulação dos níveis de cortisol, isto 

é, a magnitude do impulso de ACTH é independente dos níveis de circulação 

plasmática. 

O feedback negativo do cortisol na secreção de ACTH ocorre tanto no hipotálamo como 

na pituitária, através de dois mecanismos. O fast feedback é sensível à taxa de mudança 

dos níveis de cortisol, enquanto o slow feedback é sensível ao nível de cortisol absoluto. 

O ACTH também inibe a sua própria secreção (“short loop” feedback). 
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O ACTH actua através da estimulação de receptores específicos localizados nas células 

do córtex adrenal que por sua vez produzem corticoesterona e cortisol. 

 

O cortisol, parâmetro fundamental do presente estudo, é uma hormona glucocorticóide 

produzida nos córtices das glândulas supra-renais. É produzido e libertado 

espontaneamente ao longo do dia em resposta a eventos internos e externos. (Gunnar e 

White, 2001). 

Ao longo das últimas décadas o estudo dos níveis do cortisol tem sido alvo de atenção 

crescente no domínio daquilo a que se pode chamar a Psicobiologia do stress. O cortisol 

nos humanos é particularmente interessante para os investigadores porque os níveis e 

padrões de responsividade desta hormona tem sido ligados ao stress observado e 

percebido (agudo e crónico) com reacções emocionais/comportamentais a determinados 

contextos específicos, e com atributos do cuidador, incluindo a qualidade da vinculação, 

bem como com experiências de cuidados subóptimos. (Carlson e Earls, 1997 cit. por 

Gunnar e White, 2001). 

Inicialmente, os estudos em humanos centravam-se na medição de metabolitos urinários 

resultantes do cortisol (ex: 17-OHCS tetrahidrocortisol). Poucos estudos desta natureza 

envolviam crianças. Mais tarde, o desenvolvimento da tecnologia de radioimunoensaio 

permitiu avaliação do cortisol propriamente dito através do plasma sanguíneo e da 

urina. Este facto teve efeitos muito significativos na investigação corticoides-

comportamento. 

Uma das razões para terem havido, até á pouco tempo atrás, poucos estudos deste tipo 

em crianças decorre da dificuldade, por exemplo, de se tirar sangue a crianças, por ser 

uma técnica invasiva. Mais recentemente, aos bebés, quando nascem, é-lhes tirado uma 

pequena quantidade de sangue para um exame metabólico geral de despiste, o que 

oferece uma boa oportunidade para que algumas das gotas de sangue sejam colectadas 

para o estudo do cortisol. Nos últimos 10 anos, devido ao refinamento das técnicas de 

radioimunoensaio, a medição do cortisol passou a ser feita mais frequentemente através 

da saliva (Kirschbaum e Hellhamer, 1989). 

A modulação dos níveis de cortisol envolve largamente a actividade do sistema límbico, 

particularmente as áreas hipotalâmicas. Um péptido neuroregulatório importante na 

regulação do cortisol é o CRH, produzido nas células da área paraventricular do 

hipotálamo. O CRH estimula as células na pituitária anterior a partir a hormona 

proopiomelanocortina (POMC) em ACTH e outros péptidos relacionados como a beta-
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endorfina, que depois são libertados na corrente sanguínea. A vasopressina, outro 

neuropeptideo, opera sinergeticamente com o CRH para potenciar a produção e 

libertação de ACTH., Uma vez na corrente sanguínea, o ACTH estimula as células do 

córtex adrenal, para partir o colesterol em cortisol. Os receptores de cortisol no 

hipotálamo e no hipocampo regulam a produção de CRH via mecanismos de feedback 

negativo (Gunnar e White, 2001). 

 

 

Neuroendocrinologia da mãe 

 

Glândula pituitária maternal durante a gravidez

 

: 

As hormonas da pituitária anterior materna têm pouca influência na gravidez, após a 

implantação. A glândula cresce cerca de um terço do seu tamanho, com as células que 

mais crescem a ser os lactotropos em resposta aos altos níveis de estrogénios. A 

prolactina é a única hormona da pituitária que cresce progressivamente ao longo da 

gravidez. A libertação de ACTH permanece inalterada (Cunningham et al. 2005).  

 

 

Cortex adrenal Maternal  

O cortisol plasmático da mulher grávida aumenta para 3 vezes mais do que os níveis de 

uma mulher não grávida, ao terceiro trimestre. A maioria do aumento deve-se ao 

cortisol que viaja ligado à globulina (Cunningham et al. 2005). 

 O aumento dos níveis de estrogéneos fazem aumentar o CBG (“cortisol binding 

globulin”) que por sua vez leva ao decréscimo do catabolismo (decréscimo da taxa 

metabólica) do cortisol pelo fígado. O resultado é uma sobrevida do cortisol aumentada 

para o dobro. A produção de cortisol na zona fasciculata do córtex adrenal aumenta, 

provocando o aumento do cortisol livre para o dobro no final da gravidez. 

A ACTH, por sua vez, está ligeiramente reduzida no início da gravidez. À medida que a 

gravidez avança, os níveis de ACTH aumentam (Cunningham et al. 2005). A variação 

diurna do cortisol é mantida. A maioria dos sinais de hipercortisolismo no entanto não 
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ocorre na gravidez, provavelmente devido á acção dos altos níveis de progesterona que 

actuam como antagonista do cortisol. (Greenspan e Gardner, 2004). 

 

Neuroendocrinologia do bebé 

 

Devido à inacessibilidade do feto, a maioria da informação sobre a endocrinologia fetal 

é obtida de forma indirecta. O estudo da endocrinologia fetal é ainda dificultado pela 

multiplicidade de fontes das várias hormonas. O feto é exposto às hormonas 

placentárias e maternas, para além de produzir as suas próprias hormonas. Assim, no 

líquido amniótico encontra-se uma mistura de hormonas maternais e do feto. 

A pituitária fetal é reconhecida pela primeira vez por volta das 4, 5 semanas de gestação 

e a partir daí dá-se uma rápida diferenciação celular que forma a glândula entre as 8 a 

10 semanas de gestação. Todas as hormonas produzidas pela pituitária madura estão 

presentes por volta das 12 semanas. A ligação directa entre pituitária anterior e 

hipotálamo desenvolve-se mais tarde, com a invasão capilar a ser visível por volta das 

16 semanas. Nenhumas das hormonas da pituitária são libertadas para a circulação em 

quantidades significativas antes das 20 semanas (Greenspan e Gardner, 2005). 

No segundo trimestre da gravidez, a adrenocorticotropina (ACTH) aumenta 

significativamente, e assume um papel importante na maturação e diferenciação das 

glândulas adrenais.  

As adrenais fetais são diferentes anatómica e funcionalmente falando das glândulas 

adultas. O córtex é identificado às 4 semanas e por volta da 17ª semana já existe 

actividade esteroidogénica. Às 20 semanas, o córtex adrenal aumenta para uma massa 

que é consideravelmente maior do que o tamanho que terá no período pós natal.  

Assim, o cortisol, estimulado pela adrenocorticotropina, só é produzido em quantidades 

significativas nas glândulas adrenais fetais no último trimestre da gestação. Como 

resultado, o cortisol fetal aumenta no decorrer das últimas semanas de gestação 

(Murphy, 1982). 

Foi demonstrado que o cortisol estimula a produção por parte da placenta de CRH em 

humanos e outros primatas (Jones et al. 1989 cit. Por, Greenspan e Gardner, 2001). 

Em gravidezes cujos fetos foram sujeitos a stress como resultado de várias 

complicações, as concentrações de CRH no plasma fetal, líquido amniótico e plasma 

materno estão aumentadas para aquilo que seria normal esperar numa gravidez normal 
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(Berkowitz, 1996; Goland, 1993; McGrath, 2002; Perkins et al. 1995). Pode também 

resultar em níveis anormalmente altos de cortisol no sangue do cordão umbilical que 

ocorrem em recém - nascidos stressados (Falkenberg et al. 1999; Goland et al. 1994 cit. 

Por Gunnar e White, 2001).  

 

Desenvolvimento cerebral do bebé, eixo HPA e Stress precoce 

 

O desenvolvimento do cérebro da criança envolve uma longa trajectória, começando 

apenas alguns dias após a concepção e continuando até à adolescência e prolongando-se 

para além desta. A jornada do desenvolvimento cerebral desde o período pré-natal até 

ao período escolar envolve o desenvolvimento e migração de células cerebrais até aos 

locais onde pertencem no cérebro, crescimento de novos axónios, expansão da 

superfície dendrítica; formação de novas conexões ou sinapses e um notável 

crescimento das células da glia. Este processo representa uma interacção complexa entre 

os genes e o ambiente circundante, actuando dentro e fora da criança. 

É entre os dias 18 e 24 do período pré natal que se dá a neurolação, processo que 

consiste na diferenciação das células em uma de três camadas: ectoderme, mesoderme e 

endoderme. O tubo neural desenvolve-se a partir da ectoderme. É a partir desta estrutura 

embrionária que se irá formar o sistema nervoso central. A placa neural, estrutura 

precursora do sistema nervoso autónomo, forma-se entre a parede da ectoderme e o tubo 

neural (Nelson, Thomas e Haan, 2006). 

Mais tarde, a partir da sexta semana da gravidez, dá-se a Migração neuronal. Os 

neurónios migram das células radiais gliais até ao córtex cerebral. É um processo em 

que migram de dentro para fora, do centro para a periferia, com os neurónios mais 

jovens a deslocarem-se para junto de neurónios previamente desenvolvidos.  

No terceiro trimestre da gravidez inicia-se a sinaptogénese. Os neurónios migram no 

interior da placa cortical e estendem as suas dendrites basilares e apicais. Sinais 

químicos específicos guiam as dendrites até ao seu destino, permitindo a formação de 

sinapses com projecções a partir das estruturas sub-corticais. Este processo prolonga-se 

até à adolescência. 
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O desenvolvimento cerebral continua um outro processo chamado Mielinização, que 

permite um aumento da velocidade do potencial de acção dos neurónios. Prolonga-se 

desde o terceiro trimestre da gravidez até á vida adulta. 

Durante toda a vida do indivíduo, começando no nascimento, irá acontecer a 

neurogénese, processo que permite a criação de novos neurónios em áreas limitadas na 

zona cortical e sub-cortical. Essas regiões são o Girus dentado, bolbo olfactório e muito 

possivelmente o girus cingulado e determinadas zonas do cortex parietal (Nelson, 

Thomas e Haan, 2006). 

O desenvolvimento estrutural do cortex pré-frontal dá-se do nascimento até à velhice. O 

córtex pré-frontal é a última estrutura a formar-se durante a vida uterina. A densidade 

sináptica tem o seu pico aos 12 meses de idade do bebé. 

Por sua vez, o desenvolvimento neuroquímico do córtex pré-frontal dá-se desde a vida 

uterina até à adolescência. Todos os principais sistemas de neurotransmissores estão 

presentes no nascimento. O desenvolvimento destes sistemas prolonga-se até à velhice. 

Todo este desenvolvimento cerebral é extremamente sensível aos estímulos ambientais 

e comportamentais. Não é possível ainda ligar tipos específicos de experiências ao 

desenvolvimento da estrutura neuroquímica do cérebro imaturo. É por isso importante 

ter em conta o tipo de experiência e o timing em que ela ocorre 

Essas experiências, em particular as causadoras de stress, podem causar danos em 

fenótipos vulneráveis. Esta vulnerabilidade parece estar dependente da genética do 

indivíduo.  

Os glucocorticóides (ex: cortisol), por sua vez, também estão envolvidos no 

crescimento, ritmo do ciclo celular, neurogénese, gliogénese, mielinização proliferação 

e diferenciação celular. 

Diferentes padrões de expressão genética podem resultar de diferentes níveis de 

glucocorticóides em diferentes pontos do desenvolvimento da criança (Champagne et al. 

2009). O mecanismo de feedback negativo já opera nos recém nascidos. 

Um recém-nascido saudável tem uma à resposta adrenocortical bastante reactiva aos 

stressores. Diferentes padrões de expressão genética podem resultar de diferentes pontos 

do desenvolvimento da criança. A adrenalectomia tem sido ligada a um crescimento 

deficiente do hipocampo (girus dentado e CA1), com uma diminuição das células 

(Champagne et al. 2009). 

Não interessam assim apenas os níveis de cortisol, interessa a resposta da criança a 

esses níveis anormais de hormonas. 
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Tem sido sugerido que mudanças no número de receptores glucocorticóides no 

hipocampo podem mediar a responsividade do HPA (Champagne et al. 2009). 

 

Stress psicológico pré-natal: impacto no feto 

 

Vários estudos têm mostrado uma associação entre stress precoce, desregulação do 

sistema neuroendócrino materno e fetal, e consequências na saúde mental da criança a 

longo prazo.  

O stress pré-natal parece afectar o desenvolvimento cognitivo, neurológico e o 

comportamento sexual da criança (Glover, 2002). As alterações do eixo Hipotalâmico-

hipofisário-adrenais (HPA) têm sido associadas a problemas de internalização da 

criança (Ashman et al. 2002). Para além disso, mães que estiveram expostas a stress 

pré-natal são mais reactivas aos stressores e apresentam elevados níveis de cortisol 

(Glover, 2002). É interessante constatar que as concentrações de cortisol materno estão 

significativamente relacionadas com as concentrações de cortisol no feto, por volta das 

30 a 35 semanas de gestação (Giteau et al. 1998).  

Analisando os efeitos a nível psicológico do stress pré natal no bebé, a investigação 

corrente sugere que a ansiedade e depressão pré natal estão associadas com alterações 

na fisiologia e no comportamento na infância e para além desse período (Kaplan et al. 

2008). 

A sintomatologia ansiosa e depressiva pré-natal tem, com frequência, sido encarada 

como um paradigma de stress importante, tendo os seus componentes capacidade para 

causar impacto nas variáveis da criança. Vários estudos sugerem que tanto a ansiedade 

como a depressão pré natal (e.g., Rondó, Ferreira, Nogueira, Ribeiro, Lobert, e Artes, 

2003; Wadhwa, Sandman, Porto, Dunkel-Schetter, e Garite, 1993; Chung, Lau, Yip, 

Chiu, e Lee, 2001; Field, Diego, Hernandez-Reif, Deeds, Holder, Schanberg, e Kuhn, 

2008; Field, Diego, Hernandez-Reif, Figueiredo, Schanberg, Kuhn, Deeds, 

Contogeorgos, e Ascencio, 2008) estão associadas a vários parâmetros negativos na 

criança, como a prematuridade, baixo peso à nascença, um baixo índice Apgar, partos 

instrumentados, uso de anestesia epidural ou atraso no crescimento intrauterino (Conde, 

2005).  
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 Há também uma relação positiva entre ansiedade pré natal (aos 6 meses) e 

complicações obstétricas (McDonald, 1963). Tem sido reportada uma associação entre a 

ansiedade materna e um aumento da resistência da artéria uterina, que leva à redução da 

quantidade de sangue que chega ao feto (Teixeira et al. 1999). DiPietro et al. (2002) 

reportou o aumento da actividade de fetos de mais ansiosas. Aos 3 a 6 meses eram 

bebés com mais difícil temperamento, imprevisíveis, inadaptáveis e activos. No que 

toca à ansiedade, tem sido apontada uma associação entre ansiedade materna no terceiro 

trimestre da gravidez e problemas emocionais/comportamentais na criança por volta dos 

4 anos de idade (Glover, 2002). Van den Bergh (1990), encontrou uma relação positiva 

entre níveis de ansiedade traço e estado da mãe no final da gravidez e dificuldades 

temperamentais das crianças às 10 semanas e aos 7 meses de idade. 

Lundy et al. (1999) reportam o achado de que níveis elevados de cortisol em mulheres 

grávidas com depressão predizem níveis elevados de cortisol no recém-nascido. Os 

efeitos do distress pré-natal materno no feto parecem ser mediados pela função 

neuroendócrina da mãe. O distress psicológico durante a gestação tem sido associado ao 

HPA (cortisol elevado, e CRH elevado) e com a desregulação simpatoadrenal (níveis 

elevados de norepinefrina). 

Da investigação básica com animais, é de realçar a relação entre stress pré-natal e a 

maior reactividade emocional e comportamental no pós-parto, que se prolonga até à 

vida adulta (Weinstock, 2001). Elevados níveis de ansiedade estão associados a um 

aumento da concentração de noradrenalina, que reduz o fluxo sanguíneo ao útero, em 

animais (Fried e Thorensen, 1990). 

 

 

Stress peri-natal: impacto no bebé 

 

Existem relativamente poucos estudos que abordem especificamente em que medida as 

circunstâncias do parto estão associadas a alterações no sistema neuroendócrino da 

criança. 

Mears et al. (2001) examinaram o cortisol de bebés, 7 nascidos por fórceps, 10 por 

ventosas, 28 por parto normal e 12 por cesariana electiva. O grupo da cesariana era o 
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que tinha os níveis de cortisol mais baixos, enquanto os nascidos por parto 

instrumentados eram os que tinha valores mais altos. Ambos tinham diferenças 

significativas em relação ao parto normal, que possuía valores intermédios dessa 

hormona. Não havia efeito nos níveis de cortisol por parte da duração do parto e dos 

métodos de alívio da dor. Os valores maternais eram similares nos diferentes grupos, 

confirmando que as diferenças observadas derivavam dos fetos. Os autores sugerem que 

um parto difícil pode ter efeitos no eixo HPA da criança a longo prazo. 

Noutro estudo de Vogl et al. (2006), envolvendo 103 mulheres com gravidezes normais, 

com partos entre as 37 e 41 semanas de gestação procurou-se investigar, 

especificamente, se o tipo de parto estava associado com a resposta de stress maternal e 

fetal. Foram excluídas aquelas senhoras que apresentavam uma série de patologias 

como hipertensão, eclampsia, diabetes, doenças crónicas e as que tinham tido um parto 

induzido ou uma ruptura prematura da membrana fetal. Consideraram-se os partos 

normais sem dor relevante, partos normais com analgesia epidural, cesariana electiva e 

parto instrumentado (ventosas) com e sem analgesia epidural. As amostras sanguíneas 

foram retiradas à mãe e à criança imediatamente após o parto. Os resultados mostravam 

que as concentrações de Epinefrina, Norepinefrina, Adrenocorticotropina, Cortisol e 

beta-endorfina no sangue era significativamente menores no caso da cesariana electiva, 

do que no parto normal vaginal sem dor relevante, vaginal com epidural e parto com 

extracção por ventosas. Os níveis de cortisol eram significativamente mais baixos nos 

partos vaginais com epidural do que partos normais sem epidural sem dor relevante. Em 

relação à criança, verificaram que as concentrações de epinefrina, noradrenalina e 

cortisol eram significativamente mais baixas nas cesarianas em relação aos outros tipos 

de parto descritos. As crianças nascidas por parto vaginal com epidural ou extracção 

com ventosas, tinham níveis significativamente mais altos de epinefrina do que crianças 

com parto normal sem dor relevante. 

O trabalho desenvolvido por Mears et al. (2004) no hospital universitário de Galway, 

Irlanda, apresentou resultados algo semelhantes aos estudos atrás descritos. Numa 

amostra constituída por 98 crianças, foi-lhes retirado sangue da veia do cordão 

umbilical imediatamente após o parto. O cortisol foi medido a partir dessa amostra. 

Verificou-se que o tipo de parto era um preditor independente dos níveis de cortisol da 

criança. As crianças nascidas por cesariana electiva eram as que tinham menores níveis 

de cortisol, enquanto os mais altos eram nos partos instrumentados. As gestantes que 
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sofriam de hipertensão, diabetes mellitus, anomalia congénita, restrição do crescimento 

intrauterino, gravidez múltipla, hemorragia antepartum foram excluídas do estudo. A 

analgesia epidural não tinha relação com os níveis de cortisol da criança.  

Em claro contraste com estes achados estão os resultados obtidos pelos polacos 

Ochedalski e  Lachowicz (2004).  Este estudo envolveu 35 mulheres, divididas em dois 

grupos: um grupo em que o tipo de parto era a cesariana electiva e outro grupo em que o 

tipo de parto era o parto normal induzido por ocitocina. O tempo de gestação variava 

das 39 às 42 semanas. Dezoito mulheres eram primigrávidas. Não revelavam risco 

médico assinalável. As medições hormonais (CRH, DHEA, ACTH, Cortisol) maternas, 

através de amostra sanguínea, foram realizadas em três momentos: dois dias antes do 

parto, durante o parto e dois dias após o parto. Foi também recolhida amostras 

sanguíneas da veia e artéria umbilical, logo após o nascimento. Os resultados 

mostraram, em relação às mães, que os valores do cortisol eram muito semelhantes nos 

dois grupos dois dias antes do parto, durante o parto subiram nos dois grupos e 48 horas 

depois desceram novamente, nos dois grupos. Verificou-se uma diferença significativa 

nos níveis de ACTH dos grupos, durante o parto, com o parto por indução de ocitocina 

a apresentar os valores mais elevados. Os valores de CRH apresentavam diferenças 

significativas entre grupos no momento do parto, mas os valores mais altos neste caso a 

pertencerem ao grupo do parto por cesariana electiva. No que se refere aos valores da 

criança, o CRH e cortisol estava mais alto na veia e artéria umbilical dos bebés do grupo 

da cesariana, em relação ao outro grupo do parto normal induzido por ocitocina. 
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Estudo Empírico 
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Objectivos e conceptualização do estudo 

 

O estudo centra-se essencialmente na ideia de que o stress precoce, nomeadamente o 

facto de a criança ser alvo de um parto complicado, ou presença de ansiedade/depressão 

materna no período da gravidez, pode desregular o sistema neuroendócrino da criança, 

provocando alterações nos níveis de cortisol, hormona glucocorticóide associada à 

resposta fisiológica de stress. 

No que diz respeito à mãe, pretendemos investigar se os níveis de ansiedade e depressão 

na gravidez e o tipo de parto, influenciam os valores de cortisol presentes no parto, bem 

como se existe uma relação entre os níveis de cortisol maternos e os níveis de cortisol 

do bebé. 

 Como já foi explicado anteriormente, existe evidência na literatura de que a 

desregulação do sistema neuroendócrino da criança pode causar um aumento da 

vulnerabilidade da criança a desenvolver dificuldades psicológicas no médio/longo 

prazo.  

Os objectivos do estudo empírico são, primeiramente, investigar o impacto do tipo de 

parto e níveis de ansiedade/depressão materna na gravidez, no cortisol do bebé e da 

mãe. Em segundo lugar investigar sobre uma eventual relação entre cortisol do bebé e 

cortisol materno. Num terceiro momento, procurando centrar a atenção no cortisol do 

bebé, pretendemos testar se as variáveis tipo de parto e ansiedade/depressão materna 

tem valor preditivo em relação ao cortisol da criança. 

As variáveis independentes do estudo são o tipo de parto, a ansiedade e depressão 

materna na gestação. As variáveis dependentes são o cortisol do bebé e da mãe no parto. 

Com base nestes objectivos hipotetizou-se num primeiro momento que um parto mais 

complicado (partos instrumentados), resultaria em maiores níveis de cortisol da criança 

e da mãe no período neonatal. Num segundo momento colocou-se a hipótese de que 

existe uma correlação positiva entre cortisol materno e cortisol do bebé. 

Num terceiro momento hipotetizou-se que o tipo de parto prediz os valores de cortisol 

do recém-nascido. Num quarto momento investigou-se a existência de um efeito 

cumulativo entre ansiedade e depressão materna e tipo de parto, na predição dos níveis 

de cortisol do bebé. 
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Método 

 

Amostra 

 

A amostra é constituída por 97 mulheres primíparas, com idades compreendidas entre 

os 16 e 40 anos, na sua maioria caucasianas e católicas. A escolaridade das mães, em 

média, era de 11 anos, a maioria estava empregada e era casada ou vivia com o pai da 

criança. A grande maioria das mulheres morava com o marido e poucas viviam com o 

marido e outros parentes ou sozinha. Quanto ao tipo de parto, a maioria teve um parto 

por cesariana (47.2%), seguido do parto normal/vaginal (37.2%) e parto por 

fórceps/ventosas (15.3%). Metades das crianças nascidas eram do sexo feminino e a 

outra metade do sexo masculino. Nasceram com uma idade gestacional entre as 34 e 40 

semanas e o seu peso variava entre 2,060g e 3970g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Tabela 1 

Características sociodemográficas da mãe 

 

 Mães (n= 97) (%) 

Idade 

   16-18 

   19-28 

   29-39 

   ≥40 

Educação 

   <9 

   9-12 

   >12 

Ocupação 

   Empregado 

   Desempregado 

   Estudante 

   Dona de Casa 

   Outro 

Estatuto Marital 

   Casada 

   Vive com companheiro 

   Solteira 

 

10.3 

49.8 

39.2 

1.0 

 

20.5 

56.6 

22.9 

 

80.4 

11.3 

6.2 

1.0 

1.0 

 

59.8 

28.9 

11.3 
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Tabela 2 

Características sociodemográficas do bebé 

 bebé (n= 100) (%) 

Sexo 

   M 

   F  

Peso à nascença (g) 

   <2500 

   2500-3000 

   >3000 

Tipo de parto 

   Normal 

   Cesariana 

   Ventosas/Fórceps 

Anestesia 

   Sem anestesia 

   Epidural 

   Geral 

Semanas de gestação 

   <35 

   35-40 

   >40 

 

 

16 

17 

 

3 

7 

23 

 

37.5 

47.2 

15.3 

 

9.1 

78.8 

12.1 

 

3.1 

65.7 

31.2 
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Procedimento 

 

Os participantes foram seleccionados aleatoriamente na Maternidade Júlio Diniz (Porto, 

Portugal). Os critérios de exclusão foram os seguintes: não saber ler nem escrever a 

língua portuguesa e gestação múltipla. Às mães, quando contactadas, eram explicados 

os procedimentos do estudo e 90% destas concordaram em participar, depois de 

assinarem um consentimento informado. Entre a vigésima primeira e a vigésima oitava 

semana, ou seja, cerca de 3 meses antes do parto, as participantes preenchiam um 

questionário socio-demográfico e respondiam ao STAI e EPDS e era colhida uma 

amostra de urina de 24 horas. Mais tarde, nas 48 horas após o parto, era colhida uma 

nova amostra de urina da mãe e também do bebé. As amostras de urina eram guardadas 

a uma temperatura de 20ºC negativos e depois analisadas num laboratório, usando uma 

técnica de radioimunoensaio, mediante tecnologia quimiolumeniscente. Este método 

envolve uma análise quantitativa das reacções antigene-anticorpo, permitindo medidas 

precisas na ordem dos nanogramas ou pictogramas. Uma quantidade fixa de antigene é 

imobilizada num suporto sólido. Adiciona-se uma quantidade fixa de anticorpo marcado 

específico, misturando com a amostra a ser testada. Após um período de incubação 

(37º) o anticorpo marcado que não se ligou à fase sólida e o antigene solúvel são 

removidos por lavagem e faz-se a medida da radioactividade da fase sólida. 

Procedimentos estatísticos 

O Inventário da Ansiedade Estado-Traço, STAI (Spielberg et al. 1970) é um 

questionário de auto relato de 20 itens construído para medir a ansiedade em duas 

dimensões básicas. Uma condição temporária de ansiedade e a mais geral e duradoura 

condição ansiosa, a ansiedade traço. Este instrumento tem sido administrado em vários 

estudos durante a gravidez. A versão portuguesa usada neste estudo mostrou uma boa 

consistência interna (alpha de cronbach 0.87 e 0.88). Os autores aconselham a que se 

considere uma pontuação acima de 45 para níveis de ansiedade considerados altos. 

A escala de depressão pós-natal de Edimburgo (EPDS) (cox et al. 1987) é um 

questionário de auto relato com posto por dez itens numa escala de likert (0-3) criado 

para avaliar a depressão na gravidez e no pós-parto. A versão portuguesa do EPDS 

mostrou um bom índice de consistência interna (alpha de cronbach= 0.85). Uma 
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pontuação igual ou superior a 10 indica a presença de um episódio depressivo major 

com uma sensibilidade de 65% e uma especificidade de 96% (Areias et al. 1996). 

 

Resultados 

 

No que diz respeito à análise estatística dos resultados, foram calculadas médias, 

desvios padrões, coeficientes de correlação, análises de variância (ANOVA) e análises 

de regressão. 

Com este propósito, utilizou-se o programa informático Statistical package for social 

sciences (SPSS), versão 14.0 para Windows. 

Num primeiro momento foi feita uma análise exploratória de dados, relativamente à 

variável cortisol do bebé e da mãe, para permitir visualizar a média e desvio padrão e 

avaliar sobre os pressupostos de utilização de estatística paramétrica, nomeadamente o 

tipo de distribuição dos valores de cortisol do bebé e homogeneidade das variâncias. 

Verificou-se que estes pressupostos não estavam cumpridos, pelo que se optou pela 

transformação das variáveis descritas, fazendo novamente correr uma análise 

exploratória de dados, mas desta vez com as variáveis transformadas. Com a 

transformação, as variáveis cortisol do bebé e cortisol da mãe passaram a cumprir os 

pressupostos para o uso da estatística paramétrica. 

 

Tendo em conta as nossas hipóteses decidimos realizar análises de variância, 

correlações, seguida de uma análise de regressão múltipla do tipo hierárquica. 

Utilizando este último tipo de análise procuramos analisar em que medida o tipo de 

parto e a ansiedade/depressão materna na gravidez explicam a variação dos valores de 

cortisol da criança e se existe um efeito cumulativo entre estas variáveis na explicação 

dos valores de cortisol. É necessário ter em atenção que, nesta análise, a variável tipo de 

parto é do tipo categorial, pelo que se tornou evidente a necessidade de transformar as 

categorias em variáveis mudas (dummy variables). Em termos de interpretação dos 

resultados, os coeficientes da regressão das variáveis mudas não sofrem alteração em 

relação às variáveis intervalares. 
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Análise de Variância do cortisol do bebé em função do tipo de parto 

A análise de variância univariada para comparação das médias do cortisol do bebé 

mostra que não existem diferenças significativas entre os vários grupos. 

 

 

                                          Descritivo cortisol bebé (μg) 

                                          Tabela 3 

 

 

 

 

 

Tabela 4 

Cortisol do bebé, em função do tipo de parto 

 

 

 

 

 

 

 

 N Média Desvio 

padrão 

Erro 

Padrão 

Parto normal 23 6.47 8.55 1.78 

Parto Cesariana  6.92 7.18 1.31 

Parto 

Fórceps/Ventosas 

30 

10 

 

4.36 

 

3.09 

 

.98 

Total 63 6.35 7.23 .91 

 Soma dos 

quadrados 

G.L. Quadrados 

médios 

F P 

Entre grupos 

Dentro dos grupos 

10.415 

10.447 

62 .031 

.174 

.180 .836 
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Análise de variância do cortisol da bebé, em função da ansiedade e depressão na gestação 

A análise de variância univariada para comparação das médias do cortisol do bebé 

mostra que não existem diferenças significativas entre os vários grupos. 

     

                              

                           Tabela 5 

                            Descritivos Ansiedade/ Depressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Média Desvio 

padrão 

Erro 

Padrão 

Sem ansiedade nem 

depressão 
30 5.02 8.26 1.51 

Sem ansiedade e 

com depressão 
6 4.24 1.84 .75 

Com ansiedade e 

sem depressão 

Com ansiedade e 

com depressão 

4 

 

9 

5.42 

 

5.58 

4.69 

 

3.87 

2.34 

 

1.29 

Total 49 5.06  6.75 .96 
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Tabela 6 

Cortisol do bebé, em função da ansiedade e depressão na gestação 

 

 

Análise de variância do cortisol da mãe, em função do tipo de parto 

A análise de variância univariada para comparação das médias do cortisol da mãe 

mostra que não existem diferenças significativas entre os vários grupos. 

 

 

                                 Tabela 7 

                                 Descritivos cortisol mãe (μg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soma dos 

quadrados 

G.L. Quadrados 

médios 

F P 

Entre grupos 

Dentro dos grupos 

Total 

.386 

7.04 

7.42 

3 

45 

48 

.13 

.16 

.822 .488 

 N Média Desvio 

padrão 

Erro 

Padrão 

Parto normal 

Parto Cesariana 

Parto 

Fórceps/Ventosas 

16 

26 

 

7 

62.85 

60.53 

 

54.13 

33.86 

35.49 

 

25.32 

8.47 

6.96 

 

9.57 

     

Total 49 60.37 33.2 4.74 
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Tabela 8 

Cortisol da mãe, em função do tipo de parto 

 

 

 

Análise de variância do cortisol da mãe, em função da ansiedade e depressão na gestação 

A análise de variância univariada para comparação das médias do cortisol da mãe 

mostra que não existem diferenças significativas entre os vários grupos. 

 

                             Tabela 9 

                             Descritivos Ansiedade/Depressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soma dos 

quadrados 

G.L. Quadrados 

médios 

F P 

Entre grupos 

Dentro dos grupos 

Total 

.014 

2.71 

2.73 

2 

47 

48 

.007 

.059 

.116 .891 

 N Média Desvio 

padrão 

Erro 

Padrão 

Sem ansiedade 

nem depressão 

25 66.08 

 

39.27 

 

 

7.85 

Sem ansiedade e 

com depressão 

6 58.23 35.84 14.6 

 

Com ansiedade e 

sem depressão 

Com ansiedade e 

com depressão 

3 

 

4 

34.6 

 

37.3 

21 

 

5.88 

12.12 

 

2.94 

Total 38 56.7 36.1 5.85 
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Tabela 10 

Cortisol da mãe, em função da ansiedade e depressão na gestação 

 

 

 

 

Medidas de associação envolvendo cortisol materno e cortisol do bebé 

Tabela 11 

Correlação entre medidas 

Medida Cortisol Bebé 

Cortisol Gravidez .175 

Cortisol Parto .132 

 

Não existe relação estatisticamente significativa entre o cortisol materno e o cortisol do bebé. 

 

 

 

 

 Soma dos 

quadrados 

G.L. Quadrados 

médios 

F P 

Entre grupos 

Dentro dos grupos 

Total 

.244 

2.32 

2.56 

3 

34 

37 

.08 

.07 

1.192 .327 
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Modelos Preditivos do cortisol do bebé 

 

Nesta secção apresentamos uma regressão múltipla do tipo hierárquica, uma variante da 

regressão múltipla básica que permite testar determinados preditores, 

independentemente da influência de outros. De um modo geral, neste tipo de análise, as 

variáveis preditoras são seleccionadas com base em evidências provenientes da 

literatura, e o experimentador decide assim em que ordem os preditores são inseridos no 

modelo (Field, 2005). 

De acordo com os nossos objectivos, num primeiro momento, pretendemos averiguar 

em que medida a variável tipo de parto determina a variação dos níveis de cortisol do 

bebé, no período imediatamente após parto. Num segundo momento adiciona à variável 

tipo de parto, as variáveis ansiedade e depressão materna na gravidez. Assim, 

pretendemos verificar se existe um efeito cumulativo entre a variável tipo de parto e a 

ansiedade e depressão no período da gravidez na explicação dos valores de cortisol do 

bebé. As variações do valor de Rquadrado permitem aferir quanto poder preditivo é 

adicionado ao modelo. 

Tabela  12 

Cortisol do bebé em função do tipo de parto 

 

 

 

Variável Dependente: Cortisol do bebé R = 0 01       R² = 0.00 

Modelo 1 B Erro 

Padrão 

  T P 

Tipo de parto 

 

 

0.50 

 

 

0.12 

 

 

  5.42 0.000 
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Tabela 13 

Cortisol do bebé em função tipo de parto, da ansiedade e depressão materna 

 

 

 

 

Tabela 14 

Análise de Variância 

 

 

A análise da tabela 12 revela que em relação à variável cortisol do bebé, a variável tipo de parto 

não explica de todo a variância total. O F estatístico não é significativo.  

 

A análise da tabela 13 revela que, adicionadas ao modelo as variáveis ansiedade e depressão na 

gravidez, não se verifica qualquer efeito adicional na explicação dos valores de cortisol do bebé. 

 

Variável Dependente: Cortisol do bebé R = 0. 20       R² = 0.04 

Modelo 2 B Erro 

Padrão 

  T P 

Tipo de parto, 

Ansiedade e 

Depressão 

0.26 0.22   1.17 0.25 

 Soma dos 

quadrados 

G.L.  F P 

Modelo 1 

Modelo 2 

7.42 

7.42 

48 

48 

 0.003 

0.45 

0.99 

0.77 
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Discussão 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

1) Não existem diferenças significativas no cortisol do bebé, em função do tipo de 

parto e dos níveis de ansiedade/depressão materna na gravidez. 

2) Não existem diferenças significativas no cortisol materno no parto, em função 

em função do tipo de parto e dos níveis de ansiedade/depressão materna na 

gravidez. 

3) Não existe relação entre cortisol do bebé e cortisol materno. 

4) O tipo de parto não prediz os valores de cortisol do bebé à nascença. 

5) O tipo de parto acrescidos dos níveis de ansiedade e depressão materna no 

período da gravidez não adicionam qualquer valor preditivo na explicação dos 

valores de cortisol à nascença. 

 

 

Ao contrário daquilo que tem sido explicitado na literatura os resultados não 

mostram, portanto, qualquer relação entre o tipo de parto, ansiedade/depressão 

materna e o cortisol do bebé à nascença. O mesmo se verifica em relação ao cortisol 

materno.  

A proporção da variância explicada pelos modelos de regressão é quase nula. Estes 

resultados vêm no sentido de infirmar as nossas hipóteses. 

A maioria dos estudos sobre o tema até à data, mostram que existem diferenças 

significativas nos níveis de cortisol da criança e da mãe, de acordo com o tipo de 

parto por que passaram (Vogl et al. 2006; Taylor et al. 2000; Mears et al. 2004; 

Gitau et al. 2001). Estes autores relatam que os partos mais stressantes são os partos 

instrumentados. Em posição intermédia estão os partos vaginais. Os partos menos 

stressantes são as cesarianas. 

Um estudo de Ochedalski & Lachowicz (2004) reporta resultados divergentes, 

considerando dois grupos de mães/bebés, em que os nascimentos se deram por parto 

normal e outro grupo por cesarianas, os bebés nascidos por cesariana eram os que 
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apresentavam níveis mais elevados de cortisol. Neste estudo, o cortisol da mãe (no 

parto) não apresentou diferenças significativas, conforme o tipo de parto. 

Verificou-se no presente estudo uma ausência de correlação entre cortisol da criança 

e cortisol materno, ao contrário de Gitau et al. (1998) que encontraram uma relação 

positiva entre as concentrações de cortisol fetal e cortisol materno na 13ª e 35ª 

semana. No entanto o cortisol da mãe pode, neste contexto, não ser o responsável 

pelo aumento do cortisol infantil. Factores independentes, como o CRH placental 

pode ser a causa desta subida do cortisol infantil. 

Encontramos apenas um estudo que se fosse mais longe nos objectivos e 

investigasse o tipo de parto como preditor do cortisol da criança. Estes 

investigadores encontraram que o tipo de parto era um preditor independente dos 

níveis de cortisol da criança. (Mears et al. 2004). 

Pretendíamos explorar estes resultados divergentes em relação ao impacto do tipo de 

parto e ir um pouco mais além, investigando sobre um possível efeito aditivo da 

ansiedade e depressão materna na gravidez na explicação do cortisol da criança. Na 

literatura havia fundamento para o fazer, dado existirem evidências que, de uma 

forma independente, tanto o tipo de parto como a ansiedade/depressão materna 

podiam causar impacto no eixo HPA da criança (Glover, 2002; Gitau et al. 2001; 

Mears et al. 2001). Mais, estavam descrita relação entre ansiedade na gravidez e 

complicações obstétricas (McDonald, 1963). Os nossos resultados mostram-se 

portanto contrários aquilo que dizem a maioria dos autores. O propósito específico 

de estabelecer, de alguma forma, o cortisol como marcador neurobiológico das 

diferenças de stress conforme o tipo de parto, não se revelou possível.  

Existem na nossa opinião várias explicações possíveis para os resultados obtidos. A 

primeira diz respeito a possíveis insuficiências metodológicas, como o tipo de 

medição do cortisol, e o não controlo de variáveis que se podem revelar capazes de 

interferir nos níveis de cortisol. Essas variáveis são, por exemplo a anestesia no 

parto, o uso de cafeína, de chá preto e de patologias do sono que provoquem uma 

alteração no tempo e na qualidade do sono. A medição do cortisol foi efectuada a 

partir da urina, o que não permite distinguir a fracção de cortisol activo da fracção 

de cortisol inactivo (cortisol ligado à proteina globulina). Não é possível deste modo 

determinar qual a fracção de cortisol (cortisol livre) que verdadeiramente interfere 
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com o sistema neuroendócrino da criança. Esta limitação aplica-se tanto às medições 

através da urina como às medições sanguíneas, usadas por todos os estudos atrás 

descritos (Vogl et al. 2006; Taylor et al. 2000 ; Mears e tal. 2004;Gitau et al. 2001; 

Ochedalski e Lachowicz, 2004). Hoje em dia, a melhor opção na medição desta 

hormona é o cortisol salivar, porque permite conseguir a fracção do cortisol livre e é 

uma técnica não invasiva, o que é uma vantagem quando se trata de investigações 

com crianças. Ainda sobre a medição do cortisol (cortisol 24 horas), é necessário ter 

em conta que estas podiam ocorreram numa janela de 48 horas, o que permitiu que, 

em alguns casos, as medições não fossem iniciadas no período imediatamente após 

o parto. Por outras palavras, os valores de cortisol do bebé ao primeiro dia, podiam 

não ser os mesmos que os valores ao segundo dia. 

Optamos por não considerar o efeito da anestesia nos níveis de cortisol por duas 

razões: a primeira é que isso dividiria a nossa amostra em subgrupos adicionais, que 

conjugassem tipo de parto e tipo de anestesia, criando grupos demasiado reduzidos 

para utilização de estatística paramétrica, nomeadamente as análises de regressão. A 

segunda razão prende-se com haver evidência na literatura de que a variável tipo de 

anestesia não interfere com os valores de cortisol da criança (Mears et al. 2004). 

A segunda explicação refere-se à grande complexidade da resposta fisiológica ao 

stress que dificilmente será bem entendida apenas através da monitorização do 

cortisol. Por si só, o cortisol não é suficiente para explicar a resposta de stress, dada 

a diversidade de hormonas que participam nessa resposta. A resposta ao stress está 

dependente da libertação da hormona adreconorticotropina, mas também da 

libertação de adrenalina e noradrenalina ao nível dos órgãos por acção do sistema 

nervoso simpático. Para além disso, vários factores adicionais modelam os níveis de 

cortisol. Esses factores são os neuropeptidos, neurotransmissores, opióides, factores 

de crescimento, citoquinas, adipoquinas, que modelam a libertação de 

glucocorticoides e são independentes da acção da adrenocorticotropina (Hellhammer 

et al. 2009). Estudos futuros sobre a resposta fisiológica a stress precoce na criança 

deverão ter em conta todas estas interacções. 
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Conclusão 

Em resumo, as ideias mais importantes que sobressaem deste estudo são as 

seguintes: Os níveis de cortisol não variavam de forma significativa conforme o tipo 

de parto e o nível de ansiedade e depressão materna na gravidez. De igual forma, 

não havia ligação entre os valores de cortisol materno e cortisol da criança, 

denunciando possíveis mecanismos diversos de regulação desta hormona na criança 

e na mãe. O cortisol, hormona glucocorticóide, não parece por si só ser capaz de 

explicar a grande complexidade da resposta fisiológica ao stress. 

Estudos futuros deverão ter muita atenção na escolha e monitorização das hormonas 

ligadas ao stress, procurando incorporar nas novas investigações todas aquelas 

hormonas que se revelem importantes na resposta fisiológica ao stress, tendo em 

atenção o tipo de medição a levar a cabo, bem como o timing em que ela é feita. 
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