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The puerperium is considered a period of great changes for women, therefore the 
puerperal woman becomes vulnerable to the appearance of psychiatric disorders, with 
Postpartum depression (PPD) being the main one. The diagnosis of PPD can often be 
neglected or occur late, as there is no specific physiological pattern. Given this 
perception, the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) is a tool capable of 
identifying the depressive symptoms that manifest after delivery. The study aimed to 
identify the number of postpartum women in a UBS who may have signs/symptoms of 
postpartum depression, using the Edinburgh Scale, thus enabling the identification of 
depression early. Quantitative study carried out in a municipality in the Midwest of 
Santa Catarina, in a Basic Health Unit (UBS), from February 2020 to April 2020. The 
sample consisted of 35 women who answered the EPDS and a questionnaire that 
traced the profile of these puerperal women after their children's childcare consultation. 
The results found demonstrate that the use of the scale made it possible to identify the 
symptoms of PPD, so that it could be diagnosed and performed early. It is concluded 
that in the context in which it was applied, the scale acted as a valid and efficient 
instrument, as it is fast to apply and has a low cost, and can be implemented in the 
primary care network.

Keywords: Depression. Edinburgh Postnatal Scale. Care.
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão é considerada 

um problema de saúde pública mundial, resultante da complexa interação de fatores 

sociais, psicológicos e biológicos, sendo apontado como um transtorno mental comum 

na atenção primária em saúde (DARÉ; CAMPONI, 2016).

Na maior parte dos casos a depressão é evidenciada por tristeza, perda de 

interesse ou prazer, sentimento de culpa ou baixa autoestima, distúrbios do sono ou 

do apetite, sensação de cansaço e falta de concentração (STOBAUS; BROCCHI; 

BUSSAB, 2018). Esta doença pode acometer homens e mulheres, sendo o grupo 

feminino o qual desenvolve a depressão pós-parto, sofrimento psicológico que se 

manifesta durante o puerpério, e que traz inúmeros prejuízos para mulher e família 

(MORAES et al., 2006).

A OMS demonstra que o índice de pessoas com sintomas relativos à depressão 

é de mais de 350 milhões em todo o mundo, sendo o Brasil o primeiro lugar no ranking 

da prevalência da doença em países em desenvolvimento (WHO, 2012 apud 

CAMPOS; RODRIGUES, 2015). 

No manual da Classificação Internacional das Doenças, (CID) a depressão é 

classificada quanto à intensidade e predomínio de tipos de sintomas com a finalidade 

de identificar a gravidade da doença e o nível de comprometimento do indivíduo 

acometido (CAMPOS; RODRIGUES, 2015). Em relação à epidemiologia e a etiologia 

estudos indicam maior prevalência de depressão na população feminina, com relação 

a faixa etária há maior ocorrência após os 24 anos, aspectos sociais indicam que 

menor renda, desemprego, baixo nível de escolaridade e separação conjugal também 

são fatores de risco (HOLMES, 2001 apud CAMPOS; RODRIGUES, 2015). 

Fatores relacionados à maior prevalência da depressão na população feminina 

são: psicossociais, ligados a dependência financeira, multiplicidade de papéis, 

problemas conjugais e familiares, história de distúrbios emocionais, como estresse e 

ansiedade, alterações hormonais (FIGUEIRA; DINIZ; SILVA-FILHO, 2011 apud 

CAMPOS; RODRIGUES, 2015). A depressão é considerada uma das doenças que 

mais gera gastos na saúde da mulher e afastamentos do trabalho (FIGUEIRA; DINIZ; 

SILVA-FILHO, 2011 apud CAMPOS; RODRIGUES, 2015). Dentre as expressões dos 

transtornos depressivos nessa população encontram-se dados sobre o período da 

gravidez e a incidência e recorrência de depressão (POLES et al., 2018). Por ocasião 



do nascimento de um bebê, o período pós-parto é um evento estressor em potencial 

com comorbidade altamente associada à depressão (LIMA et al., 2017). As alterações 

de humor características do pós-parto têm uma grande influência relacionado à 

gravidade e comprometimento da puérpera, sendo eles: o baby blues ou tristeza 

materna, a depressão pós-parto e a psicose pós-parto (SIT et al., 2009 apud 

CAMPOS; RODRIGUES, 2015). Para o diagnóstico diferenciado tem-se, o baby blues

como um quadro transitório que não se configura como transtorno e acomete em torno 

de 50% a 85% das mães até dez dias após o parto (SIT et al., 2009 apud CAMPOS; 

RODRIGUES, 2015). É caracterizado por um quadro melancólico, com disforia, choro 

frequente, ansiedade, irritabilidade e dependência (SIT et al., 2009 apud CAMPOS; 

RODRIGUES, 2015). Há hipóteses de que esse quadro seja desencadeado devido à 

intensa mudança dos níveis hormonais característicos do pós-parto, somada ao 

estresse do parto e às novas obrigações da maternidade (SIT et al., 2009 apud 

CAMPOS; RODRIGUES, 2015).

A psicose pós-parto é um quadro mais grave que acomete uma em cada 1.000 

mães (SCHARDOSIM; HELDT, 2011 apud CAMPOS; RODRIGUES, 2015). Ocorre 

nas primeiras duas semanas após o nascimento do bebê, os sintomas envolvem 

ansiedade severa, alucinações e delírios, exigem acompanhamento terapêutico e 

medicamentoso intensivo além de supervisão por conta da possibilidade de suicídio 

ou agressões ao bebê (SCHARDOSIM; HELDT, 2011 apud CAMPOS; RODRIGUES, 

2015).

Apesar da existência de diversos estudos sobre aspectos epidemiológicos e 

clínicos sobre a DPP, em muitas situações o diagnóstico não é feito de forma precoce 

e adequada devido a motivos de julgamento errôneo da mulher, por exemplo: a mulher 

age com descaso em relação aos sintomas sentindo-se culpada pelo humor 

depressivo após o parto, isto faz com que ela crie um falso pensamento de ser uma 

péssima mãe, por ter sentimentos de infelicidade e insatisfação mediante o 

nascimento de seu filho (DINIZ et al., 2010).

Diante desses aspectos surgiram os questionamentos, sendo o principal:

Quantas puérperas desenvolvem depressão pós-parto em uma UBS? E outros 

surgiram posteriormente: Como é realizado a identificação da depressão pós-parto 

nas Unidades Básicas de Saúde? Existe um instrumento utilizado nas UBS capaz de 

reconhecer quando uma puérpera encontra-se em sofrimento mental?



Para responder aos questionamentos elaborou-se o objetivo geral deste estudo 

que é identificar número de puérperas em uma UBS que podem possuir 

sinais/sintomas de depressão pós-parto, através da escala de Edimburgo, 

possibilitando assim a identificação da depressão precocemente; e como objetivos 

específicos: analisar os fatores que contribuem para depressão pós-parto, trançando 

um perfil das puérperas participantes; aplicar escala de Edimburgo nas puérperas; 

identificar os sinais de depressão pós-parto.

De acordo com Leonel (2016), a depressão pós-parto acomete muitas 

mulheres, mais de 25% das mães no Brasil e causa grandes malefícios no 

relacionamento da mãe para com bebê, em relação ao vínculo, adaptação da nova 

rotina, não somente da mãe, mas os demais familiares também. Porém atualmente

não é utilizado nas unidades básicas de saúde um instrumento que seja capaz de 

reconhecer e identificar o sofrimento psíquico o qual as mulheres passam após o 

nascimento de seu filho. 

Portanto é possível inferir que é fundamental que tenha uma proposta aplicada 

de maneira rotineira que seja possível avaliar o estado de sofrimento psicológico em 

que a puérpera se encontra, assim consequentemente diagnosticando precocemente 

a depressão pós-parto, para que posteriormente ocorra um acompanhamento e 

tratamento efetivo.
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1.1 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Foi definido na Conferência Internacional de Alma-Ata que a Atenção Primária 

à Saúde (APS), no Brasil definida como atenção básica, seria responsável pela 

solução dos principais problemas de saúde da comunidade nos níveis preventivo, 

curativo, reabilitação e promoção (CAMPOS et al., 2011).

A Atenção Básica ou Atenção Primária à saúde é a principal porta de entrada 

do sistema de saúde, inicia-se com o ato de acolher, escutar e oferecer resposta 

resolutiva para a maioria dos problemas de saúde da população, minimizando danos 

e sofrimentos e responsabilizando-se pela efetividade do cuidado (BRASIL, 2011 apud 

FIGUEIREDO, 2011). Para isso, é necessário que o trabalho seja realizado em equipe, 

de forma que os saberes se somem e possam se concretizar em cuidados efetivos 

dirigidos a população (BRASIL, 2011 apud FIGUEIREDO, 2011).

No Brasil, o Ministério da Saúde adota, desde 1994, a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) para estruturar os sistemas municipais de atenção básica visando 

reordenar e promover a transformação do modelo biomédico tradicional de atenção e 

racionalizar a utilização dos demais níveis assistenciais (CAMPOS et al., 2011).

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe multiprofissional, 

de acordo com a PNAB/2017 as equipes são divididas entre Equipe de Saúde da 

Família (ESF): médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde e/ou agente de endemias (BRASIL, 2017). Em locais com 

população vulnerável é obrigatório a cobertura de 100% da população (BRASIL, 

2017). Em áreas de risco e vulnerabilidade social um agente deve ser responsável por 

no máximo de 750 pessoas (BRASIL, 2017). O número de Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) fica a critério da gestão municipal, não é mais obrigatório o quantitativo 

de quatro (4) ACS/ESF (BRASIL, 2017). Equipe da Atenção Básica (EAB): médico, 

enfermeiro, auxiliares e/ou técnicos de enfermagem, podem ou não agregar a equipe: 

dentistas, auxiliar ou técnico de saúde bucal, ACS e Agentes de Combate a Endemias 

(ACE) (BRASIL, 2017).  A carga horária mínima por categoria deve ser de 10 horas, 

com no máximo três (3) profissionais por categoria (BRASIL, 2017). A distribuição de 

carga horária é de responsabilidade do gestor (BRASIL, 2017).

A ideia de que os cuidados na Atenção Básica são simples há muito tempo 

deixou de ser realidade, estes são complexos e precisam ter um foco voltado as 
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necessidades de saúde da população, em nível individual e/ou coletivo, de forma que 

as ações sejam efetivas na saúde e na autonomia das pessoas e nos determinantes 

de saúde da comunidade (BRASIL, 2011 apud FIGUEIREDO, 2011).

Entender a complexidade como um campo entre os espaços da 
centralização, que tende ao totalitarismo absolutista da certeza, com uma 
unicidade que põe em risco as propriedades de seus componentes originais; 
e da descentralização, que tende à dispersão atomizada e caótica da  
completa incerteza e individualidade, parece ser muito útil na APS (atenção 
primária à saúde), tanto nos microprocessos da prática quanto nos 
macroprocessos da política. (GUSSO; LOPES; DIAS, 2019, p. 51)

Com o avanço notável da tecnologia atualmente em todas as áreas, a 

tecnologia em saúde é definida como toda forma de conhecimento que pode ser 

utilizada para alcançar resolutividade e/ou minimizar os problemas de saúde de 

indivíduos ou comunidades (BRASIL, 2006, apud LIMA; JESUS; SILVA, 2018). É 

designado com intervenções utilizadas para promoção, prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de doenças (LIMA; JESUS; SILVA, 2018). Os exemplos de tecnologias em 

saúde são os fármacos, equipamentos, procedimentos e os sistemas de informação 

que promovem organização e suporte/base de dados dentro dos quais os cuidados e 

procedimentos com a saúde são oferecidos (LIMA; JESUS; SILVA, 2018).

A humanização da assistência, dentro desse contexto tecnológico, regride, já 

que os recursos aumentam cada vez mais, e isso pode interferir nas relações 

humanas, de forma a propiciar a supremacia da técnica sobre o aspecto afetivo  

caracterizando uma abordagem tecnicista, o que facilita o esquecimento de que está 

se cuidando de seres humanos (FERREIRA, 2007 apud LIMA; JESUS; SILVA, 2018).

Os profissionais de enfermagem sofrem cotidianamente o impacto desse 

descompasso, principalmente porque a abordagem humanística da profissão tem 

como prioridade o cuidado humano na interação estabelecida entre o profissional e o 

paciente (LIMA; JESUS; SILVA, 2018).

1.2 SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA

A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso 

das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demandam cuidado em 

saúde mental (BRASIL, 2004). Neste ponto de atenção, as ações são desenvolvidas 

primeiramente em um território que abrange a unidade básica de saúde sendo ele 

conhecido, possibilitando aos profissionais de saúde uma proximidade para conhecer 

a história de vida das pessoas (BRASIL, 2004). O cuidado em saúde mental na 
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Atenção Básica é bastante estratégico pela facilidade de acesso das equipes aos 

usuários e vice-versa. Por estas características, é comum que os profissionais de 

saúde se encontrem a todo o momento com pacientes em situação de sofrimento 

mental (BRASIL, 2004).

Existem diversos termos a serem atribuídos ao indivíduo que necessita de 

acompanhamento e cuidados das equipes de saúde por conta da doença mental, são 

elas: sofrimento mental, sofrimento psíquico, transtorno mental, transtorno psíquico. 

Estas expressões são sinônimas, porém nesta monografia será utilizado o termo 

sofrimento mental por ser mais adequado em relação a depressão (GONÇALVES et 

al., 2017). 

De acordo com Campos et al. (2011) estudos brasileiros apontaram que as 

queixas psíquicas estão entre as causas mais frequentes de procura por atendimento 

na Atenção Primária. Isto enfatiza o papel fundamental desta no diagnóstico e no 

tratamento das pessoas com transtornos mentais (CAMPOS et al., 2011).

A saúde mental deve ser considerada um eixo da ESF (LANCETTI; 

AMARANTE, 2006 apud RIBEIRO et al., 2010). Na ESF existe uma proximidade entre 

os pacientes e os profissionais, há existência de um vínculo, nesse modelo de atenção 

os pacientes não são mais tratados como números de prontuários, eles passam a ser 

tratados como cidadãos com biografia particular, seres únicos, singulares e com suas 

peculiaridades, por isso, a ESF é considerada como um dos dispositivos fundamentais 

para as práticas de saúde mental (LANCETTI; AMARANTE, 2006 apud RIBEIRO et 

al., 2010).

Quando os autores afirmam que a ESF pode ser considerada um Programa 
de Saúde Mental, pautam-se no fato da existência de tratamento contínuo, 
que permite aos pacientes a ressignificação de sintomas e sofrimentos
vividos, conta com a prática do acolhimento, usual no campo da saúde 
mental, além do desenvolvimento de atividades coletivas em geral, como 
caminhadas, palestras, atividades em grupo, entre outras (RIBEIRO et al., 
2010, p. 377). 

Os acompanhamentos em saúde mental devem promover novas possibilidades 

de modificar e qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela produção 

de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças (BRASIL, 2004). Para 

tanto, é necessário olhar o sujeito em suas múltiplas dimensões, com seus desejos, 

anseios, valores e escolhas (BRASIL, 2004). Na Atenção Básica, o desenvolvimento 

de intervenções em saúde mental é construído no cotidiano dos encontros entre 

profissionais e usuários, em que ambos criam ferramentas e estratégias para 
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compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde (BRASIL, 2004).

Foi realizado um estudo na cidade de Natal-RN em 2007 onde os enfermeiros 

declararam que não se sentem capacitados para assistir o portador de transtorno e/ou 

sofrimento mental (RIBEIRO et al., 2010). A qualificação dos profissionais da ESF em 

saúde mental torna-se difícil inicialmente por falta de iniciativa dos próprios 

profissionais em buscar conhecimentos e práticas que viabilizem o seu atendimento 

(RIBEIRO et al., 2010). Muitos profissionais ficaram à margem do movimento da 

Reforma Psiquiátrica, não acompanhando as mudanças práticas que o movimento 

trouxe (RIBEIRO et al., 2010).

É preciso haver qualificação profissional em todos os níveis de atenção que 

atendem essa população, não esquecendo de ações articuladas de promoção, em 

nível de políticas públicas e prevenção em parcerias entre as universidades, escolas 

e entidades (RIBEIRO et al., 2010).

Deve haver encontros/rodas de conversas entre os profissionais da unidade e

rede com o objetivo de buscar subsídios para a implementação de atividades para o 

portador de transtorno mental levando esse planejamento até a gestão, isto é, a 

Secretaria de Saúde (RIBEIRO et al., 2010). Vale destacar a necessidade de envolver 

familiares dos portadores, como forma de controle nesses processos, buscando assim 

promover mais assistência e troca de informações entre família e profissionais 

(RIBEIRO et al., 2010).

Reinserir o indivíduo que possui sofrimento mental na sociedade é desafiador 

para os profissionais de saúde. É importante que seja promovido capacitações, 

atualizações e cursos para a equipe da ESF para que assim seja possível prestar a 

assistência adequada aos usuários (RIBEIRO et al., 2010).

A Coordenação Geral da Saúde Mental (CGSM) desenvolveu uma série de 
maneiras de como articular saúde mental e atenção básica. As principais 
demonstram que deve haver apoio matricial aumentando assim a 
resolutividade, também é importante que seja priorizado a saúde mental na 
formação das equipes, devem ser adotadas medidas de acompanhamento e 
avaliação dos pacientes com sofrimento mental. Uma das principais 
estratégias propostas é a criação de equipes de apoio matricial, cuja função 
consiste nas ações de supervisão, atendimento compartilhado e capacitação 
em serviço, realizado por uma equipe de saúde mental para equipes ou 
profissionais da atenção básica (BRASIL, 2007 apud TANAKA; RIBEIRO, 
2009. p. 479).

Segundo Campos et al., (2011) a Saúde Mental na Atenção Primária ganhou 

ênfase em 2003 com a edição de uma Circular Conjunta da Coordenação de Saúde 

Mental e Coordenação de Gestão da Atenção Primária, no 01/037 e com a Portaria 
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154 que criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Esta iniciativa conta 

com alguns princípios norteadores e que são importantíssimos para o bom 

funcionamento do NASF, são eles: intersetorialidade, reabilitação psicossocial, 

desinstitucionalização, construção da autonomia (CAMPOS et al., 2011). Além disso, 

aponta para a criação de uma rede de cuidados que se articularia no território através 

da criação de parcerias intersetoriais (CAMPOS et al., 2011).

É importante lembrar que o NASF, apesar de estar vinculado à Atenção Básica, 

não se constitui em porta de entrada do sistema para os usuários, e sua função é 

oferecer apoio ao trabalho das Equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2016).

Estudos demonstram que a demanda de saúde mental na atenção primária é 

vista como grande, diversificada e complexa, principalmente pela questão da 

precariedade do território e pela vulnerabilidade social (CAMPOS et al., 2011). A 

epidemiologia indica que aproximadamente 20% da população apresenta algum tipo 

de sofrimento mental que necessitaria de atenção de um profissional de saúde 

(CAMPOS et al., 2011). A correlação entre o aumento de problemas de saúde mental 

e baixo nível socioeconômico está presente de maneira imoderada segundo estudos 

efetuados (CAMPOS et al., 2011).

Em nível secundário de atenção à saúde as pessoas com sofrimento mental

podem ser atendidas nos centros de atenção psicossocial (CAPS) (BRASIL, 2004).  O 

primeiro CAPS do Brasil foi inaugurado em março de 1986, na cidade de São Paulo, 

denominado Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira 

(BRASIL, 2004). A criação desse CAPS e de tantos outros, fez parte de um intenso 

movimento social, inicialmente de trabalhadores de saúde mental, que buscavam a 

melhoria da assistência no Brasil e denunciavam a situação precária dos hospitais 

psiquiátricos, que ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores de 

sofrimentos mentais (BRASIL, 2004).

Os CAPS – assim como os NAPS (Núcleos de Atenção Psicossocial), os 
CERSAMs (Centros de Referência em Saúde Mental) e outros tipos de 
serviços substitutivos que têm surgido no país, são atualmente 
regulamentados pela Portaria no 336, de 19 de fevereiro de 2002 e integram 
a rede do SUS. Essa portaria reconheceu e ampliou o funcionamento e a 
complexidade dos CAPS, que têm a missão de dar um atendimento diuturno 
às pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes, num 
dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, 
com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando as 
internações e favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos 
usuários e de suas famílias. (BRASIL, 2004, p.12).
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São diversos sofrimentos mentais que levam o indivíduo a ser acompanhado 

pela equipe multidisciplinar, e muitas vezes a frequentar o CAPS, os mais comuns 

são: esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, 

transtorno dissociativo de identidade, entre outros (OPAS, 2018). Atualmente, estudos 

demonstram uma grande incidência de casos de depressão e ansiedade, sofrimento 

que muitas vezes são negligenciados pela equipe, familiares e até mesmo pelo próprio 

portador (OPAS, 2018). Embora existam tratamentos eficazes conhecidos para 

depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo (em muitos países, 

menos de 10%) recebe tais tratamentos (OPAS, 2018). Em países de todos os níveis 

de renda, pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas 

corretamente e outras que não têm o sofrimento são muitas vezes diagnosticadas de 

forma inadequada, com intervenções desnecessárias (OPAS, 2018).

“Os princípios do Sistema Único de Saúde, pela lei 8.080/90, estipulam que o 

novo modelo de assistência em saúde e saúde mental atenda a população também 

na prevenção, entendendo o processo de saúde-doença como algo social” 

(LIBERATO, 2009 apud CAMPOS; RODRIGUES, 2015, p. 486). 

1.3 DEPRESSÃO

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2018) um episódio 

depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave, a depender da 

intensidade dos sintomas. Um indivíduo com um episódio depressivo leve terá certa 

dificuldade em continuar um trabalho simples e atividades sociais, mas sem grande 

prejuízo ao funcionamento do seu cotidiano, rotina e compromissos. Durante um 

episódio depressivo grave, é improvável que a pessoa afetada possa continuar com 

atividades sociais, de trabalho ou domésticas (OPAS, 2018).

A emergência da depressão como um problema de saúde pública indica a 

importância da obtenção de dados precisos, análise de casos de maneira 

individualizada, personalizada para cada necessidade do indivíduo doente, devem ser 

traçadas estratégias em relação a identificação e diagnóstico precoce além da 

possibilidade de prevenção diante da presença dos fatores de risco, como da 

depressão pós-parto, visando diminuir os prejuízos sobre a mãe e os efeitos negativos 

em longo prazo para a díade (LIBERATO, 2009 apud CAMPOS; RODRIGUES, 2015). 
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A depressão é uma das condições prioritárias cobertas pelo Mental Health 
Gap Action Programme (mhGAP) da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
O programa visa ajudar os países a aumentar os serviços prestados às 
pessoas com transtornos mentais, neurológicos e de uso de substâncias, por 
meio de cuidados providos por profissionais de saúde que não são 
especialistas em saúde mental. A iniciativa defende que, com cuidados 
adequados, assistência psicossocial e medicação, dezenas de milhões de 
pessoas com transtornos mentais, incluindo depressão, poderiam começar a 
levar uma vida normal – mesmo quando os recursos são escassos (OPAS, 
2018, p. 01).

Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do 

indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores (serotonina, 

noradrenalina e dopamina) (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 2019). Vale ressaltar 

que o estresse mediante fatores ambientais pode precipitar a depressão em pessoas 

com predisposição, que provavelmente é genética (BIBLIOTECA VIRTUAL EM 

SAÚDE, 2019).

São várias as fases da vida de um indivíduo em que podem ocorrer situações 

estressantes, onde contribuirá para o desenvolvimento da depressão, são exemplos: 

infância (separação dos pais, descriminação na escola resultando em pensamentos 

de inferioridade); adolescência (cobranças, complexo de inferioridade, desilusões 

amorosas); vida adulta (dívidas, sensação de não ter progredido tanto quanto os 

demais, puerpério, desemprego); 3ª idade (solidão, surgimento de doenças, sensação 

de inutilidade) (BECK; ALFORD, 2011).

1.4 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO

O cuidado da mulher no puerpério é fundamental para a saúde materna e 

neonatal e deve incluir o pai e a família em seus diversos eixos, arranjos e toda a rede 

social envolvida nesta fase do ciclo vital e familiar (BRASIL, 2016). O puerpério se 

inicia imediatamente após o parto e dura, em média (visto que o término é imprevisto), 

seis semanas, havendo variabilidade na duração entre as mulheres (BRASIL, 2016).

Esta variação na duração do puerpério está relacionada especialmente a 

mudanças anatômicas e fisiológicas no organismo da mulher, embora questões 

psicossociais relacionadas à maternidade, à sexualidade, à autoestima, à 

reorganização da vida pessoal e familiar estejam ocorrendo paralelamente e 

influenciem a passagem desse período (ALMEIDA; ARRAIS, 2016).  Para que seja 

possível organizar as ações de saúde, é necessário que o puerpério tenha um período 

estabelecido, o mesmo pode ser dividido em imediato (do 1º ao 10º dia após o parto), 
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tardio (do 11º ao 45º dia) e remoto (após o 45 o dia, com término imprevisto) (BRASIL, 

2016). 

O puerpério representa o período em que as modificações provocadas no 

organismo da mulher pela gravidez e parto, retornam aos poucos para o estado 

anterior à gestação (MOURA; COSTA; TEIXEIRA, 2010). Essas modificações 

interferem não só no fator biológico da mulher, mas também no seu relacionamento 

interpessoal e familiar, exigindo grande capacidade de adaptação por parte dela e, 

concomitantemente, de paciência e entendimento por parte de seus familiares e dos 

profissionais de saúde (MOURA; COSTA; TEIXEIRA, 2010). No período do pós-parto 

imediato, o cuidado se torna extremamente necessário, tanto no âmbito fisiológico 

quanto no psicossocial que, para a efetivação do seu autocuidado e a promoção do 

cuidado com o neonato, envolve a necessidade de desmistificação de aspectos 

inerentes a este período (MOURA; COSTA; TEIXEIRA, 2010).

A assistência de enfermagem à mulher que se encontra no puerpério também 

tem por objetivo auxiliar no pós-natal, avaliando e identificando possíveis 

anormalidades e as adaptações fisiológicas e comportamentais que ocorrem nessas 

mulheres (MOURA; COSTA; TEIXEIRA, 2010).

O papel desempenhado pelo enfermeiro mediante a atenção à mulher, 

especificamente no pós-natal, é extremamente importante e fundamental, o mesmo 

deve prezar por uma assistência qualificada e humanizada de forma integral às 

necessidades da mulher, levando em conta a importância do acompanhamento no 

pós-parto imediato e ao longo do puerpério, prestando o apoio necessário no processo 

de reorganização psíquica quanto ao vínculo com o seu bebê, mudanças corporais, 

amamentação, retomada da atividade sexual e planejamento familiar (MOURA; 

COSTA; TEIXEIRA, 2010).

1.5 DEPRESSÃO PÓS PARTO

O puerpério caracteriza-se por se apresentar como uma fase de profundas 

alterações em todos os âmbitos da vida de uma mulher (SILVA; BOTTI, 2005). De 

acordo com Maldonado (1997) apud Silva; Botti (2005), este é um período que se 

inicia após o parto com duração de aproximadamente três meses. No caso de 

mulheres primíparas (primeiro parto), esta fase pode estender-se, uma vez que a 

inexperiência associada a sentimentos de ansiedade, medo, esperança, entre outros, 
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somam-se e produzem o quadro de instabilidade ainda maior do que de mulheres que 

já tiveram outros filhos (FRIZZO et al., 2019).

Além do ritmo acelerado das mudanças fisiológicas na fase puerperal 
(elevações dos níveis de corticosteroide e queda abrupta dos níveis 
hormonais), surgem exigências culturais, sociais, familiares e pessoais em 
relação à puérpera, no que corresponde ao desempenho das funções 
maternas adequadamente (DINIZ et al., 2010, p. 118).

Segundo Zanotti et al., 2003 apud Silva; Botti (2005) na fase puerperal a mulher 

encontra-se exposta a maiores riscos de aparecimento de sofrimentos mentais em 

relação a outras fases da vida, em razão de suas defesas tanto físicas quanto 

psicossociais estarem direcionadas à proteção e vulnerabilidade do bebê.

O parto é um momento desencadeador de uma série de mudanças, corporais, 

hormonais, psíquicas, entre outras (LIMA et al., 2017). É importante lembrar que toda 

a rotina de vida da mulher e família irão ser alteradas com a chegada do bebê, isto é, 

inevitavelmente será um estressor para puérpera, gerando assim comprometimento 

na estabilidade emocional (LEONEL, 2016). Segundo Maldonado (1997) apud Silva; 

Botti (2005), os primeiros dias após o parto são retratados por uma série de emoções 

e expectativas diversas vivenciadas pela mulher, e por sua vez, a turbulência destes 

sentimentos promovem alternância entre a euforia e a depressão. Assim, o perfil 

psicológico da mulher no puerpério caracteriza-se por uma série de sentimentos que 

serão traduzidos em reações diversificadas.

Segundo Silva e Botti (2005, p. 232):

Deve-se ressaltar que o sentimento de incapacidade é muito frequente nas 
puérperas, uma vez que em geral se doam completamente aos cuidados com 
o bebê e aguardam ansiosas o reconhecimento de todos que a cercam e 
especialmente da criança, que pode ser demonstrados na figura infantil 
calma, tranquila e satisfeita.

Inúmeros fatores podem ser considerados como determinantes para um 

desfecho saudável do puerpério (ARRAIS; ARAÚJO, 2018). Segundo Maldonado 

(1997) apud Silva; Botti (2005) uma relação familiar harmoniosa e cooperativa, onde 

os familiares valorizam a mulher e reconhecem todo seu esforço, se prontificam em 

ajudar e estimulam a mesma em recuperar sua feminilidade são exemplos de atitudes 

que podem contribuir para um desfecho saudável. O planejamento da gravidez feita 

pelo casal é algo crucial e que fará total diferença em relação ao contexto do puerpério 

(SILVA et al., 2019). O papel do homem nesta fase merece destaque, uma vez que 

vivencia sensações psicológicas semelhantes à mulher, e por sua vez, o 
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direcionamento dos fatos repercutirá de maneira favorável ou não no relacionamento 

do casal (MALDONADO, 1997 apud SILVA; BOTTI 2005).

O fenômeno do nascimento representa uma experiência que é marcada por 

sentimentos de ansiedade, expectativa, realizações, projeções, entre outros (POLES

et al., 2018). É uma fase marcada pela instabilidade emocional e vulnerabilidade 

feminina em relação às síndromes psiquiátricas no pós-parto (CARLESSO; MORAES; 

SOUZA, 2019). Apesar do ritmo acelerado de mudanças na fase puerperal, surgem 

exigências culturais, sociais, familiares e pessoais em relação à puérpera, no que 

corresponde ao desempenho das funções maternas adequadamente, ou seja, mesmo 

vivenciado um período de fragilidade, cabe a mulher a satisfação e o reconhecimento 

holístico das necessidades e demandas do bebê (ROCHA , 1999 apud SILVA; BOTTI, 

2005).

Todos os transtornos psiquiátricos puerperais são também alterações de 
humor e assim, podem refletir no quadro clínico uma amplitude de sintomas 
que em sua maioria, não são tão específicos daquela fase. A chave para um 
diagnóstico seguro é o reconhecimento da instalação dos sintomas e o 
desenvolvimento dos mesmos, considerando o início no primeiro ano após o 
parto (KAPLAN; SADOCK, 1999 apud SILVA; BOTTI, 2005, p. 233).

Apesar da importância clínica e epidemiológica da DPP, o Ministério da Saúde 

não dispõe de uma política pública e/ou roteiro/norma de saúde que direcione 

diretrizes para assistência à saúde mental da mulher no período pós-parto (JUNIOR; 

SILVEIRA; GUALDA, 2009).

Há grande dificuldade por parte dos profissionais, incluindo aqueles que 
atuam na ESF, de diagnosticar a DPP. Essa dificuldade ocorre devido a DPP 
se tratar de um fenômeno complexo, de ordem subjetiva e não havendo assim 
parâmetros fisiológicos exclusivos, o que leva a um subdiagnóstico (CABRAL; 
OLIVEIRA, 2008. RUSCHI et al., 2007 apud, SILVA, 2013, p.15).

É imprescindível que os profissionais de saúde acompanhem as puérperas com 

um olhar voltado para a saúde mental e que utilizem de todas as ferramentas 

disponíveis capazes de auxiliar no diagnóstico da depressão pós-parto, somente 

adotando estas medidas será possível realizar o tratamento precoce e adequado de 

acordo com cada situação  (GOMES et al., 2010). 

1.5.1 Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo

Por conta da dificuldade para diagnosticar a DPP, foram criadas escalas para 

mensurar e caracterizar os sintomas (RUSCHI et al., 2007 apud, SILVA, 2013). Uma 

das escalas mais utilizadas é a Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo 
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(EPDS), foi desenvolvida pela primeira vez 1987 por centros de saúde escoceses em 

Edimburgo e Livingston, é traduzida para vinte e quatro idiomas, com estudos de 

validação na maioria dos países, inclusive no Brasil (RUSCHI et al., 2007 apud, SILVA, 

2013).

A EPDS é considerada um instrumento de fácil aplicação e interpretação com 

grande acessibilidade e simplicidade para incorporação à rotina clínica, podendo ser 

aplicada pelo enfermeiro, durante as consultas puerperais (SANTOS et al., 2007 apud 

SILVA, 2013).

O instrumento é de autopreenchimento e tem por finalidade a identificação e 

avaliação da intensidade dos sintomas de depressão pós-parto (LIMA et al., 2016). É 

composto por dez itens, que recebem pontuação de zero a três, de acordo com a 

intensidade relatada do sintoma depressivo (FONSECA; SILVA; OTTA, 2010 apud 

SILVA, 2013). O escore soma até 30, sendo considerado de sintomas para DPP valor 

igual ou superior a 12, como definido na validação da escala em uma amostra 

brasileira (RUSHI et al., 2007 apud, SILVA 2013).

Através da aplicação da escala de Edimburgo é possível detectar o sofrimento 

mental o qual a puérpera se encontra, com isto a equipe da atenção básica dará um 

suporte maior para a mesma, iniciando tratamento precocemente (CAMPOS; 

RODRIGUES, 2015).

A escala é bastante eficiente, mas há outras maneiras de identificar indícios de 

DPP através da observação quanto à interação mãe-bebê, estudos indicam que mães 

com DPP interagem menos com seu bebê de forma adaptativa, são menos 

responsivas, estabelecem menos contato físico, usam de práticas educativas 

intrusivas e tendem a demonstrar menos sentimentos positivos e podem interromper 

a amamentação precocemente quando comparadas com mães não deprimidas 

(ALVARENGA; PALMA, 2013 apud CAMPOS; RODRIGUES, 2015).

Avaliações longitudinais com mães deprimidas, procuraram identificar a 
influência do transtorno no pós-parto na qualidade da saúde mental e 
problemas de comportamentos pré-escolares de crianças. Os resultados 
indicaram que essas crianças, expostas a eventos adversos e instabilidade 
afetiva, são menos resilientes e mais propensas a apresentarem depressão, 
problemas de comportamento, atraso no desenvolvimento cognitivo. 
(HALLIGAN et al., 2007; MURRAY et al., 2010; FLORES et al., 2012; 
ALVARENGA; PALMA, 2013; RIBEIRO; PEROSA; PADOVANI, 2014 apud 
CAMPOS; RODRIGUES, 2015, p. 486).

A melhor e mais eficiente maneira de evitar todas as consequências que uma 

depressão pode causar é a identificação e tratamento precoce, para que isto seja 
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possível é necessária a preparação dos profissionais para abordar essas mulheres e 

identificar os riscos, de forma que estas possam ser encaminhadas para 

aconselhamento, evitando assim, o aparecimento ou aumento desse transtorno 

mental (GOMES et al., 2010).
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2.1 TIPO DE PESQUISA

Estudo quantitativo, isto é, os dados/resultados apresentados podem ser   

quantificados (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). “A pesquisa tem suas raízes no 

pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da 

lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana” (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2004, p.201). A pesquisa quantitativa tem por objetivo descobrir quantas pessoas de 

uma determinada população possuem características semelhantes (LAKATOS; 

MARCONI, 2019). 

2.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA

A coleta dos dados ocorreu numa cidade do meio oeste, situado no estado de 

Santa Catarina, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no período de fevereiro de 

2020 a abril de 2020.

O município  conta com 8 estratégias da saúde da família (ESF) e 1 estratégia 

de agentes comunitários de saúde (EACS) o qual atende a população das 

comunidades localizadas nos interiores, possui 06 UBS’s, 01 academia de saúde, 

NASF (o qual atende a população da cidade toda) e 01 CAPS I (MOLIM, 2019).

A UBS campo deste estudo possui 03 ESF’s, atendendo uma população de 

aproximadamente 10 mil habitantes e que possui o maior índice de natalidade do 

município (15/mês prox.). A UBS foi submetida em 2014 a avaliação do programa 

de melhoria do acesso e da qualidade (PMAQ) e foi classificada como “Muito acima 

da média” (MOLIM, 2019).

Em 2018 ocorreu 522 nascimentos no município, isto é, 43 puérperas/mês 

aproximadamente. A coleta de dados ocorreu durante 3 meses, sendo assim, 

aproximadamente 129 puérperas. A amostra foi composta por 35 puérperas de acordo 

com o cálculo amostral da população de 129 puérperas, um nível de confiança de 90% 

e erro amostral de 10%.

2.3 PROCEDIMENTOS

As participantes foram convidadas a responder os questionários após a 

consulta de puericultura de seus filhos as quais já estavam agendadas na UBS. As 
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puérperas foram abordadas na recepção, foi orientado sobre a proposta e a causa da 

pesquisa.

As informações foram coletadas através de questionário, primeiramente com 

indagações que correspondem aos perfis das mulheres. Posteriormente foi aplicado 

a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS) que consiste em um 

instrumento de autoavaliação composto por 10 itens referentes aos sintomas 

depressivos frequentemente observados no puerpério (DINIZ et al., 2010).

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a 

puérpera respondeu o questionário e a escala na sala da enfermeira, após a consulta 

de puericultura do seu filho e devolveram no momento em que terminaram de 

responder. Foi orientado a mesma quanto ao sigilo de sua identidade e os riscos do 

projeto.

Este trabalho respeita normas da resolução nº 466 de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, e foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIARP sob 

protocolo número 26098719000005593.

Os dados coletados foram analisados por estatística descritiva simples.

2.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Teve como critérios de inclusão: Estar no puerpério, pertencer a área de 

abrangência da UBS, ter idade superior a 18 anos e ser alfabetizada; os critérios de 

exclusão consistem: estar no momento do questionário sob o uso de drogas lícitas ou 

ilícitas que possa comprometer as respostas, e ser portadora de algum transtorno 

mental em surto ou tratamento.
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Neste capítulo serão apresentados os resultados deste estudo em forma de 

gráficos, que foram analisados por estatística descritiva simples.

O gráfico a seguir apresenta a idade das participantes deste estudo.

Gráfico 1 – Idade das participantes.

Fonte: (VALENTINI, 2020)

Percebe-se que a maioria das puérperas tem idade entre 18 e 23 anos, 

seguidas de 24 a 29 anos, logo após 30 a 35 e em minoria 36 a 40 anos.

Estudos já realizados apontaram que, no período pós-parto, tanto as mães 

adolescentes, quanto as adultas jovens são mais propensas a relatar estarem se 

sentindo deprimidas ou sem esperança, com pouco interesse ou pouco prazer 

(FRIZZO et al., 2019). A presença de apoio social, em geral, reduz as chances de as 

mães apresentarem os sintomas de depressão pós-parto, identificando a falta de 

apoio como o principal fator de risco da depressão pós-parto entre as mães adultas 

jovens (NUNES; PHIPPS, 2013 apud FRIZZO et al., 2019).
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O próximo gráfico demonstra o estado civil das participantes.

Gráfico 2-Estado Civil das Participantes

Fonte: (VALENTINI, 2020)

Observa-se no gráfico que 42,9% das participantes relataram ser amasiadas, 

isto é, vivem em um relacionamento estável, moram com seus parceiros, porém não 

possuem reconhecimento civil de casadas. 34,3 % são solteiras e 22,8% casadas.

De acordo com Campbell (2010) a depressão materna pode estar associada a 

um histórico de episódios depressivos anteriores, pobreza, ser mãe solteira, 

dificuldades conjugais ou declínio no apoio social.

Nos casos onde a mulher tem uma relação conjugal o apoio do parceiro é 

extremamente relevante para que a depressão pós-parto seja evitada, enquanto que 

para as mães solteiras, a confiança viria principalmente das próprias famílias, tanto 

para ajuda financeira, como para apoio emocional, quando há carência deste apoio 

as mulheres tornam-se mais propensas a desenvolver a depressão pós-parto 

(DECASTRO et al., 2011 apud, FRIZZO et al., 2019).
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O gráfico a seguir demonstra a profissão das participantes

Gráfico 3-Profissão das participantes

Fonte: (VALENTINI, 2020)

O gráfico demonstra que 80% das participantes relataram que tinham um 

emprego antes do parto, 20% das puérperas são do lar.

Segundo Marques e Mendes (2013) os principais fatores de risco de DPP são: 

histórico de depressão, dificuldades financeiras, baixa escolaridade, desemprego, 

ausência de suporte social, ser solteira ou divorciada. O desemprego está vinculado 

com o medo de não ter condições financeiras para criar o bebê, sabendo que com 

filho a busca pelo emprego torna-se mais difícil, pois na maior parte das vezes os 

empregadores interpretam que um filho é um empecilho (MARQUES; MENDES, 

2013).

Neste contexto a licença maternidade é uma segurança financeira, para que a 

mulher possa se organizar durante o puerpério e primeiros meses de vida do bebê, 

momento o qual ocorrem muitas transformações na vida da mulher e de toda família 

(POLES, 2018). A licença maternidade é concedida para as contribuintes do INSS 

(Instituto Nacional do Seguro Social), é necessário ter contribuído por pelo menos 10 

meses para receber o benefício que tem duração de 120 dias (INSS, 2020).
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A seguir será apresentado a renda familiar mensal das puérperas.

Gráfico 4-Renda Familiar Mensal

Fonte: (VALENTINI, 2020)

Observa-se que 74,20% das participantes relataram que possuem uma média 

de 3 a 5 salários mínimos por mês e 25,80% 1 a 2 salários.

Algumas literaturas demonstram importante relação com o baixo nível 

socioeconômico e a depressão pós-parto, pois a mulher nesta condição acredita que 

não irá conseguir proporcionar o conforto que idealiza para seu filho, esse tipo de 

julgamento resulta em sentimentos de inferioridade, incapacidade e anseio 

(BROCCHI; BUSSAB; DAVID, 2015).

Segundo Brocchi, Bussab e David (2015) é extremamente importante a 

organização financeira antes da chegada do bebê, para que a família em geral se 

sinta mais tranquila e confortável para receber o novo integrante da família.
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O gráfico a seguir demonstra o número de filhos vivos das participantes.

Gráfico 5-Número da Filhos Vivos

Fonte: (VALENTINI, 2020)

O gráfico demonstra que 42,8% das puérperas têm 2 filhos vivos, 34,3% 

relataram ter apenas 1 filho vivo e 22,90% 3 ou mais.

Segundo (2017), mulheres que já tem filhos, 

especialmente se ainda são pequenos e dependentes, tem mais chances de 

desenvolver depressão pós-parto, pois ficam sobrecarregadas e quando não

conseguem dar assistência necessária para os filhos sente-se culpadas e frustradas.
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O gráfico a seguir demonstra a escolaridade das participantes

Gráfico 6-Escolaridade das participantes

Fonte: (VALENTINI, 2020)

Observa-se que 74,4% das puérperas concluíram o ensino médio, 14,30% 

possuem ensino fundamental incompleto, 5,7% possuem o ensino médio incompleto 

e 2,80% concluíram o ensino fundamental.
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O gráfico a seguir demonstra o número de abortos das participantes.

Gráfico 7-Número de Abortos

Fonte: (VALENTINI, 2020)

Observa-se que 77,20% das participantes relataram nunca ter passado por um 

aborto já 22,8% tiveram 1 aborto.

De acordo com Marques e Mendes (2013), mulheres que já passaram pela 

experiência de um aborto possuem mais chances de desenvolver depressão pós-

parto, pois o evento foi um estressor em potencial desenvolvendo traumas e anseios 

que podem influenciar futuramente na condição de puérpera.
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O gráfico a seguir, apresenta os resultados quando a puérpera foi questionada a 

respeito do planejamento da gravidez.

Gráfico 8- Questionamento se a gestação foi planejada

Fonte: (VALENTINI, 2020)

Observa-se no gráfico que 77,2% das puérperas entrevistadas não planejaram 

suas gestações, somente 22,80% relatou que a gestação foi planejada.

Segundo Brito et al., (2015), a gestação não planejada é um dos fatores que 

pode desencadear depressão pós-parto, pois gera uma série sentimentos 

estressores, como culpa, irresponsabilidade e frustração. Uma gestação que foi 

planejada é uma proteção para a mulher contra a depressão (BRITO et al., 2015). 

De acordo com Cruz, Simões e Cury (2005) as puérperas que não planejam 

suas gestações são mais propensas a desenvolver DPP. No entanto, as mulheres que 

planejam, mesmo que com chances menores, também encontram-se vulneráveis a 

DPP, pois as mesmas criam uma grande expectativa na maternidade e quando o bebê 

nasce elas se deparam com as dificuldades e se questionam se realmente era essa a 

escolha ideal para a vida, nessa linha de raciocínio prevalecem os sentimentos de 

frustração, arrependimento e culpa. Nestes casos a rede de apoio dos familiares é 

estritamente necessário, para que auxiliem nas dificuldades de cada fase da 

maternidade e também para que a mulher possa ter um tempo destinado somente a 

ela, enquanto a família toma conta do bebê (DECASTRO et al., 2011 apud, FRIZZO

et al., 2019).
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O gráfico a seguir apresenta o resultado das participantes que fazem ou já 

fizeram uso de fármacos para depressão. 

Gráfico 9- Participantes que fazem/fizeram uso de fármacos para depressão

Fonte: (VALENTINI, 2020)

Observa-se no gráfico que 97,2% das puérperas responderam que não fazem 

e/ou fizeram uso de fármacos para depressão anteriormente. No entanto 2,8% 

relataram que já fizeram ou fazem.

Segundo Arrais e Araújo (2020) um dos fatores mais relevantes que pode 

ocasionar em uma depressão pós-parto é histórico anterior de depressão e casos na 

família, pois neste contexto as mulheres já são predisponentes por ter um psicológico 

abalado. Diante do cenário que o puerpério traz com todos os eventos estressores 

pode ocorrer uma reincidência da depressão (ARRAIS; ARAÚJO, 2018).
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O gráfico a seguir apresenta o resultado das participantes que possuem rede 
de apoio dos familiares. 

Gráfico 10-Rede de apoio 

Fonte: (VALENTINI, 2020)

O gráfico demonstra que 60% das participantes relataram que o esposo/pai da 

criança ajuda com as atividades de cuidado ao bebê, 37,2% disseram que a mãe ou 

a sogra colaboram com o cuidado, já 2,8% relataram que outras pessoas as ajudam, 

sendo elas: irmãos, vizinhos, filhos mais velhos, entre outras.

É imprescindível ter uma rede de apoio em qualquer fase da vida, 

especialmente no puerpério, período o qual a mulher sente-se mais aflita e 

sobrecarregada (DECASTRO, et al., 2011 apud, FRIZZO et al., 2019). De acordo com 

Decastro et al., (2011) apud Frizzo et al. (2019) é fundamental que a família colabore 

em relação ao cuidado do recém-nascido e auxilie na adaptação da nova rotina.

Entretanto, é importante que a família saiba até que ponto deve auxiliar com o 

cuidado do bebê, pois a ajuda não deve exceder o limite e se tornar intromissão, a 

relação e interação da mãe com o bebê é fundamental para ambos, os familiares 

devem cooperar para que essa relação seja amistosa e leve, porém os comentários, 

críticas e palpites podem desagradar e causar sentimentos de incapacidade na 

puérpera, pois a mesma passa a interpretar que não sabe cuidar do seu próprio filho 

(CRUZ; MOSMANN, 2015).
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O gráfico a seguir apresenta o resultado do escore da escala aplicada nas 

puérperas.

Gráfico 11-Escore da Escala de Edimburgo

Fonte: (VALENTINI, 2020)

O gráfico revela que 43% das puérperas apresentaram um escore de 0 a 11, 

enquanto 40% apresentaram de 12 a 15. 14,2% de 16 a 20 e 2,8% de 21 a 30. 

O escore da EPDS soma até 30, mas é considerado sintomas para DPP valor 

igual ou superior a 12 (RUSCHI et al., 2007 apud, SILVA, 2013).

De acordo com o escore da EPDS observa-se neste estudo portanto, que 57% 

das puérperas apresentam sinais/sintomas de depressão pós-parto. Dado que leva a 

reflexão a respeito de ações disponíveis na UBS de promoção à saúde mental e 

prevenção de sofrimento mental, em especial, depressão.  

A escala é um instrumento bastante eficiente e quando utilizada de maneira 

rotineira e adequada pelos profissionais de saúde é possível identificar os sinais e 

sintomas da DPP com efetividade (LIMA et al., 2016).
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Este estudo foi desafiador, pois a grande maioria das puérperas não estão

adaptadas a responder questões referente ao seu estado mental, no início muitas 

delas ficaram receosas, hesitaram ao responder, porém nesses casos a orientação 

quanto ao sigilo foi ressaltada e as mesmas sentiram-se mais à vontade para expor 

suas angústias.
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Este estudo demonstra o quanto é importante o profissional de saúde, 

especialmente o enfermeiro, ter um olhar integral de cuidado em relação a puérpera, 

na teoria a saúde da mulher e a saúde mental devem estar articuladas, para que na 

vivência a assistência seja completa.
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APÊNDICE A- IDENTIFICAÇÃO DAS PUÉRPERAS

Idade:

Gestação planejada: ( ) Sim    ( ) Não

Estado Civil: ( ) casada  ( ) amasiada  ( ) divorciada ( ) viúva ( ) solteira

Profissão/ Ocupação:

Renda mensal familiar: ( ) aprox. de 1 a 2 salários mínimos  ( ) de 3 a 5 salários 

( ) mais de 6 salários

Escolaridade: ( ) ens. fundam. incompleto ( ) ens. fundam. completo   ( ) ensi. médio 
incompleto  (  ) ens. médio completo  ( ) ens. superior incompleto 

(  ) ens. superior completo

Nº de filhos vivos: 

Nº de abortos: 

Toma algum medicamento para depressão: (  ) SIM, Qual?          ( ) NÃO

Quem te ajuda nas atividades de cuidados com o bebê: ( ) Ninguém

( ) Esposo/companheiro/pai do bebê   (  ) Mãe   ( ) Sogra   ( ) Irmãos  (  ) Vizinhos   

( ) outros



51

ANEXOS



52

ANEXOS A- ESCALA DE EDIMBURGO

1. Eu tenho sido capaz de rir e achar graça das coisas

[ ] Como eu sempre fiz 

[ ] Não tanto quanto antes

[ ] Sem dúvida, menos que antes 

[ ] De jeito nenhum 

2. Eu sinto prazer quando penso no que está por acontecer em meu dia-a-dia                       

[ ] Como sempre senti 

[ ] Talvez, menos que antes

[ ] Com certeza menos

[ ] De jeito nenhum 

3. Eu tenho me culpado sem necessidade quando as coisas saem erradas

[ ] Sim, na maioria das vezes

[ ] Sim, algumas vezes 

[ ] Não muitas vezes 

[ ] Não, nenhuma vez 

4. Eu tenho me sentido ansiosa ou preocupada sem uma boa razão 

[ ] Não, de maneira alguma

[ ] Pouquíssimas vezes

[ ] Sim, algumas vezes 

[ ] Sim, muitas vezes 
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5. Eu tenho me sentido assustada ou em pânico sem um bom motivo 

[ ] Sim, muitas vezes

[ ] Sim, algumas vezes

[ ] Não muitas vezes

[ ] Não, nenhuma vez 

6. Eu tenho me sentido esmagada pelas tarefas e acontecimentos do dia-a                                                 

dia 

[ ] Sim. Na maioria das vezes eu não consigo lidar bem com eles  

[ ] Sim. Algumas vezes não consigo lidar bem como antes

[ ] Não. Na maioria das vezes consigo lidar bem com eles 

[ ] Não. Eu consigo lidar com eles tão bem quanto antes 

7. Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho tido dificuldade de dormir

[ ] Sim, na maioria das vezes 

[ ] Sim, algumas vezes

[ ] Não muitas vezes

[ ] Não, nenhuma vez 

8. Eu tenho me sentido triste ou arrasada

[ ] Sim, na maioria das vezes

[ ] Sim, muitas vezes 

[ ] Não muitas vezes  

[ ] Não, de jeito nenhum 
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9. Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho chorado

[ ] Sim, quase todo o tempo

[ ] Sim, muitas vezes

[ ] De vez em quando

[ ] Não, nenhuma vez 

10. A ideia de fazer mal a mim mesma passou por minha cabeça

[ ] Sim, muitas vezes, ultimamente 

[ ] Algumas vezes nos últimos dias

[ ] Pouquíssimas vezes, ultimamente 

[ ] Nenhuma vez 

LIMA, Nadiane Cristina et al. Depressão Pós-Parto baseada na escala de Edimburgo. Revista Conexão UEPG. Ponta Grossa, 

v. 12 n. 2. p. 268-277, 2016.
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ANEXO B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(MAIORES DE IDADE)
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ANEXO C- AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

FRAIBURGO-SC
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ANEXO D- RELATÓRIO COPYSPIDER
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ANEXO E- TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO
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ANEXO F- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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