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Objetivos 

1. Identificar sintomas depressivos nas 
primeiras semanas do pós-parto; 2. Identificar 
os fatores socioeconômicos e obstétricos que 
influenciam nos sintomas depressivos no pós-
parto. 

Método 

Estudo transversal em andamento no 
Ambulatório do Hospital Universitário da USP, 
junto a puérperas com 18 anos ou mais, que 
comparecem à consulta de enfermagem de 
retorno entre o 10º e 14º dia de pós-parto. O 
projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética da 
Escola de Enfermagem e do Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo. A 
coleta de dados está sendo realizada por meio 
de entrevista e aplicação do questionário de 
avaliação de sintomas depressivos, adaptação 
brasileira feita por Santos et al. (2007) [1] da 
Edinburgh Postnatal Depression Scale – EPDS. 
Seus itens cobrem os sintomas – humor 
deprimido, distúrbio do sono, perda do prazer, 
idéia de morte e suicídio, diminuição do 
desempenho e culpa. Cada item da EPDS tem 
pontuação de 0 a 3, sendo o escore máximo 
30. Pontuação < 10 = ausência de sintomas; 10 
- 12 = sintomas depressivos menores; ≥ 13 = 
sintomas depressivos maiores. 

 

Resultados parciais 

Este trabalho apresenta os valores da EPDS de 
40 puérperas que compareceram à consulta de 
retorno em agosto de 2011: 31 (77,5%) com 
pontuação <<<< 10 = ausência de sintomas, 3 
(7,5%) entre 10 e 12 = sintomas depressivos 
menores e 6 (15,0%) ≥ 13 = sintomas 
depressivos maiores; valores mínimo zero e 
máximo 25. 
 

Tabela 1. Pontuação do EPDS, conforme variáveis 
sociodemográficas e obstétricas, São 
Paulo, 2011 

 EPDS 
Variáveis < 10 

n (%) 

10–12 

n (%) 

 ≥ 13 

n (%) 

Total 

n (%) 
Idade      
   < 28 16 (40,0) 2 (5,0)   3 (7,5) 21 (52,5) 
   ≥ 28 
Estudo 

15 (37,5) 1 (2,5)   3 (7,5) 19 (47,5) 

   < 9 14 (35,0) 3 (7,5)  3 (7,5) 20 (50,0) 
   ≥ 9 17 (42,5) 0  3 (7,5) 20 (50,0) 
Parceiro     
   Sim 30 (75,5) 3 (7,5)   2 (5,0) 35 (87,5) 
   Não 1 (2,5) 0 4 (10,0)   5 (12,5) 
Fumo     
   Sim   5 (12,5) 1 (2,5)   1 (2,5)   7 (17,5) 
   Não 26 (65,0) 2 (5,0) 5 (12,5) 33 (82,5) 
Gestações     
      1 16 (40,0) 0   2 (5,0) 18 (45,0) 
   ≥ 2 15 (37,5) 3 (7,5) 4 (10,0) 22 (55,0) 
Parto     
   Vaginal 22 (55,0) 2 (5,0)   2 (5,0) 26 (65,0) 
   Cesárea   9 (22,5) 1 (2,5) 4 (10,0) 14 (35,0) 
Suporte     
   Sim 25 (62,5) 2 (5,0) 4 (10,0) 31 (77,5) 
   Não   6 (15,0) 1 (2,5)   2 (5,0)   9 (22,5) 
Violência     
   Sim   6 (15,0) 2 (5,0) 4 (10,0) 12 (30,0) 
   Não 25 (62,5) 1 (2,5)   2 (5,0) 25 (62,5) 

Conclusão parcial 

Os dados preliminares mostram que 22,5% das 
puérperas apresentaram algum grau de 
sintomas depressivos, o que evidencia a 
importância da atenção à saúde mental desde 
as primeiras semanas do período pós-parto. 
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