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RESUMO 
 

 

 

A depressão pós-parto apresenta alta prevalência em muitas populações e acarreta prejuízos 

para a puérpera e para o desenvolvimento da criança. Entre os fatores relacionados com a 

DPP encontra-se o baixo apoio social. Objetivou-se neste estudo de coorte prospectivo, 

estimar a prevalência e incidência de depressão pós-parto e verificar a sua associação com o 

apoio social. A amostra foi composta por 1.045 puérperas entre 18 e 49 anos de idade, 

cadastradas no programa de saúde da família do Distrito Sanitário II, na cidade do Recife. Na 

primeira etapa do estudo foram investigadas, durante a gravidez, variáveis sóciodemográficas, 

econômicas, antecedentes reprodutivos e psiquiátricos além do Self Report Questionnaire 

(SRQ-20) que avalia transtornos mentais comuns (TMC). Na segunda etapa do estudo foi 

aplicada a Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) para avaliar a depressão pós-parto. 

Foi encontrada prevalência de 16.67% e incidência de 5.57%. A análise de regressão múltipla 

demonstrou associação estatisticamente significante (p<0.05) entre depressão pós-parto e 

baixo apoio social (RP=2,25) avaliado através da escala de apoio social do Medical Outcomes 

Study Social Support Survey (MOS-SSS). Foi encontrada também associação entre DPP e 

escolaridade da puérpera (RP=1,56), situação conjugal (RP=1,48), reação da mãe à gravidez 

(RP=1,48), antecedentes de transtornos mentais não relacionados à gravidez ou ao puerpério 

(RP=1,44) ou relacionados à gravidez anterior (RP=1,45) e TMC na última gravidez 

(RP=3,57). Espera-se que estes dados contribuam para o desenvolvimento de medidas nas 

políticas de atenção à saúde. 

Palavras-chave: depressão pós-parto, apoio social, prevalência. 
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ABSTRACT 
 

 

 

There is a high prevalence of postpartum depression (PPD) in many populations. PPS is 

harmful to both the mother and the development of the child. Insufficient social support is 

among the factors related to PPD. The aim of the present prospective cohort study was to 

estimate the prevalence and incidence of postpartum depression and determine its association 

with social support. The sample was made up of 1045 postpartum mothers between 18 and 49 

years of age, registered in the Family Health Program of the Second Health District in the city 

of Recife (Brazil). In the first phase of the study, socioeconomic and demographic aspects as 

well as reproductive and psychiatric history were investigated during pregnancy and the Self 

Report Questionnaire (SRQ-20) was administered to assess common mental disorders (CMD). 

In the second phase, the Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) was administered to 

assess postpartum depression. There was a prevalence of 16.67% and an incidence of 5.57%. 

Multiple regression analysis demonstrated a statistically significant association (p<0.05) 

between postpartum depression and low levels of social support (PR=2.25) assessed using the 

social support scale of the Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS-SSS). An 

association was also found between PPD and mother’s schooling (PR=1.56), conjugal status 

(PR=1.48), mother’s reaction to the pregnancy (PR=1.48), history of metal disorders 

unrelated to the pregnancy or partum period (PR=1.44) or related to a previous pregnancy 

(PR=1.45) and CMD during last pregnancy (PR=3.57). It is hoped that these data contribute 

toward the drafting of appropriate measures in healthcare policies. 

Key words: postpartum depression, social support, prevalence. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

A atenção à saúde da mulher durante o período da gestação, do parto e 

puerpério é uma das prioridades nos programas de saúde pública do Sistema Único de Saúde 

(SUS). No entanto ainda existe uma lacuna no que se refere à saúde mental da mulher que se 

encontra neste período. Embora existam vários estudos que demonstrem que os transtornos 

mentais que ocorrem na gestação e período pós-parto podem comprometer seriamente a saúde 

da mulher e do seu filho, poucas ainda são as referências que demonstram a adoção de rotinas 

para assistência ou prevenção destes agravos. A depressão pós-parto (DPP) é um dos 

transtornos mentais mais importantes deste período, que vem sendo estudada em vários países 

juntamente com os prováveis fatores relacionados. Vários autores consideram a DPP um 

importante problema de saúde pública (EVANS et al, 2003; OATES et al, 2004, MORAES et 

al, 2006), que pode afetar tanto a saúde da puérpera (BOYCE et al, 2000; DA COSTA, 2006; 

DENNIS, 2004; KUMAR e ROBSON, 1984 apud APPLEBY et al, 1997) quanto o 

desenvolvimento do seu filho (DA COSTA, 2006).  

 

Desde o período pré-natal até o pós-parto a mulher é assistida por profissionais 

de saúde em vários momentos, entretanto poucas vezes ocorre avaliação do estado mental da 

gestante e da puérpera. Esta deveria ser uma oportunidade para detecção de um transtorno 

mental já presente ou para atuar de forma preventiva, no entanto, percebe-se que ainda não é 

dada a importância devida aos transtornos mentais que ocorrem neste período. 

 

A prevalência de DPP no mundo é de 5% a 20%, enquanto no Brasil situa-se 

entre 12% a 37%. Em estudos realizados em Pernambuco foram encontrados prevalências de 

13,3% (CANTILINO, 2003) e 34,5% (BARBOSA, 2007). 

 

Boyce et al (2000) detectaram que mulheres com depressão pós-parto tinham 

significativa deterioração da vitalidade, do funcionamento social, da saúde mental e limitação 
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de papeis devido a problemas físicos e emocionais, quando comparadas com mulheres sem 

DPP. Foram identificadas ainda idéias de suicídio em 5,3% de 909 puérperas em um estudo 

realizado nos Estados Unidos (GEORGIOPOULOS et al, 1999).  

Rahman e Creed (2007) realizaram um estudo no Paquistão e entre seus 

principais achados está a persistência de sintomas de depressão, em mais da metade de sua 

amostra, até um ano após o parto. Se não for tratada, a DPP poderá durar até o primeiro ano 

pós-parto (STOWE e NEMEROFF, 1995), fase inicial de sua convivência com o bebê. Motta 

et al (2005) revisaram vários estudos que demonstraram as repercussões da DPP no 

desenvolvimento do bebê (alterações do eletroencefalograma (EEG) e no sistema nervoso 

vegetativo e no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), diminuição da interação tanto com 

a mãe quanto com estranhos) e da criança tanto na fase pré-escolar quanto na fase escolar 

(níveis de estresse e de cortisol elevados e alterações comportamentais).  

 
As pesquisas sobre DPP têm abordado principalmente os fatores que estão 

associados, o uso de instrumentos padronizados para rastreamento da DPP e as formas de 

tratamento, sendo encontrados poucos estudos que abordam este último. Em vários países 

vêm sendo realizados estudos, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. 

 
Muitos estudos têm investigado os fatores relacionados à depressão no pós-

parto. Destes, alguns analisaram a associação da DPP com fatores psicossociais e, entre estes, 

o apoio social recebido pela mulher, percebendo-se que o baixo apoio social referido pela 

mulher ou avaliado por instrumentos com capacidades psicométricas adequadas, tem se 

apresentado estatisticamente associado à depressão pós-parto (HUSAIN et al, 2006; 

CHAAYA et al, 2002; BECKER et al, 1998).  

 
Durante o processo de delimitação do objeto de pesquisa percebeu-se que 

existe uma variedade de fatores relacionados à DPP, que têm diferente impacto de acordo com 

as características da população investigada, o contexto sociocultural e outros fatores, que 

podem apresentar-se diferentes de acordo com o método de pesquisa empregado, pois muitas 

vezes os fatores são interdependentes. 

 
O presente trabalho pode enriquecer os conhecimentos sobre a depressão pós-

parto no Brasil, já que utiliza grande tamanho amostral, nunca antes investigado no país, 

estima tanto a prevalência quanto a incidência da DPP, além de analisar a relação da DPP com 
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o apoio social mensurando este com um instrumento validado. Foi utilizada ainda a escala 

Postpartum Depression Screening Scale (PDSS), por ter sido considerada a mais adequada 

para mensuração da DPP.  

 

Lee e Chung (1999) afirmam que apesar de ser um transtorno prevalente e que 

tem um curso potencialmente maligno, a DPP não tem atraído a atenção do público ou dos 

profissionais de saúde. No entanto, nas últimas décadas tem aumentado o interesse científico 

em investigar a prevalência da DPP, seus fatores de risco e também o impacto das estratégias 

de prevenção e de tratamento. O uso de instrumentos padronizados em muitos destes estudos 

têm permitido uma detecção mais simples da DPP (LÓPEZ E PEDALINI, 1999), sendo ainda 

necessário o aprofundamento das investigações sobre os seus fatores de risco. Beck et al 

(2002) afirmam que tem aumentado o número de estudos qualitativos sobre a DPP. Entre as 

publicações científicas brasileiras existem poucos estudos epidemiológicos sobre DPP. 
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REFERENCIAL  TEÓRICO 
 

 
 
 

2.1 Depressão pós-parto: conceito, características, prevalência e incidência 

 
 
 

A gravidez e o nascimento de um filho constituem um período de transição 

familiar no qual ocorrem mudanças nos papéis da mulher que podem ser consideradas por 

esta como positivas ou negativas (DESSEN e BRAZ, 2000) e este período traz modificações 

permanentes no status e nas responsabilidades da mulher (OATES et al, 2004). De acordo 

com Hung (2005), o pós-parto é um período potencialmente estressante no qual a mulher 

necessita enfrentar novas tarefas de seu papel materno e vivenciar dramáticas mudanças em 

seu corpo. 

 
Brice Pitt, que em 1968 publicou um trabalho considerado pioneiro sobre 

depressão pós-parto, utiliza a denominação para a depressão não psicótica do pós-parto como 

“depressão atípica do puerpério” (PITT, 1968 apud CANTILINO, 2003). 

 
Classicamente, os transtornos mentais que acontecem no período pós-parto são 

divididos em: tristeza pós-parto (blues materno), depressão pós-parto ou depressão puerperal 

e psicose pós-parto. A depressão pós-parto é um transtorno mental associado ao puerpério que 

pode ter inicio durante as seis primeiras semanas após o parto (OMS, 1997). A Classificação 

Internacional de Doenças apresenta este transtorno mental no Capítulo intitulado: “síndromes 

comportamentais associadas a transtornos fisiológicos e fatores físicos” e não faz diferença 

entre a DPP e os demais transtornos depressivos, exceto pelo período puerperal no qual tem 

início. De acordo com os critérios do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

da American Psychiatric Association (DSM IV – APA), a sintomatologia da DPP geralmente 

não difere dos episódios de alteração do humor que acontecem fora do puerpério (CRUZ, 

2005).   
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De acordo com Rocha (1999), os principais sintomas da DPP são: tristeza, 

perda do prazer, choro fácil, labilidade emocional, diminuição do apetite, distúrbios do sono, 

fadiga, irritabilidade e idéias suicidas. Perda de interesse pelas atividades habituais, 

sentimentos de culpa e capacidade de concentração prejudicada também são sintomas citados 

por Camacho et al (2006). 

 
Existem, de acordo com alguns autores, alguns componentes  clínicos 

específicos na depressão pós-parto como um componente ansioso mais proeminente, 

pensamentos recorrentes de causar danos ao bebê (JENNINGS et al, 1999) e pensamentos 

obssessivos de agressividade contra seus filhos (WISNER et al, 1999). Além disso, é 

freqüente o relato de sentimentos ambivalentes acerca do bebê e de opressão pela 

responsabilidade de cuidar dos filhos (Beck, 1996; Nonacs e Cohen, 2000).  

 
Na maior parte dos estudos (COX et al, 1993 apud MOEHLER, 2006; CRUZ et 

al, 2005; FAISAL-CURY et al, 2004; LEE e CHUNG, 1999; LÓPEZ E PEDALINI, 1999; 

GEORGIOPOULOS ET AL, 1999) a prevalência da DPP varia entre 5% e 20%. Gorman et al 

(2004) obtiveram prevalência média de 12% ao redor do sexto mês do puerpério, em um 

estudo realizado em sete países da Europa e nos Estados Unidos, que obteve amostra total de 

296 puérperas.  Alguns autores encontraram prevalências maiores. Em um estudo transversal 

de base populacional realizado no Líbano, Chaaya et al (2002) encontraram prevalência de 

21% de DPP em 396 mulheres. Os autores abordaram mulheres que pariram em nove 

hospitais no período de outubro a dezembro de 1997 e de junho a agosto de 1998 em Beirute e 

na zona rural do Líbano respectivamente, utilizando como instrumento para detectar a DPP a 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), aplicada entre o quarto e quinto mês pós-

parto. No entanto observaram prevalência maior nas mulheres que viviam na área rural do que 

nas da área urbana (16 e 26% respectivamente). Heh et al (2004) também encontraram 

prevalência de DPP de 21% num estudo transversal em Taiwan, utilizando a escala EPDS em 

uma amostra composta por 186 mulheres atendidas em dois hospitais de ensino. 

 
Gorman et al (2004), realizaram um estudo multicêntrico prospectivo em sete 

países europeus e nos Estados Unidos no qual utilizaram amostras de base clínica que 

consistiu de mulheres que foram avaliadas para DPP durante a gestação e na vigésima sexta 

semana pós-parto (exceto em Zurique que ocorreu na décima sétima semana pós-parto). Os 

autores obtiveram prevalência no ponto global de depressão maior e menor de 8% aplicando a 

EPDS no pós-parto. 
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Entre os estudos de prevalência realizados no Brasil, Cruz et al (2005), numa 

pesquisa com desenho transversal realizada em São Paulo com 70 puérperas de duas Unidades 

de Saúde da Família, encontraram prevalência de DPP de 37,1% utilizando a EPDS, que foi 

aplicada entre 12 e 16 semanas pós-parto. Moraes et al (2006), em um estudo tipo coorte 

prospectivo de base populacional realizado em Pelotas em 2000, encontraram prevalência de 

DPP de 19,1% em uma amostra de 410 mulheres, aplicando a escala de depressão de 

Hamilton entre 30 e 45 dias pós-parto. Faisal-Cury et al (2004) encontraram prevalência de 

15,9% num estudo transversal realizado em São Paulo com 113 mulheres no décimo dia pós-

parto. Neste estudo, a amostra, de base clínica, foi avaliada pelo Beck Depression Inventory 

(BDI). Semelhante prevalência, de 12% no terceiro mês após o parto, foi encontrada por Da 

Silva et al (1998) em um estudo longitudinal prospectivo com amostra composta por 33 

puérperas no Rio de Janeiro. Barbosa (2007), num estudo transversal realizado com 177 mães 

adolescentes em Recife, encontrou prevalência de 34,5% de DPP utilizando a Postpartum 

Depression Screening Scale (PDSS). Quando comparadas aos estudos realizados em outros 

países, as prevalências estimadas pelos estudos acima são semelhantes, embora devam ser 

considerados os contextos sociais e culturais que podem trazer diferenças entre os fatores de 

risco nos diversos países, como também o período pós-parto em que foi realizado e o tipo de 

instrumento utilizado. 

 
Embora a maioria dos estudos utilize a prevalência para avaliar a ocorrência da 

depressão pós-parto, alguns utilizam a incidência como sendo a medida para todos os casos de 

depressão que ocorrem no pós-parto (EVINS et al, 2000), mas não fazem diferença na seleção 

das puérperas, partindo do princípio de que todos os casos de DPP se iniciaram no puerpério, 

o que não demonstra diferença,  neste caso, para o cálculo da prevalência e da incidência. 

Entretanto, outros estudos partem do princípio de que ao se tratar de incidência devem ser 

considerados apenas os casos novos após o parto. Deste modo, o estudo não deveria 

considerar as puérperas cujos sintomas depressivos iniciaram no período da gravidez, sendo 

necessário utilizar desenhos tipo coorte para avaliar a existência de depressão na gravidez. 

 
Lee et al (2000), em um estudo longitudinal prospectivo detectou prevalência de 

11.7% em 145 puérperas na 6a semana pós-parto atendidas em um Hospital da China. Neste 

estudo foram utilizados como instrumentos o Beck Depression Inventory (BDI), que é um 

questionário que quantifica a intensidade da depressão e o General Health Questionnaire 

(GHQ), que mensura o bem estar psicológico. Incidência de 11%, foi encontrada por 
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Chandran et al (2002) na Índia, numa coorte composta por 359 puérperas em um estudo de 

base populacional que avaliou as mulheres no terceiro trimestre de gestação e entre a sexta e 

décima segunda semana pós-parto. Os autores utilizaram o Clinical Interview Schedule (CIS-

R) para avaliar Transtornos Mentais Comuns (TMC) em comunidades, como também o CID-

10. Outro estudo realizou apenas uma avaliação entre o quinto e sexto mês pós-parto, obtendo 

32.07% de incidência de DPP, entre 106 mulheres assistidas por um serviço de atenção 

primária no Chile (EVANS et al, 2003). 

 
Observa-se que nos estudos citados houve uma variação importante da prevalência e da 

incidência da DPP. Tais diferenças podem estar relacionadas às características sociais, 

culturais, demográficas e econômicas da população estudada, como também devido aos 

diferentes instrumentos de avaliação da depressão nos estudos citados, ponto de corte usado 

nos instrumentos, períodos de aplicação dos instrumentos para avaliar DPP (variando do 

décimo dia pós-parto até cerca de seis meses pós-parto), critérios de inclusão e exclusão 

empregados, como exemplo a depressão na gestação ou DPP anterior. Estas diferenças 

dificultam a comparação entre os estudos, pois para que se possa confirmar ou contestar os 

dados apresentados é necessário que sejam utilizados critérios semelhantes. 

 

2.2 Fatores associados à depressão pós-parto 

 
Muitos estudos vêm investigando nos últimos anos os fatores determinantes da 

depressão pós-parto. Entre os fatores investigados estão os biológicos, sócio-demográficos, 

econômicos, antecedentes obstétricos e reprodutivos, antecedentes psiquiátricos e fatores 

psicossociais, entre eles o apoio social. Stern e Cruckman (2002) destacam ainda a 

importância dos aspectos antropológicos, dos modelos culturais de comportamento e 

expectativas familiares durante o período pós-parto. 

 
Fatores biológicos têm apresentado associação à DPP em alguns estudos. 

Investigações bioquímicas presumem que a patogênese da DPP é um fenômeno relacionado a 

um acentuado declínio de hormônios gonadais ou a influência da queda destes hormônios na 

atividade neurotransmissora (STOWE e NEMEROFF, 1995), como também uma disfunção 

do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (KAMMERER et al, 2006). Outras hipóteses 

investigadas são os fatores genéticos (TRELOAR et al, 1999), alterações no sistema imune 

(MAES et al, 2000) e no sistema de neurotransmissão (ABOU-SALEH et al, 1999). Bloch et 
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al (2003), afirmam que dados observacionais e experimentais sugerem que as mudanças 

hormonais reprodutivas durante o parto e período pós-parto podem desencadear depressão em 

um subgrupo de mulheres.  

 
Tem sido verificada a associação entre DPP e os fatores sócio-demográficos em 

alguns estudos. A idade tem sido associada a DPP, aparentando serem as faxas etárias mais 

jovens as que apresentam maior risco. Georgiopoulos et al (1999) encontraram duas vezes 

mais risco de DPP em mulheres com menos de dezenove anos de idade quando comparadas 

com mulheres com maiores faixas etárias. Barbosa (2007) encontrou prevalência de 34,5% 

em adolescentes com idade entre 14 e 20 anos e idade média de 17 anos. Outro fator descrito 

na literatura associado à DPP é a origem étnica branca, que foi encontrada em estudo com 

mulheres brasileiras realizado por Faisal-Cury et al (2004). 

 
Entre os fatores econômicos, Beck (2001) apud Heh et al (2004), encontraram o 

baixo nível sócio-econômico como associado à DPP. Outras associações encontradas foram: a 

ocupação da mulher em atividades manuais (GORMAN et al, 2004), desemprego e baixa 

renda familiar (MORAES et al, 2006), dificuldades financeiras e moradia temporária (LEE et 

al, 2000). 

 
Entre os fatores reprodutivos e relacionados à gravidez que apresentaram 

associação com DPP estão o número de filhos igual a três ou mais (FAISAL-CURY et al, 

2004), ter realizado dois ou mais abortos induzidos (LEE et al, 2000), pensar em interromper 

a gestação (MORAES et al, 2006) como também gravidez não planejada (BECK et al, apud 

HEH et al, 2004). 

 
Entre as variáveis psiquiátricas, foram encontradas associações estatisticamente 

significantes entre antecedentes psiquiátricos tais como: antecedentes de transtorno mental 

(LEE et al 2000) e depressão anterior sem relação com a gravidez (BECK, 2001 apud HEH et 

al, 2004; FELICE et al, 2004; LEE et al 2000; LEE et al, 2004; MORRIS-RUSH et al, 2003;), 

depressão na gravidez (BECK, 2001 apud HEH et al, 2004; CHAAYA et al, 2002; LEE et al, 

2000; LEE et al, 2004; MARTINEZ-SCHALLMOSER et al, 2003), DPP anterior (GORMAN 

et al, 2004; WISNER et al, 2001 apud DA COSTA, 2006) e “blues” materno (BECK, 2001 

apud HEH et al, 2004; LEE et al, 2000). Encontraram também como fator associado a 

ansiedade na gestação (BECK, 2004 apud HEH et al, 2004; HERON, 2004) e escore positivo 

no Beck Depression Inventory (BDI) durante o parto (LEE et al, 2000). Estudos também 
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encontraram associação com neuroticismo, que compreende uma personalidade vulnerável e 

prolongado blues pós-parto (LEE et al, 2000), sentimentos depressivos durante a gravidez 

(MORRIS-RUSH et al, 2003) e história familiar de transtornos mentais (FELICE et al, 2004). 

 

Entre os fatores psicossociais associados estão: presença do companheiro, 

relacionamento marital (BECK, 2001 apud HEH et al 2004; FELICE et al, 2004; LEE et al, 

2000), eventos vitais produtores de estresse, baixo apoio social (CHAAYA et al 2002), 

cônjuge desapontado com o sexo do bebê (LEE et al, 2000; MORAES et al, 2006) e utilizar o 

distanciamento como padrão de enfrentamento (FAISAL-CURY et al, 2004). De acordo com 

Beck (2001) apud Heh et al (2004) são também preditores psicossociais: baixa auto-estima, 

estresse nos cuidados com o bebê, relacionamento marital e temperamento do bebê. Felice et 

al (2004) apontam ainda problemas de relacionamento com a família do marido, baixo apoio 

emocional, restrição de lazer e atividades sociais e insatisfação com os contatos sociais. Lee et 

al (2004) também afirmam ser fatores de risco dificuldades de relacionamento com a sogra e 

insatisfação marital. Em um estudo tipo coorte com uma amostra de base clínica com 66 

puérperas mexicanas que emigraram para os Estados Unidos há mais de 11 anos, Martinez-

Schallmoser et al (2003) encontraram associação entre DPP e a restrição da língua espanhola 

de seu país de origem, como também com a baixa satisfação com o apoio social, neste estudo 

os autores utilizaram a Escala do Center for Epidemiological Studies – Depression (CES-D), 

o Quality of Life Index (QLI) e a Perceived Stress Scale (PSS). 

 

 

2.3 Apoio Social: conceito, classificações e associação com depressão pós-parto 
 

Existem várias definições, embora semelhantes, para apoio social encontradas 

na literatura. Segundo a definição das Communities Count (2000) apoio social é o suporte 

emocional ou prático dado pela família e/ou amigos na forma de afeto, companhia, assistência 

e informação, tudo que faz o indivíduo sentir-se amado, estimado, cuidado, valorizado e 

seguro. Cobb (1976) apud Ribeiro (1999) define apoio social como informação que conduz o 

sujeito a acreditar que ele é amado e que as pessoas se preocupam com ele, que leva o 

indivíduo a acreditar que é apreciado e que tem valor e/ou que conduza o sujeito a acreditar 

que pertence a uma rede de comunicação e de obrigações mútuas. Valla et al (1999) enfatizam 

a importância do apoio social e o definem como qualquer informação ou apoio material 

oferecido por grupos ou pessoas que se conhecem e que tenham efeitos emocionais ou 
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comportamentos positivos. Outra definição para apoio social é apresentada por Due et al 

(1999) apud Griep et al (2005) quando afirmam que o apoio social diz respeito aos recursos 

postos à disposição por outras pessoas em situações de necessidade. 

 

A pobreza de relações sociais implica em risco à saúde, demonstrada 

principalmente em países em desenvolvimento (BROADHEAD et al apud ANDRADE e 

VAITSMAN, 2002). Matsukura et al (2002) referem que vários estudos apontam que o apoio 

social funciona como agente protetor frente às doenças induzidas por estresse. Andrade e 

Vaitsman (2002) afirmam ainda que a interação em rede favorece o monitoramento da saúde, 

aumenta a adesão aos tratamentos e aos cuidados com a saúde em geral e fornece auxílio em 

momentos de crise.  

 

O envolvimento comunitário pode ser fator psicossocial favorável quando 

aumenta a confiança pessoal, a satisfação com a vida e a capacidade de enfrentar problemas. 

Norris et al (1990) afirmam, com base num estudo sobre a adaptação no luto, que uma forte 

rede social pode promover melhor adaptação a pessoas enlutadas.  

 
Sherbourne e Stewart (1991) utilizaram um modelo com quatro componentes 

do apoio social: emocional, informacional, tangivel e interação social positiva. Os autores 

referem que o modelo converge com os componentes de apoio social de outros estudos, sendo 

que o único que não está representado é o componente apoio de auto-estima. 

 
Da Costa (2004) descreve os tipos de apoio social de acordo com o Medical 

Outcomes Study (MOS): apoio emocional (expressão de cuidado, empatia, encorajamento), 

apoio de informação (orientação), apoio tangível ou instrumental (ajuda material ou prática, 

cuidados), apoio afetivo (envolve informações relevantes ao crescimento pessoal através de 

amor e afeto) e apoio de companhia ou interação social positiva (atividades de integração, 

atividades de recreação e lazer). 

 

Para avaliar o apoio social, diferentes estudos vêm utilizando escalas como o 

MOS-SSS, o World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) (SHERBOURNE E 

STEWART, 1991), o Satisfaction with Social Support Scale (SSSS) estruturada por Ribeiro 

(1999), e o Postpartum Social Support Questionnaire (PSSQ) (HEH et al 2004). Como são 

usadas estas e outros instrumentos de mensuração, torna-se difícil avaliar o conceito e fazer 
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comparações acerca de apoio social, tornando-se importante utilizar instrumentos 

padronizados e com bons parâmetros de aferição. 

 
Para avaliar a validade de constructo Griep et al (2005) utilizaram o Medical 

Outcomes Study Social Support Survey (MOS-SSS) que divide o apoio social em cinco 

dimensões: material, afetiva, interação social positiva, emocional e informação. 

Como já abordado, muitos fatores podem apresentar associação com a DPP, 

entre eles o apoio social. HUSAIN et al (2006) encontraram associação entre DPP e baixo 

apoio social num inquérito realizado no Paquistão utilizando as escalas EPDS e a 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Os autores demonstraram que 

oito dos doze itens da MSPSS apresentaram-se baixos em mulheres com DPP em relação a 

mulheres sem DPP, como também as três subescalas da MSPSS apresentaram baixo apoio 

social nas puérperas deprimidas. A amostra foi composta por 149 mulheres que se 

encontravam na décima segunda semana pós-parto e a prevalência de DPP foi de 36%.  

Fitzgerald (1995) apud Lee e Chung (1999) refere que a não-passagem das 

habilidades para a mãe inexperiente e apoio social inadequado têm sido sugeridos como 

causas de DPP em sociedades industrializadas. 

 
No estudo de Cruz et al (2005), o apoio social por parte do marido apresentou 

efeito protetor sobre a DPP. Neste estudo os autores consideraram presença de suporte social 

quando a puérpera alegava receber auxílio e apoio emocional em seus afazeres domésticos e 

nos cuidados consigo e com o bebê.  
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JUSTIFICATIVA 
 

 
 
 
 

O presente trabalho trará contribuições para o conhecimento epidemiológico da 

depressão pós-parto, demonstrando aspectos ainda pouco esclarecidos da relação entre 

depressão pós-parto e os fatores associados. Embora existam estudos nacionais, poucos 

utilizam a escala PDSS para a mensuração da DPP. Existe ainda a necessidade de investigar a 

associação da DPP com o apoio social utilizando um instrumento padronizado, como o que 

foi utilizado neste estudo. Os poucos estudos nacionais utilizam tamanho amostral que não 

permite demonstrar as associações existentes entre a DPP e o apoio social, havendo a 

necessidade de utilizar tamanhos amostrais maiores.  

 

É necessário realizar um estudo epidemiológico que discuta a prevalência e a 

incidência simultaneamente, pois ao ser estimada a prevalência e a incidência da DPP, torna-

se possível visualizar a possibilidade de realizar medidas para intervenção precoce, a partir da 

gestação, pois uma parte das puérperas com depressão provavelmente já iniciou uma 

sintomatologia anteriormente.  

 

Deste modo, é preciso reforçar a necessidade de elaborar recomendações aos 

serviços de atenção básica e para as políticas de atenção à saúde, devido aos prejuízos 

causados pela DPP à saúde da mulher e da criança.  
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OBJETIVOS 
 

 

 

 

4.1 Geral 

 

Estimar a prevalência e a incidência da depressão pós-parto e verificar a 

existência de sua associação com o apoio social em puérperas com idade entre 18 e 49 anos 

cadastradas no programa da saúde da família do distrito sanitário II da cidade do Recife em 

2006. 
 

 

 

4.2 Específicos 

 

I. Estimar a prevalência e a incidência da depressão pós-parto nas mulheres investigadas; 

II. Analisar a associação entre depressão pós-parto e o apoio social; 

III. Descrever a associação entre depressão pós-parto e as variáveis sócio-demográficas, 

econômicas, reprodutivas e psiquiátricas investigadas. 
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PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS 
 

 

 

Este estudo faz parte da pesquisa Violência na gravidez: determinantes e 

conseqüências para saúde reprodutiva, saúde mental e resultados perinatais, um estudo de 

coorte prospectivo da linha de pesquisa “Gênero, Sexualidade e Saúde Reprodutiva” 

desenvolvido pelo Programa Integrado de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PIPASC), 

financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq).  

 

 

5.1 Área de Estudo   

 

Considerando as características semelhantes da população dos distritos sanitários do 

município do Recife, optou-se por fazer a pesquisa em um único distrito sanitário visando a 

diminuição do deslocamento das entrevistadoras e amenizar os transtornos operacionais. O 

Distrito Sanitário II (DS II) está situado na região norte do Recife, tendo como limites o 

município de Olinda ao norte e ao leste, e com o Distrito Sanitário III ao sul e a oeste. Ë 

composto pelos bairros do Arruda, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, 

Hipódromo, Peixinhos, Ponto de Parada, Rosarinho, Torreão, Água Fria, Alto Santa 

Terezinha, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Fundão, Porto da Madeira, Beberibe, Dois 

Unidos, e Linha do Tiro. Estes bairros estão organizados em três microrregiões. 

 
Segundo estimativas a partir do Censo 2000 (IBGE 2000), o número de 

habitantes do DS II era de 220.972 em 2005, distribuídos em 52.383 domicílios, representado 

14% da população recifense, sendo 53,46% de mulheres e 46,54% homens. A população do 

distrito concentra-se na faixa etária entre 15 e 34 anos (36,9%). 

 

A extensão territorial do DS II é de 1.430 há, que corresponde a 6,51% da área 

do município, representando a menor das seis regiões da cidade. A densidade demográfica é 
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de 144 hab/há e 3,79 hab/domicílio, sendo ambas as maiores do município. Entre os bairros 

do DS II a maior densidade domiciliar está em Linha do Tiro (4,52 hab/domicílio) e a menor 

no Torreão (3,38 hab/domicílio). 

 
A ocupação do DS II é predominantemente residencial unifamiliar, voltada 

para o seguimento de média e baixa renda. Apresenta cinco zonas especiais de interesse 

(ZEIS), nessas residindo em média 60% de toda sua população, sendo um dos distritos que 

apresenta maior proporção de habitantes em ZEIS. 

 
Os dados de renda dos responsáveis pelo domicílio (IBGE, 2000) mostram que 

39,37% ganham até um salário mínimo ou não possuem rendimento. A maior parte dos 

domicílios está ligada ä rede geral de abastecimento de água (95,35%). Quanto ao 

esgotamento sanitário, 51,58% possuem fossa rudimentar, e apenas 31,26% dos domicílios 

estão ligados à rede geral de esgotamento sanitário. A coleta de lixo é feita em 96% das 

residências e 4% realizam a queima, enterram o lixo ou jogam em terrenos baldios. 

 
A rede de saúde é composta por 38 equipes de Programa de Saúde da Família 

(PSF) e quatro equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que 

representam uma cobertura em torno de 78% da população do DS II. Possui ainda dois 

centros de saúde, uma policlínica, três centros de atenção psicossocial (CAPS), três 

residências terapêuticas e uma maternidade.  

 

5.2 População de Estudo 

 
A população de estudo é composta por todas as puérperas com idade entre 18 e 

49 anos, cadastradas no Programa de Saúde da Família (PSF) e Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) do distrito sanitário II, que foram contatadas durante o 

período de maio de 2006 a dezembro de 2006. Desta forma, considera-se o tamanho da 

amostra o universo. 

 

5.3 Desenho do Estudo 

 
Este é um estudo do tipo longitudinal prospectivo, também chamado de coorte, 

segmento ou folow-up. Samet e Muñoz (1998) apud Almeida Filho e Rouquayrol (2006), 

afirmam que os estudos de coorte são os únicos capazes de abordar hipóteses etiológicas 
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produzindo medidas de incidência e medidas diretas de risco. São vantagens deste tipo de 

estudo: a facilidade para determinar a cronologia dos eventos, o conhecimento dos dados 

referentes à exposição antes da ocorrência do desfecho clínico (PEREIRA, 1995). Ainda de 

acordo com o autor, são limitações deste tipo de estudo o alto custo, as perdas de seguimento 

que podem ser grandes, a possibilidade de mudanças de categorias de exposição que podem 

levar a erros de classificação e a presença de fatores de confundimento. 

 

 
5.4 Seleção e Treinamento das entrevistadoras e estudo piloto 

 
Foram selecionadas sete entrevistadoras do sexo feminino, com experiência em 

pesquisa em saúde da mulher, violência ou enfocando a temática de gênero, para duas 

semanas de treinamento.  

 
O treinamento constou de exposições dialogadas sobre violência contra a 

mulher e desigualdades de gênero, incluindo a apresentação de vídeos. As principais idéias do 

estudo e o seu modelo teórico foram discutidos e o conteúdo o questionário apresentado, com 

leitura coletiva do manual e do questionário. Foram enfatizadas as questões éticas do estudo e 

a necessidade de se coletar informações precisas. As treinandas foram submetidas a 

entrevistas simuladas, com discussões durante e depois de cada uma delas, com o objetivo de 

clarear o conteúdo dos instrumentos de coleta de dados. 

 
Um estudo piloto foi realizado em USF e PACS do DS IV para identificar 

possíveis problemas na receptividade das mulheres à entrevista, testar a adequação do 

questionário á pesquisa bem como selecionar as entrevistadoras. Depois deste período as 

mudanças necessárias no questionário foram realizadas.  

 

 
 
5.5 Coleta de Dados   
 

A administração do questionário ocorreu através de entrevistas face a face. A 

entrevista para coleta dos dados ocorreu depois do parto no período de maio a dezembro de 

2006. Semanalmente, uma listagem das puérperas entrevistadas na primeira etapa da pesquisa 

maior (quando ainda grávidas) e agendadas para consulta de puericultura, foi elaborada pela 

coordenação de campo a partir dos registros das Unidades de Saúde da Família (USF). A 
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listagem constava do nome da USF; nome da mulher, endereço e data da consulta agendada. 

As mulheres agendadas para consulta da puericultura foram contatadas na USF e a entrevista 

poderia ser realizada antes ou imediatamente após a consulta, em uma sala reservada na 

própria USF, no carro da pesquisa ou agendada para a data e local mais conveniente, visando 

mais conforto e segurança para as mesmas. O contato com as puérperas que não haviam 

agendado consulta para a puericultura foi feito no domicílio, sendo a entrevista realizada em 

data e local mais conveniente para elas. Em razão da cobertura ainda insuficiente dos 

ambulatórios de puericultura e da inconveniência de entrevistá-las em companhia do bebê, a 

maioria das entrevistas foi realizadas na residência das mulheres. 

 
Foram entrevistadas 1.057 mulheres, representando 94,3% das gestantes que 

responderam ao primeiro questionário (1.121) do estudo maior. As entrevistas foram 

realizadas com puérperas que se encontravam entre a oitava e trigésima segunda semana após 

o parto. As perdas consistiram de duas mulheres incapacitadas para entrevista, três óbitos, 

trinta e sete que não foram localizadas por mudança de endereço, quatro que passaram a viver 

na rua e treze que mudaram para áreas sob controle do tráfico de drogas, de alta 

periculosidade. Cinco recusaram a participação nessa segunda etapa da pesquisa. Dos três 

óbitos, um foi por homicídio conjuntamente com o parceiro e os dois outros foram 

classificados como mortes maternas obstétricas. 

 
A fim de garantir a confiabilidade da informação coletada foram adotados 

também os seguintes procedimentos. 

a. Observação de entrevistas pela coordenadora de campo, a fim de avaliar e aprimorar o 

desempenho das entrevistadoras; 

b. Acompanhamento do desempenho das entrevistadoras por meio da correção dos 

questionários, com avaliação das informações obtidas e checagem da consistência 

interna os dados; 

c. Discussão dos casos e sobre os achados durantes as entrevistas para calibração do 

instrumento e controle de qualidade através de reuniões semanais entre coordenadora 

de campo, equipe central e entrevistadoras, a fim de aprimorar o trabalho de campo, a 

condução das entrevistas e melhorar a confiabilidade. 
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5.6 Definição de termos e elenco de variáveis 

 

5.6.1 Variável Dependente: Depressão pós-parto (DPP) 

 

Para classificar as puérperas como casos ou não de DPP foi utilizada a escala 

Postpartum Depression Screening Scale (PDSS), desenvolvida por Beck e Gable em 2000, 

nos Estados Unidos. Esta escala foi traduzida e validada para o português pela primeira vez 

por Cantilino em 2003, num estudo com 120 puérperas, onde encontrou prevalência de 13,3% 

de DPP, com coeficiente alfa de Cronbach geral de 0,95, sensibilidade de 93,8% (IC 95% 

67,7 a 99,7%), especificidade 95,2 (IC 95% 88,6 a 98,2%), valor preditivo positivo de 75% e 

valor preditivo negativo de 99%. O autor calculou o coeficiente Kappa para avaliar 

concordância entre a PDSS e EPDS, obtendo valor de Kappa igual a 0,63 (p<0,001). 

 
Em um estudo comparativo do desempenho da escala Postpartum Depression 

Screening Scale com a EPDS e o BDI, utilizando ainda a entrevista com o DSM-IV em 150 

mães no pós-parto, a PDSS obteve a melhor combinação entre sensibilidade, 94%, e 

especificidade, 91%, entre as três escalas, utilizando os pontos de corte mais recomendados 

(BECK e GABLE, 2001, apud CANTILINO, 2003). 

 
A Escala PDSS/EDPP possui 35 perguntas, divididas em 05 seções que 

abordam aspectos relacionados a sono/ apetite, ansiedade/ insegurança, labilidade emocional, 

prejuízo cognitivo, perda do eu, culpa, vergonha e intenção de causar dano a si (JOLLEY et 

al, 2007). As respostas podem ser discordo totalmente, discordo, nem discordo nem concordo, 

concordo e concordo totalmente. A pontuação varia de 1 a 5 pontos em cada pergunta, 

podendo apresentar somatório de 35 a 175 pontos. Esta escala apresenta boa consistência 

interna (alfa de Cronbach) com variação entre 0,83 a 0,94 para cada item e para cada 

dimensão (BECK E GABLE, 2000 apud CANTILINO, 2003). A PDSS é uma escala que 

possui seus itens mensurados por níveis de intensidade, sendo chamada de escala “tipo 

Likert” (BECK et al, 1993 apud CANTILINO, 2003). 

 

Barbosa (2007) que utilizou a PDSS em 177 adolescentes em um estudo 

transversal na cidade do Recife, afirma que esta escala possui aspectos específicos do 

puerpério que a diferenciam da Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS): avalia 
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sentimentos de ambivalência em relação ao bebê, a opressão pela responsabilidade de cuidar e 

a dificuldade de revelar seus sintomas por receio. 

 
Beck e Gable (2000) apud Cantilino, (2003) utilizaram ponto de corte de 80 em 

amostra com mulheres norte-americanas obtendo sensibilidade de 94% e especificidade de 

98%. O ponto de corte que será adotado neste estudo será 101/102, de acordo com Cantilino 

(2003) e Barbosa (2007), por se tratar de estudos que são referência locais, realizados em 

Recife, Pernambuco. 

 

Para o cálculo da incidência de depressão pós-parto foram excluídas as 

puérperas que iniciaram os sintomas depressivos durante a gravidez, utilizado o Self 

Reporting Questionnaire (SRQ-20) que é um instrumento de rastreamento que pode ser 

utilizado para detectar Transtornos Mentais Comuns (TMC) (HARDING et al, 1980 apud 

LUDERMIR, 2005). O SRQ-20 foi validado no Brasil (Mari, 1987; Lima et al, 1986), com 

sensibilidade que varia de 62,9% a 90% e especificidade de 44% a 95%. Os TMC 

caracterizam sintomas como insônia, irritabilidade, esquecimento, dificuldades de 

concentração, fadiga e queixas somáticas (LUDERMIR e MELO FILHO, 2002).  

 
A utilização do rastreamento de TMC na gestação foi utilizada como uma 

aproximação dos transtornos depressivos, tendo em vista a amplitude de sintomas que podem 

ser detectados pelo SRQ-20. Santos et al (2007) verificaram que o SRQ-20 apresentou-se 

como uma ferramenta adequada para detecção de DPP, utilizando a entrevista psiquiátrica 

como padrão ouro, em uma coorte no Brasil em Pelotas. Faisal-Cury (2008) encontrou boa 

concordância entre os diagnósticos de DPP e TMC (k=0.75) utilizando a EPDS e o SRQ num 

estudo transversal realizado em São Paulo. Rahman e Creed (2007) detectaram que o escore 

elevado no SRQ foi fator de risco (OR=1,3) para a persistência da DPP no pós-parto tardio. O 

escore dicotômico que será utilizado no presente estudo, buscando uma aproximação 

quantitativa do estado de saúde mental, será o ponto de corte de 7/8 utilizado por Ribeiro 

(2007) e por Facundes e Ludermir (2005), podendo a puérpera ser classificada como não 

suspeitas de TMC (escore igual ou menor que sete) ou suspeita de TMC (escore maior que 

sete). 
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5.6.2 Variável Independente: Apoio Social 

 

O apoio social será mensurado através do questionário MOS-SSS. Este 

instrumento é composto por 19 questões com informações sobre apoio emocional, apoio 

tangível (prático), apoio afetivo, apoio de informação e companhia social (SHERBOURNE e 

STEWART, 1991 apud DA COSTA, 2004). Este instrumento foi escolhido por já ter sido 

validado para o português (CHOR et al, 2001). 

 

As respostas dadas pela puérpera podem ser: nunca, raramente, algumas vezes, 

muitas vezes e sempre. O apoio social global será dividido em tercis do escore do apoio social 

global na escala, de acordo com a classificação utilizada por Andrade et al (2005), 

representados por alto apoio no tercil superior, apoio moderado no tercil intermediário e baixo 

apoio no tercil inferior. Para as dimensões do apoio social será empregada a classificação 

utilizada por Da Costa e Ludermir (2005). 

 

Griep et al (2005) trazem a descrição das cinco dimensões do apoio social do 

MOS-SSS, que será utilizada no questionário a ser aplicado. As perguntas do questionário 

estão descritas no quadro 1. 

 

Quadro 1- Dimensões do apoio social de acordo com o MOS-SSS. 

 
1. Apoio 

emocional 

− Alguém com quem você conta para escutar quando quer falar; 

− Alguém em quem confia ou fala sobre si mesmo ou seus problemas;

− Alguém que compartilha de suas preocupações e seus medos; 

− Alguém que entende seus problemas; 
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A pontuação para os tipos de apoio social, de acordo com o MOS-SSS, terá 

como escore de 0 a 20 pontos, exceto para o apoio social afetivo que possui apenas 3 

perguntas e tem escore de 0 a 15 pontos, sendo de 0 a 08 pontos baixo apoio social afetivo e 

09 a 15, alto apoio social afetivo. Para os demais tipos de apoio social, poderá ser baixo se 

menor ou igual a 10 pontos e alto se 11 até 20 pontos, para cada tipo, baseado no estudo de 

Da Costa e Ludermir (2005). 

 

5.6.3 Co-variáveis 

 

5.6.3.1  Variáveis Sócio-demográficas 

 

 

 

2. Apoio de 

informação 

− Alguém que lhe dá conselhos sobre alguma coisa; 

− Alguém que lhe dá informação para que você possa entender 

diferentes situações; 

− Alguém de quem o conselho você realmente quer; 

− Alguém que lhe dá um conselho para um problema particular. 

3. Apoio 

tangível ou 

instrumental 

− Alguém que lhe ajuda quando você está acamado; 

− Alguém que lhe acompanha para o médico quando você precisa; 

− Alguém que prepara suas refeições se você não pode; 

− Alguém que faça sua tarefa diária quando você está doente.  

4. Apoio afetivo − Alguém que lhe mostra amor ou afeto; 

− Alguém que lhe abraça; 

− Alguém que lhe ama e lhe faz sentir amado. 

5. Apoio de 

companhia ou 

interação 

social 

− Alguém com quem você se diverte; 

− Alguém que possa sentar com você e juntos possam relaxar; 

− Alguém com quem você faz coisas agradáveis; 

− Alguém que faz algo com você para ajudar você a distrair a cabeça. 
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Quadro 2- Apresentação, definição e categorização das variáveis sociodemográficas do 
estudo. 
 
Variável Definição Categorização 
Idade  Anos completos 18-24 

25-29 
30-49 

Raça /cor da 
pele 

Autoclassificação 
(IBGE, 2000) 

Branca 
Não branca 

Situação 
conjugal 

 − Atualmente casada, vive/ mora junto com 
um homem. 

− Tem um parceiro (mantendo relação 
sexual), mas não vive junto. 

− Não está casada ou vivendo com um 
homem (sem relacionamento sexual) 

Prática 
religiosa 

Número de vezes que 
freqüentou algum culto 
religioso no último mês 

− Sem Prática 
− Com Prática - 1 ou mais vezes por mês 

Escolaridade Anos de estudo − 0-4 
− 5-7 
− 8 e mais 

 

 

 

5.6.3.2  Variáveis econômicas 

 

Quadro 3 – Apresentação, definição e categorização das variáveis econômicas do estudo. 

Variável Definição Categorização 
Inserção 
produtiva 

Refere-se à posição 
no mercado 
produtivo de acordo 
com a classificação 
utilizada pelo IBGE 
no Censo 
Demográfico e 
adaptada por 
Ludermir (2000). 

• Trabalhadora formal – pessoa formalmente 
inserida no mercado produtivo, incluindo 
empregadora e empregada. 

Empregadora- pessoa que explora uma atividade 
econômica com auxílio de empregado(s). 
Empregada- pessoa que exerce uma atividade 
econômica ou trabalha em estabelecimento, negócio, 
instituição, etc. do setor público ou privado, 
formalmente empregado, com carteira de trabalho 
assinada, contribuindo para a previdência e que recebe 
um ou mais salários mínimos por mês. 
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• Trabalhadora informal/ desempregada 
Trabalhadora informal – pessoa trabalhando 
informalmente ou no mercado de bens e serviços, 
incluindo as subempregadas e autônomas. 
Subempregada – pessoa que recebe qualquer tipo de 
pagamento pelo seu trabalho, se diz empregado, mas 
não tem carteira de trabalho assinada (trabalhador 
clandestino). 
Autônoma – pessoa que exerce uma atividade 
isoladamente ou com a ajuda de membro da família 
sem vínculo empregatício, remunerado ou não, sem 
empregados sob seu comando. 
Desempregada – pessoa que não estava trabalhando, 
mas estava procurando emprego. 
• Dona de casa e Inativas (estudante e aposentada) 
Dona de casa – mulheres envolvidas exclusivamente 
nos afazeres domésticos. 
Inativas – alguém que não estava engajado em uma 
atividade produtiva e nem procurando emprego, ou 
seja, estudantes e aposentadas. 

Renda Qualquer quantia 
monetária recebida 
mensalmente pela 
mulher 

• Com renda 
• Sem renda 

Posse de bens 
duráveis 

Quantidade de itens 
relacionados 
existentes no 
domicílio: 
Televisão colorida 
Vídeo-cassete 
Rádio 
Banheiro 
Automóvel de 
passeio 
Aspirador de pó 
Máquina de lavar 
roupa 
Geladeira 
Freezer 

• 0-3 
• 4 ou mais 
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5.6.3.3  Antecedentes Reprodutivos 

 

Quadro 4 - Apresentação, definição e categorização das variáveis sobre antecedentes 
reprodutivos do estudo. 
Variável Definição Categorização 
Presença de filhos  • Sem filhos 

• Com filhos (1 ou mais) 
História de aborto/feto 
morto 

 • Sem história de aborto 
• Com História de aborto (Espontâneo ou 

Provocado) 
Número de partos  • Sem partos anteriores 

• 1 ou mais partos 
 

 

5.6.3.4  Intenção de engravidar e reação à gravidez atual 

 

Quadro 5 - Apresentação, definição e categorização das variáveis referentes à intenção de 
engravidar e reação à gravidez do estudo. 
 
Variável Definição Categorização 
Tentativa de evitar a 
gestação atual 

 Sim 
Não 

Gravidez pretendida  • Tentando/ querendo engravidar 
• Não queriam engravidar (Queriam, mas 

não agora / Não queriam engravidar) 
Reação da mulher ao saber 
da gravidez 

 • Ficou contente/aceitou 
• Não aceitou/ ficou triste/desesperada 
• Quis fazer um aborto/ Tentou fazer um 

aborto 
Reação do pai da criança à 
gravidez 

 • Ficou contente/ aceitou/ ficou indiferente 
• Não gostou / Sugeriu aborto 
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5.6.3.5  Antecedentes pessoais de doença mental 

 

Quadro 6 - Apresentação, definição e categorização das variáveis psiquiátricas do estudo. 

Variável Definição Categorização 
Antecedentes pessoais de 
doença mental sem relação 
com a gravidez ou puerpério 

História prévia de doença mental 
ao longo da vida, sem relação à 
gravidez ou puerpério 

Sim 
Não 
 

Antecedentes pessoais de 
doença mental em gestação 
anterior 

História prévia de doença mental 
em gestação anterior 

Sim 
Não 

Depressão ou doença mental 
no puerpério anterior 

 Sim 
Não 

TMC na gravidez Presença de avaliação positiva para 
TMC avaliada pelo SRQ-20 na 
gravidez atual.  

Sim 
Não 

 

 

5.7 Instrumento de Coleta de Dados 

Os questionários são compostos por um formulário de consentimento livre e 

esclarecido e por seções, sendo 11 do questionário aplicado na gravidez e 15 seções do 

questionário aplicado no pós-parto. Deste último serão utilizadas as 37 questões da seção 6 

(apoio social) com base no MOS-SSS e 35 questões da seção 15 (escala para avaliar os 

sentimentos da mãe após o parto) com base na PDSS. Do primeiro questionário serão 

utilizadas também as seções que investigam dados sócio-demográficos, dados econômicos, 

reprodutivos, informações sobre intenção de engravidar e reação à gravidez atual e 

antecedentes pessoais e familiares de doença mental. 

 

 
5.8 Processamento dos dados Coletados   

 
Os dados foram digitados no programa Epi-Info versão 6.04 com dupla entrada 

de dados, por dois digitadores diferentes, após o qual foi utilizado o aplicativo Validate para 

eliminar os erros de digitação. Em seguida, foram realizadas limpeza e checagem de 

consistência dos dados. A análise estatística dos dados foi feita com o programa STATA 

versão 8. 
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5.9 Plano de Descrição e Análise 

 

Foi feita a descrição da amostra pelas variáveis estudadas com uso de 

freqüências,  estimada a prevalência e a incidência de DPP, bem como sua associação com a 

variável independente apoio social e com as co-variáveis. Para análise de significância 

estatísticas na comparação das proporções foram aplicados os testes qui-quadrado de Mantel 

Haenszel. Para análise da significância estatística das medidas de associação foram 

considerados os intervalos de confiança a 95% e os valores de p<0,05. A razão de prevalência 

(RP) será calculada para ser utilizada como uma estimativa do risco. No que diz respeito às 

variáveis potencialmente confundidoras, foi feita a análise multivariada utilizando a  técnica 

stepwise na forma de regressão logística, que permitiu analisar a independência da associação 

da DPP com o apoio social.  

 

 

5.10 Aspectos Éticos 

 

Considerando a natureza desta pesquisa, a confidencialidade e a privacidade 

foram garantidas durante e após a entrevista, assegurando proteção às entrevistadoras de uma 

violência adicional seja por seus parceiros, familiares ou vizinhos. 

 

Os questionários da pesquisa foram identificados por um número e guardados 

imediatamente após a entrevista. Estes questionários constam de um termo de consentimento 

livre e esclarecido (anexo) o qual era lido no início da entrevista, momento em que as 

mulheres eram informadas sobre o local e a coordenação da pesquisa, o seu caráter voluntário 

e a natureza delicada e pessoal de algumas questões. 

 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Pernambuco, conforme parecer anexo. 
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RESULTADOS 
 

 

 

Na primeira etapa do estudo foram entrevistadas 1.121 mulheres, das quais 

foram excluídas desta pesquisa 64 mulheres que não responderam à segunda entrevista, 11 

cujos filhos morreram após o nascimento ou que foram entregues à adoção e uma que só 

participou da segunda etapa da pesquisa. Portanto, desta pesquisa participaram 1.045 

puérperas que responderam ao primeiro e ao segundo questionário. 

 

Quanto às variáveis sócio-demográficas descritas na Tabela 1, pouco mais da 

metade da amostra tinha idade entre 18 e 24 anos (51,87%), a grande maioria declarou-se 

como de raça /cor da pele não branca (79,85%) e estava casada ou vivendo/morando com um 

homem (71,10%). As mulheres com 8 anos ou mais de estudo representaram 47,66% da 

amostra estudada e 65,07 não tinha prática religiosa. 

 

Tabela 1 - Distribuição da amostra por variáveis sócio-demográficas, Recife, 2006. 

Variáveis N=1.045 % 
Idade 
18-24 
25-29  
30-49  

 
542 
288 
215 

 
51,87 
27,56 
20,57 

Raça/ cor da pele*  
Branca  
Não-branca  

 
210 
832 

 
20,15 
79,85 

Situação Conjugal  
Atualmente casada, vive/mora junto com um homem 
Tem um parceiro (mantendo relação sexual), mas não vive 
junto. 
Não está casada ou vivendo com um homem (sem 
relacionamento sexual) 

 
743 
165 
137 

 
71,10 
15,79 
13,11 

Prática Religiosa  
Com prática 
Sem prática 

 
680 
365 

 
65,07 
34,93 

Escolaridade (anos de estudo)    
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 8          
 5-7  
 0-4  

498 
312 
235 

47,66 
29,86 
22,49 

 *3 valores perdidos. 

 

Considerando as variáveis econômicas (Tabela 2) observa-se que a maior parte 

das mulheres (58,18%) era economicamente inativa (donas de casa, estudantes ou 

aposentadas), não tinha renda (52.44%) e possuía até três bens duráveis (56,32%).  

 

Tabela 2 - Distribuição da amostra por variáveis econômicas, Recife, 2006. 

Variáveis N=1.045 % 
Inserção produtiva   
Trabalhadora formal 104        9,95 
Trabalhadora informal/ desempregada 333        31,87 
Dona de casa estudante/ aposentada 608        58,18 
Renda   
Com renda 497 47,56 
Sem renda 548 52,44 
Posse de bens duráveis*   
0 a 3 bens 588 56,32 
4 ou mais bens 456 43,68 
*1 valor perdido. 

 

 

A distribuição da amostra por antecedentes reprodutivos (Tabela 3) 

demonstrou que a maior parte das puérperas teve 1 ou mais partos (64,31%), havendo relato 

de aborto/feto morto em 25% das mulheres. 

 

Tabela 3 - Distribuição da amostra por antecedentes reprodutivos, Recife, 2006. 

Variáveis N=1.045 % 
História de aborto/feto morto*   
Sem história de aborto 780 74,78 
História de aborto 263 25,22 
Número de partos   
Nenhum 373 35,69 
1 ou mais partos 672 64,31 

*2 valores perdidos. 
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No que se refere às variáveis sobre intenção de engravidar e reação à gravidez 

atual (Tabela 4), observa-se que a maior parte (64,08%) não queria engravidar no momento. A 

reação da mulher ao saber da gravidez foi, na maior parte, de contentamento ou aceitação 

(66,70%), no entanto, 19,62% quiseram ou tentaram fazer um aborto. A reação do pai ao 

saber da gravidez foi, de acordo com a informação das mulheres, positiva (ficou contente, 

aceitou, ficou indiferente ou surpreso) em 85,83% da amostra. 

 
 
Tabela 4 - Distribuição da amostra por intenção de engravidar e reação à gravidez atual, 

Recife, 2006. 

Variável N=1.045 % 
Gravidez pretendida   
Tentando/querendo evitar 375 35,92 
Não queriam engravidar/ queriam mas não agora 669 64,08 
Reação da mulher ao saber da gravidez   
Ficou contente / aceitou 697 66,70 
Não aceitou/ ficou triste/ desesperada 143 13,68 
Quis fazer um aborto/ tentou fazer um aborto 205 19,62 
Reação do pai *   
Ficou contente/ aceitou/ ficou indiferente/surpreso 891 85,83 
Não gostou/ sugeriu aborto 147 14,17 
*7 valores perdidos. 

 
A tabela 5 mostra que 12,5% das mulheres relataram algum tipo de doença 

mental sem relação com a gravidez ou com o puerpério. A maioria não apresentou doença 

mental em gestação anterior (83,25%) ou puerpério (93,20%). 

 

 

Tabela 5 - Distribuição da amostra por antecedentes pessoais e familiares de doença mental -
Recife, 2006. 
 
Variável N=1.045 % 
Antecedentes de doença mental sem relação à 
gravidez ou puerpério 

  

Sim 128 12,25 
Não 917 87,75 
Antecedentes pessoais de doença mental em gestação 
anterior 

  

Sim 175 16,75 
Não 870 83,25 
Depressão ou doença mental no puerpério 
anterior** 
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Sim 71 6,80 
Não 973 93,20 
TMC na última gravidez   
Não 598 57,22 
Sim 447 42,78 
*1 valor perdido. **2 valores perdidos. 

 

Na Tabela 6 encontra-se a distribuição da amostra por apoio social global e 

pelos seus tipos, sendo encontrado baixo apoio social global em 34,10% das mulheres. 

Quanto aos tipos de apoio: 19,14% das puérperas tinham baixo apoio emocional, 14,45% 

baixo apoio de informação, 13,88% baixo apoio tangível ou instrumental, 10,25% das 

puérperas tinham baixo apoio afetivo e 18,37% baixo apoio de companhia ou interação social. 

 

Tabela 6 – Distribuição da amostra por apoio social global e por tipos de apoio social - 
Recife, 2006. 
Variável N=1.045 % 
Apoio social global*   
Alto apoio 314 30,08 
Moderado apoio 374 35,82 
Baixo apoio 356 34,10 
Apoio emocional   
Alto 845 80,86 
Baixo 200 19,14 
Apoio de informação   
Alto 894 85,55 
Baixo 151 14,45 
Apoio tangível ou instrumental   
Alto 900 86,12 
Baixo 145 13,88 
Apoio Afetivo**   
Alto 937 89,75 
Baixo 107 10,25 
Apoio de companhia ou interação social   
Alto 853 81,63 
Baixo 192 18,37 
*1 valor perdido. **1 valor perdido. 

 

A prevalência de depressão pós-parto encontrada nas 1.045 puérperas foi de 

16,17% e incidência de 5,52%. Para o cálculo da incidência foram excluídas 477 puérperas 

que apresentaram TMC durante a gravidez detectados pelo SRQ-20, (Tabelas 7 e 8). 
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Tabela 7 – Prevalência de depressão pós-parto - Recife, 2006. 

Variável N=1.045 % 
Depressão pós-parto   
Ausente 876 83,83 
Presente 169 16,17 

 

Tabela 8 – Incidência de depressão pós-parto - Recife, 2006. 

Variável N=598 % 
Depressão pós-parto   
Ausente 565 94,48 
Presente 33 5,52 

 
 

Ao realizar a análise não ajustada da prevalência de depressão pós-parto com 

as variáveis sócio-demográficas da mulher (Tabela 9) observou-se que as puérperas de raça/ 

cor não-branca (RP=1,98), que não estavam casadas ou vivendo com o parceiro (RP=1,89) e 

com menor número de anos de estudo (RP=2,08), apresentaram aproximadamente duas vezes 

mais DPP quando comparadas com as brancas, casadas e com oito ou mais anos de estudo. 

 
Tabela 9 – Prevalência de DPP por variáveis sócio-demográficas - Recife, 2006. 

Variável Casos % RP (IC 95%) P-valor 
Idade     
18-24 anos 94 17,34 1,00  
25-29 anos 36 12,50 0,72 (0,50-1,03) 0,072 
30-49 anos 39 18,14 1.04 (0,75-1,47) 0,795 
Raça/cor da pele     
Branca 19 9,05 1,00  
Não branca 149 17,91 1.98 (1,26-3,11) 0,003 
Situação conjugal     
Atualmente casada/vive/mora 103 13,86 1,00  
Tem parceiro 30 18,18 1,31 (0,91-1,90) 0,151 
Não esta casada ou vivendo 36 26,27 1,89 (1,36-2,64) 0,000 
Pratica religiosa     
Com prática 51 13,97 1,00  
Sem pratica  118 17,35 1,24 (0,92-1,68) 0,161 
Escolaridade     
8 anos ou mais 52 10,44 1,00  
5-7 anos de estudo 66 21,15 2,03 (1,45-2,83) 0,000 
0-4 anos de estudo 51 21,70 2,08 (1,46-2,96) 0,000 
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Em relação às variáveis econômicas (tabela 10), foi encontrada associação 

significativa da DPP com o trabalho informal e/ou o desemprego (RP=2,73) e a posse de até 

três bens duráveis (RP=1,90). 

 
Tabela 10 - Prevalência de DPP por variáveis econômicas - Recife, 2006. 

Variável Casos % RP (IC 95%) P-valor 
Trabalho     
Trabalhadora formal 8 7,69 1,00  
Trabalhadora informal/ 
desempregada 

70 21,02 2,73 (1,36-5,49) 0,005 

Dona de casa estudante/ 
aposentada 

91 14,97 1,95 (0,97-3,89) 0,060 

Renda     
Com renda 78 15,69 1,00  
Sem renda 91 16,61 1,06 (0,80-1,40) 0,690 
Posse de bens duráveis*     
4 ou mais  49 10,75 1,00  
0-3 bens 120 20,41 1,90 (1,40-2,59) 0,000 

*1 valor perdido. 

No que se refere à associação de DPP aos antecedentes reprodutivos, descritos 

na Tabela 11, observou-se associação estatisticamente significante com DPP e história de 

aborto/ feto morto (RP=1,63) como também ter tido um ou mais partos (RP=1,79). 

 
Tabela 11 – Prevalência de DPP por antecedentes reprodutivos - Recife, 2006. 

Variável Casos % RP (IC 95%) P-valor 
História de aborto/feto morto*     
Sem história de aborto 109 13,97 1,00  
Com história de aborto 60 22,81 1,63 (1,23-2,16) 0,001 
Número de partos     
Nenhum 40 10,72 1,00  
1 ou mais partos 129 19,20 1,79 (1,28-2,49) 0,001 
*2 valores perdidos. 

 
Quanto às variáveis referentes à intenção de engravidar e reação à gravidez 

atual (Tabela 12), demonstrou-se as puérperas que não queriam engravidar, apresentaram 

associação com DPP estatisticamente significante (RP=1,53) e que a reação negativa à 

gravidez atual, tanto por parte da mulher quanto por parte do pai da criança, estavam 

associadas à DPP, principalmente as mulheres que pensaram ou tentaram fazer um aborto ao 

saberem que estavam grávidas (RP=2,40) e aquelas cujo pai da criança não gostou ou sugeriu 

fazer um aborto quando soube da gravidez (RP=1,91). 
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Tabela 12 – Prevalência de DPP segundo intenção de engravidar e reação à gravidez atual, 

Recife, 2006. 

Variável Casos % RP (IC 95%) P-valor 

Gravidez pretendida*     

Tentando/ querendo evitar/ queriam mas 
não agora 

45 12,00 1,00  

Não queriam engravidar 123 18,39 1,53(1,11-2,10) 0,008 

Reação da mulher à gravidez     

Ficou contente/ aceitou 82 11,76 1,00  

Não aceitou/ ficou triste 29 20,28 1,72(1,17-2,52) 0,005 

Quis fazer um aborto/ tentou fazer um 
aborto 

58 28,29 2,40(1,78-3,24) 0,000 

Reação do pai à gravidez**     

Ficou contente/ aceitou/ ficou indiferente/ 
surpreso 

127 76,05 1,00  

Não gostou/ sugeriu aborto 40 23,95 1,91(1,40-2,60) 0,000 

*1 valor perdido. **7valores perdidos 

 

 

A análise univariada entre a associação de DPP com os antecedentes pessoais 

de doença mental (Tabela 13) demonstrou que as mulheres com antecedentes pessoais de 

doença mental não relacionada com a gravidez ou com o puerpério apresentaram três vezes 

mais DPP (RP=2,37). Foi observado ainda que as mulheres que tiveram depressão ou outra 

doença mental em gravidez anterior apresentaram três vezes mais DPP (RR=2,95), como 

também as que apresentaram transtornos mentais comuns na última gravidez (RP=5,51), 

demonstrando forte associação entre estas variáveis e a DPP. 
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Tabela 13 - Prevalência de DPP por antecedentes pessoais de doença mental - Recife, 2006. 

Variável Casos % RP (IC 95%) P-valor 
Antecedentes pessoais de doença 
mental sem relação com a gravidez ou 
puerpério 

    

Não 127 13,85 1,00  
Sim 42 32,81 2,37(1,76-3,18) 0,000 
Depressão ou outra doença mental em 
gravidez anterior 

    

Não 106 12,18 1,00  
Sim 63 36,00 2,95(2,26-3,86) 0,000 
Depressão ou doença mental em 
puerpério anterior* 

    

Não 153 15,72 1,00  
Sim 16 22,54 1,43(0,91-2,26) 0,121 
TMC na última gravidez     
Não 33 5,52 1,00  
Sim 136 30,43 5,51 (3,85-7,90) 0,000 

*1valor perdido. 

 

 

O risco para depressão pós-parto foi três vezes maior (RP=3.53) nas puérperas 

que apresentaram baixo apoio social como descrito na Tabela 14. Os tipos de apoio social 

estiveram todos associados fortemente à DPP, tendo as puérperas com baixo apoio emocional 

(RP=3,18) e afetivo (RP=3,17) apresentado as maiores prevalências (Tabela 15). 

 

Tabela 14– Prevalência de DPP por apoio social global - Recife, 2006. 

Variável Casos % RP (IC 95%) P-valor 
Apoio social global*     
Alto 25 7,96 1,00  
Moderado 44 11,76 1,48(0,93-2,36) 0,102 
Baixo 100 28,09 3,53(2,34-5,32) 0,000 
*1 valor perdido. 
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Tabela 15 – Razão de prevalência dos tipos de apoio social - Recife, 2006. 

Variável Casos % RR (IC 95%) P-valor 
Apoio emocional     
Alto 109 12,90 1,00  
Baixo 60 30,00 3,18(2,41-4,19) 0,000 
Apoio de informação     
Alto 116 12,98 1,00  
Baixo 53 35,10 2,70(2,05-3,56) 0,000 
Apoio tangível ou instrumental     
Alto 126 14,00 1,00  
Baixo 43 29,66 2,12(1,57-2,85) 0,000 
Apoio afetivo*     
Alto 124 13,23 1,00  
Baixo 45 42,06 3,17(2,41-4,19) 0,000 

Apoio de companhia ou interação 
social 

    

Alto 102 11,96 1,00  
Baixo 67 34,90 2,92(2,34-3,81) 0,000 

*1 valor perdido. 

 

Tabela 16 – Prevalências do apoio social global com variáveis sócio-demográficas - Recife, 
2006 

Variável Apoio social global 
 Alto Moderado Baixo P-valor 

Idade (anos)*     
18-24 166 

(52,87%) 
197 

(52,67%) 
179 

(50,28%) 
0,918 

25-29 82 (26,11%) 104 
(27,81%) 

101 
(28,37%) 

 

30-49 66 (21,02%) 73 (19,52%) 76 (21,35%)  
Raça/cor da pele**     
Branca 66 (21,15%) 81 (21,66%) 62 (17,46%) 0,314 
Não branca 246 

(78,85%) 
293 

(78,34%) 
293 

(82,54%) 
 

Situação conjugal***     
Atualmente casada/ vive/ mora 231 

(73,57%) 
278(74,33%) 233(65,45%) 0,041 

Tem parceiro 48 (15,29%) 55 (14,71%) 62 (17,42%)  
Não esta casada ou vivendo 35 (11,15%) 41 (10,96%) 61 (17,13%)  
Pratica religiosa****     
Com prática 124 

(39,49%) 
132 

(35,29%) 
109 

(30,62%) 
0,055 

Sem pratica  190 
(60,51%) 

242 
(64,71%) 

247 
(69,38%) 
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Escolaridade (anos de 
estudo)***** 

    

8 177 
(56,37%) 

177 
(47,33%) 

143 
(40,17%) 

0,000 

5-7 83 (26,43%) 118 
(31,55%) 

111 
(31,18%) 

 

0-4 54 (17,20%) 79 (21,12%) 102 
(28,65%) 

 

*1 valor perdido.**4 valores perdidos.***1 valor perdido.****1 valor perdido.*****1 valor 
pedido. 
 
Tabela 17 - Prevalências do apoio social global com variáveis econômicas - Recife, 2006.  

Variável Apoio social global 
 Alto Moderado Baixo P-valor 

Trabalho*     
Trabalhadora formal 38 (12,10%) 42 (11,23%) 24 (6,74%) 0,054 
Trabalhadora informal/ 
desempregada 

91 (28,98%) 112 
(29,95%) 

129 
(36,24%) 

 

Dona de casa estudante/ 
aposentada 

185 
(58,92%) 

220 
(58,82%) 

203 
(57,02%) 

 

Renda**     
Com renda 145 

(46,18%) 
182 

(48,66%) 
169 

(47,47%) 
0,809 

Sem renda 169 
(53,82%) 

192 
(51,34%) 

187 
(52,53%) 

 

Posse de bens***     
4 ou mais 166 

(52,87%) 
174 

(46,65%) 
115 

(32,30%) 
0,000 

0-3 148 
(47,13%) 

199 
(52,35%) 

241 
(67,70%) 

 

*1 valor perdido.**1 valor perdido.***2 valores perdidos. 

 
Tabela 18 - Prevalências do apoio social global com variáveis reprodutivas - Recife, 2006. 

Variável Apoio social global 
 Alto Moderado Baixo P-valor 

História de aborto/feto 
morto* 

    

Sem história 245 
(78,03%) 

278 
(74,53%) 

256 
(72,11%) 

0,212 

Com história 69 (21,97%) 95 (25,47%) 99 (27,89%)  
Número de partos**     
Nenhum 131 

(41,72%) 
143 

(38,24%) 
98 (27,53%) 0,000 

1 ou mais 183 
(58,28%) 

231 
(61,76%) 

258 
(72,47%) 

 

*3 valores perdidos.**1 valor perdido. 
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Tabela 19 - Prevalências do apoio social global com variáveis referentes à gravidez - Recife, 
2006. 

Variável Apoio social global 
 Alto Moderado Baixo P-valor 

Gravidez pretendida*     
Tentando/ querendo evitar/ 
queriam, mas não agora 

128 
(40,76%) 

141 
(37,70%) 

106 
(29,86%) 

0,009 

Não queriam engravidar 186 
(59,24%) 

233 
(62,30%) 

249 
(70,14%) 

 

Reação da mulher à 
gravidez** 

    

Ficou contente/ aceitou 220 
(70,06%) 

264 
(70,59%) 

213 
(59,83%) 

0,000 

Não aceitou/ ficou triste 41 (13,06%) 55 (14,71%) 46 (12,92%)  
Quis fazer um aborto/ tentou 
fazer um aborto 

53 (16,88%) 55 (14,71%) 97 (27,25%)  

Reação do pai à gravidez***     
Ficou contente/ aceitou/ ficou 
indiferente/ surpreso 

281 
(89,78%) 

327 
(88,38%) 

282 
(79,66%) 

0,000 

Não gostou/ sugeriu aborto 32 (10,22%) 43 (11,62%) 72 (20,34%)  
*2 valores perdidos. **1 valor perdido. ***8 valores perdidos. 

Tabela 20 - Prevalências do apoio social global com antecedentes psiquiátricos - Recife, 
2006.  

Variável Apoio social global 
 Alto Moderado Baixo P-valor 

Antecedentes pessoais de 
doença mental sem relação 
com a gravidez ou puerpério* 

    

Não 286 
(91,08%) 

332 
(88,77%) 

298 
(83,71%) 

0,011 

Sim 28 (8,92%) 42 (11,23%) 58 (16,29%)  
Depressão ou outra doença 
mental em gravidez 
anterior** 

    

Não 271 
(86,31%) 

325 
(86,90%) 

273 
(76,69%) 

0,000 

Sim 43 (13,69%) 49 (13,10%) 83 (23,31%)  
Depressão ou doença mental 
em puerpério anterior *** 

    

Não 17 (5,41%) 29 (7,77%) 25 (7,02%) 0,464 
Sim 297 

(94,59%) 
344 

(92,23%) 
331 

(92,98%) 
 

TMC na gravidez atual****     
Não 217 

(69,11%) 
217 

(58,02%) 
163 

(45,79%) 
0,000 

Sim 97 (30,89%) 157 
(41,98%) 

193 
(54,21%) 

 

*1 valor perdido. **1 valor perdido. ***2 valores perdidos. ****1 valor perdido. 
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Apresentaram associação estatística com apoio social global a escolaridade 

(p=0,000), situação conjugal (p=0,041), prática religiosa (p=0,055), posse de bens duráveis 

(p=0,000), número de partos (0,000), gravidez pretendida (p=0,009), reação da mulher à 

gravidez (p=0,000), reação do pai à gravidez (p=0,000), antecedentes de transtorno mental 

sem relação com a gravidez ou com o puerpério (p=0,011), antecedentes de depressão ou 

doença mental em gravidez anterior (p=0,000) e presença de TMC na gravidez atual 

(p<0.000) como descrito nas Tabelas 16 a 20.  

 
A partir da análise univariada, foram selecionadas as variáveis que 

apresentaram associação estatisticamente significante, tanto com a depressão pós-parto quanto 

com o apoio social, para compor o modelo logístico. As variáveis associadas à DPP com nível 

de significância estatística de p≤0,10 compuseram o modelo multivariado (Tabela 21). As 

seguintes variáveis apresentaram associação estatisticamente significante quando ajustadas 

entre si: apoio social global (p=0,000), escolaridade (p=0,050),  situação conjugal (p=0,093), 

reação da mãe à gravidez (p=0,038), antecedentes psiquiátricos não relacionados à gravidez 

ou puerpério(p=0,017), história de depressão em gravidez anterior (p=0,020) e transtornos 

mentais comuns na última gravidez (p=0,000). As variáveis que apresentaram uma associação 

com a DPP com p>0,10 foram eliminadas do modelo final que está apresentado na Tabela 22. 

Permaneceram no modelo final as variáveis: apoio social global, escolaridade, situação 

conjugal, reação da mãe à gravidez, antecedentes psiquiátricos não relacionados à gravidez ou 

puerpério, história de depressão em gravidez anterior e transtornos mentais comuns na última 

gravidez. O apoio social se manteve associado estatisticamente à depressão pós-parto, mesmo 

após ser ajustado para as demais variáveis (Tabela 23). 
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Tabela 21 – Associação entre DPP e apoio social global, escolaridade, situação conjugal, 
inserção produtiva, número de partos, gravidez pretendida, posse de bens duráveis, reação da 
mãe à gravidez, reação do pai à gravidez, antecedentes de transtornos mentais não 
relacionados à gravidez ou puerpério, história de depressão na gravidez anterior e TMC na 
última gravidez, Razão de prevalência*, intervalo de confiança (IC 95%), valor de p - Recife, 
2006. 

Variáveis RP IC 95% P valor
Apoio social global    
   Alto 1,00   
   Moderado 1,34  0,86-2,09 0,195 
   Baixo 2,21 1,47-3,32 0,000 
Anos de estudo    
   8 anos e mais         1,00   
   5-7 anos de estudo 1,57 1,14-2,15 0,005 
   0-4 anos de estudo 1,43 1,00-2,04 0,050 
Situação conjugal    
   Atualmente casada/ vive/ mora 1,00   
   Tem parceiro 1,10 0,76-1,61 0,611 
   Não esta casada ou vivendo 1,33 0,95-1,83 0,093 
Inserção produtiva    
  Trabalhadora formal 1,00   
  Trabalhadora informal/ desempregada 1,51 0,77-2,96 0,235 
  Dona de casa estudante/ aposentada 1,23 0,64-2,39 0,534 
Posse de bens duráveis    
   4 bens duráveis ou mais 1,00   
   0-3 bens duráveis 1,27 0,94-1,74 0,120 
Numero de partos     
   Nenhum 1,00   
   1 ou mais partos 0,99 0,71-1,38 0,959 
Gravidez pretendida    
   Tentando/ querendo evitar/ queriam mas não agora 1,00   
   Não queriam engravidar 0,97 0,69-1,35 0,839 
Reação da mãe à gravidez atual    
   Ficou contente/ aceitou 1,00   
   Não aceitou/ ficou triste 1,33 0,91-1,94 0,139 
   Quis fazer um aborto/ tentou fazer um aborto 1,45 1,02-2,05 0,038 
Reação do pai à gravidez atual     
   Ficou contente/ aceitou/ ficou indiferente/ surpreso 1,00   
   Não gostou/ sugeriu aborto 1,00 0,71-1,42 0,977 
Antecedentes de transtornos mentais não 
relacionados à gravidez ou puerpério  

   

   Não 1,00   
   Sim 1,46 1,07-1,98 0,017 
História de depressão na gravidez anterior    
   Não 1,00   
   Sim 1,40 1,05-1,85 0,020 
TMC na última gravidez    
  Não 1,00   
  Sim 3,52 2,37-5,22 0,000 

* Razão de prevalência ajustada pelas demais variáveis da tabela. 
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Tabela 22 – Associação entre DPP e apoio social global, escolaridade, situação conjugal, 
reação da mãe à gravidez, antecedentes de transtornos mentais não relacionados à gravidez ou 
puerpério, história de depressão na gravidez anterior e TMC na última gravidez, Razão de 
prevalência*, intervalo de confiança (IC 95%), valor de p - Recife, 2006. 
 

Variáveis RP IC 95% P valor
Apoio social global    
   Apoio alto 1,00   
   Apoio moderado 1.27 0,82-1,98 0,280 
   Apoio baixo 2,25 1,51-3,35 0,000 
Anos de estudo    
   8 anos e mais         1,00   
   5-7 anos de estudo 1,67 1,23-2,27 0,001 
   0-4 anos de estudo 1,56 1,12-2,17 0,009 
Situação conjugal    
   Atualmente casada/ vive/ mora 1,00   
   Tem parceiro 1,11 0,77-1,61 0,568 
   Não esta casada ou vivendo 1,38 1,01-1,88 0,045 
Reação da mãe à gravidez atual    
   Ficou contente/ aceitou 1,00   
   Não aceitou/ ficou triste 1,30 0,93-1,85 0,128 
   Quis fazer um aborto/ tentou fazer um aborto 1,48 1,10-2,01 0,011 
Antecedentes de transtornos mentais não 
relacionados à gravidez ou puerpério  

   

   Não 1,00   
   Sim 1,44 1,05-1,96 0,021 
História de depressão na gravidez anterior    
   Não 1,00   
   Sim 1,45 1,10-1,91 0,009 
TMC na última gravidez    
   Não 1,00   
   Sim 3,57 2,41-5,30 0,000 

* Razão de prevalência ajustada pelas demais variáveis da tabela. 
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Tabela 23 - Razões de prevalência (RP) simples e ajustadas, intervalos de confiança (IC 95%) 
e valor de p, Recife, 2006. 
 
Variável RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 RP8 
Apoio social 
global  

        

    Alto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
         
    Moderado 1,47 1,40 1,48 1,49 1,44 1,48 1,23 1,27 
 (0,93-

2,36) 
(0,88-
2,23) 

(0,93-
2,36) 

(0,94-
2,37) 

(0,91-
2,29) 

(0,94-
2,35) 

(0,79-
1,95) 

(0,82-
1,98) 

Valor de p 0,102 0,154 0,098 0,091 0,118 0.088 0,353 0,280 
         
    Baixo 3,53 3,22 3,39 3,25 3,29 3,14 2,51 2,25 
 (2,34-

3,52) 
(2,11-
4,91) 

(2,25-
5,13) 

(2,15-
4,91) 

(2,17-
4,97) 

(2,09-
4,73) 

(1,68-
3,76) 

(1,51-
3,35) 

Valor de p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
RP1 = simples; RP2 = ajustado por escolaridade; RP3 = ajustado por situação conjugal; RP4 
= ajustado por reação da mãe à gravidez; RP5 = ajustado por antecedentes de transtornos 
mentais não relacionados à gravidez ou ao puerpério; RP6 = ajustado por depressão na 
gravidez anterior; RP7= ajustado por TMC na última gravidez; RP8 = ajustado por todas as 
variáveis.
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DISCUSSÃO 
 

 
 

Os resultados deste trabalho demonstram associação entre a depressão pós-

parto com o apoio social, a escolaridade, a situação conjugal, com a reação da mãe à gravidez, 

antecedentes psiquiátricos não relacionados à gravidez ou puerpério, história de depressão em 

gravidez anterior e transtornos mentais comuns na última gravidez. Demonstrou-se a 

importância do apoio social para minimizar a prevalência de DPP como também a influência 

de outros fatores que se apresentaram associados estatisticamente.  

 
Está descrito na literatura que a depressão pós-parto apresenta prevalência que 

varia entre 5 e 20% (COX et al, 1993 apud MOEHLER et al, 2006; CRUZ et al, 2005; 

FAISAL-CURY et al, 2004; LEE e CHUNG, 1999; LOPEZ et al, 1999). A incidência foi 

estimada em alguns poucos estudos e variou entre 11 e 39%.  

 
No presente estudo, a prevalência de DPP foi de 16,67%, semelhante a 

prevalências encontradas em outros estudos, como o de Cantilino (2003) que obteve 

prevalência de 13,3% em 120 puérperas utilizando a PDSS, Faisal-Cury et al (2004) que 

encontraram prevalência de 15,90% na cidade de São Paulo e o de Moraes et al (2006) 19,1% 

em estudo na cidade de Pelotas (RS), no entanto utilizando os instrumentos Beck Depression 

Inventory (BDI) e a Escala de Depressão de Hamilton respectivamente. Em um estudo que 

utilizou a EPDS a prevalência encontrada foi de 37,1% na cidade de São Paulo (CRUZ et al, 

2005). 

 
Em estudos internacionais que utilizaram a EPDS para o diagnóstico da DPP, 

foram encontradas prevalências de 6,1% em Unganda (NAKKU et al, 2006), 11,4% em 

Minnesota, nos Estados Unidos (GEORGIOPOULOS et al, 1999), 12,7% na Austrália 

(BOYCE et al, 2000), 13,5% na China (LEE et al, 2001), 21% no Líbano (CHAAYA et al, 

2002) e em Taiwan (HEH et al, 2004), 22% no Bronx, em Nova York (MORRIS-RUSH et al, 

2003) e 36% no Paquistão (HUSAIN et al, 2006). As disparidades nos valores decorrem dos 
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métodos de aplicação empregados, instrumentos diagnósticos, o período de aplicação no pós-

parto e as características da amostra estudada. Verkek et al (2003) verificaram diferentes 

prevalências de DPP entre diferentes períodos de avaliação, sendo maior a prevalência aos 

três meses pós-parto. 

 
Foram encontrados poucas pesquisas que investigaram a incidência de DPP ou 

cujas metodologias não apresentavam claramente qual medida seria estimada, se prevalência 

ou incidência. Em um estudo realizado por Chandran et al (2002) na Índia, foi encontrada 

incidência de DPP de 11%, enquanto Evans et al (2003) obtiveram incidência de 32,07%, no 

Chile. Alta incidência de 39% foi detectada por McCoy et al, 2006 em Tulsa, Oklahoma, 

utilizando a EPDS.  No presente estudo, a incidência encontrada foi de 5,57%, que é menor 

do que encontrado em outros estudos, o que se deve provavelmente ao fato de que para o 

cálculo da incidência foram consideradas as puérperas que não apresentaram transtornos 

mentais na gestação aplicando o SRQ-20 como instrumento diagnóstico de TMC na gestação, 

considerando apenas os casos novos. Outro aspecto que pode ter subestimado a incidência é o 

instrumento utilizado na gestação, que foi o SRQ-20, que excluiu mulheres com TMC com 

sintomas de ansiedade na gravidez que poderiam desenvolveriam DPP, pois quase a metade 

da amostra de 1.045 puérperas foi excluída (42,78%) devido à presença de transtornos 

mentais comuns, que têm maior prevalência em populações com baixo padrão 

socioeconômico de vida. Alvarado et al (2000) obtiveram incidência de DPP de 22,4%, no 

entanto, 57% destas puérperas já haviam iniciado um quadro depressivo na gravidez, apenas 

43% iniciaram o episódio após o parto. Os autores obtiveram, portanto, a incidência para os 

quadros depressivos que se iniciam no puerpério de 8,8%. No presente estudo foi considerada 

incidência de DPP aquela iniciada no pós-parto.  

 
São considerados fatores associados à depressão pós-parto os fatores sócio-

demográficos (FAISAL-CURY et al, 2004), fatores econômicos (BECK, 2001, apud HEH et 

al, 2004; GORMAN et al, 2004; MORAES et al, 2006; LEE et al, 2000), fatores reprodutivos 

(LEE et al, 2000; FAISAL-CURY et al, 2004; MORAES et al, 2006), antecedentes pessoais 

de transtornos mentais (LEE et al, 2003; EVANS et al, 2003; MORRIS-RUSH et al, 2003; 

DENNIS et al, 2004) e apoio social (DENNIS et al, 2004; CRUZ et al, 2005; HUSAIN et al 

2006).  
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A análise univariada encontrou associação estatisticamente significante 

(p<0,05) da DPP com fatores sócio-demográficos: escolaridade e situação conjugal. Na 

análise multivariada, quando controladas pelos fatores sócio-demográficos, econômicos, 

reação da mãe à gravidez, reação do pai à gravidez, antecedentes pessoais de transtornos 

mentais e apoio social global, ambas mantiveram-se estatisticamente associadas à DPP. 

 
As puérperas com menor escolaridade (até quatro anos de estudo) 

apresentaram chance maior para DPP do que aquelas com maior número de anos de estudo 

(RP=1,56), semelhante aos achados de Wang et al (2003) que encontraram associação com 

escolaridade em um estudo na China, em uma entre três amostras investigadas. No entanto, 

outros autores não encontraram esta associação em seus estudos (FERGERSON et al, 2002; 

MORAES et al, 2006; CRUZ et al, 2005; MORRIS-RUSH et al, 2003; FAISAL-CURY et al, 

2004; RAHMAN et al, 2003; DA SILVA et al, 1998). 

 
Nos poucos estudos que investigaram a associação entre DPP e religião da 

puérpera também não foi encontrada associação estatisticamente significante (FAISAL-

CURY et al, 2004). Outros estudos também não encontraram associação entre DPP e idade 

(McCOY et al, 2006; FAISAL-CURY et al, 2004; MORRIS-RUSH et al, 2003; RAHMAN et 

al, 2003; FERGERSON et al, 2002; DA SILVA et al, 1998),  Moraes et al (2006) 

encontraram apenas na análise univariada. Já outras investigações encontraram esta 

associação com idade (NAKKU et al, 2006). Como a amostra foi composta por mulheres a 

partir dos dezoito anos de idade é possível que este seja o motivo para não ter sido encontrada 

associação entre idade e DPP, tendo em vista as elevadas prevalências encontradas por outros 

autores que investigaram puérperas com idade entre 14 e 19 anos (BARBOSA, 2007). Outro 

aspecto que pode estar relacionado à idade são os aspectos culturais, pois em outros países 

existe uma valorização da gravidez mesmo em mulheres mais jovens. No contexto do 

presente estudo, as mães mais jovens em classes sociais mais baixas poderiam perceber a 

gravidez como uma forma de melhoria do status.  

 
A variável raça/ cor da pele também não esteve associada com DPP em outros 

estudos (CRUZ et al, 2005; MORRIS-RUSH et al, 2003). Ser de origem étnica negra foi fator 

protetor para DPP no estudo de Faisal-Cury et al (2004), já no estudo de Da Silva et al (1998), 

foi encontrada associação entre DPP e origem étnica negra, no entanto os autores afirmaram 

que esta associação os surpreendeu devido aos achados na literatura quando foi realizada a 
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pesquisa. Esta associação pode não ter sido detectada no presente estudo porque quase 80% 

da amostra se declarou como de raça/cor da pele não branca.  

 
A situação conjugal, que apresentou-se associada à DPP no presente estudo, é 

outra variável que pode sofrer influência de aspectos culturais, devido ao estigma ao qual as 

mães solteiras podem estar sujeitas. A associação de DPP com situação conjugal não foi 

encontrada nas pesquisas de McCoy et al (2006), Nakku et al (2006), Cruz et al (2005), 

Faisal-Cury et al (2004), Fergerson et al (2002), Moraes et al (2006) e Morris-Rush et al 

(2003).  

 
Na análise univariada, apenas inserção produtiva e posse de bens duráveis 

apresentaram-se estatisticamente associadas à DPP, entre os fatores econômicos. Na análise 

multivariada a posse de bens duráveis perdeu a significância estatística. As demais variáveis 

econômicas não estiveram associadas estatisticamente à DPP, como em outros estudos que 

também não encontraram associação entre DPP e outros fatores econômicos como renda 

familiar (FERGERSON et al, 2002) e renda da puérpera (FAISAL-CURY et al, 2004). Já 

outros estudos encontraram associação da DPP com baixa renda familiar (MORAES et al, 

2006; CHANDRAN et al, 2002; RAHMAN e CREED, 2007; RAHMAN et al, 2003). A 

ocupação da puérpera, ou o fato de estar adequadamente inserida no mercado de trabalho ou 

não, podem não estar associados neste estudo porque poderia ser necessário incluir a inserção 

produtiva do pai da criança, que poderia ser também um fator estressor (CAMACHO et al, 

2006). De um modo geral, as mulheres de países em desenvolvimento estão sujeitas a 

circunstâncias adversas que favorecem a persistência da depressão no pós-parto (RAHMAN e 

CREED, 2007), como também sugerido por outros autores. A relação da mulher com o 

mercado de trabalho pode ser fator determinante, para o surgimento de transtornos mentais. 

 
Das variáveis referentes aos antecedentes reprodutivos apresentou-se associado 

à DPP o número de partos tidos. Muitos estudos sobre a depressão pós-parto investigaram 

algum tipo de fator obstétrico, não encontrando, na sua maioria, associação estatisticamente 

significante sendo na maior parte dos estudos, sem associação estatisticamente significante. O 

Número de partos não esteve associado à DPP em alguns estudos (CRUZ et al, 2005; 

FAISAL-CURY et al, 2004; MORRIS-RUSH et al, 2003), como também o número de 

gestações (CRUZ et al, 2005). Os autores também não encontraram associação estatística 

entre a história de abortos/ feto morto com DPP. No entanto, em outro estudo realizado no 

Brasil que utilizou a Edinburgh Postnatal Depression Scale como avaliação em puérperas de 
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baixa renda, a primiparidade na amostra esteve associada à DPP (DA SILVA et al, 1998). 

Fatores socioculturais podem estar relacionados à importância dada a alguns dos antecedentes 

reprodutivos. Barbosa (2007) em estudo realizado com puérperas adolescentes de baixa renda 

no Brasil, encontrou que o maior número de partos e de gestações estava associado 

estatisticamente à DPP.   

 
Foi encontrada associação estatisticamente significante entre DPP e a reação 

da mãe à gravidez atual. Na análise multivariada apenas querer e tentar realizar um aborto 

manteve a significância estatística. 

 
Outros estudos que investigaram estas variáveis ou variáveis semelhantes 

encontraram que a tentativa de evitar a gestação atual também não esteve associada à DPP 

(MORAES et al, 2006). No entanto, pensar em interromper a gestação esteve associada no 

estudo de Moraes et al (2006). Gravidez não planejada não encontrou associação estatística 

em Cruz et al (2005), Fergerson et al (2002), Moraes et al (2006) e Faisal-Cury et al (2004). 

Gravidez não planejada esteve associada com DPP no estudo de Nakku et al (2006). O desejo 

de engravidar está relacionado direta ou indiretamente ao planejamento da gestação, à 

tentativa de evitar a gravidez e à reação da mulher e do pai da criança. Era esperado que 

houvesse, na amostra estudada, associação estatística entre algum destes fatores, como 

sugerido por Kitamura et al (1991) apud Da Silva et al (1998) que observou que os maridos 

das mulheres deprimidas tiveram uma reação negativa quando souberam da gravidez. No 

entanto, os autores investigaram uma amostra composta por mulheres japonesas, cujo 

contexto sócio-cultural deve ser levado em consideração. É possível, para a amostra estudada 

no presente estudo, que a aceitação da gravidez pelo parceiro não tenha o mesmo grau de 

importância como na amostra estudada no Japão. 

 
Dos antecedentes pessoais de transtornos mentais apenas depressão ou doença 

mental no puerpério anterior não apresentou associação estatisticamente significante com 

DPP desde a análise univariada. Para história de depressão foi encontrada associação nas 

pesquisas de McCoy et al (2006), Dennis et al (2004),  e Morris-Rush et al (2003), diferente 

de Fergerson et al (2002) que não encontrou associação estatística de DPP com história de 

depressão (2002). Depressão pré-natal esteve associada à DPP na pesquisa de Martinez-

Schalmoiser et al (2003). A variável história de depressão pós-parto anterior não foi 

encontrada associada à DPP na investigação de Dennis et al (2004).  
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O apoio social global esteve associado estatisticamente com a DPP na análise 

univariada e manteve sua significância quando controlado pelas demais variáveis: fatores 

sócio-demográficos, econômicos, reação da mãe à gravidez atual e antecedentes pessoais de 

transtornos mentais.  

 
O apoio social é avaliado de várias formas pelos estudos nacionais e 

internacionais, o que torna difícil a comparação com outros estudos, principalmente quando se 

referem à associação deste com a DPP. Em muitos estudos, não foram utilizados instrumentos 

padronizados como escalas, sendo utilizado o apoio social percebido pela puérpera. No 

presente estudo foi encontrado baixo apoio social associado à DPP, semelhante aos achados 

de Da Costa et al (2006), de Cruz et al (2005), Wang et al (2003) e Dennis et al, 2004. No 

entanto, Moraes et al (2006) não encontraram associação da DPP com o apoio do pai e da 

família. 

 
Alguns estudos utilizaram variáveis relacionadas ao apoio social (proxy), que 

não são mensurados em escalas, como no estudo de Rahman et al (2003) realizado numa área 

rural do Paquistão com amostra de base populacional formada por 541 mulheres entre a 

décima e décima segunda semana pós-parto. Os autores encontraram associação entre DPP e 

apoio aos cuidados com o bebê, viver numa família estendida e realizar o ritual da chilla que 

se trata de um costume no qual após o parto a mulher recebe ajuda de uma pessoa da família 

que assume os cuidados da casa da puérpera. 

 
Outro costume semelhante e apontado por Lee et al (1999) chamado peyue que 

estimula que uma puérpera recente deve ser acompanhada e atendida por uma familiar mais 

experiente. Os autores referem que estas mulheres que praticam o peyue recebem melhor 

apoio social e têm menor prevalência de DPP. 

 
Em um estudo realizado com puérperas em Fiji (BECKER, 1998) foi 

observado que baixo apoio social percebido pela puérpera estava associado com uma 

síndrome somática específica naquele grupo étnico. 

 
Um estudo com mulheres mexicanas que migraram para os EUA encontrou 

associação entre sintomas depressivos no pós-parto e as variáveis depressão no pré-natal, 

pouco uso da língua espanhola e baixa satisfação com o apoio social (MARTINEZ-

SCHALLMOSER, 2003). Embora os autores afirmem que os resultados não podem ser 
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generalizados para outras populações, as associações da coorte composta por 66 mulheres, 

foram estatisticamente significantes e apontam para a importância do apoio social. 

 
Alguns estudos não encontraram associação estatisticamente significante entre 

DPP e apoio social (LEE et al, 2004). Os autores acreditam que a satisfação com o apoio 

social depende do relacionamento da puérpera com a pessoa que o fornece. Heh et al (2004) 

encontraram que o aumento do apoio social recebido pela mulher no período pós-parto, 

chamado na China de “doing the month”, diminui o risco de sintomas depressivos. Neste 

mesmo estudo 24% dos sintomas das puérperas foi atribuído à insatisfação com apoio 

instrumental pelos pais da puérpera e apoio emocional pela sogra não desejado. As autoras 

(HEH et al, 2004) mensuraram o apoio social através da escala Postpartum Social Support 

Questionnaire (PSSQ).  

 
É importante considerar a percepção da mulher sobre apoio social, que poderia 

estar alterada tendo em vista o período de mudanças pelo qual passa durante a gravidez e o 

nascimento do seu filho. Outro aspecto é o aumento do apoio social que poderia ocorrer em 

decorrência do período gravídico-puerperal, no qual a mulher receberia maior atenção. Por 

outro lado, quanto maior fosse a expectativa da mulher de receber apoio social, maior grau de 

importância dado ao apoio social e maior o risco de desenvolver depressão ou outros 

transtornos. 

 
Duas hipóteses tentam explicar a ação do apoio social. Uma assinala um efeito 

de interatividade entre o apoio os diferentes níveis de estresse onde o primeiro minimizaria o 

segundo (buffering hypothesis) e outra (positive effects hypothesis) relata que relacionamentos 

provedores de apoio promovem bem-estar mesmo na ausência de estresse (SHERMAN, 

2003). 

 
De qualquer forma, saber-se amado e cuidado e ter amigos íntimos e 

confidentes está relacionado a baixos níveis de ansiedade, depressão e somatizações, melhor 

adaptação às circunstâncias particulares de estresse e menores efeitos dos Eventos Vitais 

Produtores de Estresse (EVPE) que, embora não possam ser evitados, teriam menores 

conseqüências. 

 
Na situação investigada no Distrito Sanitário II do município de Recife, é 

possível entender a importância do apoio social na vida das puérperas que convivem com 
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tantas dificuldades sociais. Neste distrito predominam famílias de média e baixa renda, sendo 

que cerca de 47% dos responsáveis pelos domicílios ganham até um salário mínimo ou não 

possuem renda. 

 
Um lugar assim é favorável ao surgimento de transtornos depressivos e a 

solução é a integração com outras pessoas para vencer as dificuldades decorrentes do período 

pós-parto, desta forma as puérperas que não podem contar com o apoio social ficam ainda 

mais suscetíveis e tem maiores chances de ter DPP. 

 
Valla (1999), ao citar Minkler (1985) e Cassel (1974), defende que a sensação 

de não poder controlar a própria vida e o isolamento influem maleficamente na saúde e que o 

“empowerment”, isto é, o processo pelo qual os indivíduos em grupos sociais e organizações 

passam a ganhar mais controle sobre seus destinos, traria melhorias para a saúde física, 

mental e emocional. 

 
Assim, é importante investir em redes de apoio social com a criação de grupo 

de “cuidado social” onde a mulher receba informação sobre os mais diversos assuntos e tenha 

atividades recreativas que promovam interação com os demais membros priorizando o 

envolvimento comunitário para aumentar a confiança pessoal, a satisfação com a vida e o 

poder de enfrentamento dos problemas. 

 
O poder de generalização dos achados deste estudo para outras populações, 

limitar-se-á a populações de baixo nível socioeconômico, tendo em vista a homogeneidade 

das características, neste aspecto, presente na amostra selecionada. Por outro lado, foram 

excluídas da amostra as mulheres menores de dezoito anos de idade, o que pode implicar em 

menores prevalência e incidência, mas este critério também torna mais consistentes as 

associações encontradas, que estariam sujeitas a vieses relacionados às vivências específicas 

do período da adolescência.  

 
Este estudo poderia apresentar vieses de seleção, informação e de 

classificação. O viés ou bias é resultado do desvio ou distorção da própria operação de 

medida, do seu instrumento ou do seu aplicador (ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 

2006). O viés é também denominado erro sistemático. 
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As mulheres com DPP poderiam recusar-se a participar da segunda entrevista 

devido ao estado de depressão, causando assim viés de seleção, no entanto as mulheres que 

não compareceram foram abordadas no próprio domicilio para diminuir esta possibilidade.  

 

Quanto ao viés de informação, poderiam ocorrer no presente estudo em relação 

à variável aborto, onde a historia de abortos poderiam ser ocultada. Poderia ocorrer, por 

motivo semelhante, viés de informação sobre a tentativa de evitar a gestação atual. Tanto a 

variável reação da mãe à gravidez atual quanto a variável reação do pai à gravidez atual, 

também poderiam estar sujeitos ao viés de informação. Como a primeira entrevista aconteceu 

a partir da trigésima primeira semana de gestação, sentimentos de culpa e constrangimento 

poderiam ser mais evidentes pois neste período a gravidez é considerada social (RIBEIRO, 

2007). Para minimizar este problema as entrevistadoras foram selecionadas e treinadas em 

pesquisa sobre saúde da mulher como também foi realizada supervisão de campo, no entanto 

há possibilidade de ter havido sub-registro na informação coletada. 

 

Viés de classificação poderia ter ocorrido durante a aplicação dos instrumentos 

SRQ-20, para avaliação de TMC e da PDSS na avaliação de DPP, no entanto estes são 

instrumentos validados no Brasil que possuem boas sensibilidade e especificidade (DA 

COSTA e LUDERMIR, 2005) (CANTILINO, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

 

 

 

Os achados deste estudo podem ser estendidos a populações com 

características semelhantes. O número de sujeitos que compuseram a amostra foi adequado e 

este é o primeiro estudo em uma população brasileira a analisar uma amostra com esta 

dimensão numérica de mulheres utilizando um instrumento específico para avaliar a 

depressão no pós-parto. A prevalência e a incidência de depressão pós-parto são semelhantes 

aos achados de outros estudos realizados em paises em desenvolvimento. Os fatores 

associados estatisticamente à depressão pós-parto, que foram detectados, reforçam a 

importância dos determinantes sociais (baixa escolaridade, situação conjugal, apoio social) e 

dos antecedentes psiquiátricos para o desenvolvimento da depressão pós-parto. Constata-se, 

com estes dados,  que a depressão que surge no pós-parto pode ser identificada no 

atendimento como rotina por parte de um profissional de saúde, através da PDSS, 

possibilitando a detecção precoce e referenciamento à uma unidade especializada e 

diminuição do sofrimento para a mulher, seu filho e sua família. 
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RECOMENDAÇÕES 
 

 

 

 

 

− A utilização da PDSS deve ser inserida como rotina nos programas de 

atenção à saúde da mulher e da criança das políticas públicas de saúde, tendo em vista a 

utilidade dos instrumentos padronizados no rastreamento da detecção da depressão pós-parto, 

e o baixo custo desta avaliação durante o atendimento por qualquer profissional de saúde, para 

que possa ser encaminhada para avaliação por um especialista. 

 

− Existem situações específicas nas quais a puérpera não comparece à 

unidade de saúde para as avaliações de rotina, devendo ser realizada a visita ao domicílio para 

a aplicação da PDSS como forma de detectar precocemente a DPP. 

 

− Dadas a incidência e prevalência de DPP encontradas, é importante avaliar 

a gestante para transtornos depressivos e outros transtornos mentais, tendo em vista que 

apenas uma parcela das mulheres desenvolve a depressão no período pós-parto. 

 

− Devem ser consideradas também políticas públicas para melhoria das 

condições sociais e econômicas da população em geral, tendo em vista a repercussão em 

várias dimensões da saúde, além dos transtornos depressivos. 
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APÊNDICE  A 

QUESTIONÁRIO 

Adaptado do questionário original da pesquisa 

Foram contempladas neste anexo as perguntas relevantes para o presente estudo 

1  Quando você nasceu (dia, mês e ano)? Dia ......................................... [    ] [    ] 
Mês......................................... [    ] [    ] 
Ano.......................... [    ] [    ] [    ] [    ] 

2 
Quantos anos você fez no seu último 

aniversário? 

Anos completos .................... [    ][    ] 

3 Entre as seguintes alternativas, qual você 
escolheria para identificar a sua cor ou raça? 

01. BRANCA 
02. PRETA 
03. PARDA 
04. AMARELA  
05. INDÍGENA  
89. Não quis responder 
99. Não sabe 

4 Atualmente você está casada ou vive com 
alguém? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ATUALMENTE CASADA 
2.  VIVE/MORA JUNTO COM UM HOMEM 

3. TEM UM PARCEIRO (MANTENDO 
RELAÇÃO SEXUAL), MAS NÃO VIVE 

JUNTO. 

4. NÃO ESTÁ CASADA OU VIVENDO 
COM ALGUÉM (SEM 

RELACIONAMENTO SEXUAL). 

5. OUTRO  ___________________ 

88. Não aplicável 
89. Não quis responder 

5 
 Com que freqüência você freqüentou culto 

religioso nas últimas quatro semanas?  

Nº de  vezes .......................... [    ][    ] 
 Não aplicável.................................. 88 

6 Qual a última série e grau que você concluiu 
com aprovação?  
 
 
 
 

01. Primeiro Grau Menor______ Ano  
02. Primeiro Grau Maior ______ Ano 
03. Secundário/Técnico  ______ Ano .
04. Universitário Incompleto ___ Ano 
05. Universitário completo  ____ Ano 

88. Não aplicável 
89. Não quis responder 
Nº de anos de instrução      [    ] [    ] 



 

 

7 Você é:   01. EMPREGADA  
.  02.TRABALHA POR CONTA 

PRÓPRIA  
03. EMPREGADORA   
04. APOSENTADA    
05. DONA DE CASA 
06. ESTUDANTE   
07. DESOCUPADA  
08. OUTROS__________________  

8 Você tem alguma renda/recebe algum 
dinheiro? 
 
Considere como trabalho toda atividade 
pela qual você receba dinheiro ou alguma 
outra forma de pagamento, mesmo que você 
o tenha realizado em sua casa. 

01. Não 
02. Ocupação principal 
03. Outra ocupação  
04. Pensão  
05. Benefício  
06. Aposentadoria  
07.  Aluguel  
08. Outras: __________________ 

9 Nesta casa existem quantos destes itens? 
 
 
 
REGISTRE A QUANTIDADE DE CADA 
ITEM ENTRE OS COLCHETES.   

 [    ] TELEVISÃO COLORIDA 
[    ] VÍDEO-CASSETE 
[    ] DVD 
[    ] RÁDIO 
[    ] CARRO DE PASSEIO 
[    ] TELEFONE 
[    ] ASPIRADOR DE PÓ 
[    ] MAQ. DE LAVAR ROUPA 
[    ] GELADEIRA 
[    ] FREEZER 
[    ] COMPUTADOR 

10 Você já pariu uma criança? Quantas? 
 

01. Sim  
02. Não ⇒ passe p/ Q.207 
Não aplicável ...................................88 
 
Número de partos ................. [    ][    ] 
Nº de nascidos vivos .... [    ][    ] 

 

 

 



 

 

11 No último mês antes de 
engravidar, você usou algum 
método para evitar gravidez? 
Qual? 
 
 
 
 
 

01. NÃO ESTAVA USANDO 
02. PÍLULAS  
03. INJEÇÕES 
04. IMPLANTE DE ADESIVO (NORPLANT) 
05. DIU – Dispositivo Intra-Uterino 
06. DIAFRAGMA / ESPERMICIDA 
07. TABELA / MÉTODO DO MUCO  
08. CAMISINHA 
09. COITO INTERROMPIDO 
10. OUTROS: _________________________ 
Não aplicável  
Não quis responder  

12 Antes de saber que estava grávida
você  
 
 
 
 
 

01. ESTAVA TENTANDO ENGRAVIDAR  
02. ESTAVA QUERENDO ENGRAVIDAR  
03. QUERIA ENGRAVIDAR, MAS NÃO 

AGORA                     
04. NÃO QUERIA ENGRAVIDAR 
05. NÃO FAZIA DIFERENÇA     
89. Não quis responder 

13 
Como você  reagiu quando soube 

que estava grávida? 

01. FICOU CONTENTE  
02. ACEITOU  
03. QUIS FAZER UM ABORTO  
04. TENTOU FAZER UM ABORTO  
05. OUTRO: __________________________ 
89. Não quis responder  

14 
E o pai da criança, como reagiu 
quando soube que você estava 

grávida?’ 

01. FICOU CONTENTE  
02. ACEITOU  
03. FOI INDIFERENTE  
04. FICOU CONTRARIADO / NÃO GOSTOU 
05. SUGERIU / QUIS QUE FIZESSE UM 

ABORTO 
06. NÃO FICOU SABENDO DA GRAVIDEZ  
07. SUMIU QUANDO SOUBE DA 

GRAVIDEZ  
OUTRO: __________________________ 
89. Não quis responder  

15 E você, já teve doença de nervos?  01. Sim          
02. Não  

16 Alguma vez em que você esteve grávida, 
você teve depressão ou alguma outra doença 
de nervos?  

01. Sim          
02. Não 
89. Não quis responder 
99. Não sabe 

17 Alguma vez você teve depressão ou alguma 
outra doença dos nervos, depois do parto? 

01. Sim          
02. Não 
    89. Não quis responder   
   99. Não sabe                                       
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APÊNDICE  B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Bom dia / boa tarde / boa noite, meu nome é _________________. Trabalho para o DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA SOCIAL DA UFPE. Nós estamos realizando uma pesquisa em Recife intitulada “Saúde das 
mulheres  grávidas  e suas experiências de vida”  para investigar suas experiências de vida durante a gravidez e 
no pós-parto. Você foi selecionada para participar desta pesquisa.   
Posso garantir para você que tudo o que você responder vai ser guardado em segredo total. Eu não vou deixar 
escrito seu nome ou o seu endereço. Nesta pesquisa não existem respostas certas ou erradas. Alguns dos assuntos 
são muito pessoais ou  difíceis de conversar e você poderá sentir-se constrangida. Você tem o direito de parar a 
entrevista na hora em que quiser, ou de pular alguma pergunta se não quiser respondê-la. Em pesquisas 
semelhantes, muitas mulheres acharam que foi importante  ter tido a oportunidade de falar e refletir sobre alguns 
dos seus problemas. Todas vocês receberão uma lista com informação sobre os serviços sociais e de saúde 
disponíveis no Recife. 
 
Você só participa se quiser, mas as suas experiências podem ser muito úteis para ajudar outras mulheres aqui no 
Brasil.  
  
Serão realizadas duas entrevistas. A primeira, no final da gravidez e a segunda, três meses após o parto. Cada 
entrevista dura mais ou menos uma hora. 
  
Quer fazer alguma pergunta? Você concorda em ser entrevistada?  
  
ANOTE SE A ENTREVISTADA CONCORDA OU NÃO EM SER ENTREVISTADA 
  
 
[    ]  NÃO CONCORDA EM SER ENTREVISTADA                       AGRADEÇA  PELO TEMPO DELA 
 
[    ]  CONCORDA EM SER ENTREVISTADA                                 AGORA É UMA BOA HORA PARA 
CONVERSAR? 
 
É muito importante que a gente continue a conversar a sós. Podemos continuar a entrevista aqui ou você gostaria 
de mudar de lugar?  
  
_____________________________________________________ 
Assinatura da entrevistada  
 
 
_____________________________________________________ 
Nome da entrevistadora  

PARA A ENTREVISTADORA COMPLETAR SE A ENTREVISTADA PREFERIR NÃO 
ASSINAR    

 
Declaro que li o consentimento acima e a entrevistada está de acordo em participar.   
 
_____________________________________________________ 
Assinatura da entrevistadora  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pesquisador responsável: Ana Bernarda Ludermir 
Av. Professor Moraes Rego, s / n, Hospital das Clínicas, 4º andar   

Departamento de Medicina Social / PIPASC 
Telefone: 81-21263766 

 
DATA: DIA [    ][    ]       MÊS [    ][    ]       ANO [ 2 ][ 0 ][ 0 ][    ] 
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ANEXO  A − SRQ-20 

 

 

ANEXO   B − MOS-SSS 
 
 

ANEXO   C − PDSS 
 
 

ANEXO   D − PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CCS - 
UFPE 
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ANEXO  A 

SRQ-20 
 
As próximas perguntas são relacionadas com problemas comuns que talvez a tenham 
incomodado nas últimas 4 semanas. Se você teve problemas nas últimas 4 semanas, responda 
SIM.  Se não, responda NÃO. 
 SIM NÃO 
a) Tem dores de cabeça freqüentes?   
b) Tem falta de apetite?   
c) Dorme mal?   
d) Assusta-se com facilidade?   
e) Tem tremores nas mãos?   
f) Sente-se nervosa, tensa, preocupada?   
g) Tem má digestão?   
h) Tem dificuldade em pensar com clareza?   
i) Tem se sentido triste ultimamente?   
j) Tem chorado mais que de costume?   
k) Encontra dificuldades em realizar com satisfação suas atividades 
diárias?     

  

l) Tem dificuldade para tomar decisões?   
m) Tem dificuldades no serviço? (seu trabalho é penoso, lhe causa 
sofrimento)? 

  

n) É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?     
o) Tem perdido o interesse pelas coisas?   
p) Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?     
q) Tem tido a idéia de acabar com a vida?     
r) Sente-se cansada o tempo todo?    
s) Tem sensações desagradáveis no estômago?    
t) Você se cansa com facilidade?   
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ANEXO  B 

MOS-SSS 
 
  Com que freqüência você tem apoio, quando precisa, nas seguintes situações (MOS-SSS):  
 
 NUNCA RARA- 

MENTE 
ALGUMAS 

VEZES 
MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

Que a ajude, se ficar de cama?  
 

     

Para levá-la ao médico? 
 

     

Para ajudá-la nas tarefas diárias, se ficar doente? 
 

     

Para preparar suas refeições, se você não puder 
prepará-las? 

     

Que demonstre amor e afeto por você ? 
 

     

Que lhe dê um abraço? 
 

     

Que você ame e faça você se sentir querida? 
 

     

Para ouvi-la, quando você precisa falar? 
 

     

Em quem confiar, ou para falar de você ou sobre 
seus problemas ? 

     

Para compartilhar suas preocupações e medos mais 
íntimos?  

     

Que compreenda seus problemas ? 
 

     

Para dar bons conselhos em situações de crise? 
 

     

Para dar informações que a ajude a compreender 
determinada situação ? 

     

De quem você gostaria de receber  conselhos? 
 

     

Para dar sugestões de como lidar com um problema 
pessoal?  

     

Com quem fazer coisas agradáveis? 
 

     

Com quem distrair a cabeça? 
 

     

Com quem relaxar? 
 

     

Para se divertir juntos    
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ANEXO  C 

PDSS 
Nas duas últimas semanas você...  

Concordo totalmente 

Concordo 

Nem discordo nem concordo 

Discordo 

Discordo totalmente  

 

 

 

1 Teve dificuldade para dormir mesmo quando seu bebê estava dormindo      

2 Se sentiu completamente só      

3 Chorou muito por nenhum motivo      

4 Não conseguiu se concentrar em nada      

5 Não soube mais quem você era      

6 Se sentiu um fracasso como mãe      

7 Começou a pensar que seria melhor se estivesse morta      

8 Perdeu o apetite      

9 Se sentiu realmente oprimida/ sufocada/ com m aperto no peito      

10 Teve medo de nunca ser feliz de novo      

11 Sentiu que estava perdendo o juízo      

12 Sentiu-se estranha em relação a si mesma      

13 Achou que muitas mães fossem melhores do que você      

14 Tem pensado que a morte seria a única saída para esta situação      

15 Acordou-se espontaneamente no meio da noite e teve dificuldade para voltar a dormir      

16 Se sentiu assustada      

17 Sentiu como se suas emoções estivessem numa montanha russa/ mudando sempre      

18 Sentiu como se estivesse ficando louca      

19 Teve medo de nunca mais voltar a ser como era antes      

20 Se sentiu culpada porque não pode sentir tanto amor pelo seu bebê quanto deveria      

21 Quis se machucar      
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22 Rolava na cama por muito tempo à noite tentando pegar no sono      

23 Ficou ansiosa mesmo com as menores coisas que tinham a ver com seu bebê      

24 Tem andado muito irritada      

25 Teve dificuldade para tomar até mesmo uma decisão simples      

26 Sentiu como se não fosse normal      

27 Sentiu como se tivesse que esconder o que estava pensando ou sentindo em relação ao bebê      

28 Sentiu que o seu bebê estaria melhor sem você      

29 Sabia que deveria se alimentar mas não conseguia      

30 Não conseguiu ficar quieta      

31 Sentiu muita raiva a ponto de explodir      

32 Teve dificuldade em se concentrar numa tarefa      

33 Sentiu que não existia      

34 Sentiu como se não fosse a mãe que gostaria de ser      

35 Só queria sumir      
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ANEXO  D 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CCS – UFPE 

 
 


