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Resumo: A Depressão Pós-Parto (DPP) caracteriza-se por um ou mais episódios depressivos após o nascimento 

do filho. Estudos mostram que de 10% a 20% das mulheres apresentam um quadro de DPP. A DPP tem como 

fatores de risco baixa renda familiar, baixa escolaridade, baixa idade materna, estado civil solteira e gravidez 

indesejada. Objetivo: Traçar o perfil sociodemográfico das puérperas pré-dispostas a Depressão Pós-Parto. 

Método: Estudo transversal, quantitativo realizado com as puérperas internadas na maternidade do Hospital 

Universitário de Ponta Grossa no período de Agosto de 2018 a Janeiro de 2019. O instrumento usado para a coleta 

de dados foi a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo. Resultados: 14% apresentaram risco para Depressão 

Pós-Parto, sendo de faixa etária 16 a 22 anos 33%, cor branca 73%, solteiras 53%, com moradia própria 73%, 

Ensino Médio Completo 53%, renda familiar de 1-2 salários mínimos 87%, multigestas 53%, que realizaram parto 

normal 60%. 73% realizou mais de 7 consultas de pré-natal e 87% relatou não ter planejado a gravidez. Conclusão: 

A Depressão Pós-Parto é um problema de saúde pública sendo necessário que os Enfermeiros estejam atentos e 

capacitados para identificar de maneira precoce os sintomas e os fatores de risco para o desenvolvimento da 

mesma. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

 
Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto- CEPP 

 
PÚBLICO-ALVO 

 

Puérperas internadas na maternidade do Hospital escola do município de Ponta 

Grossa 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 
Ponta Grossa 

 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
Maternidade do Hospital Regional dos Campos Gerais 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Depressão Pós-Parto (DPP) é considerada um problema de saúde pública, que afeta a 

saúde da mãe e o desenvolvimento da criança. Segundo estudos, cerca de 10% a 20% das 

mulheres apresentam um quadro de DPP, porém esse número pode ser ainda maior, pois muitas 

vezes os sintomas são negligenciados, tanto pela mulher quanto pela família, devido ao fato de 

os sinais muitas vezes serem confundidos com o cansaço referentes aos cuidados com o bebê. 

(Brocchi, et al, 2015) 

O diagnóstico para a DPP é algo complexo, pois não existe um parâmetro de sinais 

fisiológicos exclusivos, cada mulher pode apresentar diversos sinais e sintomas diferentes. 

Devido a esse fato, foram criadas algumas escalas para medir e caracterizar os sintomas da 

depressão pós-parto. Entre as mais utilizadas temos a Escala de Depressão Pós-Parto de 

Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale), traduzida e validada no Brasil, tendo 

como finalidade a detecção de risco para a DPP e não a substituição da avaliação clínica. (Cox, 

et al, 1987) 

Com o uso da Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo, na consulta de 

enfermagem, os profissionais conseguem identificar precocemente a pré-disposição para a 
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DPP nessas puérperas, e desta forma encaminhar para tratamento adequado, reduzindo os danos 

causados por essa patologia. (Meira, et al, 2015) 

 

OBJETIVOS 

 
Identificar as puérperas com pré-disposição a Depressão Pós-Parto 

 
METODOLOGIA 

 
Caracteriza-se como estudo prospectivo do tipo quantitativo, realizado com as puérperas 

atendidas pelo Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto, no período de Agosto 

de 2018 a Janeiro de 2019. A coleta de dados foi realizada em uma maternidade escola do 

município de Ponta Grossa, Paraná, referência em parto de risco habitual e intermediário. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: questionário estruturado com 

perguntas fechadas, onde se obteve os dados sociodemográficos e a Escala de Depressão Pós- 

Parto de Edimburgo (EPDS). Os instrumentos foram preenchidos no local de estudo, durante a 

consulta de enfermagem que durou em média 40 minutos. 

A EPDS consiste em um instrumento de auto-avaliação, composto por 10 itens de fácil 

entendimento e rápida aplicação. Para cada pergunta existem quatro opções de respostas e cada 

resposta é associada a uma pontuação de zero a três, de acordo com a gravidade dos sintomas. 

Todos os itens são somados para obtenção do escore total, que varia de 0 a 30 pontos. 

Sendo que uma pontuação > 11 indica uma probabilidade para DPP. (Cox, et al, 1987) 

Trata-se de uma amostra por conveniência, composta por 107 puérperas que estavam na 

maternidade no momento da visita dos acadêmicos de enfermagem do projeto CEPP, as quais 

concordaram em participar do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Os dados foram digitados em planilha Excel e expressos em frequência simples. 

 

RESULTADOS 

 
Das 107 puérperas atendidas, 15 (14%) apresentaram um escore ≥11 que estão 

representadas na Tabela 1. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

4 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

 

 

 
 

Tabela 1- Perfil sociodemográfico das puérperas pré-dispostas a Depressão Pós-Parto. Ponta Grossa, PR, Brasil, 

2019. N=15 

 

Variáveis N % 

Idade da puérpera   

Menor de 20 anos 5 33 

Maior de 20 anos 10 67 

Escolaridade   

Ensino Fundamental Incompleto 4 27 

Ensino Fundamental Completo 1 7 

Ensino Médio Completo 8 53 

Ensino Superior Incompleto 2 13 

Estado civil   

Casada/Relação estável 6 40 

Solteira 9 60 

Situação econômica   

Economicamente ativa 9 60 

Economicamente inativa 6 40 

Renda familiar   

1-2 Salários mínimos 13 87 

>2 Salários mínimos 2 13 

N° de filhos   

Multigesta 8 53 

Primigesta 7 47 

Gravidez planejada   

Não 13 87 

Sim 2 13 

N° de consultas no pré-natal   

<7 consultas 4 27 

>7 consultas 11 73 

Tipo de parto   
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Cesárea 6 40 

 

 Normal 9 60  

 TOTAL 15 100  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A depressão pós-parto é uma doença que afeta muitas mulheres e prejudica as relações 

maternas e familiares, devido a isso, é necessário que haja acompanhamento por parte dos 

profissionais, direcionado à saúde mental da puérpera, especialmente das que apresentam 

fatores de risco. 

 

No presente estudo, foi possível traçar o perfil sociodemográfico das puérperas 

atendidas na maternidade escola e identificar os fatores de risco para DPP, os quais foram: 

estado civil (solteira), baixa renda familiar, multiparidade e gravidez não planejada, 

evidenciando a necessidade de ações voltadas a essa população devido as consequências que a 

DPP pode causar na saúde da mãe, do bebê e de toda a família. 

 

Diante disso, torna-se necessário ao profissional da enfermagem a detecção precoce dos 

sinais e sintomas sugestivos de DPP, através de instrumentos validados como a Escala de 

Depressão Pós-Parto de Edimburgo, para que assim possam encaminhar em tempo hábil as 

puérperas para acompanhamento e tratamento especializado em saúde mental. 
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