
149

  

Parte I

Patologia afectiva pós-parto
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1-Introdução

O nascimento de uma criança, principalmente quando se trata do primeiro filho, tem sido 

considerado por muitos autores como um evento propício ao surgimento de problemas 

emocionais nos pais, como quadros depressivos, manifestações psicossomáticas e no caso 

da mãe, psicoses pós-parto (Maldonado, 1990; Szjer e Stewart, 1997; Klaus et al., 2000; 

Brockington, 2004; Geller, 2004).

Os sintomas destas perturbações mentais, podem variar em gravidade de muito ligeiros a 

graves e até com sintomas psicóticos (Brockngton, 2004; Geller, 2004).  

A prevalência pode ser bastante variável a nível internacional ou até num mesmo país ou 

região, como revelam os estudos efectuados nos EUA, em que se obtiveram resultados 

entre 3,7% e 48,6%. Quando os instrumentos de pesquisa utilizados são os mesmos, a 

diversidade  pode  ser  atribuída  a  diferenças  culturais,  socioeconómicas  e  genéticas 

(Halbreich, 2005; Warren e McCarthy, 2007). 

Têm sido realizados diversos estudos no sentido de avaliar a prevalência da depressão 

pós-parto de acordo com a raça, etnia e nível sócio-económico, sem que a evidência seja, 

para já, muito consistente. 

Convém contudo, realçar que, a maioria dos estudos, sobretudo os realizados nos países 

em desenvolvimento, foram efectuados em pequenas amostras populacionais, sem incluir 

um grupo de controlo (Halbreich, 2005). 

A diversidade de resultados nos estudos que se referem à prevalência da depressão pós-

parto (DPP) pode ainda ser atribuída a diferenças de amostragem e de avaliação, bem 

como de definição do quadro clínico e dos limites temporais para o período pós-parto 

(Halbreich, 2005; Warren e McCarthy, 2007). 

Uma conhecida dificuldade prende-se com a própria definição de DPP. A Organização 

Mundial  de  Saúde e  a  Sociedade  Americana  de  Psiquiatria  apenas  a  diferenciam da 

depressão em geral pelo período temporal em que decorre, ou seja, a DPP encontra-se 
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limitada às 4-6 semanas primeiras do pós-parto (Warren e McCarthy, 2007). Contudo, 

existem  estudos  que  mostram  que  a  vulnerabilidade  para  perturbações  depressivas 

persiste, pelo menos, durante 6 meses após o parto, tendo um pico imediatamente após o 

nascimento da criança (Warren e McCarthy, 2007).  

A frequência da depressão no período pós-parto é elevada, chegando a apresentar uma 

prevalecia de 10-15% nas mulheres que amamentam (O’Hara, 1986; Areias et al., 1992; 

Wisner e Wheeler, 1994; Hearn, 1998; Kumar et al., 2004; Warren e McCarthy, 2007). O 

período de maior risco para o seu desenvolvimento está em torno dos primeiros dias do 

pós-parto, mas nem sempre é fácil diferenciar nesta fase, a diferença entre as diferentes 

patologias afectivas ocorrendo nesta fase da vida reprodutiva da mulher.  

Estas têm sido divididas em 3 grupos: blues pós-parto, a depressão pós-parto e a psicose 

puerperal (Cutona, 1982). 
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2- Aspectos históricos da doença mental no puerpério

O reconhecimento do puerpério como um período de risco na eclosão da doença mental é 

antigo. Hipócrates, Celso e Galeno, entre outros, terão dado especial atenção a este facto. 

De facto, foi desde a antiguidade clássica, notada a relação entre o período pós-parto e as 

alterações de humor (Miller, 2002). 

Esquirol  em  1845,  no  seu  livro  Maladies Mentales,  dedica  um  capítulo  à  psicose 

puerperal. Marcé em 1858 no  Traité de la Folie dês Femmes Enceintes,  dês Nouvelles 

Acouchées Nourrices, descreve com pormenor as complicações psiquiátricas após o parto, 

considerando-as idênticas às ocorridas fora do puerpério, reconhecendo, no entanto, nelas 

algumas  particularidades:  o  que  dá  à  loucura  puerperal o  seu  carácter  especial  é  a 

coexistência de uma modificação orgânica e funcional do útero e seus anexos. 

Outros  autores  também  se  interessaram  por  este  assunto,  como  Pitt,  Paffenbarger, 

Kendell, Katona, Kumar, Brockington e entre nós Pedro Polónio, que em 1955 publica 

um  trabalho  notável,  de  avaliação  de  244  casos  clínicos  de  psicose  puerperal, 

encontrando, em cerca de 20% delas, uma causa tóxico-infecciosa (Carvalho e Relvas, 

1996).

Hamilton, em 1962, edita Postpartum Psychiatric Problems em que faz uma revisão dos 

trabalhos  de  Esquirol  e  Marcé  e  realça  características  únicas  das  perturbações 

psiquiátricas puerperais.

Apesar de estas serem estudadas desde Hipócrates, não tem sido pacífica nem consensual 

a sua classificação e nosologia, continuando, hoje em dia, a ser um assunto com alguma 

controvérsia.

A gravidez e o parto são, como a puberdade e a menopausa, períodos de crise maturativa 

ou de desenvolvimento e de vulnerabilidade pessoal, sendo admissível que estes possam 

actuar  como  factores  precipitantes  de  doença  mental,  incluindo  quadros  de  psicose 

puerperal (Brockington, 1981).
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Do ponto de vista da antropologia médica não existe nenhum padrão de comportamento 

definido  à  volta  do  nascimento,  no  entanto,  como  diz  Cox  (1988),  as  perturbações 

psiquiátricas depois do parto  não são uma invenção ocidental. Um quadro claramente 

definido, o amakiro prevaleceu em certas culturas africanas, muito antes da instauração da 

terminologia psiquiátrica ocidental. 

3- Perturbações psiquiátricas no puerpério 
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3.1-Tristeza materna (blues pós-parto)  

Estudos  epidemiológicos  têm  estimado  que  mais  de  80%  das  mulheres  em  idade 

reprodutiva,  experimenta algum sintoma traduzindo humor deprimido (Morris-Rush  et 

al., 2003; Silva e Botti, 2005; Payne, 2007).

 A tristeza materna (blues pós-parto), apresenta uma prevalência de 25-80%, dependendo 

do critério de diagnostico utilizado (Cantillino, 2003), desenvolve-se nos 10 primeiros 

dias  do  pós-parto  e  caracteriza-se  por:  irritabilidade  fácil,  depressão,  labilidade 

emocional, insónia e choro fácil. 

 A sua diferença com a depressão pós-parto parece ater-se à sua menor gravidade e a uma 

evolução, mais breve (Hapgood, 1988; Kaplan e Sadock, 2004; Payne, 2007).

Os sintomas do blues iniciam-se logo nos primeiros 3 dias do pós-parto, e diminuem pelo 

15º dia, resolvendo-se logo depois. Não causam, habitualmente, danos importantes para o 

funcionamento da mulher. Em algumas mulheres um estado inicialmente tido como blues 

persiste, evoluindo para um quadro mais grave de depressão pós-parto (Kaplan e Sadock, 

2004).

  

Na realidade, das mulheres que preenchem critérios para um quadro depressão pós-parto, 

cerca de dois terços experienciou, previamente, tristeza materna (Kaplan e Sadock, 2004). 

Por isso, a intervenção clínica deve incluir para além da psicoterapia a monitorização 

cuidadosa de um possível agravamento dos sintomas.

3.2-Depressão pós-parto 

A depressão que surge após o nascimento de uma criança, refere-se a um conjunto de 

sintomas  que  têm início,  geralmente,  entre  a  quarta  e  oitava  semanas  após  o  parto, 

atingindo 10-15% das  mulheres  parturientes  (Areias  et al.,  1992;  Klaus  et  al.,  2000; 

Payne, 2007; Warren e McCarthy, 2007). 

Esses sintomas incluem irritabilidade fácil, choro frequente, sentimentos de desamparo e 

desesperança, falta de energia e de motivação, anedonia, dificuldade de concentração ou 
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de tomar decisões, desinteresse sexual, perturbações alimentares e de sono, sensação de 

incapacidade para lidar com novas situações, bem como queixas psicossomáticas (Klaus 

et al., 2000). 

São também comuns os pensamentos recorrentes de morte/suicídio, excessiva ansiedade 

em torno da saúde da criança ou completo desinteresse em relação a esta e sentimentos de 

baixa auto-estima, inutilidade ou fracasso em relação à maternidade (Silva e Botti, 2005; 

Smith, Jaffe, 2007).  

Ao contrário do blues pós-parto, neste caso as pacientes são incapazes de concretizar as 

suas tarefas habituais. Trata-se de uma condição que interfere substancialmente com o 

funcionamento da mulher (Logsdon et al., 2006).

Os  sintomas  de  depressão  pós-parto,  poderão  surgir  em qualquer  outro  momento  do 

primeiro ano de vida da criança e não necessariamente nas primeiras semanas após o 

nascimento (Beck, 1991; Brown et al., 1994; Murray et al., 1995; Klaus et al., 2000).

A vulnerabilidade da mulher para o desenvolvimento ou agravamento da depressão, após 

o nascimento de um filho, tem sido ressaltada em diversos estudos (Hopkins, Marcus e 

Campbell, 1984; O’Hara, Neumaber e Zekoski, 1984).

Há pouca evidência de que a presença da depressão pós-parto esteja apenas associada a 

mecanismos biológicos, como a uma diminuição nos níveis hormonais, o que a explicaria 

como sendo resultado de alterações metabólicas (Carnes, 1983). 

Assim,  alguns  autores  têm  enfatizado  que  uma  combinação  de  factores  biológicos, 

obstétricos,  sociais  e  psicológicos  determinará  o  risco  para  o  seu  desenvolvimento 

(Cooper e Murray, 1995; Reading e Reynolds, 2001).

História prévia de doença psiquiátrica,  ou de problemas psicológicos prévios da mãe, 

incluindo o  blues,  também parecem predizer  a ocorrência posterior de depressão pós-

parto (Cutrona e Troutman, 1986; Beck et al., 1992; Klaus et al., 2000). 
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A ocorrência  de  história  familiar  de  depressão  aumenta  também a  probabilidade  de 

eclosão  da  depressão  pós-parto,  sem desconsiderar  a  importância  da  combinação  de 

factores psicossociais actuais (Klaus et al., 2000).

A depressão  pós-parto  é  de  primeira  importância  para  os  profissionais  das  áreas  da 

psiquiatria, da obstetrícia e dos cuidados primários de saúde, uma vez que pode afectar 

gravemente a saúde da mãe bem como a saúde e o desenvolvimento do seu bebé (Hobfoll 

et al., 1995; Wickberg e Hwang, 1997; Wolf et al., 2002; Leiferman, 2002).

Acresce ainda o facto de que nos países em desenvolvimento uma saúde mental pobre da 

mãe, está associada à má nutrição e saúde física deficitária dos seus filhos (Rolman et al., 

2003).

A depressão da mãe influencia toda a sua família; na realidade, foi demonstrado, que os 

parceiros das mulheres deprimidas no pós-parto têm maior tendência de se tornar, eles 

próprios,  clinicamente deprimidos  (Stuchberry  et al.,  1998)  e  a  relação  marital  pode 

também ser prejudicada.

Este quadro clínico, tende a ser sub-diagnosticado e, as mulheres em risco, são raramente 

assinaladas  durante  a  gravidez  ou  na  sala  de  partos  (Nielsen  Forman  et al.,  2000; 

Halbeich  et al.,  submetido a publicação). Este é principalmente o caso dos países em 

desenvolvimento onde a Saúde Mental em geral é relativamente ignorada (Reichenheim e 

Harphan, 1991).

Acresce que cerca de 80% das mulheres com depressão pós-parto não fazem menção dos 

seus sintomas, acabando esta por não ser diagnosticada pelos seus médicos (Whitton et 

al., 1996; Kelly et al., 2001; Yonkers et al., 2001).

A elevada taxa de depressão em mães de crianças pequenas representa um risco de saúde 

pública  e  evidencia  a  necessidade  de  pesquisas  futuras  de  forma  a  melhorar  o  seu 

tratamento e prevenção. A identificação e intervenção precoces levarão a uma diminuição 
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dos  efeitos  negativos  a  longo  prazo  no  desenvolvimento  da  criança,  bem  como  à 

diminuição dos efeitos debilitantes nas mães (Cooper et al., 1991; Montgmery, 2001). 

3.2.1- Quadro clínico

O quadro depressivo surge de forma insidiosa e, na maioria das vezes, nas duas primeiras 

semanas após o parto (Silva e Botti, 2005). 

A descrição clínica, os sintomas principais, a evolução e o resultado do tratamento da 

depressão  pós-parto,  são  semelhantes  aos  da  depressão  major  (DM),  clinicamente 

significativa, com o especificador de tempo (Wickberg e Hwang, 1997; APA, 2000).

Os sinais e sintomas do estado depressivo variam quanto à forma e intensidade com que 

se manifestam, pois dependem da própria personalidade e história de vida da mulher, 

além das mudanças biológicas que se processam logo após o parto (Silva et al., 2003).

Inicialmente,  o quadro é semelhante ao da tristeza pós-parto,  com tristeza acentuada, 

choro fácil,  insónia,  fadiga,  ansiedade  e  irritabilidade.  Contudo,  na DPP os  sintomas 

prolongam-se  por  mais  tempo  e/ou  são  mais  graves.  Note-se  que  a  ansiedade  das 

puérperas deprimidas é bastante mais acentuada do que na tristeza pós-parto (Smith e 

Jaffe, 2007).  

Pode observar-se uma excessiva preocupação em relação à saúde e bem-estar da criança 

(Silva e Botti, 2005; Smith e Jaffe, 2007).  

As  mulheres  que  acabaram  de  dar  à  luz  sentem-se  frequentemente  apavoradas 

relativamente ao facto do bebé não estar a engordar o suficiente ou de um aumento da 

temperatura  tanto  poder  ser  sinal  de  uma  simples  constipação  ou  de  uma  possível 

meningite. 

 Estes receios podem tornar-se opressivos nas mães deprimidas, podendo experimentar 

ataques  de  pânico  clássicos,  com sentimentos  de  pavor,  palpitações  dificuldades  em 
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respirar e tremores. Podendo traduzir uma falta de confiança básica na capacidade da mãe 

em cuidar da criança. 

 As  suas  cognições  distorcidas  do  mundo  fazem  com  que  interpretem  todos  os 

acontecimentos  de  forma negativa,  até  quando há  provas  em contrário.  Uma mulher 

deprimida verá um bebé que chora como uma amarga condenação da sua habilidade 

maternal, mas ignorará as alturas em que o bebé está satisfeito e sorridente (Feinenmann 

Jane, 2000).  

De facto,  são muito frequentes os sentimentos de culpa e auto-depreciação,  quando a 

mulher  se  acha  incapaz  de  assumir  as  responsabilidades  maternas  e  até  mesmo  de 

inutilidade,  ao não conseguir entender o significado do choro da criança para a poder 

satisfazer (Neill, 1999; Silva et al., 2003). 

Ocorre muitas vezes uma incapacidade de criar ligações afectivas, sobretudo com o bebé, 

originando mais uma vez sentimentos de culpa e vergonha (Feinenmann, 2000).  

Como  em  outros  quadros  depressivos,  há  tipicamente  uma  perda  de  interesse  nas 

actividades usualmente prazenteiras (Neill, 1999). Conviver torna-se cada vez mais difícil 

e os acontecimentos sociais habituais podem mesmo revelar-se insuportáveis (Silva et al., 

2003).  

A nível intelectual, assiste-se a uma acentuada diminuição da capacidade de concentração 

e memorização, e a paciente sente-se ainda incapaz para tomar qualquer tipo de decisão 

(Neill, 1999). 

Um dos riscos principais desta condição relaciona-se com os pensamentos frequentes em 

torno  da  morte  ou  suicídio,  cujo  conteúdo  pode  incluir,  num  nível  mais  grave  da 

depressão, a vontade de prejudicar a criança (Neill, 1999; Silva e Botti, 2005; Smith e 

Jaffe, 2007).
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Assim,  podemos  concluir  que  o  quadro  clínico  da  depressão  pós-parto  reflecte 

predominantemente uma perturbação do humor,  mas também acentuada  desregulação 

fisiológica (alterações cognitivas, do sono e do apetite). 

3.3-Psicose pós-parto 

A psicose  puerperal  é  um quadro  delirante  grave,  frequentemente  acompanhado  por 

actividade alucinatória, que aparece de forma aguda do 2º dia ao 3º mês após o parto 

(Neill, 1999; Silva e Botti, 2005).

Caracteristicamente as pacientes começam por se queixar de fadiga, insónia e podem ter 

episódios de choro fácil ou labilidade emocional – são os chamados sinais prodrómicos. 

Mais  tarde,  geralmente,  tornam-se  confusas,  incoerentes,  apresentam  um  discurso 

irracional, défices cognitivos graves e preocupação obsessiva em relação à saúde e bem-

estar da criança. Queixas relacionadas com a incapacidade de se mover, manter-se de pé 

ou andar são também frequentes (Kaplan e Sadock, 2004). 

Em 50% dos casos registam-se delírios, sendo que o conteúdo do material psicótico gira, 

quase  invariavelmente,  em torno  da  recente  gravidez  ou  maternidade.  Por  vezes  os 

delírios consistem na convicção de que a criança tem algum tipo de deficiência ou está 

morta. Podem negar a maternidade, defendendo a ideia de que não são casadas, ou não 

consumaram  o  matrimónio,  sentem-se  perseguidas,  influenciadas  ou  prevertidas.  As 

alucinações, sobretudo visuais e auditivas, surgem em cerca de 25% das situações (Neill, 

1999; Kaplan e Sadock, 2004). 

Esta patologia, apresenta um curso inconstante – varia rapidamente ao longo do dia e ao 

longo do período pós-parto (Kaplan e Sadock, 2004). 

Em virtude das suas características psicóticas, esta representa um risco importante para 

mãe e o filho (Attia, 1999; Kaplan e Sadock, 2004). 

A  gravidade  dos  sintomas,  requer  frequentemente  tratamento  intensivo  e  por  vezes, 

hospitalização (Nonacs e Cohen, 1998). A incidência deste quadro, inferior ao das outras 
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patologias mentais do puerpério, é de dois a quatro casos em cada mil partos (Rahim e al-

Sabiae, 1991; Neill, 1999; Silva e Botti, 2005).  

Estudos  prospectivos  têm  demonstrado  que  a  maioria  das  mulheres  com  psicose 

puerperal, vêm a evidenciar posteriormente Perturbação Afectiva Bipolar ou Depressão 

Major (Kumar, 1994; Okano, Nomura et al., 1998; Robling, Paykel et al., 2000; Kaplan e 

Sadock,  2004).  Neste  sentido,  muitos  autores  sugerem que  um episódio psicótico  no 

período pós-parto não é mais do que a recorrência de uma eventual perturbação do humor 

subjacente.

Há, no entanto, uma tendência, expressa na CID-10, em considera-la juntamente com a 

depressão pós-parto, como um tipo de perturbação de humor, iniciado ou precipitado pelo 

puerpério. (CID-10, 1993). 

As complicações  das  gravidezes  e das psicoses  puerperais  submetem as  mulheres  na 

África  Sub-Sariana,  a  um  fardo  desproporcional,  e  a  maioria  delas,  com  essas 

perturbações, remanesce frequentemente em repouso, no domicílio sob os cuidados dos 

lideres tradicionais e suas famílias (Vale et al., 1983). 

Como qualquer outro transtorno psicótico, há que considerar a possibilidade de uma causa 

médica geral,  como o hipotiroidismo e síndrome de Cushing, toxemia e neoplasias ou 

psicose  induzida  por  substâncias,  como  anti-hipertensores  durante  a  gravidez  ou 

medicação para a dor como a pentazocina (Kaplan e Sadock, 2004).  

Ocasionalmente  podem  ser  identificadas  psicoses  orgânicas  agudas,  em  mulheres 

anémicas, relatadas como sendo causadas por bactérias, vírus, parasitas, suas toxinas e 

pela febre alta. O agente mais frequente é o  plasmodium falciparum, responsável pela 

malária, que representará cerca de um quarto dos casos (Sullivan, Neale e Kendler, 2000; 

Gutman e Nemeroff, 2003).  

A psicose pós-parto é uma emergência psiquiátrica, pelo risco potencial de suicídio ou 

infanticídio.  O tratamento de  eleição  passa por  antidepressores  e  lítio,  por  vezes  em 
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combinação com um antipsicótico. A psicoterapia está indicada após o período de psicose 

aguda e deve estar dirigida às áreas de conflito que forem identificadas no decorrer da 

avaliação (Neill, 1999; Kaplan e Sadock, 2004).

A terapia pode ajudar a paciente a aceitar e encarar com harmonia o papel de ser mãe. 

Podem também estar indicadas alterações em factores ambientais, como um maior apoio 

por  parte do marido e da família,  que podem contribuir  para a redução do  stress da 

paciente (Kaplan e Sadock, 2004). O prognóstico é relativamente bom se for feita uma 

detecção atempada e tratamento adequado (Kaplan e Sadock, 2004).

4- A depressão pós-parto e a criança 
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4.1- A patologia psiquiátrica e interacção mãe-filho

Desde que Winnicott (1940) surpreendeu a comunidade científica da época com a frase 

Essa coisa que chamam bebé não existe! Completando em seguida que, cada vez que há 

um bebé há cuidados maternais e sem cuidados maternais não haverá bebé, muita coisa 

se transformou no modo como o bebé é olhado.

Se antes o obstetra olhava para a  grávida como a sua parturiente,  a  quem tinha que 

libertar,  nas melhores condições possíveis,  do conteúdo uterino já maduro,  o pediatra 

agarrava o recém-nascido, para, depois de uma sequência de manobras, se convencer que 

o deixava preparado para enfrentar o mundo. A partir de Winnicott uma nova entidade 

nosológica surgiu: a díade mãe-bebé. Intrincados, um no outro, mãe e filho, realizam uma 

dança  a  dois,  em  que,  para  além  do  ritmo  próprio  de  cada  um,  apresentam  uma 

coreografia  própria,  ao  sabor  de  uma  música  ancestral  de  geração  para  geração, 

transmitida de mãe para filho, que vai sobrevivendo as mudanças inexoráveis dos estilos 

de vida e as tentativas da ciência para a tornar objecto do seu estudo.

Brazelton (1992) afirma que,  quando nasce um bebé nasce uma família e Daniel Stern 

(1996)  considera,  após  os  seus  estudos  sobre  interacção,  que  existe  uma  população 

clínica, constituída pelo sistema pais-bebé; sendo assim, todos aqueles que se preocupam 

com o bebé desde o seu início têm de se preocupar com a ecologia global e participar 

também na mesma dança.  Obstetras,  pediatras,  psiquiatras,  psicólogos,  enfermeiros, 

médicos de família e todos que se interessam pelo bem-estar das pessoas, têm que fazer a 

mesma dança, dar as mãos, e em conjunto dar atenção à criança, tornando-se todas elas, 

pessoas selectivamente significativas. 

Como diz Eduardo Sá, uma criança antes de nascer passeia-se no sonho dos pais. E esse  

passeio é já um primeiro determinante do esboço que a criança poderá ser. Ao longo da  

gravidez, acompanhar o que a grávida sente em relação ao bebé imaginário e ao bebé 

fantasmático é importante para a ajudar a fazer, depois, o bebé real. O bebé é assim, até  

completar o processo de maturação e autonomia, parte de uma diáde mãe-filho e de uma 

tríada mãe-pai-filho, à sombra da diáde mãe-pai. Como entidade nosológica que é, a  
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diade mãe-filho tem uma fisiologia e patologia próprias,  centradas na relação entre 

ambos. Depois do parto inicia-se um outro nascimento (Cordeiro e Sintra, 1998). 

Este é um processo contínuo com passos que se vão descobrindo e estudando, cada vez 

com mais interesse, por equipas multidisciplinares. As características mais importantes 

desta interacção são a sincronia, a reciprocidade nas respostas, a contingência, a repetição 

das  sequências  dos  jogos,  a  focalização  mútua  da  atenção  e  a  partilha  dos  estados 

afectivos. Os esquemas relacionais, os padrões precoces da interacção são assimilados 

pelo bebé,  retomados e  repetidos  nas  brincadeiras  dos  três  aos  seis  anos  e  revividos 

quando surgir a oportunidade de serem também pais, contribuindo para uma transmissão 

transgeracional de padrões de comportamento.

Daqui  se  compreende a  enorme importância  da satisfação  das  primeiras  relações,  da 

possibilidade  de  um bebé  ter  para  si  uma  mãe suficientemente boa,  no  conceito  de 

Winnicott (Brazelton, 1992; Daniel Stern, 1996). Há situações que põem em risco esta 

possibilidade,  embora  seja  difícil  fazer  previsões  em  saúde  mental,  devido  à  co-

morbilidade e à coexistência de factores protectores e de risco.

Dos grupos de crianças que apresentam circunstâncias desfavoráveis, aquele em que há 

estudos que demonstram uma clara influência no desenvolvimento psicológico da criança, 

de um modo mais directo, é o grupo da depressão materna pós-parto, ao qual daremos 

especial atenção.

As investigações conduzidas neste sentido têm enfatizado tanto as contribuições maternas 

quanto as contribuições do próprio bebé para a qualidade da interacção (Brazelton, 1988; 

Klaus e Kennel, 1993; Klaus, Kennel e Klaus, 2000).

De entre os factores que contribuem com o processo interactivo, o papel exercido pela 

depressão pós-parto tem sido abordado por numerosas investigações nas últimas décadas, 

devido à evidência de que o estado depressivo da mãe pode repercutir negativamente no 

estabelecimento  das  primeiras  interacções  com  o  bebé  e,  em  consequência,  no 
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desenvolvimento  afectivo,  social  e  cognitivo  da  criança  (Dodge,  1990;  Cummings  e 

Davies, 1994; Tronick e Weinberg, 1997; Field, 1998; Robinson e Stewart, 2001). 

4.2- Impacto da depressão na criança 

A associação entre a DPP e suas consequências ao nível do comportamento da criança é 

complexa e ainda não se encontra totalmente estabelecida.  

Variações no momento de eclosão, duração e gravidade do quadro depressivo, bem como 

a  presença  ou  ausência  de  agentes  stressantes externos  e  suporte  social  adequado, 

contribuem para as  diferenças  encontradas  no comportamento e desenvolvimento dos 

filhos de mães deprimidas no período pós-natal. 

A infância é um período crucial no desenvolvimento da criança, em que esta desenvolve 

padrões  de  interacção  social,  estabelece  laços  parentais  e  aprende  a  importância  da 

comunicação. A capacidade de uma mãe deprimida para interagir com o seu filho está 

comprometida, pelo que a criança pode não conseguir desenvolver estas aptidões. Estas 

crianças, por não receberem a devida atenção e estimulação, têm frequentemente atraso 

do desenvolvimento, sobretudo ao nível da capacidade de resposta a emoções positivas e 

da interacção com os outros (Helen Darling et al., 2005). 

Há autores que defendem a existência de dois estilos predominantes de interacção por 

parte das mães com DPP – negligente ou intrusivo – que exercem efeitos negativos sobre 

as crianças, fundamentalmente relacionados com a estimulação inadequada (Moline et al., 

2001; Logsdon et al., 2006; Driscoll, 2006).  

De acordo com a escala de gravidade para negligência, tais atitudes são consideradas em 

ordem crescente de gravidade:    

   

     1. negligência emocional;

     2. protecção;

     3. banho;

     4. higiene pessoal; 
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     5. supervisão;  

     6. nutrição; 

     7.cuidados de saúde;  

     8. abandono.  

O abandono é, assim, a forma mais grave de negligência – trata-se de uma situação em 

que  a  criança  está  cronicamente  privada  das  necessidades  básicas  para  o  seu 

desenvolvimento  pleno  e  normal.  Spitz  (1945)  e  Robertson  e  Bowlby  (1952), 

desenvolveram  estudos  acerca  do  abandono,  em  fases  precoces  do  desenvolvimento 

infantil, e demonstraram claramente prejuízos no desenvolvimento físico e psíquico das 

crianças abandonadas. 

Um exemplo desses efeitos emocionalmente nocivos do abandono é a chamada depressão 

anaclítica, descrita por Spitz, traduzida por um quadro de perda gradual de interesse pelo 

meio, perda ponderal, comportamentos estereotipados como balanceios, e eventualmente 

até a morte. 

As consequências tardias do abandono, para Bowlby, incluem um prejuízo no pensamento 

abstrato  das  crianças,  que  pode  desencadear  dificuldades  cognitivas  e  afectivas,  com 

sendo dificuldades de relacionamento. Estas manifestações podem expressar-se através da 

superficialidade  nos  vínculos  afectivos,  desinteresse  por  amizades,  mentiras,  furtos  e 

maior predisposição para a delinquência.  

As crianças que experienciam uma relação mãe-filho desestruturada podem manifestar 

respostas afectivas diminuídas, dificuldades de socialização com estranhos, perturbações 

do  sono,  ansiedade  de  separação,  perturbações  gastrointestinais,  falta  de  apetite  ou 

episódios constantes de vómitos.  

Demonstrou-se que as crianças de mães que apresentam DPP, comparadas com aquelas 

de mães não deprimidas,  mostram menor frequência de expressões faciais  positivas e 

mais expressões negativas e maior probabilidade de desenvolver numa idade precoce, 

depressão (Field, 1984; Smith e Jaffe, 2007). 



149

  

De um modo geral, as principais repercussões da DPP no desenvolvimento infantil podem 

ser sintetizadas da seguinte forma:  

• Problemas comportamentais – os filhos de mães deprimidas, são mais propensos 

a  problemas  comportamentais,  como perturbações  de  sono,  ataques  de  raiva, 

atitudes agressivas, défices de atenção e hiperactividade. 

• Atraso no desenvolvimento cognitvo – as crianças podem aprender a falar e a 

andar mais tarde que o habitual. Podem também apresentar outras dificuldades a 

nível da aprendizagem escolar.  

• Problemas  de  socialização  –  as  crianças  podem  revelar  dificuldade  em 

estabelecer relações afectivas estáveis. Frequentemente é difícil fazer amigos na 

escola e podem mesmo ser excluídos socialmente.  

• Problemas emocionais – os estudos têm demonstrado que estas crianças tendem a 

ter uma baixa auto-estima, são mais ansiosas e medrosas, passivas e dependentes. 

• Depressão – o risco de desenvolver um episódio depressivo major cedo na vida é 

particularmente alto para os filhos de mães com depressão pós-parto.

5- A depressão pós-parto no homem 
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 Está cientificamente comprovada a maior incidência de transtornos depressivos no sexo 

feminino. A mesma proporção se aplica à depressão pós-parto, até porque é na mulher 

que  se  reflectem  as  principais  alterações  biológicas  e  psicológicas  inerentes  a  este 

período. 

Contudo,  o  homem também pode apresentar  um quadro de DPP,  embora de  menor 

intensidade. A depressão masculina tem origem nos sentimentos de exclusão face à díade 

mãe-bebé. Com efeito, é como se se visse apenas como uma pessoa provedora, que deve 

trabalhar e satisfazer as exigências impostas pelo puerpério da mulher (Silva et al., 2003). 

Há autores que descrevem mesmo uma síndrome experienciado pelos homens, que se 

caracteriza por alterações emocionais durante a gravidez ou pós-parto da mulher. Estes 

pais  são afectados por diversos factores:  aumento da responsabilidade,  diminuição da 

atenção e interesse sexual por parte da mulher, crença de que o filho é o elo de ligação de 

um casamento disfuncional (Kaplan e Sadock, 2004).

6- A depressão pós-parto em contexto cultural
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Apesar dos efeitos devastadores desta perturbação, ela ainda é pouco identificada, mas 

parece ser comum em todos os grupos étnicos e culturais (Posmontier e Horowitz, 2004). 

A determinação da prevalência da depressão pós-parto e das suas associações sociais e 

biológicas em diferentes populações e culturas é prioritária de forma a determinar, se este 

problema  é  específico,  de  acordo  com  determinados  contextos  culturais,  ou  se  é 

significativamente influenciado por estes (Wolf et al., 2002).

Inquéritos  e  estudos  epidemiológicos  têm relatado  taxas  cada  vez  mais  elevadas  de 

depressão pós-parto em diversas realidades culturais (Rahman et al., 2003). Embora este 

problema tenha sido já estudado em diferentes países Africanos como África do Sul, 

Nigéria, Tanzânia e Uganda, este não é o caso de Angola, onde não se encontra, ainda, 

devidamente quantificado. 

   

Existe um vasto leque de trabalhos reportando a prevalência da Depressão Pós-parto, 

estimada pela Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS), numa margem de cerca de 

0% a 60% (Areias et al., 1996; Bryan et al., 1999; Affonso et al., 2000; Gorman et al., 

2004). 

Em  alguns  países  como:  Singapura  (Kok  et al.,  1994),  Malásia  (Kit  et al.,  1997), 

Dinamarca (Nielsen, Forman et al., 2000) e Malta (Felice et al., 2004), há muito poucos 

casos  ou sintomas reportados  (0,5-9%).  Noutros,  como por  exemplo Chile  (Lemus e 

Yanez, 1986), Coreia (Park e Dimigen, 1995), Africa do Sul (Lawrie et al., 1998), Itália 

(Benvenuti et al., 1999), Guiana (Affonso et al., 2000), Tailândia (Affonso et al., 2000) e 

Costa Rica (Wolf et al., 2002), os sintomas depressivos pós-parto reportados são bastante 

prevalentes (34-57%).  

Para Portugal foram encontradas prevalências de 16,1% (Augusto  et al., 1996) e num 

estudo mais recente 13,2% (Kumar  et al., 2004). Não encontramos, na literatura, dados 

relacionados com esta patologia para Angola. 
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A variação acontece, apesar do facto de, na maioria dos estudos, ser utilizado o mesmo 

instrumento o EDPS (com pontuações de corte culturalmente ajustadas).  

Na maioria  dos  casos,  as  taxas  de  depressão  pós-parto  avaliados  de  acordo com os 

critérios do DSM-III e DSM-IV são mais baixas do que aquelas encontradas quando se 

utiliza  a  EDPS,  embora  sejam também diversificadas,  por  exemplo,  entre  0% (uma 

amostra pequena em Itália – Gorman  et al., 2004) e mais de 34% (na Africa do Sul – 

Cooper et al., 1999).

Acredita-se que a tão citada prevalência média de DPP de 10 a 15% não é representativa 

da prevalência global actual e da magnitude do problema, se atendermos a um vasto leque 

de publicações (Ghubash e Abou-Saleh, 1997; Yonkers  et al., 2001; Saravanan, 2002; 

Eberhard-Gran et al., 2002). 

Os  limites  temporais  estudados  na  pesquisa  da  Depressão  Pós-Parto  (DPP)  variam 

consideravelmente, entre uma semana e um ano após o parto (Wickberg e Hwang, 1997). 

As estimativas de DPP são obviamente superiores em estudos que usaram uma janela 

temporal maior (como por exemplo, as primeiras oito semanas) do que numa menor (por 

exemplo,  as  primeiras  quatro  semanas)  (Ghubash  e  Abou-Saleh,  1997).  No  entanto, 

mesmo quando o período de tempo é estandardizado para seis semanas, é demonstrada 

uma variedade substancial de taxas de DPP, nos diferentes estudos (Quadro I).

Quadro I - Prevalência da Depressão Pós-Parto (DPP) em diferentes países
País e autor População (N) Critério DPN Ponto de corte Período % de DPP
Nigéria: Adewuya et al., (2005) 876 EDPE

IDB-9

≥ 9 6 semanas 14,61

Portugal: 

Augusto et al., (1996)

352+118+118=588 EDPE ≥ 13 2-5 meses Grp A: 13,1

Grp B: 16,1

Grp C: 7,6
Uganda: 183 EPS, ICD NA 6-15 semanas 10,0
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Cox (1983)
EUA:

Saks et al., 1985

20 DSM III NA 2 dias-6 semanas 10

EUA:

Miller et al., (2004)

280 EDPE ≥ 13 0-4 meses 8,0

Guiana:

Affonso et al., (2000)

93 EDPE ≥ 9/10 4-6 semanas 57,0

Brasil:

Da-Silva et al., (1998)

21 EDPE ≥13 4 semanas 42,8

Itália:

Carpiniello at al., (1997)

61 EDPE, PSE ≥ 9/10 4-6 semanas EDPE: 29,5

PSE: 15
África do Sul: 

Lawrie et al., (1998)

103 EDPE, DSM IV ≥ 12/13 6 semanas EDPE: 36,9

DSM IV: 7,8
Tailândia:

Atfonso et al., (2000)

97 EDPE ≥ 9/10 4-6 semanas 60,8

Índia:

G., Gurel (2000)

85 IDB> 10 NA 1ª semana 35,2

BDI – Beck Depression Inventory

DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

ICD – International Classification of Diseases

PSE – Present State Examination

As  diferenças  entre  normas  culturais  e  ambientais  podem  contar  para  algumas  das 

variações nas taxas de prevalência da depressão pós-parto. Acesso a cuidados pré e pós-

parto; qualidade de serviço disponível; diferenças de procedimento; hábitos religiosos; 

nutrição; níveis verdadeiros ou percebidos de apoio social; pobreza ou a sua percepção; 

stress; atitudes relacionadas com a gravidez e a maternidade; papel do género; atitudes em 

relação à doença mental e vulnerabilidade biológica, são todos factores sujeitos a padrões 

culturais específicos que podem influenciar a forma como os grupos sociais relatam seus 

sintomas (Dankner et al., 2000).

A depressão pós-parto parece ser menos prevalente em algumas culturas tradicionais; isto 

pode ser devido à maior atenção nos padrões culturais que reforçam o apoio na transição 

para o exercício das tarefas maternas, sendo a mulher puérpera aliviada de fardos físicos e 

psicológicos (Dankner et al., 2000).

Algumas  culturas  ocidentais  privilegiam  o  descanso  da  mulher  em casa,  durante  as 

primeiras 3-6 semanas após o parto, enquanto as tarefas domésticas e os cuidados da 

criança são realizados pela sogra ou pela mãe da mulher (Huang e Mathers, 2001).
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A intimidade, o apoio emocional e material enriquecidos, que este hábito oferece, pode 

servir de protecção contra o stress e fortalecer a auto-estima da mulher nas dificuldades 

encontradas na maternidade recente (Lee et al., 1998, 2001). 

O descanso obrigatório, o reconhecimento social do novo estatuto através de oferendas e 

rituais,  a  ajuda  nos  trabalhos  domésticos  e  nos  cuidados  com  a  criança  são  todos 

componentes do período inicial de descanso no pós-parto (Park e Dimigen, 1995).

A cultura Japonesa, bem como outras orientais e asiáticas, são consideradas diferentes das 

do ocidente no que diz respeito a atitudes relacionadas com o casamento e educação dos 

filhos,  bem como  o  apoio  social  oferecido  à  mãe.  Metade  de  todos  os  casamentos 

japoneses são arranjados e as mulheres tradicionais deixam, normalmente, de trabalhar 

quando casam.

O apoio social, durante e após o nascimento, tende a ser fornecido pela família da mulher 

em vez do seu marido (Yhosida et al., 1997). 

Em algumas culturas, as doentes procuram primeiro a ajuda em curandeiros tradicionais 

antes de procurar ajuda médica e o seu parto pode ser longo e difícil, aumentando assim a 

hipótese de depressão pós-parto (Rahin e al-Sabiae, 1991). 

Essas mulheres, pouco utilizam os serviços de saúde, tentando evitar estigmatização, mas 

também pela crença de que os sintomas depressivos são uma parte normal do parto ou um 

ajustamento temporário que irá, eventualmente, regredir (Chandran et al., 2002).   

7- A realidade angolana

7.1-Situação geográfica 

Angola é um país situado na região Austral do Continente Africano, limitado ao norte 

pelas Repúblicas Democrática do Congo e Congo Brazzaville, ao leste pelas Repúblicas 

da  Zâmbia  e  Democrática  do  Congo,  ao  sul  pela  República  da  Namíbia  e  ao  oeste 

banhado pelo Oceano Atlântico.  Tem uma extensão territorial  de cerca  de 1.246.700 
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quilómetros quadrados, com uma costa Marítima Atlântica de cerca de 1650 quilómetros 

e uma fronteira terrestre de 4837 quilómetros.

O território angolano tem uma importante diversidade climática, resultante da conjugação 

da latitude com o tipo de relevo, os efeitos da corrente oceânica fria de Benguela e o 

factor da continentalidade, mas, predomina o clima tropical húmido nas 18 províncias 

(Ministério do Planeamento -   Edição AD, 2005).

Este país é atravessado por importantes rios como o Zaire, o Kwanza e o Cunene, que 

descem do interior,  em vales  profundos  e  leitos  irregulares,  alargando-se  depois  nas 

proximidades  do  oceano,  formando  boas  baías  e  bons  portos,  como os  de  Cabinda, 

Luanda, Lobito e Namibe (Ministério do Planeamento – Edição AD, 2005).

O seu potencial turístico é grande, as quedas de Calandula, as pedras de Pungu-andongo, 

Tunda Vala, a Serra da Leba, Nsª do Monte, o Morro do Moço, o Miradouro da Lua, os 

Parques da Quissama, Cangandala, Bicuari, Iona e Luando e com praias maravilhosas, 

como: a da Ilha de Luanda, do Mussulo, Morro dos Veados, S. Braz, Praia Morena, Baía 

Azul e do Namíbe.

7.2- População  

Angola encontra-se no cruzamento de duas importantes civilizações do Sul de África, a 

dos caçadores e agricultores das grandes savanas da África Central e a dos criadores de 

gado bovino que se estende dos grandes lagos às zonas tropicais secas e semidesérticas da 

África Austral.

A  influência  do  comércio  atlântico  (tráfico  de  escravos),  da  colonização  e  do 

Cristianismo,  mais  cedo ou mais  tarde,  conforme os casos,  provocaram adaptações e 

mudanças, mas muitos aspectos culturais continuam, até hoje, presentes na prática social. 

Os povos que hoje habitam o território nacional, formaram-se a partir de migrações em 

diferentes épocas, mas não foram só as migrações que levaram à adopção de diferentes 

línguas. 
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A maior parte da população é descendente dos povos Bantu que não constituem uma raça 

específica, mas um conjunto de grupos que representam uma comunidade cultural, com 

uma civilização comum e uma linguagem similar assente nas mesmas raízes.

Do ponto de vista etnolinguístico, o povo angolano é maioritariamente Ambundu (Língua 

Kimbundu), Ovimbundu (Língua Umbundu) e Bakongo (Língua Kikongo). Todos estes 

são grupos Bantu,  apesar  de haver  os não Bantu,  como os bosquímanes,  mestiços  e 

brancos. Identificam-se, basicamente, pela afinidade linguística.

O idioma oficial é o Português, mas existem mais de 42 Línguas. Uma considerável faixa 

urbana da população, com menos de 40 anos, considera o Português como a sua língua 

materna.

A população foi estimada em 2004, em 16.471.058 de habitantes (Programa das Nações 

Unidas  para  o  Desenvolvimento,  2005),  a  capital,  Luanda,  tem  cerca  de  5.391.394 

habitantes. Mais de metade da população angolana são crianças.

Existe grande densidade populacional  no litoral,  provocada pela  deslocação,  devido a 

guerra civil, vivida no país, até à cerca de sete anos atrás.

O governo angolano está a implementar políticas para desencorajar,  a médio prazo, a 

deslocação e permanência das populações do interior nas zonas costeiras, visando inverter 

o  superpovoamento  das  províncias  do  litoral  ocorrido  devido  ao  conflito  militar.  As 

medidas incluem o desenvolvimento agrícola,  desminagem, recuperação de estradas e 

pontes, recuperação de instalações de produção e distribuição de energia eléctrica, para 

um rápido desenvolvimento dos pólos industriais (PANA, 2005).

7.3- Situação Económica 

Angola é um país com enormes potencialidades em termos de recursos naturais, tais como 

petróleo,  gás  natural  e  minas  de diamantes,  ferro,  cobre,  madeira,  tendo também um 

potencial hidroeléctrico considerável e uma grande extensão de terras férteis e adequadas 
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para a agricultura. Com tudo, como consequência nefasta da guerra,  tem sido baixo o 

desempenho da economia industrial, da agricultura, e do sector de manufactura, principais 

áreas do mercado do emprego.

De acordo com o Ministério do Planeamento (2005), o comportamento do crescimento 

económico, está fortemente indexado ao sector petrolífero, uma vez que, cerca de 52% do 

PIB é atribuído a actividade de extracção de

petróleo  –  percentagem  essa,  que  se  altera  para  57% ao  juntar-se  a  exploração  de 

diamantes.

Segundo o Banco Mundial (2005), os indicadores macro-económicos para Angola têm 

registado uma melhoria evidente, como resultado de uma economia estável.

Angola é um dos segredos mais bem guardados de África, afirmou Paulo de Sousa, sócio 

principal da KPMG em Angola, em declarações públicas. 

Três  anos  depois  da  paz  consolidada,  Angola  surge  como  uma  história  de  sucesso 

económico africano, embora este facto não seja ainda notado em alguns sectores.

O Banco Mundial  e o Fundo Monetário Internacional declararam recentemente que a 

economia angolana cresceu 14% em 2005 e estimaram um crescimento de 25% para o 

ano de 2006. Isto torna Angola numa das economias com o crescimento mais rápido do 

planeta, afirmou Paulo de Sousa (John Kaninda, 2006). 

Apesar de muito deste crescimento derivar da indústria petrolífera, não há dúvidas que 

múltiplos sectores da economia angolana estão também a ter um crescimento espantoso, 

incluindo a construção civil, portos, bancos, serviços, comunicações, distribuição, retalho, 

hospitalidade, tecnologia de informação, serviços de petróleo, agricultura, a exploração 

mineira de diamantes e a industria do turismo.

No sector petrolífero, por exemplo, o volume de produção é de 1,2 milhões de barris dia, 

devendo aumentar para 2 milhões de barris por dia em 2007/2008. O sucesso contínuo de 
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Angola na identificação e produção de hidrocarbonetos foi evidente no 18º Congresso 

Mundial  de  Petróleo,  realizado  em  Joanesburgo,  em  que  foi,  um  dos  principais 

patrocinadores e organizadores. 

Na indústria  diamantífera,  15 novas concessões de exploração foram anunciadas pela 

Endiama,  empresa nacional de diamantes. A maior fábrica de lapidação de diamantes 

inaugurada em Luanda, Capital de Angola, tem capacidade para gerar anualmente 240 

milhões de dólares na lapidação de diamantes.

As estradas nacionais que ligam Luanda, para Norte, Leste, Centro Sul do país estão em 

fase avançada de reabilitação e ampliação.

Já começou a construção do novo aeroporto internacional de Luanda e uma nova auto-

estrada a volta da cidade. Angola está no caminho certo para se transformar num dos  

mais significativos motores económicos do continente africano,  afirma Paulo de Sousa 

(2006).

A imagem de Luanda está a mudar de forma radical, muitos edifícios novos estão a ser 

construídos, principalmente no centro, onde as empresas do sector petrolífero e financeiro 

estão a instalar escritórios. Muitos hotéis novos, de duas a cinco estrelas, estão também a 

ser construídos, assim como um centro de conferências internacional concluído em 2006.

No sul de Luanda (Luanda Sul), vastos terrenos que até recentemente eram zonas sem 

qualquer  desenvolvimento,  têm  sido  utilizados  no  desenvolvimento  de  propriedades, 

principalmente em projectos de casas de habitação, centros comerciais e desenvolvimento 

industriais.

Luanda Sul representa uma das áreas com o crescimento urbano mais rápido de África. 

Só é possível compreender a magnitude deste desenvolvimento vendo-o de avião, afirma 

Paulo de Sousa.
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O importante para estes projectos é a reabilitação da rede ferroviária de Benguela e as 

suas 48 pontes, que eram utilizadas para exportar minerais da República Democrática do 

Congo nos anos 70. Angola está a atrair um maior investimento estrangeiro nos sectores 

do petróleo e dos diamantes, afirma a KPMG (2006).

A  Agência  Nacional  de  Investimento  Angolana,  afirmou  recentemente  que  foram 

aprovados 123 propostas novas de investimento avaliadas em 180 milhões de dólares, 

para o primeiro semestre de 2006. 

A maioria dos investimentos é de Portugal, África do Sul e China. No último ano foram 

aprovados cerca de 200 projectos. Nos últimos dois anos, a rede de bancos comerciais em 

Angola, tem crescido de forma significativa,  particularmente com a abertura do Novo 

Banco e do Banco Internacional de Crédito, a aquisição de acções do BCA pelo Banco 

Sul Africano Absa e o Millennium Angola.

Muitas  outras  instituições  internacionais  estão  a  preparar-se  para  entrar  no  mercado 

angolano, afirma Luís Folhadela, gestor sénior no departamento financeiro da KPMG em 

Angola. Várias empresas angolanas estão a preparar-se para serem incluídas nas bolsas de 

valores internacionais, como por exemplo Joanesburgo, Vancouver e Londres. Os planos 

para criar uma bolsa de valores em Luanda já estão em fase avançada.

No sector social, a maior ênfase é a reintegração de soldados desmobilizados das forças 

armadas  angolanas  e  do  grupo  rebelde  Unita.  O Instituto  Angolano de  Reintegração 

Social dos ex-militares (IARSM), já implementou projectos que beneficiam directamente 

40.000 ex-soldados e esperam duplicar o número de beneficiários até ao fim do ano.

Contrariamente à imagem que persiste a nível internacional, a guerra em Angola acabou à 

sete anos e todas as pessoas estão ocupadas em dividir os benefícios da paz, afirma Luís 

Fernandes (2005),  director  de projecto da unidade de trabalho da KPMG no IARSM 

como parte do projecto de reintegração. 

7.4- Cobertura sanitária  



149

  

Uma consequência das três décadas de guerra, foi a destruição das infra-estruturas do 

sistema Nacional de Saúde, determinando uma baixa cobertura dos serviços, actualmente 

estimada em menos de 50%.

A estimativa do Instituto Nacional de Estatística e da Unicef em 2003, indicavam uma 

cobertura dos serviços de atenção pré-natal de 66%, com uma taxa de utilização inferior a 

40%. A mesma fonte acresce que, só 45% dos partos foram atendidos por profissionais 

em estruturas do sistema nacional de saúde.

A Ordem dos Médicos de Angola tinha, apenas, até 2004, 1890 profissionais nacionais 

inscritos  em todo  o  país,  o  que  é  claramente  insignificante  para  as  necessidades  da 

população de um país tão vasto.

A Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto forma anualmente, em média, 

meia centena de médicos, o que é pouco para as necessidades do país. De uma maneira 

geral, são necessários médicos de todas as especialidades, mas o problema é mais grave 

ao nível dos especialistas em Saúde Pública, Psiquiatria e Obstetrícia e Ginecologia.

Luanda tem vinte e três unidades de assistência obstétrica básica, necessitando de mais 

vinte. Na capital,  Luanda existem sete Hospitais Nacionais geridos pelo Ministério da 

Saúde. A Direcção Provincial de Saúde de Luanda (DPSL), controla na rede Pública (3 

Hospitais Gerais Especializados, 2 Hospitais gerais, 1 Hospital Municipal, 2 Centros de 

Saúde Especializados,  15 Centros  de Saúde de Referência,  17 Centros  de Saúde,  47 

Postos de Saúde, 34 Laboratórios de Análises Clínicas e 89 Postos de Vacinação). 

Da rede sanitária privada, a Direcção Provincial da Saúde de Luanda (DPSL), controla 32 

Clínicas, 308 Centros Médicos, 68 Consultórios Médicos e 203 Postos de Enfermagem, 

que atende uma população estimada em 5.391.394 habitantes.

Em Angola só existe um hospital psiquiátrico,  a funcionar em Luanda,  com reduzido 

número de especialistas.
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O Governo, tem implementado algumas acções de relevo, como: programas especiais, 

programas de vacinação, programas de desinfestação, programa da tuberculose e da lepra. 

O relatório de balanço do Ministério da Saúde, analisado no XX Conselho Ordinário, que 

decorreu na província do Huambo (2007/2008), refere melhorias na cobertura sanitária, 

que conta actualmente com 1.962 unidades, das quais 1.472 postos de saúde, 316 centros, 

132 hospitais municipais, 33 provinciais e nove nacionais. 

Com  esse  número  de  unidades,  a  cobertura  sanitária  aumentou  exponencialmente, 

colocando os cuidados cada vez mais próximos das populações, bem como a capacidade 

de resolução dos mais complexos problemas médico-cirúrgicos no país. 

O relatório espelha o esforço do governo, no domínio da saúde, reforçando cada vez mais 

os  cuidados  primários  de  saúde,  pois,  de  um  total  de  52  hospitais  municipais  em 

funcionamento em 2003, actualmente existem 132. 

Os centros e postos de saúde aumentaram de 162 e 696 em 2003 para 313 e mil e 468, 

respectivamente.  No  concerne  ao  sistema  de  referência,  realça-se  a  reabilitação  e 

apetrechamento dos hospitais nacionais. 

O controlo das principais doenças endémicas registou também melhorias na redução da 

incidência e da taxa de letalidade. A malária, no entanto, continua a ser a maior causa de 

morbi-mortalidade (66%) de todos os casos registados e 59 por cento do total de óbitos 

reportados em 2007 (Canal A-RNA, 2009). 

7.4.1- Cuidados obstétricos  

A maior parte dos partos em Angola ainda não são institucionais, estes são assistidos 

pelas  parteiras  tradicionais  ou  anciãs,  principalmente  nas  zonas  rurais.  Os  cuidados 

prestados à puérpera e ao recém-nascido são fornecidos pela mãe da mulher ou pela 

sogra.
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O parceiro é obrigado a abandonar o quarto, para os cuidados com a puérpera e o bebé, 

por um período de um a três meses. Os alimentos são fornecidos pelas duas famílias e 

pelos amigos do casal, enquanto que o parceiro se ocupa da caça (dependendo da zona, 

rural ou urbana) e do resto que falta para a sobrevivência da nova família.

A tradição obriga a puérpera a tomar banho no rio num mínimo de três vezes ao dia (às 

6-12-18h), e nesse período não deve confeccionar alimentos, sobretudo para os homens, 

mantendo-se em repouso em casa. 

Essa  forma  de  apoio,  parece  proteger  as  mulheres  das  áreas  rurais  de  Angola  das 

perturbações afectivas pós-parto, se julgarmos, pela inexistência de relatos. Esse tipo de 

apoio é similar ao prestado a puérpera na Tribo Zulu, no Pedi África do Sul e na Arábia-

Saudita em que foram relatados poucos casos (Hayes e Roberts, 2000; Huang e Mathers, 

2001; Lee et al., 2001).

As pessoas quando adoecem procuram em primeiro lugar o curandeiro, ou as igrejas para 

tirar  os “espíritos maus” e para evitar  a estigmatização relacionada com os hospitais, 

sobretudo se se trata de doença do foro psiquiátrico. 

No que toca à infecção pelo VIH, oficialmente a taxa de prevalência situa-se nos 3,9 por 

cento,  contudo,  muitos  acham que estes  números  estão subestimados.  O facto de os 

conhecimentos e atitudes em relação ao VIH/SIDA serem extremamente limitados é fonte 

de grande preocupação: 32 por cento das mulheres entre os 15 e os 45 anos nunca ouviu 

falar de VIH/SIDA e apenas 8 por cento tem conhecimentos adequados sobre as formas 

de transmissão e prevenção do VIH/SIDA. 

Segundo o ultimo Relatório de Desenvolvimento Humano publicado pelas Nações Unidas 

em 2005, a mortalidade materno-infantil em Angola era de 154 por cada 1.000 nados 

vivos.

O rácio assistencial  do Ministério da Saúde anda à volta de um médico por dez mil 

habitantes  e  de  uma  parteira  por  cinco  mil.  Médicos  especialistas  em 
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ginecologia/obstetrícia,  formados  em  Angola,  são  quarenta  e  sete.  As  causas  de 

mortalidade materna directa são em primeiro lugar as hemorragias e depois a eclampsia e 

pré-eclampsia. As indirectas, malária e as doenças hepáticas (Florinda da Silva, 2005).

Na maternidade Lucrécia Paím (MLP), a maternidade central de Luanda, onde foi colhida 

a nossa amostra, foram realizados no primeiro semestre de 2007, cerca de 11.760 partos e 

2.246 cesarianas.

7.4.2-A situação da criança em Angola

A taxa total  de fertilidade  em Angola  é  de 7,2 filhos  por  mulher  e  a  taxa anual  de 

crescimento da população é de 2,9 por cento. 

A malária é, isoladamente, a maior causa de mortalidade infantil. A má nutrição é outra 

das principais causas dos altos níveis de morbilidade e mortalidade infantil em Angola. O 

agravamento da situação de pobreza dos agregados familiares e a insegurança alimentar 

continuam a contribuir para as taxas extremamente elevadas de depauperação nas crianças 

que se verificam em muitas zonas, tanto durante a guerra como depois. 

Na realidade a maioria da população vive na pobreza, 68 por cento da população urbana 

vive  abaixo  do  limar  da  pobreza.  Estima-se  que  a  economia  rural  seja,  quase  na 

totalidade, uma economia de subsistência.

As outras causas principais da morbi-mortalidade infantil são as infecções respiratórias 

agudas, doenças diarreicas e doenças para as quais existem vacinas, particularmente o 

sarampo. A cobertura de vacinação está a aumentar, embora apenas 47 por cento das 

crianças  de  um ano  de  idade  estejam completamente  vacinadas.  A  morbilidade  e  a 

mortalidade relacionadas com as diarreias devem-se, em parte, à falta de acesso a água 

potável e serviços de saneamento, particularmente nas zonas rurais.

Estima-se que a mortalidade materna seja aproximadamente de 1700 por 100.000 partos, 

uma das mais elevadas do mundo (UNICEF, 2005).
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Quarenta e quatro por cento das crianças não frequentam a escola primária. Embora haja 

pouca disparidade entre as taxas de frequência de rapazes e raparigas, as raparigas têm 

uma  taxa  mais  alta  de  abandono  escolar  e  completam  a  escolaridade  em  menor 

percentagem.

Desse modo, a disparidade de género no que toca à alfabetização é significativa, com 

apenas 54 por cento das mulheres de mais de 15 anos a saberem ler e escrever contra 82 

por cento dos homens (UNICEF, 2005). 

Cerca de 43.000 crianças encontram-se separadas das suas famílias. O número de órfãos 

nos agregados familiares em Angola é muito elevado, sendo que 11 por cento do total das 

crianças dos zero aos 14 anos é órfã de um ou de ambos os progenitores. 

O nível de cobertura do registo de nascimento continua baixo, com apenas 30 por cento 

das crianças a serem registadas à nascença.  Esta forma de registo que se iniciou nas 

Maternidades Lucrécia Paím e Augusto Ngangula está a estender-se a outras instituições 

no território nacional.

Em termos de trabalho infantil, 30 por cento das crianças dos cinco aos 14 anos trabalha. 

O abuso económico e sexual das crianças, são problemas que têm sido relatados (UNCEF, 

2005).

As estratégias e programas para lidar com a situação das crianças em conflito com a lei, 

estão apenas no início. Embora exista enquadramento legal e estratégias nacionais para a 

protecção  às  crianças,  assim  como  redes  de  organizações  de  protecção  à  criança, 

demasiadas crianças angolanas são desfavorecidas, abusadas ou exploradas.

Com  a  paz  que  se  vive  actualmente  em  Angola  este  quadro  tem  vindo  a  mudar 

significativamente.

No âmbito da iniciativa “Dias Municipais de Saúde da Criança” da UNICEF, em Angola, 

o Ministério da Saúde lançou em Março de 2005 em todos os hospitais, centros e postos 
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de saúde do país, a jornada dos Dias Municipais de Saúde da Criança, tendo como alvo 

principal  cerca  de  três  milhões  de  crianças  dos  zero  aos  cinco  anos  de  idade  e 

aproximadamente 350.000 mulheres dos 15 aos 45 anos. 

Uma abordagem integrada da sobrevivência infantil, delineada para facultar um pacote de 

serviços vitais  de saúde para as crianças em comunidade com difícil  acesso,  mostrou 

resultados notáveis, anunciou a Directora Executiva da UNICEF, Ann M. Veneman, na 

Assembleia Mundial de Saúde em Maio de 2005.

Três anos depois do aumento da cobertura em intervenções na área de saúde básica, a 

UNICEF estima que as mortes de crianças terão diminuído numa média de 20 por cento 

nas 16 províncias onde o programa foi integralmente implementado, e em 10 por cento 

onde foi parcialmente aplicado.

8- A Prevalência da Depressão Pós-Parto em Portugal 

O  Porto  é  a  cidade  com  a  taxa  mais  elevada  de  depressão  pós-parto  num  estudo 

transcultural  relativo  à  prevalência  e  ao  impacto  daquela  perturbação  realizado  nas 

cidades do Porto, Viena, Zurique, Florença, Paris, Dublin, Bordéus, Londres e no estado 

americano do Iowa (Kumar et al., 2004).

A investigação revelou que 29,2% das 100 mulheres inquiridas  na maternidade Júlio 

Dinis apresentavam sintomatologia depressiva assinalável, sendo que 14,6% dessas mães 

evidenciavam um quadro  clínico  mais  grave,  no terceiro  mês  após  o  nascimento.  A 

prevalência dos casos varia entre 0% em Viena e Londres, até aos 29,2% do Porto.



149

  

Este estudo foi desenvolvido em 2004 sob a orientação de Ramsey Kumar, do Instituto de 

Psiquiatria  da  Universidade  de  Londres.  Em Portugal,  foi  destacada  uma  equipa  de 

investigadores do Departamento de Psicologia, da Universidade do Minho, liderada pela 

psicóloga Bárbara Figueiredo.  As cidades escolhidas não obedecem a nenhum critério, 

além de uma questão de conveniência relativamente aos investigadores envolvidos,  que 

são dos locais em análise,  esclarece  esta  investigadora.  De acordo com a mesma,  a 

elevada prevalência  da depressão pós-parto  em Portugal,  deve-se às  piores  condições 

sociais,  económicas  e  laborais  das  portuguesas,  o  que  potencia  a  vulnerabilidade  à 

depressão.

Além do historial de depressão, há factores psicossociais associados a depressão, em 

particular  a  fraca  rede  de  suporte,  e  as  dificuldades  ao  nível  relacional  com  o  

companheiro e com o bebé (Kumar et al., 2004).  

A investigação integrou uma amostra aleatória de 100 mulheres não sinalizadas como 

portadoras de gravidez de risco, seleccionada na Maternidade Júlio Dinis. Este grupo foi 

seguido no terceiro trimestre de gravidez com recurso a questionário e a uma entrevista 

psiquiátrica, e posteriormente no terceiro e sexto mês do pós-parto.

Apesar do estudo estar localizado numa cidade em particular, considerou-se não haver 

grandes  variações  em relação  ao  contexto  global  português,  porque  as  percentagens 

registadas, estão dentro dos valores encontrados nos estudos realizados sobre a incidência 

da doença em Portugal.

Esta  mesma equipa  de  investigadores  encontrou  valores  de  prevalência  similares  em 

investigações mais recentes, como no caso de um estudo realizado em 2006, com um 

conjunto de 250 mães avaliadas no terceiro trimestre de gravidez e no terceiro mês do 

puerpério,  que revela  uma prevalência  de 14,8% da perturbação durante a gravidez e 

13,2% no pós-parto. A depressão no pós-parto, com variação entre moderada e grave, 

surgiu entre o primeiro e o terceiro mês do pós-parto e prolongou-se, em média, por seis 

meses.
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Os sentimentos de incapacidade e apatia generalizada são a sintomatologia clássica da 

depressão  no  pós-parto.  Actualmente  é  mais  fácil  o  diagnóstico  porque,  há  maior 

visibilidade do assunto e as mulheres procuram mais o acompanhamento, além de que há 

uma maior acessibilidade aos serviços (Kumar et al., 2004). 

9- Variáveis associadas à ocorrência de depressão pós-parto

Apesar de ainda não haver evidência científica consistente em relação à etiologia da DPP, 

conhecem-se alguns factores que, por estarem associados a uma maior incidência desta 

condição,  se afiguram como factores de risco e possíveis  factores preditivos  (Silva e 

Botti, 2005).

As  múltiplas  pesquisas  que  têm sido  levadas  a  cabo em torno  dos  mecanismos  que 

possam  estar  na  base  da  DPP  sugerem  uma  etiologia  multifactorial,  que  envolve 

essencialmente uma combinação de factores psicológicos, sociais e biológicos (Silva e 

Botti, 2005; Halbreich, 2005). 
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A  variabilidade  da  prevalência  reportada  de  DPP  pode  ser  devido  a  variáveis 

multiculturais,  diferenças na percepção da saúde mental  e  o seu estigma,  critérios  de 

diagnóstico utilizados e diferenças em ambientes sócio-económicos (como pobreza, nível 

de  apoio  social,  ou  a  sua  percepção,  nutrição,  stress e  factores  de  vulnerabilidade 

biológica (Wolf et al., 2002). 

 

Dados epidemiológicos de diferentes países têm estabelecido que a taxa de prevalência de 

depressão, ao longo da vida, é duas vezes mais alta em mulheres do que em homens 

(Weissman,  Bland  et al.,  1993).  Diferenças  biológicas  propiciam  este  aumento  de 

prevalência  entre  as  mulheres,  de  entre  elas,  as  alterações  hormonais  ocorridas  em 

diversas fases da vida reprodutivo-sexual feminina, como o período puerperal. 

Embora relatórios anteriores sugiram que as variáveis de estatuto sócio-económico e etnia 

não influenciam necessariamente a prevalência da DPP, relatórios recentes sugerem que, 

mulheres com estatuto sócio-económico baixo e pobreza, bem como ser mãe solteira, são 

associados positivamente com a DPP (Zlotnick et al., 2001; Halbreich, 2005).

Cramer e Palácio-Espasa (1993), defenderam que o encontro mãe-bebé pode induzir uma 

patologia específica, determinada mais pelas vicissitudes da interacção, do que por uma 

patologia preexistente da mãe.

Soifer em 1980 e Maldonado em 1990 ressaltaram o carácter conflitivo da experiência da 

maternidade, como sendo um factor de risco para a ocorrência de perturbações mentais, 

após o nascimento de um bebé. Nesse sentido, tais perturbações podem ter origem no 

conflito  intra-psicológico  da  mulher  para  assumir  o  papel  materno,  o  que  tornaria 

necessário um redimensionamento da própria identidade.

Stern (1997)  afirmou que, com a chegada do bebé, a nova mãe encontra-se face a uma 

reelaboração de esquemas a respeito de si mesma, os quais englobam todos os aspectos do 

seu ser. A reavaliação da sua identidade, pode ser acompanhada de um sentimento de 

perda,  subjacente  ao  sentimento  de  ganhos  com  a  maternidade,  o  qual  pode  estar 

relacionado com a presença de sintomas depressivos. 
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Em  suma,  os  principais  factores  de  risco  para  a  depressão  pós-parto  podem  ser 

sintetizados da seguinte forma:  

     . História prévia de depressão; 

     . História anterior de depressão pós-parto; 

     . História familiar de doença psiquiátrica;

     . Depressão pré-natal ou durante a gravidez; 

     . Ansiedade pré-natal;  

     . Tristeza pós-parto; 

     . Gravidez não desejada; 

     . Baixa auto-estima; 

     . Relação conjugal desestruturada; 

     . Fraco suporte social; 

     . Sensibilidade a estados associados a flutuações hormonais; 

     . Baixo estatuto sócio-económico; 

     . Mães solteiras; 

     . Baixo nível educacional; 

     . Complicações no parto; 

     . Idade jovem; 

     . Multiparidade; 

     . Aleitamento por fórmula artificial. 

Assim,  pode-se  dizer  que  os  transtornos  do  pós-parto  são  determinados  mais  pela 

interacção de factores do que propriamente por uma patologia ou quadro pré-existente da 

mulher.

9.1 – Variáveis psicossociais 

Acredita-se que a visão negativa que a mulher possa ter acerca do mundo e de si própria, 

contribui para uma baixa auto-estima que poderá culminar num quadro depressivo. 
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Mas  importa  deixar  claro  que  nem todas  as  pacientes,  com uma perspectiva  menos 

positiva do mundo, se tornam patologicamente deprimidas, nem tão pouco há evidências 

claras de que os mecanismos responsáveis pela depressão não puerperal sejam os mesmos 

que actuam no período pós-parto (Leopold e Zoschnick, 2002). 

O pós-parto é incontestavelmente um período de adaptações e novos desafios, não só 

fisiológicos como também psicológicos. A mulher passa a ter uma nova rotina diária, 

altera os seus hábitos de vida, lida com a responsabilidade da maternidade e todas as 

tarefas inerentes a esta, sofrendo muitas vezes a pressão instituída socialmente para se ser 

uma “boa mãe”. É assim, frequente, sentirem-se sobrecarregadas e ansiosas em relação à 

sua capacidade de criar  um filho e o facto de se terem de adaptar a uma identidade 

totalmente nova. 

De referir também, o facto, das puérperas poderem estar a lidar com a dificuldade em 

perder o peso ganho na gravidez, que pode gerar sentimentos de insegurança em relação à 

sua atractividade física e sexual (Smith e Jaffe, 2007).   

O risco de emergência de uma patologia psiquiátrica, é admitido estar associado com a 

história  do  desenvolvimento pessoal  do indivíduo e  sua  vulnerabilidade  genética.  Os 

intercâmbios entre o indivíduo e o seu ambiente social afectam também o funcionamento 

materno, especialmente, a experiência de cuidar de crianças, particularmente quando a 

maternidade se dá em idade precoce (Maldonaldo, 1997; Zanotti et al., 2003).

Hammen em 1987, considera fundamental a avaliação dos factores de  stress  familiares 

que incluem: pobreza, acontecimentos de vida negativos, conflitos conjugais, ausência de 

suporte familiar e doença psiquiátrica no pai. Este último tem um papel fundamental no 

equilíbrio familiar, na sua capacidade de suporte da mãe, tal como toda a estrutura da 

família, que funciona como fonte de estabilidade material e afectiva (Halbreich, 2005).

Uma série de estudos têm evidenciado uma associação entre a ocorrência da depressão 

pós-parto e o suporte deficitário oferecido pelo parceiro ou outras pessoas com quem a 

mãe tem relacionamento (Kumar e Robson, 1984; Pfost,  Stevens e Lum, 1990; Beck, 
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Reynolds  e  Rutowsk,  1992;  Brown  et al.,  1994;  Deal  e Holt,  1998;  Romito,  Saurel-

Cubizolles e Lelong, 1999; Beck, 2002).

As semanas ou meses que seguem o nascimento, representam, um período psicológico 

vulnerável para as mulheres.  Os eventos psicológicos relacionados com a gravidez,  o 

parto e o período imediato do pós-parto, representam uma zona de tempo crítica, moldada 

pela evolução, para facilitar a maternidade e assegurar dessa forma a sobrevivência do 

neo-nascido (Seng  et al., 2001; Bloch  et al., 2003; Ross  et al., 2003; Jablensky  et al., 

2005). 

O carácter conflitivo da experiência da maternidade tem sido ressaltado como sendo um 

factor de risco para a ocorrência de perturbações mentais após o nascimento de um bebé 

(Soifer, 1980; Maldonado, 1990).  

 

Tem sido frequente o relato de sentimentos ambivalentes acerca do bebé e de opressão 

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

O  estabelecimento  da  ligação  materna  ao  infante  é  inicialmente  dependente  do 

compromisso psicológico da mãe para os cuidados, a lactação e protecção da criança. A 

protecção materna pode também incluir  a ameaça ou agressão ao bebé por elementos 

estranhos.

Depois  do  nascimento,  as  mães  são  especialmente  solicitadas  pelas  necessidades  do 

recém-nascido, e a conexão física intensa e psicológica entre a mãe e o infante continuam 

por um período significativo ao longo de suas vidas.

Nos seres humanos, crescer órfão ou em adopção instável, representam ambientes sócio-

emocionais  complexos,  em  que  os  aportes  do  cuidador  íntimo  a  longo  prazo, 

frequentemente  não  ocorrem.  Os  indivíduos  crescidos  sob  estas  circunstâncias 

desenvolvem frequentemente relacionamentos afectivos anormais na vida adulta (Spitz, 

1945; Robertson e Bowlby, 1952; Alan Stein et al., 1991; Falceto et al., 1994; Gelfand, 

1995).
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Nos  humanos,  a  actividade  de  dar  atenção  a  crianças  mais  novas,  é  uma  ocupação 

frequente das meninas, e é proeminente no comportamento do jogo com as bonecas, em 

uma idade mais nova. A atitude materna é vista como um estado preparatório cognitivo, 

que possa jogar um papel no ajuste psicológico pós-parto.

Consequentemente,  a  experiência  anterior  de  um  suporte  positivo  pode  funcionar, 

melhorando o ajuste psicológico de uma mulher à sua própria criança.

Muitas  mulheres  podem  experimentar  eventos  neuropsicológicos  anormais  durante  a 

gravidez e o parto, acoplado com vulnerabilidade genética e/ou precipitado pelo  stress; 

estes eventos podem preparar o terreno para as perturbações psiquiátricas do pós-parto.

Raramente  foram  relatadas  perturbações  psiquiátricas  pós-parto  em  sociedades  não 

ocidentais, embora a incidência seja difícil de interpretar por causa da escassez de estudos 

naquelas.  O  suporte  psicossocial  no  peri-parto  poderá  estar  faltando  nas  sociedades 

ocidentais em épocas recentes; nas sociedades não ocidentais, o suporte instrumental pós-

parto, é mais comum e constitui um factor protector para a depressão pós-parto (Landy et 

al., 1989; Halbreich, 2005).

Nos EUA e na Europa, as mulheres e seus bebés frequentemente esperam sozinhas e 

isoladas  socialmente,  enquanto  o  esposo  e  outros  familiares  retomam o trabalho.  As 

demandas instrumentais do pós-nascimento, a privação do sono associado aos cuidados 

com a criança e o isolamento social crónico do dia, para as mulheres que permanecem em 

casa com seus bebés, constituem um factor de risco, para a ocorrência de DPP (Hayes e 

Roberts, 2000; Halbreich, 2005).

Em  outras  culturas,  no  período  pós-parto,  o  suporte  instrumental  e  psicológico 

significativo pode ser fornecido pela mãe da mulher ou pela sogra, como é exigido por 

exemplo  na  Tribo  Zulu,  no Pedi.  Níveis  similares  de  suporte  parental  intensivo  são 

fornecidos às mães primíparas,  durante o período pós-parto na Arábia-Saudita,  o que 

pode, parcialmente, justificar os relatos mais baixos de depressão pós-natal em mulheres 
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primíparas nestas culturas (Hayes e Roberts, 2000; Huang e Mathers, 2001; Lee  et al., 

2001; Halbreich, 2005; Smith e Jaffe, 2007).   

Embora relatórios  anteriores,  sugiram que as variáveis  de estatuto sócio-económico e 

etnia não influenciem necessariamente a prevalência da DPP, relatórios mais recentes 

sugerem que um estatuto sócio-económico baixo, ao nível da pobreza, bem como ser mãe 

solteira, são associados positivamente com a ocorrência de DPP (Zlotnick et al., 2001).  

Vários estudos procuram estabelecer o valor preditivo do estado civil no desenvolvimento 

da depressão pós-parto, factor este, que vai ao encontro do apoio social anteriormente 

referido.  Com  efeito,  o  facto  de  ser  mãe  solteira  acarreta  uma  sobrecarga  física  e 

emocional para a mulher, que se depara sozinha com todas as tarefas da maternidade, 

eventualmente conjugadas com a carreira profissional (Silva e Botti, 2005). 

Foi realizada uma meta-análise em 2001 a partir de 83 estudos, em que se concluiu que o 

estado  civil  é  um  factor  preditivo  significativo  da  DPP  (Logsdon  et al.,  2006).  É 

interessante constatar que nos estudos menos actuais as mães solteiras, que segundo os 

investigadores incluem também as mulheres divorciadas e viúvas, apresentavam um risco 

muito maior de desenvolver DPP em relação aos estudos recentes. Este achado pode ser 

interpretado à luz do contexto cultural da época ou país em que se realizaram os estudos, 

uma vez que hoje em dia e sobretudo nos países ocidentais há uma aceitação geral muito 

mais difundida em relação às mães solteiras,  e por conseguinte, menor pressão social 

sobre estas.   

Tem-se procurado estabelecer uma relação entre a amamentação e uma menor incidência 

de  DPP.  Em  alguns  estudos  foi  observada  uma  associação  entre  a  cessação  da 

amamentação e o aparecimento da DPP. 

A apoiar  este  achado,  citamos um estudo em que  se  confirmou que,  nos  países  que 

seguem por norma a alimentação com leite materno, a incidência da depressão pós-parto 

atinge  um  pico  em  torno  dos  9  meses,  enquanto  que  em  países  que  recorrem  ao 

aleitamento artificial,  a DPP surge sobretudo por volta dos 3 meses pós-parto.  Se os 
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estudos  demonstrarem  de  forma  conclusiva  que  as  mulheres  que  amamentam 

experienciam menores taxas de DPP, estaríamos perante uma motivação adicional para 

que as mulheres optassem pelo leite materno em detrimento do leite artificial (Logsdon et 

al., 2006). 

 

O tabaco é um factor de risco frequentemente encontrado na literatura, embora não exista 

evidência substancial neste sentido.

O não planeamento da gestação, o nascimento prematuro e a morte do bebé, são outros 

factores em relação estreita com a DPP (Kumar e Robson, 1984).

Alguns estudos mostram uma associação entre a depressão da mãe e eventos de vida 

stressantes,  como: problemas de saúde da criança (Romito  et al.,  1999),  dificuldades 

relacionadas com o retorno ao trabalho (Hock e Demeis, 1990; Murray  et al., 1995), e 

adversidades sócio-económicas (Seguin et al., 1999).

Variáveis  sócio-económicas,  como  a  idade  e  nível  educacional  da  mãe  não  têm 

apresentado uma associação consistente com a ocorrência da depressão pós-parto (Romito 

et al., 1999).

Deal e Holt (1998), no seu estudo sobre factores sócio-demográficos para a ocorrência da 

DPP entre adolescentes, encontraram que a depressão das mães estava associada com a 

pouca idade, baixo nível educacional e suporte social inadequado. Foi identificada uma 

maior incidência de depressão pós-parto em mães adolescentes, achado que só deverá ser 

valorizado tendo em conta o ambiente socio-económico em que a mulher se insere.

A história prévia de doença psiquiátrica ou problemas psicológicos anteriores da mãe, 

incluindo o  blues da maternidade são factores de risco para a ocorrência da depressão 

pós-parto (Cutrona e Troutman, 1986; Beck et al., 1992; Klaus et al., 2000).

Entre  estes,  um dos  mais  importantes  e  referidos  na literatura  é  a  existência  de  um 

episódio prévio de depressão pós-parto na mesma mulher. De acordo com o Instituto 
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Nacional de Saúde Mental (EUA), as mulheres com história anterior de DPP apresentam 

50% de probabilidade de recorrência (Neill, 1999).

Muitos estudos têm afirmado que, a ocorrência de história anterior pessoal ou familiar de 

depressão,  não necessariamente associada ao puerpério aumentaria  a probabilidade de 

depressão  pós-parto,  sem  desconsiderar  a  importância  da  contribuição  dos  factores 

psicossociais actuais (Klaus  et al., 2000; Kaplan e Sadock, 2004; Silva e Botti,  2005; 

Smith e Jaffe, 2007). 

Acontecimentos  de  vida  stressantes,  episódios  anteriores  de  depressão  (não 

necessariamente relacionados com o parto), e uma história familiar  de perturbação de 

humor,  têm assim, valor preditivo para a depressão pós-parto (Kitamura  et al.,  1996; 

Astbury e Cabral, 2000; Lee et al., 2004). 

A  etiologia  detalhada  da  psicose  puerperal  não  é  bem  conhecida,  embora  factores 

genéticos familiares sejam sugeridos como importantes influências de susceptibilidade 

(Decano et al, 1989; Jone, Cra e Lock, 2001).

A  noção  de  que  a  primiparidade  está  associada  com  um  risco  elevado  de  psicose 

puerperal é consistente com os dados da literatura existente (Videbech e Gouliaev, 1995; 

Kirpnar et al., 1999). As razões para o risco excessivo em mulheres primíparas não estão 

devidamente esclarecidas. 

 

Um factor importante a ter em conta, é que as mulheres com um episódio de psicose pós-

parto grave, podem estar menos disponíveis para ter mais crianças, produzindo assim uma 

taxa observada mais baixa.

Uma  outra  explicação  possível  é  que  as  primeiras  gravidezes  constituam  um  stress 

psicossocial muito maior do que partos subsequentes (Deal e Holt, 1998; Szigethy e Ruiz, 

2001; Robertson, Grace et al., 2004). Indubitavelmente a transição para um novo estatuto 

– ser mãe – é uma causa de  stress maior do que tendo já assimilado esse papel,  em 

gravidezes subsequentes.
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Embora os factores psicossociais pareçam jogar um papel na etiologia de episódio não 

psicóticos de depressão pós-parto, estes não foram demonstrados para a psicose puerperal 

(Brockington et al., 1990; Dowlotshahi e Paykel, 1990).

O Quadro II tenta resumir os principais estudos abordando as variáveis psicossociais na 

DPP.

Quadro II – Variáveis Psicossociais
Tipo de Variáveis Correlação Positiva Sem Correlação
Acontecimentos de Vida Stressantes Soifer, 1980

Kumar e Robson, 1984

Nolen-Hoeksema, 1990

Maldonaldo, 1990

Cramer e Palácio-

Espasa, 1993

Videbech e Gouliaev,1995

Kirpinar et al., 1999

Schmiege e Russo, 2005

Relacionamento Interpessoal com Outras 

Significativas

Kumar e Robson, 1984 

Pfost, Stevens e Lum, 1990

Reynolds e Rutowsk, 1992

Brown et al., 1994 

Deal e Holt, 1998 

Romito, Saurel-

Cubizolles e Lelong, 1999

Zlotnick et al., 2001 

Beck, 2002
Rede de Suporte Social Landy et al., 1989 

Zlotnick et al., 2001

Antecedentes Psiquiátricos Cutrona e Toutman, 1986

Beck et al., 1992 

Klaus et al., 2000
Sócio demográficos Pfost et al., 1990

Deal e Holt, 1998

Troutman e Cutrona, 1990 

 

Founder M, Fixsen C,  White Ma, 1987

Meneil TF, 1987 

Brawn et al., 1994 

Romito et al., 1999 

Inácia G. S. Moraes et al., 2006

9.2- Variáveis obstétricas e ginecológicas 
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A puérpera  pode  vivenciar  com o  parto,  segundo  Kitzinger  e  Maldonaldo  (1997),  a 

sensação de mutilação do seu corpo, devido ao processo gravídico que confere à mulher o 

sentimento  de  que  o  feto  é  parte  integrante  de  si,  e  psicologicamente  como  se  o 

nascimento  gerasse  uma deficiência  permanente.  A turbulência  desse  facto,  pode  ser 

acentuada no caso de bebés que nascem com alguma deficiência física, e o resultado pode 

ser traduzido em relações maternas extremamente protectoras.

Outros aspectos tais como: qualidade da saúde materna, complicações gravídicas, parto de 

risco ou complicado e o puerpério com algum comprometimento clínico são situações que 

devem ser investigadas no sentido do controlo e prevenção da perturbação depressiva 

puerperal  (Deanc e Kendellre,  1981; Kandellre e Chalmers,  1987; Schwengber, 2003; 

Silva e Botti,  2005). Observa-se que as complicações do parto não têm sido descritas 

consistentemente  como  factor  preditivo  da  ocorrência  de  DPP.  Alguns  estudos 

descreveram  que  os  factores  obstétricos  aumentam  o  risco  de  DPP,  outros  não 

encontraram nenhuma associação ou até mesmo uma associação oposta. 

Uma série de estudos tem evidenciado uma associação entre a ocorrência de depressão 

pós-parto e a gravidez não desejada, o nascimento prematuro e a morte do bebé (Kumar e 

Robson, 1984; Chalners e Kendellre, 1987), a dificuldade em amamentar (Warner et al., 

1996), e as dificuldades no parto (Brawn et al., 1994; Moraes et al., 2006).

Brawn  et al.,  (1994),  na sua investigação que avaliou  a  incidência  de depressão e  a 

experiência da maternidade, encontraram que a depressão materna, nesse período, estava 

associada,  com  complicações  obstétricas  e  com  a  insatisfação  relacionada  com  os 

cuidados recebidos na maternidade.

O nascimento de um bebé, de sexo oposto ao esperado, tem sido apontado como factor de 

risco  para  a  depressão  (Bayce  e  Hickey,  2005),  os  abortamentos  espontâneos  ou  de 

repetição também foram indicados como factores de risco (Botega, 2006).
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Mulheres com diagnóstico de perturbação disfórica pré-menstrual, são mais susceptíveis a 

perturbações de humor ou a apresentarem sintomas depressivos no segundo ou quarto dia 

do puerpério (Bloch et al., 2005).

Segundo Bloch et al., (2005), pacientes que evidenciaram sensibilidade aumentada ao uso 

de anticoncepcionais orais,  também seriam mais vulneráveis  à depressão pós-parto. O 

quadro III resume os estudos principais versando estas variáveis.

Quadro III – Variáveis Obstétricas e Ginecológicas
Factores de risco Correlação Positiva Sem Correlação Correlação Nula
Complicações 

Obstétricas:

parto distócico, 

prematuro,

prolongado, 

cesariana, 

sofrimento fetal, 

morte pernatal, dificuldade em amamentar

Kumar e Robson, 1984

Brawn et al., 1994

Warner et al., 1996 

Kaplan et al., 1999 

Schwenger, 2003

Bayce e Hickey, 2005

Inácia G. S. M. et al., 2006

Abortamentos espontâneos ou de repetição Botega, 2006

Gravidez não planeada/desejada Kumar e Robson 1984

Chalners e Kendellre, 1987
Perturbação disforica pré-menstrual Botega, 2006
Sensibilidade Aumentada ao uso de 

Anticoncepcionais orais

Bloch et al., 2005

9.3- Factores Hormonais 

A  etiologia  da  depressão  puerperal  ainda  não  é,  como  temos  vindo  a  salientar, 

completamente conhecida, mas acredita-se que, além dos factores de risco anteriormente 

mencionados, factores hormonais e hereditários também estejam envolvidos. 

Tem  sido  considerado  que,  os  factores  de  risco  para  a  psicose  pós-parto  serão 

principalmente genéticos e biológicos, e as causas psicossociais e demográficas parecem 

ser secundárias (Brockington, Oates et al., 1990; Jones e Craddck, 2001).



149

  

No  entanto,  de  acordo  com  a  literatura,  há  pouca  evidência  de  que  a  presença  da 

depressão no puerpério  esteja  associada,  apenas,  a  mecanismos biológicos  como,  por 

exemplo, a uma diminuição dos níveis hormonais, o que a explicaria como resultado de 

alterações metabólicas (Carnes, 1983). Nesse sentido, alguns autores têm enfatizado, que 

será a combinação de factores biológicos, obstétricos, sociais e psicológicos a representar 

o risco real para a depressão pós-parto (Cooper e Murray, 1995; Reading e Reynolds, 

2001).

As grandes mudanças nos níveis hormonais, que ocorrem no período perinatal têm sido 

responsabilizadas  desde  há  muito  tempo  por  representar  um  papel  na  etiologia  da 

depressão.  Estudos  de  correlação  de  níveis  hormonais  com  depressão  pós-parto 

focalizam-se predominantemente no estrogéneo, na progesterona e no cortisol (Hendrick 

et al., 1998; Bloch et al., 2003; Breese McCoy et al., 2003; Parry et al., 2003). 

As concentrações de estrogéneo e progesterona declinam abruptamente, a secreção de 

cortisol  é  alterada  e  a  perda  das  hormonas  placentárias  altera  profundamente  o 

metabolismo (Wisner, Parry et al., 2002; Kaplan e Sadock, 2004).

Na gestação, os níveis de estrogéneo e progesterona são superiores àqueles encontrados 

nas mulheres fora do período gestacional, em grande parte como resultado da produção 

placentária destas hormonas e, esse factor, pode estar envolvido nas alterações do humor 

que  ocorrem  nessas  fases.  A  queda  brusca  dessas  hormonas  no  pós-parto,  estaria 

envolvida na etiologia da depressão puerperal (Hopkins, Campbell et al., 1987; Kaplan e 

Sadock, 2004).  

Dois estudos diferentes comprovaram uma significativa redução dos sintomas depressivos 

com a suplementação com estrogéneo (Kaplan e Sadock, 2004).   

A progesterona é um potente ligando de receptores GABA e a sua queda drástica com a 

expulsão  da  placenta  tem sido  postulada  como factor  causal  da  depressão  pós-parto 

(Kaplan e Sadock, 2004). 
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Contudo, não existe actualmente evidência clara da associação entre a diminuição abrupta 

da progesterona após o parto e os sintomas depressivos (Harris, 1994; Hendrick, Altshuler 

et al., 1998). 

Apesar  de  um estudo prospectivo  ter  descrito  a  eficácia  profiláctica  da  progesterona 

administrada em puérperas, este ensaio não recorreu a um grupo controlo, pelo que não se 

poderá valorizar em pleno este achado Kaplan e Sadock, 2004). 

Bloch  et al., (2003), realizaram uma revisão da literatura a fim de correlacionarem os 

factores endócrinos e hereditários com a etiologia desta perturbação, mas não constataram 

uma relação genética diferente daquela já esperada em quadros não puerperais. 

Levantou-se  a  hipótese  de  que  algumas  mulheres,  seriam mais  sensíveis  a  variações 

hormonais  em qualquer  momento  de  suas  vidas,  incluindo  o  período  pré-menstrual, 

menarca, gestação, puerpério, menopausa e até mesmo durante o uso de anticoncepcionais 

(Weissman, Bland et al., 1993). 

Assim, foi sugerida uma associação estatística entre a depressão pós-parto e episódios 

depressivos durante os estados de flutuação hormonal, como a puberdade, a síndrome 

disfórico pré-menstrual,  efeitos adversos ou específicos de anticoncepcionais orais e a 

transição peri-menopausa (Halbreich, 2005).   

Segundo Kaplan  et al.,  (1999),  a  etiologia  das  síndromes psiquiátricas  no puerpério, 

envolvem também factores orgânicos ou hormonais e a sua predisposição feminina. As 

alterações  hormonais  que se processam após o nascimento,  são marcadas  pela  queda 

acentuada das hormonas progesterona e estradiol,  além da redução de cortisol  sérico, 

relacionado com uma diminuição elevada das actividades secretoras da glândula pituitária 

imediatamente após o parto.  

A prolactina, regista um aumento durante a gravidez, atinge um pico por altura do parto e, 

nas mulheres que não amamentam, retorna aos valores pré-gestacionais dentro de três 

semanas  após  o  parto.  Durante  a  amamentação,  os  níveis  de  prolactina  permanecem 
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elevados por  alguns meses,  devido à  libertação  de oxitocina,  que estimula  as células 

lactotróficas da hipófise, mas acabam por declinar para valores normais. 

Foi  realizado  um  grande  estudo  prospectivo  com  controlo  de  variáveis,  como  a 

amamentação,  aspectos  demográficos  e  psicossociais,  que  não  conseguiu  estabelecer 

qualquer  relação  entre  a  prolactina  e  o  humor  no  pós-parto.  Embora  tenha  sido 

considerada um potencial factor indutor da DPP, os dados actualmente disponíveis são 

inconsistentes (Kaplan e Sadock, 2004).

A oxitocina, que aumenta rapidamente por altura do parto e com a amamentação, estimula 

a contracção uterina durante o trabalho de parto e promove a libertação do leite materno. 

Em estudos animais parece interferir no comportamento maternal.   

A vasopressina regula a pressão sanguínea e o equilíbrio electrolítico. Foram realizados 

estudos em que se avaliaram os níveis de vasopressina em mulheres com tristeza pós-

parto, nas quais se obtiveram resultados negativos em relação a uma possível associação 

entre a vasopressina e a perturbação do humor (Kaplan e Sadock, 2004). Não existem 

quaisquer avaliações dos níveis desta hormona na DPP.  

 Os  níveis  de  cortisol  aumentam no  final  da  gravidez  como resultado  da  produção 

placentária de CRH (hormona libertadora de corticotropina), atingem o seu pico durante o 

trabalho de parto, para diminuírem abruptamente logo de seguida. 

Um considerável número de estudos não conseguiu estabelecer qualquer associação entre 

DPP e o cortisol plasmático ou o cortisol livre na urina. Com efeito, foram documentados 

níveis de cortisol tanto altos como baixos em mulheres com DPP (O’Hara, Schlechte et 

al., 1991; Kaplan e Sadock, 2004).  

Alguns autores  especulam que o hipercortisolismo característico  do final  da gravidez 

produz supressão adrenal após o parto, supressão esta que quando sustentada e grave, 

pode contribuir para as alterações depressivas do humor no pós-parto (Kaplan e Sadock, 

2004). 
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De  uma  forma  geral,  podemos  afirmar  que  a  evidência  actualmente  disponível  não 

sustenta o papel etiológico do cortisol no desenvolvimento da DPP.           

Os níveis elevados de estrogéneo durante a gravidez estimulam a produção da globulina 

ligada à tiroxina (TBG), levando a um aumento nos valores das formas ligadas de T3 (tri-

iodotironina) e T4 (tiroxina) e a uma simultânea diminuição nos níveis das suas formas 

livres.  Consequentemente,  a  hormona  estimuladora  da  tiróide  (TSH)  aumenta  para 

compensar a baixa concentração de T3 e T4 livres,  mantendo-as assim dentro de um 

limite normal. 

Com o declínio da globulina ligada à tiroxina (TBG) após o parto, há igualmente uma 

diminuição dos níveis totais de T3 e T4, enquanto a concentração das formas livres destas 

hormonas permanecem relativamente constantes.  

A  diminuição  da  função  tiroideia  pode  afectar  o  humor  pós-parto  através  da  sua 

associação  com  a  baixa  actividade  central  de  serotonina.  Os  níveis  sanguíneos  da 

serotonina têm sido positivamente correlacionados com os níveis das hormonas tiroideias, 

e as respostas da prolactina e cortisol à fenfluramina (agonista da serotonina) encontram-

se  suprimidas  nas  pacientes  com  hipotiroidismo  em  comparação  com  os  controlos 

eutiroideus, o que sugere uma reduzida actividade central deste neurotransmissor (Morris-

Rush et al., 2003).

Rocha (1999), afirmou que 4% das puérperas apresentam alterações de humor associadas 

à  disfunção  da  tiróide  nos  primeiros  oito  meses  do  pós-parto,  embora,  apenas  1% 

apresente perturbação depressiva major. 

São relativamente poucos os estudos que examinam a relação da função tiroideia com o 

período perinatal. Isto é surpreendente, dada a relação entre o funcionamento tiroideu e a 

depressão e o facto de que o eixo hipotálamo-pituitária-tiroide (HPT),  é submetido a 

mudanças  consideráveis  durante  a  gravidez  e  o  período  pós-parto.  As  pacientes 

evidenciando hipotiroidismo, mostraram alterações psicopatologicas, predominantemente 
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depressão  (Whybrow  et al.,  1969;  Bauer  e  Whybrow,  2001),  e  o  hipotiroidismo 

subclínico é um factor de risco para a perturbação depressiva major (Haggerty e Prange, 

1995).  

Assim,  em  mulheres  com  sintomas  que  sugerem  hipotiroidismo  (ganho  de  peso, 

intolerância ao calor, letargia), é importante valorizar a função tiroideia como parte da 

avaliação da DPP.

As marcadíssimas alterações das hormonas gonádicas durante o puerpério, conduziram à 

hipótese de que a depressão perinatal poderia ser provocada por alterações hormonais 

durante a gravidez, o nascimento e o período pós-parto (Stahl, 2001).

Diversas hormonas como: estrogéneo, progesterona, testosterona, cortisol e a prolactina, 

foram propostos como relevantes na etiologia da depressão puerperal (Harris et al., 1989; 

O’Hara et al., 1991). 

A  compreensão  patofisiológica  actual,  incorpora  as  várias  teorias  que  apontam para 

estados hipogonadais (Ahokas et al., 1998; Bloch et al., 2000), interacção entre o sistema 

pituitário-adrenal-hipotalamico e o sistema gonádico hipotálamo-pituitária (Novo  et al., 

2000), e flutuações das hormonas gonádicas (Halbreich, 2000), como factores envolvidos.

Diversos estudos investigaram o papel do estrogéneo dentro dos sintomas depressivos 

pós-parto  (O’Hara  et al.,  1991;  Harris  et al.,  1994;  Haidrich  et al.,  1994; 

Hohlagschwandtner  et al.,  2001),  com  resultados  contraditórios.  Certamente  os 

estrogéneos têm múltiplas acções centrais e influenciam sistemas de neurotransmissores 

de diversas maneiras (Stahl, 1998). 

As taxas de depressão foram descritas como relativamente baixas durante a gravidez, 

sugerindo um efeito protector das hormonas gonádicas, que mostram o pico de seus níveis 

durante o último trimestre da gravidez. Após o nascimento, todas as hormonas gonádicas 

caem abruptamente  em alguns  dias,  apontando  para  uma associação  possível  com a 
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eclosão repentina de ocorrência de doença psicótica e não psicótica no puerpério (Stahl, 

2001).

Gard et al., (1986), encontrou níveis mais elevados de estradiol e estriol, associados com 

os sintomas e o diagnóstico de depressão pós-parto.

No entanto, nenhuma associação foi encontrada entre os níveis de estradiol e a depressão 

pós-parto em dois estudos por Kuevi et al., (1983) e Harris et al., (1989), em seis e oito 

semanas após o parto.  

As  principais  teorias  biológicas  que  procuram  explicar  a  causa  da  depressão  não-

puerperal  residem  na  desregulação  dos  neurotransmissores  serotonina,  norepinefrina, 

epinefrina e dopamina. O papel destes factores tem sido também investigado na depressão 

pós-parto. 

O triptofano é o principal percursor de serotonina e tem sido sugerido que os baixos 

níveis circulantes conduzem a reduzidos níveis de serotonina que, por conseguinte, são 

responsáveis pela depressão. Apesar de três estudos diferentes terem demonstrado níveis 

diminuídos de triptofano em mulheres com DPP, um estudo caso-controlo duplamente 

cego mostrou a ineficácia da suplementação com triptofano no tratamento desta condição. 

As catecolaminas ainda não foram estudadas aprofundadamente, mas os baixos níveis de 

norepinefrina e a gravidade da DPP têm sido relacionados (Leopold e Zoschnick, 2002).   

A propósito do papel etiológico dos factores biológicos em geral importa tecer algumas 

considerações relevantes: 

 

 A literatura não sustenta de forma consistente qualquer causa orgânica, por si só, para a 

DPP – os  estudos  têm sido negativos  ou contraditórios  para  a  maioria  das  variáveis 

biológicas; 
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Muitos  estudos  não  entram  em  linha  de  conta  com  a  lactação,  que  para  além  de 

influenciar os níveis de prolactina, progesterona, estrogéneo, cortisol, também tem sido 

associado ao humor;  

       

Algumas hormonas merecem uma investigação mais aprofundada, como o estradiol e a 

ACTH; 

Outra limitação destes estudos é o facto de recorrerem a uma avaliação periférica dos 

níveis hormonais, que não reflectem necessariamente a sua actividade central; 

Em suma, podemos dizer que a etiologia da DPP não deve ser determinada por factores 

isolados, mas sim por uma série de aspectos que devem ser abordados conjuntamente no 

diagnóstico e terapêutica da DPP.

A pesquisa  no  campo da  psiconeuroimunologia  (PNI),  revelou  que  a  depressão  está 

associada com a inflamação manifestada por níveis elevados de citoquina proinflamatória. 

O velho paradigma descrevia a inflamação como simplesmente um de muitos factores de 

risco para a depressão,  mas,  o novo paradigma, baseado em pesquisas mais recentes, 

indica que, os stressores físicos e psicológicos aumentam a inflamação (Robles, Glaser e 

Kiecolt-Glaser, 2005; Coussons-Read, et al., 2005). Isto parece ser uma realidade para a 

depressão no geral e em particular para a depressão pós-parto. 

A inflamação não será simplesmente um factor de risco; mas sim o factor que sustenta 

todos os outros (Schiepers, Wichers e Maes, 2005).

As mulheres puérperas são especialmente vulneráveis a estes efeitos porque os seus níveis 

de citoquinas proinflamatórias aumentam significativamente durante o último trimestre da 

gravidez, uma época em que, estão também em risco elevado para a depressão. Além 

disso, experiências comuns das novas mães, tais como a perturbação de sono, a dor após o 

parto e o trauma psicológico, actuam como os  stressores que fazem com que os níveis 

proinflamatórios das citoquinas se elevem (Schiepers, Wichers e Maes, 2005).
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A amamentação tem um efeito protector na saúde mental materna, porque atenua o stress 

e modula a resposta inflamatória. Entretanto, as dificuldades de amamentação tais como 

na dor, podem aumentar o risco de depressão, devendo ser reduzidas prontamente (Maes, 

Bosmans e Ombelet,  2004;  Coussons-Read, Okun e Schmitt,  2005; Bayce e Heickey, 

2005; Moraes et al., 2006; Logsdon et al., 2006). Aliviar o stress materno e a inflamação, 

são objectivos sugeridos pela psiconeuroimunologia para a prevenção da depressão: A 

amamentação e o exercício reduzem o stress e são protectores maternos.

Quadro IV – Variáveis Biológicas (Hormonais)

Correlação Positiva Sem Correlação Correlação Nula
Estrogéneo e Progesterona  Kaplan et al., 1999 

Stahl, 2001 

Breese McCoy et al., 2003

O’Hara et al., 1991 

Haidrich et al., 1994 

Hohlagschwandtner et al.,2001

Haidrich et al., 1994 

Hohlagschwandtner et al., 2001 

Bloch, 2003
Hormonas Tiróideas, 

Cortisol, 

Prolactina

O’Hara et al., 1991 

Rocha, 1999 

Parry et al., 2003
Estradiol e Estriol Gard et al., 1986  

Kaplan et al., 1999

Kuevi et al., 1983 

Harris et al., 1989
Testosterona Harris et al., 1989
Citoquinas proinflamatórias Schiepers, e Maes, 2005 

Robles, Glaser e Kiecolt-Glaser, 

2005 
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10- Diagnóstico diferencial das principais perturbações pós-parto   

A  intensidade  e  duração  dos  sintomas  geralmente  definem  os  diferentes  quadros 

psiquiátricos do pós-parto. 

O quadro V procura sintetizar as principais características distintivas destas perturbações.

 

Quadro V- Principais características das perturbações psiquiátricas do pós-parto

Tristeza Pós-Parto Depressão Pós-Parto Psicose Pós- Parto
Definição Distúrbio psíquico 

Ligeiro e transitório.
Transtorno psíquico 
Moderado a severo 
Com início insidioso.

Perturbação de humor psicótico 
apresentando alterações mentais graves.

Incidência
50 a 80% 10 a 15% 0,1 a 0,2%

Início dos 
sintomas

3-5 dias após o nascimento da 
criança

Insidioso na 2ª a 3ª semana do puerpério. Início abrupto na 2ª a 3ª 
Semana após o parto.

Sintomas Choro, flutuação do humor, 
irritabilidade, tristeza, fadiga, 
insónia,,ansiedade relacionada 
com o bebé

Tristeza, choro fácil, desalento, 
labilidade, anorexia, dificuldade de 
concentração, insónia, ideias suicidas, 
perda de interesse sexual.

Confusão mental, agitação psicomotora, 
angústia, insónia, evoluindo para formas 
maníacas, melancólica ou até mesmo 
catatónicas.

Evolução e 
Prognóstico 

Remissão 
Espontânea de 1 
Semana a 10 dias.

Desenvolve-se  
Lentamente  em  semanas  ou  meses;  o 
prognóstico  está  intimamente  ligado  a 
diagnóstico  precoce  e  intervenções 
adequadas.

Pode  evoluir  mais  tarde  para  uma 
depressão.  O  prognóstico  depende  da 
identificação precoce e intervenções no 
quadro.

Tratamento Psicoterapia 
Enfatizando a educação e o 
equilíbrio emocional da 
puérpera.

Psicoterapia e farmacologia. 
Electroconvulsivoterapia 
Em casos especiais.

Psicoterapia, farmacologia, 
electroconvulsivoterapia, 
Internamento em casos 
Especiais.

10.1- Critérios de diagnóstico para a depressão pós-parto 

O período pós-parto divide-se em pós-parto imediato (do 1º ao 10º dia do pós-parto), pós-

parto  tardio  (10º  ao  45º  dia)  e  o  pós-parto  remoto  (além do  45º  dia).  No primeiro, 

predominam  os  fenómenos  catabólicos  e  involutivos  das  estruturas  hipertrofiadas  e 

hiperplasiadas  da  gravidez,  depois  surge  um  período  de  transição  onde  as  funções 

começam a ser influenciadas pela lactação, e por último o período remoto, com duração 
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pouco  delimitada.  Considera-se  que,  estas  fases  têm  limites  imprecisos  e  são 

cronologicamente variáveis (Rezende, 2003). 

Frequentemente, as mulheres no puerpério são examinadas por seus obstetras ou clínicos 

gerais em consultas de controlo para a recuperação física após o parto, e por pediatras de 

seus filhos, durante o primeiro ano após o nascimento de seu bebé. E quando apresentam 

depressão,  embora  procurem  ajuda  junto  desses  médicos,  muitas  vezes  não  são 

diagnosticadas ou reconhecidas como deprimidas (Gold, 2002). 

Trabalhos recentes têm mostrado a utilidade do uso de escalas de auto-avaliação para a 

triagem de mulheres com depressão pós-parto em serviços de atendimento primário (Buist 

et al., 2002). 

A possibilidade de detecção de depressão pós-parto, com essas escalas, tem-se mostrado 

significativamente maior que a detecção espontânea, durante avaliações clínicas de rotina, 

por médicos, nesses serviços (Fergerson  et al., 2002). As escalas serviriam para alertar 

clínicos, obstetras e pediatras para aquelas mulheres que possivelmente precisariam de 

avaliação mais aprofundada e tratamento.

Para a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o diagnóstico de depressão pós-parto 

requer um episódio depressivo major iniciado nas primeiras quatro semanas após o parto. 

Portanto, casos que não podem ser claramente estabelecidos, dentro deste período, seriam 

excluídos. 

A depressão pós-parto não é reconhecida pelo DSM-IV como uma entidade distinta da 

depressão  não-puerperal,  embora  a  Associação  Americana  de  Psiquiatria  proponha o 

especificador “com início no pós-parto” em pacientes cujos sintomas têm início dentro 

das 4 primeiras semanas do puerpério (Neill, 1999; McCoy et al., 2006).

Os critérios temporais para a depressão pós-parto variam. Segundo o DSM-IV (APA, 

2000), a janela temporal para a DPP decorre nas quatro primeiros semanas após o parto, 
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enquanto que, para a CID-10, essa janela estende-se para as seis semanas. Esse assunto 

ainda não está, portanto, definitivamente esclarecido. 

10.2- Critérios de diagnóstico segundo o DSM-IV

Para que a DPP preencha os critérios de diagnóstico do DSM-IV de episódio depressivo 

major com início nas primeiras 4 semanas do pós-parto, é necessário que, pelo menos, 5 

dos seguintes sinais ou sintomas estejam presentes, sendo que a depressão do humor ou a 

perda  de  interesse  nas  actividades  habituais  deverão  obrigatoriamente  fazer  parte  do 

quadro clínico (Silva et al., 2003; Kaplan e Sadock, 2004; Silva e Botti, 2005; Logsdon et 

al., 2006; Smith e Jaffe, 2007).

            

          . Humor deprimido; 

          . Perda de interesse ou prazer nas actividades habituais; 

. Perturbação do sono (insónia ou hipersónia); 

          . Agitação ou lentificação psicomotora;  

          . Fadiga;   

          . Sentimentos de inutilidade ou de culpa;  

          . Diminuição da atenção ou incapacidade de tomar decisões;  

          . Pensamentos frequentes acerca da morte ou suicídio.

                    

Os sintomas deverão estar presentes na maior parte do dia e em praticamente todos os 

dias durante,  pelo menos,  duas semanas.  Deverá ocorrer  um declínio pronunciado no 

nível de funcionamento social e/ou ocupacional da mulher e significativo debilitamento 

desta (Logsdon, et al., 2006).   

O  DSM-IV  classifica  as  Perturbações  Psiquiátricas  Pós-Parto,  de  acordo  com  a 

classificação geral, do seguinte modo: 

# F32x – 296xx Episódio Depressivo Major 

# F23xx – 298.8 Transtorno Psicótico Breve 
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Sendo necessário especificar se o quadro clínico tem início nas primeiras 4 semanas após 

o parto (DSM-IV-TR, 2002). 

10.3- Critérios de diagnóstico segundo a CID-10  

 Sob o código F53.0 a CID-10 (OMS, 1993), considera a depressão pós-parto incluída nos 

transtornos mentais e de comportamento associados ao puerpério e não classificados em 

outro local.  

#  F53.x-Transtornos mentais  e  de  comportamento  associados  ao  puerpério  e  não 

classificados em outro local.

 Existe classificação específica de:  

# F53.0-Depressão pós-parto SOE 

# F53.0-Depressão puerperal SOE  

# F53.1-Psicose puerperal SOE   

# F53.8 Outros transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério não 

classificados em outra parte 

# F53.9 Transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, não 

especificado. 

10.4- Considerações sobre o prazo temporal para o diagnóstico 

Há contudo estudos que dilatam aquele prazo (Wisner, Perel  et al., 2004), constataram 

que em aproximadamente 41% dos casos, a depressão tem início dentro das primeiras 28 

semanas. Em muitas mulheres, a depressão entra em remissão após dois à três meses, 

porém  os  sintomas  podem  continuar  pelo  primeiro  ou  segundo  ano  do  pós-parto 

(Horowitz e Goodman, 2004).

Para uma correcta identificação dos casos, a tendência actual é considerar os limites da 

depressão pós-parto entre três e doze meses (Kendell, Chalmers et al., 1987; Miller, 2002; 

Stowe, Hostetter et al., 2005). 
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Assim, a definição de DPP, deverá ser expandida para incluir casos com início tardio, ao 

longo do primeiro ano após o parto (Goodman, 2004). Este é também ponto de vista 

preconizado pela Marcé Society, importante organização internacional que se dedica ao 

estudo de perturbações mentais do período pós-parto (The Marcé Society, 2003). 

Stowe et al., (2005), avaliaram o momento de início da DPP em 209 mulheres que foram 

referenciadas como tendo diagnóstico de depressão pós-parto. Os critérios de inclusão 

eram: se apresentavam DPP no 1º ano após o parto, se cumpriam os critérios do DSM-IV 

para  a  depressão  major,  se  não  estavam  a  tomar  medicação  psicotrópica  e  podiam 

identificar claramente quando o seu episódio depressivo tinha começado. 

Os resultados demonstraram que em 11,5% das mulheres a depressão pós-parto se tinha 

iniciado antes do parto, em 66,5% nas primeiras 6 semanas e em 22% entre a 6ª semana e 

1 ano. Apesar de uma grande parte de mulheres referirem o início da depressão pós-parto 

durante a gravidez,  elas não foram enviadas para avaliação psiquiátrica,  senão após o 

parto. Essas mulheres, eram predominantemente solteiras no momento da concepção. As 

que tiveram um início tardio da DPP referiram menos sintomas depressivos no passado do 

que as mulheres dos outros grupos. 

O diagnóstico de DPP, não é feito com frequência, talvez pela dificuldade do critério 

temporal. Os dados apontam para o facto de 1/3 das mulheres iniciarem a sua depressão 

pós-parto fora da janela temporal normalmente definida. Por isso, os autores salientam 

que os seus dados, muito embora não sejam baseados na população geral, apontam para a 

necessidade de uma vigilância da depressão durante a gravidez e, pelo menos, 6 meses 

após o parto e não apenas nas primeiras semanas (Stowe et al., 2005). 

Terry em 1996, utilizando a escala de Edinburgo (Edinburgh Postnatal Depresion Scale – 

EPDS), pesquisou alterações emocionais em três períodos, da gravidez e do parto: no 

último trimestre da gravidez, nas quatro primeiras semanas e no quinto mês do pós-parto. 

Sintomas depressivos foram mais proeminentes no primeiro período, ou seja, no último 

trimestre da gestação; nas quatro primeiras semanas depois do parto, prevaleceram os 
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sintomas de  stress e, no quinto mês de pós-parto, novamente se evidenciaram sintomas 

depressivos. Assim sendo, pode considerar-se que,  embora a depressão pós-parto seja 

habitualmente detectada entre a sexta e oitava semana após o parto, ela tende a persistir 

por um período mais longo. 

Entre os diferentes autores tem sido mais ou menos uniforme a prevalência de 11,8 a 

19,8% para  a  depressão pós-parto  (Machado,  1997).  A maioria  dos  estudos  recentes 

baseia seus diagnósticos na escala de Edinburgo, considerando-se positivos os casos com 

pontuações acima de 13 pontos. Essa incidência tende a diminuir mais tardiamente, e 

entre 14 e 30 semanas após o parto o número baixa para 10,28% em relação aos quadros 

de ansiedade e para 7,48% em relação à depressão (Stuart, 1998). 
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11- A importância do diagnóstico e tratamento precoces  

O infanticídio  e  o  suicídio  estão  entre  as  complicações  mais  graves  decorrentes  de 

transtornos puerperais sem intervenção adequada. No entanto, a existência de transtornos 

psiquiátricos  não  só  no  puerpério,  como  também  na  gestação,  pode  levar  a  outras 

consequências graves. 

Mulheres com diagnóstico de esquizofrenia e depressão major, apresentam um elevado 

risco para complicações na gravidez, trabalho de parto e período neonatal. Entre essas 

complicações, há anormalidades placentárias, hemorragias e sofrimento fetal. Mulheres 

com esquizofrenia apresentam risco elevado para descolamento prematuro da placenta e, 

mais frequentemente, tiveram filhos com baixo peso ao nascer. Essas crianças também 

apresentam malformações cardiovasculares e menor circunferência encefálica do que os 

filhos de mães saudáveis (Jablensky et al., 2005). 

Seng  et al.,  (2001), constataram que mulheres portadoras de transtorno de  stress pós-

traumático apresentavam risco elevado para gravidez ectópica, abortamento espontâneo, 

hiperemese gravídica, contracções uterinas prematuras e crescimento fetal excessivo. 

O relacionamento mãe-filho também demonstrou ser prejudicado quando foram avaliadas 

507 mães e seus filhos,  aos 3 meses de idade.  Os filhos de mães que apresentavam 

diagnóstico de depressão pós-parto tinham dificuldades para dormir e para se alimentar, 

prejuízo  de  interacção  corporal  com  o  ambiente  e  sorriso  social  diminuído.  Essas 

pacientes  queixavam-se  com  muita  frequência  de  cansaço  excessivo,  que  acabava 

reflectindo-se  de  forma  negativa  no  relacionamento  com  os  seus  filhos  e,  por 

consequência, no desenvolvimento deles (Riguetti-Veltema et al., 2002). 
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Deve, portanto, avaliar-se cada caso com especial atenção, a fim de estabelecer a melhor 

estratégia  de  tratamento  para  cada  situação  em particular,  de  maneira  mais  precoce 

possível.   

12- Escalas de depressão para uso na gravidez 

Na  pesquisa  bibliográfica,  por  nós  realizada,  não  encontramos  escalas  desenhadas 

especificamente para a detecção de depressão durante a gravidez.  Muitos autores têm 

utilizado a Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), com essa finalidade (Areias et 

al., 1996; Clark, 2000). 

Um estudo americano, testou o Inventário de Depressão de Beck (BDI), uma escala para a 

depressão geral – durante a gravidez e obteve o seguinte resultado, com o ponto de corte 

em 16: sensibilidade de 83%, especificidade de 89%, valor preditivo positivo de 50% e 

valor preditivo negativo de 98% (Holcomb et al., 1996). Provavelmente, o autor obteve 

um baixo valor preditivo positivo pelo facto de o BDI conter itens de sintomas físicos que 

se confundem com um quadro normal da gravidez. 

Também têm sido utilizadas, na gravidez, escalas que abordam preditores de depressão 

pós-parto. O Pregnancy Risk Questionnaire é uma escala de 18 itens que lista factores de 

risco psicossociais para a depressão pós-parto. No estudo de validação original, obteve 

sensibilidade  de  44% e valor  preditivo  positivo  de 23% (Austin  et al.,  2005).  Esses 

valores foram considerados razoáveis para um instrumento de predição. 

Um outro instrumento com a mesma finalidade é o  Postpartum Depression Predictors 

Inventory,  uma  checklist que  idealmente  deve  ser  preenchida  em cada  um dos  três 

trimestres da gravidez e que também acessa factores de risco psicossociais (Beck, 1998). 

12.1- Métodos de rastreio 

A incidência  e  impacto  da  depressão pós-parto  tornam imperativo  a  identificação  de 

pacientes com esta condição clínica.  



149

  

Uma forma de abordar o problema da DPP é avaliar  por rotina todas as mulheres no 

período pós-parto, um procedimento fácil e eficaz,  mas raramente efectuado. Entre os 

vários testes de  screening, os especialistas têm dado preferência a Escala de Depressão 

Pós-Parto de Edinburgo (EPDS) (Santos et al., 2007).  

Esta  parece  ser  a  melhor  escolha,  pela  sua  fácil  aplicação  e  elevada  validade, 

especificidade  e  sensibilidade.  De  facto,  existe  evidência  a  partir  de  4  estudos  que 

confirmam a sensibilidade de 86% e especificidade de 90% deste importante instrumento 

de pesquisa (Santos et al., 2007). Consiste em dez questões de escolha múltipla às quais é 

atribuída  uma  dada  pontuação,  somada  no  final,  exigindo  pouco  tempo  para  o  seu 

preenchimento. 

Um  estudo  revelou  que  o  rastreio  de  rotina  com  esta  escala  aumentou  a  taxa  de 

diagnóstico de 3,7 para 10,7% (Halbreich, 2005). Deve ser usada apenas para identificar 

as pacientes que necessitam de avaliação clínica rápida e que, por sua vez, não serve 

como método de diagnóstico definitivo.
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13- Tratamento da patologia afectiva pós-parto  

As  abordagens  terapêuticas  têm  vindo  a  utilizar  técnicas  psicofarmacológicas, 

psicossociais, psicoterápicas e tratamentos hormonais, além da electroconvulsivoterapia 

(TEC), indicada para casos mais graves ou refractários a outras formas de tratamento. A 

maioria das intervenções psicossociais  e hormonais têm-se mostrado pouco eficientes. 

Entretanto,  resultados  de  estudos  focados  em  psicoterapia  interpessoal,  estratégias 

cognitivo-comportamentais e intervenções farmacológicas têm-se evidenciado eficientes 

(Silva e Botti, 2005; Cantillino et al., 2006). 

Enfatiza-se a importância do tratamento da depressão pós-parto, não apenas objectivando 

a qualidade de vida da mãe mas sobretudo prevenindo perturbações no desenvolvimento 

da criança e preservando um bom relacionamento conjugal e familiar (Silva et al., 2003). 

13.1- Psicofármacos na gestação e na amamentação 

A  decisão  de  oferecer  tratamento  biológico  às  gestantes  é  um  processo  decisório 

complexo,  que  envolve  uma  interacção  constante  entre  doente,  família,  obstetra  e 

psiquiatra. É fundamental estabelecer uma aliança terapêutica, a confiança que a gestante 

deve  depositar  em  seus  médicos,  no  sentido  de  minimizar  qualquer  percalço, 

principalmente os efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento. Essa decisão 

deve sempre ter em conta, a relação risco-benefício (Beck, 1996; Nonacs e Cohen, 2000). 

Entre vários conceitos levantados, a essência do consentimento informado e o respeito 

pelos valores e pela preferência da doente por parte do médico, que sempre colocará com 

clareza, de acordo com a sua experiência na discussão. Ou seja, o médico oferece suporte 

e soluções aos problemas levantados, já que a doente é solicitada a participar da melhor 

forma possível da decisão, que, em geral, deixa inteiramente a cargo do médico (Wisner 

et al., 2000).  
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Diante de uma história clínica, a mais completa possível, as opções de tratamento são 

oferecidas, incluindo-se a de não tratar. Entre as opções estão os tratamentos biológicos 

(os medicamentos são pré-escritos levando-se em consideração a sua eficácia e os riscos 

particulares  para  mãe  e  o  feto).  Os  possíveis  riscos  envolvem  a  toxicidade  fetal, 

considerando-se  a  morte  intra-uterina,  malformações  físicas,  prejuízo  no crescimento, 

toxicidade neonatal e alterações comportamentais (Cantillino et al., 2006).  

Apesar  de  a  entendermos  como  uma  etiologia  particular  e  da  ausência  de  ensaios 

terapêuticos comparativos, não existem razões para crer que a DPP responderá de forma 

diferente ao tratamento em relação a outros tipos de depressão (Payne, 2007; Smith e 

Jaffe, 2007). Tal como em outros episódios depressivos, uma identificação e tratamento 

precoces são a chave para uma intervenção eficaz.  

O tratamento da depressão envolve três fases:  

1-Tratamento Agudo (6 a 12 semanas), com vista à remissão dos sintomas; 

2-Tratamento de Continuação (4 a 9 meses), que visa a estabilização e recuperação; 

3-Tratamento de Manutenção para prevenir  a recorrência em pacientes com episódios 

anteriores. 

O tratamento farmacológico é sobretudo usado em pacientes com:  

. Sintomas mais graves e crónicos; 

. Episódios prévios ou história familiar; 

. Resposta anterior à terapêutica.

Um estudo que comparou mulheres com depressão pós-parto e fora dela, observou que, a 

depressão  pós-parto  requer  mais  tempo  para  responder  à  farmacoterapia  e  tende  a 

necessitar de mais agentes antidepressores para se obter remissão dos sintomas (Hendrick 

et al., 2000). 
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Algo  que  deve  ser  abordado  com rigor  com a  gestante,  é  o  facto  de  que  evitar  o 

tratamento poderá trazer muito mais danos ao feto, devido ao stress, (efeito sobre o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal) com aumento de cortisol e danos no produto conceptual. 

Situações extremas, como tentativa ou risco elevado de suicídio ou um estado psicótico, 

com comprometimento do juízo crítico,  tenderão à decisão de tratamento compulsivo 

(Cantillino et al., 2006). 

Como o risco de teratogenicidade é a principal preocupação da gestante, a  Food and 

Drug Administration (FDA), orgão norte-americano que controla alimentos e fármacos, 

estabeleceu uma classificação, segundo esse risco, para cada fármaco:  

-  Risco  A:  estudos  controlados  não  demonstram  risco.  Estudos  adequados  e  bem 

controlados em gestantes, não têm demonstrado ou evidenciado nenhum risco para o feto.

- Risco B: Sem evidência de risco em humanos. Ou os achados em animais demonstram 

risco, mas os achados em humanos não, ou se estudos adequados em humanos não têm 

sido realizados, achados em animais são negativos. 

- Risco C: risco não pode ser excluído. Faltam estudos em humanos, e os estudos em 

animais são positivos para o risco fetal ou estão também ausentes. Contudo, potenciais 

benefícios podem justificar o risco potencial.

- Risco D: evidência  positiva de risco.  Dados de investigação ou relatos,  posteriores, 

mostram risco para o feto. Ainda assim, potenciais benefícios podem ter mais valor que o 

risco potencial. 

- Risco X: contra-indicação absoluta em gravidez. Estudos em animais ou humanos de 

investigação,  ou  relatos  posteriores,  mostram um risco  fetal  que  claramente  suplanta 

qualquer possível benefício para a paciente. 
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Assim, o tempo e experiência associada que um determinado medicamento adquire no 

mercado, é fundamental para esta classificação, e os dados sobre segurança oferecidos 

pelos novos fármacos não permitem muitas vezes o seu uso durante a gravidez. 

 

Descrever o risco inerente a cada droga de cada grupo psicofarmacológico seria longo e 

fugiria, em parte, do contexto deste trabalho, deste modo, maior atenção será dada as mais 

conhecidas e usadas. Os dados que utilizaremos para esse efeito, são do  Commitee on 

Drugs of American Academy of Pediatrics (2000) e de Bazire (2002).  

13.1.1- Antidepressores   

Os antidepressores tricíclicos estão há muito tempo em uso e, portanto, a sua segurança 

tem sido estabelecida  ao longo dos anos,  particularmente a amitriptilina (risco B).  O 

principal problema identificado são os efeitos hipotensores sobre a mãe, o que indicaria 

preferência pela desipramina (risco C), já que a nortriptilina tem risco D. 

De  um  modo  geral,  os  antidepressores  tricíclicos  são  eficazes  mas  apresentam 

importantes  efeitos  laterais  como  o  ganho  de  peso,  sedação,  boca  seca  e  efeitos 

cardiovasculares. Estes efeitos são particularmente intoleráveis no período pós-parto. Para 

além disto, trata-se de fármacos com elevado potencial tóxico, o que os torna perigosos 

em sobredosagem. 

Os antidepressores tricíclicos têm sido extensamente estudados neste sentido e não foram 

registados efeitos laterais ou níveis detectáveis no sangue dos lactentes.

Os Inibidores selectivos de Recaptação da Serotonina (ISRS), em geral, também têm tido 

sua segurança bem estabelecida ao longo do tempo, embora tenham, obviamente, menos 

tempo de mercado que os tricíclicos. 

Os ISRS ainda não foram completamente avaliados, contudo há que ter em conta a sua 

semi-vida longa, já que os recém-nascidos apenas têm entre 33% e 50% da capacidade 

metabólica hepática do adulto. 
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Dentro deste grupo, os fármacos mais estudados em relação aos efeitos na amamentação e 

sobre os lactentes são a sertralina e a paroxetina. Por se ter comprovado que atingem 

concentrações reduzidas no leite materno, são por isso os mais usados no tratamento da 

DPP.  

A fluoxetina, é largamente usada e tem risco B; alguma restrição deve-se a sua semi-vida 

bastante longa, ou seja, numa eventual necessidade de retirada, a droga e seus metabolitos 

permaneceriam ainda algum tempo no organismo.  A fluoxetina tem sido associada  a 

cólicas e elevados níveis no sangue da criança.  

Assim, as recomendações actuais  preconizam o tratamento das pacientes,  que estão a 

amamentar, com antidepressores na dose mínima eficaz e a avaliação das concentrações 

do fármaco, em crianças com menos de 10 semanas, ou que apresentam algum tipo de 

sintomas (Leopold e Zoschnick, 2002). 

Para além disto, os médicos sugerem muitas vezes a toma do fármaco imediatamente após 

dar  de  mamar  e  antes  da  criança  dormir  para  minimizar  a  exposição  ao  pico  de 

concentração da droga (Payne, 2007). 

A  paroxitina,  que  até  recentemente  era  bastante  utilizada  em  gestantes,  teve  a  sua 

segurança contestada em artigo de Williams e Wooltorton (2005), que apontaram risco 

teratogénico bastante  importante  para essa droga,  que está sendo reclassificada  como 

risco D, devendo ser, portanto, evitada a  sua utilização.

Particularmente seguros e cada vez mais utilizados são a sertralina e o citalopram, com o 

estabelecimento progressivo  de sua segurança (risco B).  A fluvoxamina tem risco  C, 

assim como o escitalopram, embora não haja relato de teratogenicidade para essa droga.   

Os inibidores da monoaminaoxidase (IMAOs), também têm risco B atribuído, mas pelos 

seus  efeitos  hipotensores,  em particular  da  tranilcipromina,  além  da  própria  questão 

dietética, seriam de uso restrito. A venlafaxina, mirtazapina e reboxetina têm classificação 

C, mas o seu uso na gestação também tem aumentado. 
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A duloxetina é uma droga muito recente e não detém ainda uma classificação apropriada. 

A opção antidepressiva de risco A seria o uso do triptofano, de eficácia discutível na 

depressão.     

Em suma:  

• Os  SSRIs,  a  venlafaxina  e  os  antidepressivos  tricíclicos  revelaram  ser  mais 

eficazes do que o placebo no tratamento da DPP;

 

• Actualmente, os fármacos de primeira linha são os ISRS ou a venlafaxina, por 

estarem associados a um menor risco de efeitos tóxicos;

 

• Os  antidepressores  tricíclicos  poderão  ser  considerados  em  pacientes  que 

obtiveram uma boa resposta aos mesmos em episódios anteriores de depressão; 

• A administração de fármacos antidepressores não está contra-indicada durante a 

amamentação. Sabe-se que pequenas quantidades dos mesmos atingem a criança 

através do leite materno, mas os efeitos a longo prazo desta exposição ainda não 

são totalmente conhecidos. Importa ressalvar que nas pacientes com depressão 

moderada/grave ou sem resposta à psicoterapia ou ainda as que se afiguram como 

possíveis  suicidas,  infanticidas  ou  psicóticas  os  benefícios  da  terapia 

farmacológica se sobrepõem de longe aos riscos da exposição do lactente aos 

fármacos;

• Se uma criança exposta apresentar alguma irritabilidade, deverão ser determinadas 

as  concentrações  plasmáticas  do  fármaco  e  eventualmente  proceder  a  alguns 

ajustes na dosagem.

• Poderá ser necessária a inibição da lactação, num número significativo de casos.
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• A terapia antidepressiva deve ser iniciada nas doses habitualmente prescritas para 

a  depressão  não-puerperal  gradualmente  aumentadas  até  obter  resposta 

terapêutica. Uma vez alcançada a remissão completa dos sintomas, a terapia deve 

ser continuada por pelo menos 6 meses a fim de prevenir possíveis recaídas.   

13.1.2- Estabilizadores do humor e anticonvulsivantes 

O carbonato de lítio (risco D) está claramente associado a malformações, particularmente 

cardiovasculares – especialmente a anomalia de Ebstein - e o seu uso esta abolido no 

primeiro trimestre de gestação. Pode ser utilizado no segundo e terceiro trimestres, com 

extrema precaução, esgotadas outras possibilidades.

O carbamazepina e  oxcarbazepina têm risco C associado,  mas parecem ser  a melhor 

opção, particularmente para o primeiro trimestre, já que o valproato/divalproato de sódio 

atravessa facilmente a barreira placentária e tem sido associado a algumas malformações, 

em particular a espinha bífida (risco D). 

Sobre a lamotrigina e a vigabatrina existe ainda pouca experiência, e a sua classificação é 

C. O topiramato também é C, embora demonstre alguma teratogenicidade em ratos. 

13.1.3- Antipsicóticos  

Os  antipsicóticos  de  gerações  mais  recentes,  em  geral,  têm  sido  os  preferidos  no 

tratamento dos quadros psicóticos.  

Destes, a risperidona usufrui de mais tempo no mercado, e não lhe têm sido atribuídos 

riscos particulares, embora ainda seja classificada como de risco C. 

 

A quetiapina e olanzapina também são consideradas relativamente seguras (risco C), pois 

não se encontrou, ainda, nenhuma associação de teratogenicidade. A quetiapina é a menos 

estudada até o momento, mas pode ser uma opção interessante por sua falta de acção 

sobre a prolactina, assim como clozapina (risco B), particularmente segura, embora com a 

limitação da farmacovigilancia necessária e relacionada com a agranulocitose, além de 

efeitos hipotensores e importante sedação. 
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O haloperidol e as fenotiazidas (clorpromazina, levomepromazina), apresentam segurança 

relativamente  bem  estabelecida,  pelo  tempo  de  mercado  que  possuem  (risco  B).  O 

haloperidol  chegou a  ser  usado,  em doses  baixas,  como alternativa,  para  hiperemese 

gravídica. Possíveis limitações podem residir contudo, nos seus efeitos colaterais.  

13.1.4- Benzodiazepinas  

Têm  evidenciado  alguma  teratogenicidade  associada,  embora  os  dados  sejam 

controversos, pela sua frequente associação com álcool e drogas ilícitas. 

O alprazolam não tem relatos formais de teratogenicidade (risco C). O clordiazepóxido 

(risco D), atravessa a barreira placentária e tem sido relacionado com teratogenicidade, 

em particular se usado nos primeiros 42 dias da gestação. 

O diazepam e o lorazepam são associados, quando usados no último trimestre, a recém-

nascidos hipotónicos ou com lentificção de resposta, incluindo o reflexo para mamar; por 

isso, são classificados como de risco D. O clonazepam apresenta relativa segurança e 

recebe a classificação C. Das demais benzodiazepinas, não se têm muitas informações 

bem estabelecidas.  

Apesar da depressão pós-parto ser frequentemente acompanhada de ansiedade e agitação, 

não se recomenda a prescrição de benzodiazepinas, devido à sua elevada excreção no leite 

materno e grande propensão para induzir depressão respiratória (Neill, 1999).

13.2- Psicofármacos durante a lactação  

Actualmente, muitos antidepressores estudados em relação ao seu uso durante a lactação, 

os ISRS serão os menos presentes no leite materno. Entre estes, a sertralina e a paroxetina 

parecem ser as melhores alternativas (Haberg e Matheson, 1997). 

Também foram consideradas seguras (de baixo risco) as seguintes drogas: sulpiride, a 

maioria dos tricíclicos, triptofano, moclobemida, e nos outros grupos farmacológicos as 

benzodiazepinas em dose baixa e única, o zolpidem, a carbamazepina e o valproato de 

sódio em doses baixas. 
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Drogas como o haloperidol e as fenotiazinas em baixas doses, foram considerados de 

risco moderado. A clozapina é contra-indicada pelo risco de agranulocitose, e estudos 

realizados em animais detectaram-na no leite. Os antipsicóticos de última geração ainda 

foram pouco estudados, devendo ser evitados. Deve evitar-se também o uso do carbonato 

de lítio pelo risco de toxicidade no bebé (Botega et al., 2006).   

13.3- Tratamento hormonal  

O tratamento hormonal das perturbações do humor é muito antigo, e actualmente o uso de 

estrogéneos  sublinguais  e  transdermicos,  como o 17-B estradiol  tem sido  testado no 

tratamento da depressão pós-parto (Murray, 1996). Embora esses relatos proponham que 

o  uso  de  estrogéneos  tenha  bons  resultados,  apenas  números  modestos  de  melhoria 

sintomática foram apresentados. 

Acredita-se que os estrogéneos actuem pela interacção com receptores do núcleo e de 

membranas celulares (McEwen, 1999). 

A  acção  dessas  hormonas  sobre  receptores  de  membrana  representaria  um  pepel 

importante na síntese,  na libertação e no metabolismo de neurotransmissores,  como a 

noradrenalina, a dopamina, a serotonina e a acetilcolina (Stahl, 2001). Os estrogéneos 

também  agiriam  sobre  neuropeptídeos  (por  exemplo,  factor  de  libertação  de 

corticotrofinas (CRF), neuropeptídeo Y (NPY), influenciando, também, a modulação de 

outras actividades, como a termorregulação nos centros hipotalamicos, e o controlo da 

saciedade, do apetite e da pressão arterial sanguínea. Assim, em períodos de variações 

abruptas dos níveis de estrogéneos circulantes,  ocorreria maior vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na mulher, particularmente da cognição e do 

humor.  

Em relação à utilização de doses suprafisiológicos de estrogéneos, são necessários mais 

estudos  que  comprovem  sua  eficácia  em  mulheres  que  estejam  amamentando.  Essa 

modalidade de tratamento não é a primeira escolha ao se considerarem riscos e benefícios 

do tratamento estrogénico para mulheres em fase reprodutiva.   
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13.4- Psicoterapia  

A psicoterapia  oferece  benefícios  evidentes  no  tratamento  da  DPP como o  facto  de 

favorecer o suporte social, estruturar relações interpessoais, promover a oportunidade de 

estabelecer laços positivos e de desenvolver as 

capacidades  inerentes  à  maternidade,  bem como não acarreta  os  potenciais  riscos  da 

medicação.  Contudo,  pode  não  ser  suficientemente  eficaz  para  os  casos  graves  de 

depressão (Kaplan e Sadock, 2004; Silva e Botti, 2005; Payne, 2007). 

Acredita-se que a terapia interpessoal, que se foca nas relações e problemas 

interpessoais,  é  particularmente  eficaz  na  depressão  pós-parto  (Warren  e  McCarthy, 

2007). 

Muitas  mulheres  abandonam,  ou  não  aceitam  o  tratamento  farmacológico  quando 

descobrem que estão grávidas, e conforme a história de evolução e gravidade da doença, a 

psicoterapia pode ser uma boa opção de tratamento.  

A psicoterapia também pode ser uma estratégia a utilizar na descontinuação ou redução 

de dose no tratamento farmacológico,  diminuindo o risco de recaídas  ou os sintomas 

depressivos  na  gestação.  No  entanto,  é  importante  ressaltar  que  não  é  adequado 

descontinuar  a  farmacoterapia  em  casos  mais  graves  ou  recorrentes.  Episódios 

depressivos leves podem ter boa resposta ao tratamento psicológico, sendo benéfico às 

pacientes e ao feto tentar inicialmente o tratamento não farmacológico nesses casos.  

Num  estudo  de  576  mulheres  no  pós-parto  em  que  foram  avaliadas  as  abordagens 

psicoterápicas  mais  eficazes  na  redução  da  sintomatologia,  verificou-se serem:  a 

psicoterapia interpessoal, que foca o seu trabalho nos sintomas depressivos da paciente e 

no seu relacionamento com o mundo, assim como o rompimento da barreira interpessoal; 

e a terapia cognitivo-comportamental (TCC), que tem como objectivo ajudar a paciente a 

solucionar seus comportamentos e cognições disfuncionais por meio da aprendizagem e 

da reestruturação cognitiva (Newport et al., 2002).  
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A TCC tem como base avaliar quais são as ideias, os pensamentos e as emoções que a 

pessoa possui sobre si mesma e que se encontram distorcidos, provocando uma cadeia de 

relações comportamentais disfuncionais.

Em  pacientes  deprimidas,  é  comum  aparecerem  relatos  de  ideias,  pensamentos  e 

sentimentos  que  acabam  deixando  a  paciente  com  humor  alterado,  reflectindo-se 

directamente  na  sua  vida  e  dos  que  a  rodeiam.  Esses  pensamentos  denominados 

automáticos  são  o  cerne  da  teoria  cognitivo-comportamental.  A  mudança  desses 

pensamentos,  muitas  vezes  distorcidos  da  realidade,  faz  com  que  a  paciente  com 

depressão passe a reavaliar sua condição e reestruturar seu quotidiano. 

É comum, as mulheres com depressão pós-parto apresentarem pensamentos e sentimentos 

relacionados com os cuidados  com o bebé e  a sua situação actual.  Dessa maneira,  a 

actuação  da  TCC visa  avaliar  e  reestruturar  tais  cognições  que  se  reflectem no seu 

comportamento. 

Tem-se detectado melhorias significativas em gestantes e puérperas submetidas à TCC 

em grupos de terapia, avaliadas com as escalas de Edinburgo, Inventário de Beck para 

Depressão e Profile of Mood States (Meager, 1996).  

Um outro estudo, comparou dois grupos diferentes: o primeiro foi submetido a técnicas 

de educação familiar e o segundo, à psicoterapia interpessoal. As mulheres do segundo 

grupo  foram  submetidas  a  sessões  semanais  de  45  minutos,  durante  16  semanas. 

Obtiveram-se os seguintes resultados, baseando-se na escala de Edinburgo: notou-se uma 

melhoria em 11,8% das pacientes submetidas a técnicas de educação familiar e em 33,3% 

das mulheres submetidas à psicoterapia interpessoal. Em relação à escala de Hamilton, 

notou-se  uma  melhoria  em  29,4%  no  primeiro  e  52,4%  no  segundo  grupo, 

respectivamente.  Tendo-se  como  base  o  Inventário  de  Depressão  de  Beck,  houve 

melhoria em 23,5% das mulheres do primeiro grupo, enquanto que 52,4% das pacientes 

submetidas à psicoterapia interpessoal, melhoraram (Spinelli e Endicott, 2003).   

13.5- Electroconvulsivoterapia (ECT)  
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Gestantes gravemente deprimidas, com ideias suicidas, quadros de mania, catatonia ou 

psicose,  podem  necessitar  de  ser  admitidas  numa  unidade  de  internamento  e,  com 

frequência,  o  tratamento  de  escolha  nesses  casos  é  a  ECT,  já  que  estudos  recentes 

confirmam o seu uso seguro e eficaz durante a gestação. Numa revisão com 300 casos 

tratados com ECT durante a gestação,  publicados nos últimos 50 anos,  houve apenas 

relatos  de quatro casos  de trabalho de parto  prematuro.  Não houve nenhum caso de 

ruptura prematura da placenta (Nonacs e Cohen, 2002).  

Pesquisas recentes sugerem que o risco é mínimo durante a gravidez, tanto em relação à 

própria ECT quanto aos fármacos utilizados durante o procedimento, fazendo da ECT um 

recurso útil no tratamento de transtornos psiquiátricos em gestantes. 

A ECT será um procedimento adequado, como alternativa à farmacoterapia convencional, 

nas mulheres que não podem ser expostas a determinados tipos de medicações durante a 

gestação, ou àquelas que não responderam ao tratamento farmacológico. Pode ser útil em 

casos recalcitrantes de depressão pós-parto (Maletzky, 2004; Silva e Botti, 2005).

14- Prognóstico

  

A depressão pós-parto, afecta seriamente a mãe, o bebé e a dinâmica familiar, e a mãe 

torna-se incapaz de reconhecer e responder as exigências do seu filho, com prejuízo na 

relação mãe-bebé (Beck, 1996). 
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Se não haver o reconhecimento precoce ou quando indevidamente tratada, a depressão 

pós-parto causa consequências negativas para toda a família (Horowitz and Goodman, 

2004). Para algumas mulheres, a depressão pós-parto pode prolongar-se além do primeiro 

ano do pós-parto, tornando-se prolongada ou crónica (Googman, 2004). 

A  depressão  pós-parto  cursa,  habitualmente  com  um  bom  prognóstico.  Para  isso  é 

fundamental  a  identificação  precoce  dos  sintomas  e  a  partir  daí  o  planeamento  de 

estratégias terapêuticas adequadas. Se não for tratada, pode-se tornar crónica e refractária 

ao tratamento,  prolongando-se até  ao terceiro  ano após o parto e causando prejuízos 

psicológicos, elevada morbilidade e mortalidade (Silva e Botti, 2005).

Para as mães, esta perturbação pode predispor para futuros episódios depressivos e na 

criança,  podem  ocorrer  alterações  cognitivas,  comportamentais,  emocionais  ou 

interpessoais, mesmo tardias (Robinson & Stewart, 2001).

Enquanto a psicose puerperal, apesar do prognóstico e evolução, serem favoráveis, estas 

mulheres estão em risco de desenvolver posteriormente um episódio não-puerperal  de 

perturbação afectiva bipolar (Schopf, Bryois et al., 1984).

15- Prevenção

O conhecimento dos factores de risco da depressão pós-parto é extremamente importante 

no planeamento e implementação de acções preventivas. 
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É fundamental fornecer o máximo apoio emocional e físico durante a gravidez, parto e 

puerpério por parte do companheiro, família e amigos.  

Há  autores  que  consideram importante  a  criação  de  programas  preventivos,  na  rede 

pública, voltados não só para a saúde da gestante, mas da mulher em geral, identificando 

assim, como já foi dito, os factores de risco. Cabe à equipa de saúde uma percepção 

acerca dos sinais iniciais da doença, intervindo de maneira segura e eficaz.  

Ainda não se pode afirmar a eficácia do uso profilático de antidepressores, em mulheres 

com história prévia de depressão pós-parto, necessitando-se, portanto, de estudos mais 

esclarecedores sobre a introdução de tais medidas terapêuticas (Silva e Botti, 2005).
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Parte II

Contribuição pessoal

1-Objectivos  

1.1- Geral 

• Estudar a patologia psiquiátrica afectiva em mulheres angolanas, que recorrem aos 

cuidados médicos hospitalares para realização do parto. 
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1.2- Específicos

• Conhecer a prevalência da depressão pós-parto e da psicose puerperal,  naquela 

população, dada a inexistência de estudos sobre este tema em Angola.   

• Analisar a dimensão e o funcionamento da rede social  e familiar  de suporte e 

possível  implicação  desta,  na  ocorrência  de  depressão  pós-parto  e  psicose 

puerperal. 

• Analisar  uma possível  influência  da classe  social  em relação  à  ocorrência  de 

depressão pós-parto.

• Avaliar  a relação a história pessoal  ou familiar  de perturbação psiquiátrica  na 

ocorrência de uma perturbação psiquiátrica no puerpério. 

• Estudar as implicações da primiparidade na ocorrência da depressão pós-parto e o 

papel do número de filhos na probabilidade de ocorrência da depressão puerpral. 

2-Material e métodos  

2.1- Amostra  
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A  amostra  foi  constituída  por  mulheres,  puérperas,  internadas  num dos  serviços  da 

maternidade Lucrécia Paím, em Luanda, entre 03 de Janeiro a 30 de Março de 2007, num 

total de 176 casos, recrutadas para o estudo de modo consecutivo. 

Foi,  inicialmente,  dirigida  uma carta  a  solicitar  autorização  para  recolha de dados,  à 

Direcção Clínica da Maternidade, apresentado o projecto do estudo, os seus instrumentos 

e calendarização, tendo os mesmos sido autorizados para a realização do trabalho. 

A  escolha  do  período  de  internamento,  para  a  realização  do  trabalho,  prende-se 

principalmente com o desejo de conseguir um maior número de puérperas e uma amostra 

homogénea,  uma  vez  que  esta  maternidade  oferece  assistência  a  uma  enorme  área 

populacional onde,  para efeitos práticos,  seria de grande dificuldade reencontrar estas 

mulheres. 

O  principal  inconveniente  deste  método  será,  certamente,  a  impossibilidade  de  um 

segundo contacto, pelo facto de muitas mulheres não se encontrarem bem localizadas, e 

dispersas numa grande área geográfica. 

As mulheres incluídas tiveram, como critérios de admissibilidade no estudo, o de serem 

puérperas com quatro dias ou mais de internamento,  terem tido um parto de termo e 

aceitarem responder ao questionário. 

Não foram incluídas  as mulheres após aborto,  aquelas  com menos de quatro dias  de 

internamento e as que não consentiram responder ao questionário.

2.2- Entrevistas  

As  entrevistas  foram  realizadas,  pelo  investigador,  nas  instalações  da  Maternidade 

Lucrécia Paím em Luanda (MLPL), em um único momento durante o internamento, em 

condições  de  adequada  privacidade.  Cada  entrevista  teve  a  duração  aproximada  de 

quarenta minutos.  
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A Direcção da Instituição contactara previamente as equipas médicas e de enfermagem, 

que puseram à disposição os recursos necessários para a realização das entrevistas. 

Foi salientado no início da entrevista que seria conservada estrita confidencialidade e que 

a  informação  recolhida  seria  manipulada  anonimamente  e  apenas  com finalidade  de 

investigação. 

Após  a  obtenção  do  consentimento  informado  da  puérpera,  foram  aplicados  os 

instrumentos seleccionados para a avaliação, que pretendíamos levar cabo.       

2.3- Técnicas de avaliação 

A amostra foi estudada com uma metodologia transversal, tendo sido avaliada numa única 

ocasião, quatro dias ou mais após o parto, conforme já referido. 

2.4- Instrumentos utilizados na entrevista 

Descrevemos em seguida, os instrumentos aplicados para a realização deste trabalho, e 

que podem ser encontrados em anexo.  

2.4.1- Entrevista semi-estruturada  

No início  da  colheita  dos  dados,  as  entrevistadas  foram convidadas  a  responder  ao 

Questionário Identificativo que compreende os seguintes tópicos: idade, cor da pele, grau 

de instrução, estatuto sócio-económico, número de gravidezes, paridade/número de filhos, 

planeamento  da  presente  gravidez,  antecedentes  pessoais  psiquiátricos,  antecedentes 

familiares psiquiátricos, antecedentes de patologia médica, factores de risco e o tipo de 

parto.

Este  grupo  de  questões  destinou-se  a  colher  elementos  sobre  os  aspectos  sócio-

demográficos  da  amostra.  Estes  dados  servem  o  propósito  descritivo  da  amostra  e 

permitem a separação por categorias ou sub-grupos, para posterior comparação. A idade, 

estado civil, número de filhos, convivente e suporte social são importantes por poderem 

influenciar a ocorrência ou o curso da depressão pós-parto.
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O grau de instrução é questionado pela sua associação à ocorrência da depressão pós-

parto em alguns estudos, já mencionados. 

A profissão e as fontes de suporte económico merecem ser exploradas numa população 

que tende a ser instável sob ponto de vista profissional, em que muitas das entrevistadas 

são  vendedoras  ambulantes  (não  sabendo  de  que  proventos  auferirá  ao  fim do  dia). 

Optamos, aqui, por colher apenas informações sobre a principal fonte de rendimentos.  

A classe social foi avaliada pelo método descrito por Graffar (1958), adaptado, dividido 

em cinco classes (de 1 – mais alta a 5 – mais baixa). 

Um conjunto de perguntas procurou, em seguida, caracterizar alguns aspectos do historial 

clínico como: antecedentes pessoais e familiares de patologia psiquiátrica, antecedentes 

de patologia médica e tipo de parto. 

Um dos iténs do questionário refere-se aos factores de risco para a depressão pós-parto. 

Consideramos, de acordo com a literatura (Beck et al., 1992; Klaus et al., 2000; Lee et 

al.,  2004),  que  estes  factores  estão  presentes  se  existirem  antecedentes  pessoais  ou 

familiares de patologia psiquiátrica, depressão pré-natal ou durante a gravidez, gravidez 

não planeada,  fraco suporte por parte companheiro ou de alguém significativo,  baixo 

estatuto sócio-económico,  mães solteiras,  multiparidade,  complicações no parto,  baixo 

nível educacional e idade muito jovem, e ausentes no contrário.   

2.4.2- Edinburgh Postnatal Depression Scale 

Foi em seguida aplicada, a todas as puérperas, a Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS), elaborada por Cox et al. (1987), na sua versão traduzida e adaptada para a língua 

portuguesa, por Moraes-Santos et al. (1998). 

Este  instrumento,  desenvolvido na Grã-Bretanha,  com grande divulgação nos estudos 

sobre depressão pós-parto, foi traduzido em 11 idiomas e submetido a estudos de validade 

em vários países (Alvarado et al., 1992; Pop et al., 1992; Boyce et al., 1993; Roy et al., 

1993; Kok et al., 1994; Jadresic et al., 1995). 
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O facto de ser  um instrumento de resposta e pontuação simples,  projectado para ser 

utilizado por profissionais não especializados em Saúde Mental, capacita esse instrumento 

para ser particularmente útil em países subdesenvolvidos, nos quais as condições sociais 

comportam factores que contribuem, tanto para um aumento da morbilidade psiquiátrica, 

quanto para a precariedade dos serviços psiquiátricos (Almeida Filho, 1987). 

A EPDS é um instrumento de auto-registo composto de 10 enunciados, cujas opções são 

pontuadas de 0 a 3 de acordo com a presença ou a intensidade dos diferentes sintomas. 

Seus itens cobrem: Humor deprimido ou disfórico, perturbação do sono, perda de prazer,  

ideias  sobre  a morte  e  suicídio,  desinteresse  sexual,  ansiedade ou  preocupação sem 

motivo aparente, diminuição do desempenho, assustar ou pânico sem motivo aparente,  

choro e culpa.   

Utilizamos a pontuação de 10 como ponto de corte. Este é referido como adequado por 

diferentes autores em variadas  realidades  culturais:  na Itália  (Crpiniello  et al.,  1997), 

Tailândia (Affonso et al., 2000), Guiana (Affonso et al., 2000) e Nigéria (Adewuya et al., 

2005). 

2.4.3- Escala de Avaliação de Mania Modificada 

A Escala de Mania de Young,  foi elaborada em 1978 (Young et al., 1978), seguindo o 

modelo da Escala de Depressão de Hamilton, para ser um instrumento sensível e preciso 

na avaliação de doentes maníacos, sendo mais ampla que a  Escala de Petterson,  mas 

menos  extensa  e  mais  explicita  que  a  Escala de Beigel.  É  constituída  por  11  itens 

graduados em 5 níveis de gravidade crescente, sendo 7 itens pontuados de 0 a 4, e os 

restantes 4 itens pontuados de 0 a 8 (Brierley  et al.,  1988, 1991; Choca  et al.,  1988; 

Braunig et al., 1996; Cooke et al., 1996; Altman et al., 1994, 1997).  

Os  itens  irritabilidade,  fala (velocidade  e  quantidade),  conteúdo do pensamento e 

comportamento disruptivo agressivo – recebem peso de pontuação duplicado,  visando 

compensar avaliações prejudicadas pela ausência de cooperação da doente. 
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Esta escala possui bons índices de validade e fiabilidade (Young et al., 1978, 1982, 1983), 

sendo o instrumento mais amplamente utilizado em estudos clínicos  controlados com 

doentes maníacos. 

A  Escala  de  Avaliação  de  Mania Modificada (EAM-m),  que  utilizamos  na  versão 

portuguesa de Vilela e Loureiro (2000), deriva da Escala de Mania de Young (Young et 

al.,  1978),  e  é  um  instrumento  que  objectiva  a  caracterização  do  comportamento 

apresentado por doentes durante um episódio maníaco, procurando detectar a presença de 

sintomas típicos desse quadro e estimando a gravidade dos mesmos. 

Esta escala é constituída por 11 itens baseados em sintomas centrais da mania, a saber: (1) 

humor e afecto elevados; (2) energia e actividade motora elevadas; (3) interesse sexual; 

(4)  sono;  (5)  irritabilidade;  (6)  velocidade e quantidade da fala;  (7)  linguagem 

(perturbação do pensamento);  (8)  conteúdo do pensamento;  (9)  comportamento 

disruptivo agressivo; (10)  aparência e (11)  insight.  Todos os itens são explicitamente 

definidos de acordo com conceitos actuais de sintomas psiquiátricos, descritos no DSM-

IV (APA, 1994) e no Compêndio de Psiquiatria de Kaplan et al., (1997).  

A  pontuação  total  da  escala  é  obtida  pela  soma  das  pontuações  de  cada  item 

individualmente.   

2.5- Análise estatística 

Foi construida, uma base de dados em SPSS (Statistical Packege for Social Sciences), 

onde  foram  introduzidas  as  respostas  obtidas  pelos  instrumentos  utilizados,  com  48 

variáveis,  divididas  principalmente  em  dados  sócio-demográficos,  psicossociais, 

obstétricos/ginecológicos e sintomas depressivos e psicóticos.

Posteriormente,  toda  a  análise  estatística  foi  realizada  com  a  utilização  do  mesmo 

programa informático.

As associações foram examinadas, usando o teste do qui-quadrado de Pearson, para as 

variáveis categoriais, e o t de Student para as contínuas.
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Na quantificação da força de associação entre duas variáveis foi utilizado o coeficiente de 

correlação produto-momento de Pearson.

O nível de significância estatística foi considerado ser p <0,05.

 

3- Resultados 

   

3.1- Características sócio-demográficas da amostra

Durante  o  período  do  estudo,  foram  realizados,  aproximadamente,  4.970  partos  na 

Maternidade Lucrécia Paím em Luanda.
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Deste  universo  foram  abordadas  207  mulheres  puérperas,  internadas  em  duas  das 

enfermarias, de modo sequencial, de acordo com a metodologia descrita. 31 mulheres não 

aceitaram colaborar na investigação, tendo o estudo prosseguido com as restantes.

As características sócio-demográficas desta amostra encontram-se resumidas no Quadro 

VI.

Nas  176  puérperas  que  responderam  às  questões  colocadas  pelos  instrumentos  de 

avaliação utilizados, a idade mínima foi de 14 anos e a máxima de 45, sendo a média de 

idade de 25,7 anos.

Quanto a cor da pele,  a larga maioria  171 (97,2%) das mulheres eram de cor negra, 

representando, as mestiças apenas (2,8%); não foi contabilizada nenhuma mulher de cor 

branca.

No que se refere ao estado civil,  166 (94,3%), eram casadas ou em união de facto, 4 

(2,3%) divorciadas e 6 (3,4%) mães solteiras, não sendo encontrada nenhuma viúva na 

nossa amostra.

A maioria das mulheres, 138 (78,4%), era proveniente das zonas periféricas. Um menor 

número,  33  (18,8%),  residia  em  áreas  urbanas.  As  zonas  rurais  foram  apenas 

representadas por 5 mulheres (2,8%), nesta amostra.

Quanto ao grau de instrução das inquiridas, observamos que, entre outros resultados, 11 

(6,3%) mulheres não sabiam ler nem escrever, e apenas 4 (2,3%) tinham frequentado ou 

concluído o ensino superior.

                 Quadro VI - Caracterização sócio-demográfica da amostra
Média DP

Idade (N=176) 25,7 7,294
Cor N %

Negra 171 97,2
Mestiça    5  2,8
Branca    0  0,0
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Estado Civil
Solteira    6   3,4
Casada 166 94,3

Separada / divorciada    4   2,3
Viúva    0   0,0

Proveniência
Urbana   33 18,8

Periférica 138 78,4
Rural    5   2,8

Grau de instrução
Não escolarizada 11   6,3

Primário 56 31,8
Secundário 69 39,1

Médio 36 20,5
Superior  4   2,3

Profissão / Ocupação
Função pública 40 22,7

Trabalhadora conta própria 47 26,7
Vendedora ambulante 47 26,7

Desempregada 42 23,9
Nível sócio-económico

Classe 1   2   1,1
Classe 2 11   6,3
Classe 3 52 29,5
Classe 4 89 50,6
Classe 5 22 12,5

Com quem vive
Marido / companheiro 131 74,4

Pai    9   5,1
Mãe  14   8,0

Pai e mãe    8   4,5
Outros  14   8,0

Suporte familiar
Muito bom   20 11,4

Bom 135 76,7
Regular   16   9,1

Mau     5   2,8
Muito mau    0   0,0

A profissão/ocupação,  das  mulheres  encontrava-se  repartida  deste  modo:  40  (22,7%) 

eram funcionárias  públicas,  47  (26,7%)  trabalhadoras  por  conta  própria,  47  (26,7%) 

vendedoras ambulantes e 42 (23,9%) não se ocupavam com nada que fosse remunerado 

(desempregadas/domésticas).

O estatuto sócio-económico médio-baixo (classe 4 de Graffard), representava cerca de 

metade 50,6% dos casos, seguida pelo médio (classe 3) com 29,5%, o baixo (classe 5) 

com 12,5% das puérperas e o alto (classe 1) com 1,1% dos casos.
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A larga maioria - 74,4% - das puérperas viviam com os seus maridos/companheiros, 5,1% 

com o pai, 8% com a mãe, 4,5% com o pai e a mãe e 8% residiam com outros familiares 

ou amigos.

No  que  concerne  à  percepção  de  suporte  familiar  ou  social,  oferecido  às  mulheres 

puérperas, cerca de 135 (76,7%) considerou ser bom, 20 (11,4%) muito bom, 16 (9,1%) 

regular e 5 (2,8%) referiram-no como mau.

3.2- Gravidez e parto

Analisando as variáveis obstétricas encontrámos os resultados expressos no Quadro VII.

Na avaliação do número de gravidezes na nossa amostra, predominaram as multigestas 

com  quatro  e  mais  gravidezes  (33%),  seguidas  pelas  primigestas  (31,3%);  as  que 

acabavam de viver a segunda gestação totalizaram 20,5% dos casos, representando as de 

terceira gestação 15,3%. 

Pudemos ainda observar que 70 mulheres (39,7%) tinham apenas um filho, 41 (23,3%) 

quatro  ou  mais  filhos,  32  (18,2%)  dois  filhos,  23  (13,1%)  três  filhos  e  as  restantes 

mulheres 10 (5,7%) não tinham nenhum filho (tendo perdido a criança após/durante o 

parto actual).

Na nossa amostra, 103 (58,5%) mulheres, referiram a última gravidez como desejada, 

para 69 (39,2%) mulheres  a gravidez  foi  indesejada mas bem aceite  e  4 (2,3%) não 

desejavam a gravidez, manifestando dificuldades em aceita-la.

Quanto a acontecimentos de vida indutores de  stress durante a gravidez, 114 (64,8%) 

puérperas identificaram algum durante a última gestação, e 62 (35,2%) mulheres negaram 

qualquer ocorrência deste tipo.

    Quadro VII - Variáveis médicas e obstétricas estudadas
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Número de gravidezes N %
1 55 31,2
2 36 20,5
3 27 15,3

4 ou mais 58 33,0
Paridade / número de filhos

Nenhum filho 10   5,7
1 70 39,7
2 32 18,2
3 23 13,1

4 ou mais 41 23,3
Reacção à gravidez

Desejada 103 58,5
Indesejada mas bem aceite   69 39,2

Indes. com dificuldades de aceitação    4   2,3
Indesejada    0   0,0

Eventos durante a gravidez
Não   62 35,2
Sim 114 64,8

Patologia médica na gravidez
Nenhuma 139 79,0

Malária  14   8,0
Anemia    1   0,6

Hipertensão arterial  14   8,0
Outras    8   4,4

Tipo de parto
Eutócico  61 34,7
Distócico 115 65,3
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No que toca a patologia médica durante a gravidez, 139 (79%) mulheres negaram a sua 

ocorrência,  14 (8%) referiram malária,  14 (8%) hipertensão arterial  (HTA),  1 (0,6%) 

anemia e 8 (4,5%) outras patologias.

Nesta amostra, 61 mulheres (34,7%) tiveram um parto eutócico e 115 (65,3%) tiveram 

várias  complicações  durante  o  parto,  parto  prolongado,  apresentações  anómalas  e 

hemorragias ou parto por cesariana.

3.3- Antecedentes pessoais e familiares

Os antecedentes psiquiátricos pessoais  e familiiares,  estão resumidos no Quadro VIII. 

Podemos observar que 138 mulheres (78,4%),  não relataram sintomas depressivos ou 

depressão  clinicamente  diagnosticada,  11  (6,3%)  tiveram  sintomas  depressivos  ou 

depressão  antes  da  actual  gravidez  e  27  (15,3%)  relataram sintomas  depressivos  ou 

depressão durante a gestação actual.

    Quadro VIII - Antecedentes psiquiátricos pessoais e familiares
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Ant. pessoais de depressão N %
Não 138 78,4

Antes da gravidez  11  6,3
Durante a gravidez  27 15,3

Ant. depressão gravidez anterior
Não 168 95,5
Sim              8  4,5

Número de episódios depressivos
               0 138 78,4
               1    3  1,7
               2  11  6,3
               3  12  6,8
               4   8  4,5
               5   3  1,7
               6   1  0,6

Ant. doença psicótica anterior
Não 172 97,7
Sim    4  2,3

Ant. familiares de depressão
Não 163 92,6
Sim  13  7,4

Outros ant. psiquiat.  familiares
Não 143 81,3
Sim  33 18,7

Presença de critérios de risco
Não 97 55,1
Sim 79 44,9
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Nas gravidezes e partos anteriores, 168 (95,5%) das puérperas negaram qualquer sintoma 

ou quadro depressivo; apenas 8 (4,5%) das mulheres se referiu a este tipo de sintomas 

depressivos.

O  número  de  episódios  depressivos  anteriores  vivenciados  pelas  mulheres  da  nossa 

amostra,  encontra-se  descrito  no  quadro  acima.  Ressaltamos  que  138  (78,4%)  não 

relataram nenhum episódio depressivo, 12 (6,8%) referiram três episódios e uma (0,6%) 

relatou seis episódios.

Quanto  a  antecedentes  de  patologia  psicótica,  172  mulheres  (97,7%)  nunca  a 

apresentaram, mas 4 (2,3%) mulheres sofreram algum episódio deste tipo ao longo da 

vida.

Foram  163  (92,6%)  mulheres,  as  que  negaram  qualquer  antecedente  familiar  de 

depressão, mas 13 (7,4%) das puérperas tinham algum membro da família com história de 

depressão.

Na história familiar  de outra patologia  psiquiátrica,  143 (81,3%)  mulheres não tinha 

ninguém na família com qualquer tipo de problema psiquiátrico, mas 33 (18,7%) tinham 

alguém na família com outra patologia psiquiátrica que não fosse a depressão.

Os factores de risco, de acordo com o definido previamente, não foram identificados em 

97 (55,1%) mulheres, mas estavam presentes em 79 (44,9%).

3.4- Prevalência de depressão e mania

Ao analisarmos os resultados obtidos através do Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS) observamos que, como um todo, a amostra pontuou em média 2,9 (DP=4,565), 

nesta escala.

Na Escala de Avaliação de Mania Modificada (EAM-m) obtivemos um resultado médio 

global de 0,53 (DP=2,153).
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O número de mulheres com pontuações iguais ou superiores a 10 na EPDS, e de acordo 

com o critério anteriormente estabelecido, clinicamente deprimidas, foi de 27 (15,3%). 

Por  outro  lado  apenas  uma mulher  (0,6%) pontuou acima  de  13 na escala  EAM-m, 

considerando-se assim em mania (Quadro XIX).

     

     Quadro IX – Mulheres deprimidas ou maníacas de acordo com a EPDS e EAM-m

EPDS <10 >=10
N % N %

149 84,7 27 15,3
EAM-m <13 >=13

N % N %
175 99,4 1 0,6

.

3.5- Características das mulheres com psicopatologia identificada

Estudamos, em seguida,  as diferenças entre os grupos pontuando acima ou abaixo do 

ponto de corte na EPDS em relação às diferentes variáveis incluídas nesta investigação.

Para isso e, dado o reduzido número de casos, quando dividida a amostra nos diferentes 

sub-grupos de cada variável, recorremos à junção de alguns destes sub-grupos de modo a 

permitir uma adequada análise estatística.

Assim no estado civil, consideramos os grupos casados e outros (englobando as solteiras 

e  separadas/divorciadas);  na  proveniência  foram  consideradas  as  urbanas  e  outras 

(englobando as periféricas e rurais); no grau de instrução o menor grau (não escolarizadas 

e com instrução primária), e o maior grau (instrução secundária, média e superior); na 

profissão/ocupação, as empregadas e as desempregadas; no nível sócio-económico, mais 

alto  (classe  1,  2  e  3)  e  mais  baixo  (classe  4  e  5);  na  convivência,  com  o 

marido/companheiro e com outros; no suporte familiar, muito bom/bom e regular/mau; na 

reacção à gravidez, desejada e indesejada (independentemente da aceitação); na patologia 

médica  durante a gestação,  sem patologia  e com patologia  (englobando as  diferentes 
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patologias); nos antecedentes pessoais, sem antecedentes e com antecedentes (quer antes, 

quer durante a gravidez).  

Os resultados obtidos encontram-se descritos nos Quadros X, XI e XII.

Quadro X - Diferenças entre as mulheres identificadas como deprimidas e não deprimidas 

EPDS<10 EPDS>=10
N % N % χ² P

Cor da pele
Negra

Outras
145
   4

97,3
 2,7

26
  1

96,3
  3,7

0,086 0,769

Estado civil
Casadas

Outras
142

7
95,3

4,7
24

3
88,9
11,1

1,754 0,185

Proveniência
Urbana
Outras

27
122

18,1
81,9

6
21

22,2
77,8

0,252 0,615

Grau de instrução
Menor grau
Maior grau

54
95

36,2
63,8

13
14

48,1
51,9

1,374 0,241

Profissão
Empregadas

Desempregadas
115

34
77,2
22,8

19
8

70,4
29,6

0,584 0,445

Nível socio-económico
Mais alto

Mais baixo
56
93

37,6
62,4

9
18

33,3
66,7

0,177 0,674

Com quem vive
Marido / companheiro

Outros
109

40
73,2
26,8

22
5

81,5
18,5

0,833 0,361

Suporte familiar
Muito bom / bom

Regular / mau
131

18
87,9
12,1

24
3

88,9
11,1

0,200 0,886

Reacção à gravidez
Desejada

Indesejada
85
64

57,0
43,0

18
9

66,7
33,3

0,871 0,351

Eventos durante a gravidez
Não
Sim

54
95

36,2
63,8

8
19

29,6
70,4

0,438 0,508

Patologia médica na gravidez
Não
Sim

119
30

79,9
20,1

20
7

74,1
25,9

0,462 0,497

Tipo de parto
Eutócico
Distócico

49
100

32,9
67,1

12
15

44,4
55,6

1,348 0,246
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Pudemos observar uma diferença estatisticamente significativa nas variáveis antecedentes 

pessoais de depressão e  presença de critérios de risco. Assim as mulheres pontuando 

acima ou igual a 10 na EPDS apresentavam uma percentagem superior de antecedentes 

pessoais de depressão (37%) em relação àquelas com uma pontuação inferior (18,8%). 

Também as do primeiro grupo evidenciaram maior percentagem de presença de critérios 

de risco (66,7%), em relação à evidenciada pelo segundo grupo (40,9%).

Quadro XI - Diferenças entre as mulheres identificadas como deprimidas e não deprimidas (cont.)

EPDS<10 EPDS>=10
N % N % χ² P

Ant. pessoais de depressão
Não
Sim

121
28

81,2
18,8

17
10

63,0
37,0

4,495 0,034

Ant. depressão em gravidez anterior
Não
Sim

144
5

96,6
3,4

24
3

88,9
11,1

3,169 0,075

Ant. doença psicótica anterior
Não
Sim

146
3

98,0
2,0

26
1

96,3
3,7

0,294 0,588

Ant. familiares de depressão
Não
Sim

139
10

93,3
6,7

24
3

88,9
11,1

0,647 0,421

Outros ant. familiares psiquiátricos
Não
Sim

122
27

81,9
18,1

21
6

77,8
22,2

0,252 0,615

Presença de critérios de risco
Não
Sim

88
61

59,1
40,9

9
18

33,3
66,7

6,116 0,013

Também  o  primeiro  grupo  a  que  temos  vindo  a  referir-nos  (mulheres  deprimidas) 

apresentou um maior número de episódios depressivos – média de 1,1 – em relação ao 

segundo grupo (mulheres não deprimidas) com uma média de 0,6 (P=0,050).

Quadro XII - Diferenças entre as mulheres identificadas como deprimidas e não deprimidas (cont.)

EPDS<10 EPDS>=10
Média DP Média DP t P

Idade 25,6 7,296 26,0 7,416 0,246 0,806
Nº gravidezes 2,5 1,271 2,6 1,083 0,420 0,675
Nº filhos 2,1 1,283 2,1 1,412 0,048 0,962
Nº episódios depressivos 0,6 1,259 1,1 1,739 1,950 0,050
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No  Quadro  XIII  encontram-se  resumidos  as  relações  estatisticamente  significativas 

encontradas entre as diferentes variáveis estudadas. 

As mulheres mestiças mostraram provir principalmente de meio urbano (de facto 4 das 5 

mestiças provinham deste meio), todas elas eram de nível sócio-económico mais alto, 

sendo que 3 tinham antecedentes depressivos.

Quadro XIII – Relações estatísticas entre as variáveis estudadas
Cor E.civ. Prov. Instr. Prof. Soc-

e

C.viv

e

Sup. Reac

.

Event

.

Patol

.

Part

o

A.depr

.

D. 

Gr.

Psic.ant

.

Ant 

fam 

dep

Outros 

fam.

Risco

Cor 0,00
0

0,003 0,034

Estado civil 0,000 0,050 0,016

Proveniência 0,00

0

0,00
9

0,000 0,019

Grau de instrução 0,00

9

0,000 0,05
0

0,010 0,002

Profissão 0,001

Nível  socio-
económico

0,00

3

0,00

0

0,00

0

Com quem vive 0,00

0

0,00

1

Suporte familiar 0,05

0

Reacção  à 
gravidez

0,05

0

0,01

0

Eventos  durante 
a gravidez

Patologia  médica 
na gravidez

0,01

9

0,050

Tipo de parto

Ant.  pessoais  de 
depressão

0,03

4

0,000 0,009 0,000 0,000

Ant.  depressão 
em  gravidez 
anterior

0,01

6

0,000 0,047 0,050 0,001

Ant.  doença 
psicótica anterior

0,009 0,047 0,001 0,025

Ant.  familiares  de 
depressão

0,000 0,050 0,001 0,000

Outros  ant. 
familiares 
psiquiátricos

0,050 0,000

Presença  de 
critérios de risco

0,00

2

0,000 0,001 0,025 0,000 0,000

A maioria (78,9%) das mulheres casadas vivia com seu marido/companheiro e todas as 

não  casadas  viviam com outros  familiares.  Aquelas  que  eram casadas  tendiam a  ter 

gravidezes desejadas (60,2%) o que só acontecia em 30% das não casadas. Duas mulheres 

não casadas (20%) tinham antecedentes de depressão na gravidez anterior, sendo que no 

grupo das casadas apenas 6 (3,6%) tinham estes antecedentes.

As mulheres provenientes de meio urbano apresentavam níveis superiores de instrução 

(81,8%  de  nível  secundário  ou  superior)  em  relação  àquelas  provenientes  de  meio 

periférico e rural (57,3% dentro dos mesmos níveis) e tinham também um nível sócio-
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económico mais alto (93,9% de nível 1,2 ou 3) em relação às segundas (75,5% dentro dos 

mesmos níveis).

Em contrapartida observou-se nas mulheres periféricas e rurais uma maior percentagem 

de patologia médica na gravidez (24,5%) do que nas mulheres urbanas (6,1%).

As mulheres  mais  instruídas,  para  além de provirem de áreas  urbanas,  como vimos, 

tendiam a  pertencer  a  classes  sociais  superiores  (53,2% dentro  das  classes  1,2  e  3) 

enquanto  que,  nas  menos  instruídas,  era  prevalente  a  inserção  em  classes  sociais 

inferiores  (89,6% nas  classes  4  e  5).  Cerca  de  91,7% das  mulheres  mais  instruídas 

consideravam ter um bom suporte social, enquanto que este só era referido em 82,1% das 

mulheres  menos  instruídas.  Uma  gravidez  desejada  era  também  mais  frequente  no 

primeiro grupo (66,1%) do que no segundo (46,3%).

Cerca de 80,6% das mulheres empregadas viviam com os seus maridos/companheiros; a 

percentagem das desempregadas vivendo com estes foi apenas de 54,8%.

Como vimos, a percentagem de patologia médica na gravidez variava de acordo com a 

proveniência urbana, periférica e rural, mas observou-se também que as mulheres com 

patologia médica durante a gravidez revelavam uma maior percentagem de familiares 

com antecedentes psiquiátricos (29,7%) em relação as mulheres sem patologia médica 

durante a gravidez (15,8%).

Também em 21,1% das mulheres com antecedentes de depressão, foi possível identificar 

antecedentes familiares depressivos que só estiveram presentes em 3,6% das mulheres 

sem antecedentes de depressão. Para além disso 25% das mulheres com depressão na 

gravidez anterior tinham antecedentes familiares de depressão, só revelados em 6,5% das 

mulheres sem antecedentes de depressão em gravidezes prévias.

Três das quatro mulheres com doença psicótica prévia tinha também antecedentes de 

depressão, concretamente tinham apresentado depressão durante a gravidez anterior. Duas 

mulheres deste mesmo grupo tinham antecedentes familiares de depressão.
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No Quadro XIV descrevem-se as diferenças encontradas, quanto à idade, nos diferentes 

sub-grupos, em que é possível dividir a amostra, através das variáveis estudadas.

Quadro XIV – Diferenças de idade entre as variáveis estudadas
Idade

N Média DP t P
Cor da pele

Negra
Outras

                  
                  171 
                      5

                   25,
6 

28,8
7,323
6,016

0,970 0,334

Estado civil
Casadas

Outras

                 166
10 25,7

25,6
7,015

11,510
0,036 0,971

Proveniência
Urbana
Outras

33
143

26,5
25,5

7,921
7,157

0,754 0,452

Grau de instrução
Menor grau
Maior grau

67
109

26,5
25,2

8,076
6,757

1,200 0,232

Profissão
Empregadas

Desempregadas
134
42

27,3
20,4

7,017
5,436

5,895 0,000

Nível socio-económico
Mais alto

Mais baixo
65

111
27,0
24,9

7,473
7,100

1,913 0,057

Com quem vive
Marido / companheiro

Outros
131
45

27,4
20,8

6,732
6,706

5,644 0,000

Suporte familiar
Muito bom / bom

Regular / mau
155
21

25,6
26,6

7,385
6,674

0,626 0,532

Reacção à gravidez
Desejada

Indesejada
103
73

25,2
26,4

6,375
8,414

1,138 0,257

Eventos durante a gravidez
Não
Sim

62
114

26,2
25,4

8,184
6,786

0,642 0,522

Patologia médica na gravidez
Não
Sim

139
37

25,4
26,9

7,213
7,576

1,111 0,268

Tipo de parto
Eutócico
Distócico

61
115

24,1
26,5

7,243
7,206

2,163 0,032

Ant.pessoais de depressão
Não
Sim

138
38

25,7
25,8

7,326
7,276

0,077 0,938

Ant. depressão em gravidez anterior
Não
Sim

168
8

25,5
29,1

7,245
7,989

1,370 0,172

Ant. doença psicótica anterior
Não
Sim

172
4

25,7
25,6

7,260
9,983

0,050 0,960

Ant. familiares de depressão
Não
Sim

163
13

25,7
25,7

7,368
6,562

0,005 0,996

Outros ant. familiares psiquiátricos
Não
Sim

143
33

25,6
26,1

7,363
7,085

0,357 0,722

Presença de critérios de risco
Não
Sim

97
79

26,0
25,3

7,286
7,330

0.661 0,510

As  mulheres  empregadas  mostraram  ser  em  média  7  anos  mais  velhas  do  que  as 

desempregadas sendo esta diferença estatisticamente significativa. Também as mulheres 

com um nível sócio-económico mais alto evidenciaram ser mais velhas do que aquelas 
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com um nível mais baixo, assim como aquelas que viviam com o marido/companheiro 

eram mais velhas do que as que viviam com outros familiares.

As mulheres  que tiveram um parto eutócico evidenciaram ser cerca de 2,5 anos,  em 

média, mais jovens do que as tiveram um parto distócico, diferença também significativa, 

sob o ponto de vista estatístico.

Os quadros XV e XVI resumem as diferenças encontradas no número de gravidezes e no 

número de filhos de acordo com as variáveis estudadas e já referidas acima.

Quadro XV – Diferenças no número de gravidezes entre as variáveis estudadas
Nº gravidezes

N Média DP t P
Cor da pele

Negra
Outras

171
5

2,5
2,6

1,238
1,516

0,182 0,856

Estado civil
Casadas

Outras

166
10

2,5
2,3

1,239
1,337

0,523 0,602

Proveniência
Urbana
Outras

33
143

2,3
2,5

1,190
1,254

0,854 0,394

Grau de instrução
Menor grau
Maior grau

67
109

2,9
2,3

1,229
1,200

3,138 0,002

Profissão
Empregadas

Desempregadas

134
42

2,8
1,6

1,191
0,938

5,912 0,000

Nível socio-económico
Mais alto

Mais baixo

65
111

2,4
2,5

1,250
1,241

0,439 0,661

Com quem vive
Marido / companheiro

Outros

131
45

2,8
1,5

1,149
0,944

6,984 0,000

Suporte familiar
Muito bom / bom

Regular / mau

155
21

2,5
2,8

1,239
1,261

1,030 0,305

Reacção à gravidez
Desejada

Indesejada

103
73

2,3
2,7

1,149
1,333

2,178 0,031

Eventos durante a gravidez
Não
Sim

62
114

2,5
2,5

1,197
1,270

0,127 0,899

Patologia médica na gravidez
Não
Sim

139
37

2,5
2,6

1,235
1,274

0,818 0,414

Tipo de parto
Eutócico
Distócico

61
115

2,3
2,6

1,236
1,231

1,862 0,064

Ant.pessoais de depressão
Não
Sim

138
38

2,6
2,3

1,226
1,296

1,033 0,303

Ant. depressão em gravidez anterior
Não
Sim

168
8

2,5
3,0

1,242
1,195

1,167 0,245

Ant. doença psicótica anterior
Não
Sim

172
4

2,5
3,0

1,240
1,414

0,814 0,417

Ant. familiares de depressão
Não
Sim

163
13

2,5
2,8

1,253
1,091

0,811 0,418

Outros ant. familiares psiquiátricos
Não
Sim

143
33

2,5
2,7

1,243
1,237

1,011 0,314

Presença de critérios de risco
Não
Sim

97
79

2,5
2,5

1,225
1,268

0,426 0,671
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Observamos uma média superior, estatisticamente significativa no número de gravidezes 

e de filhos de acordo com o grau de instrução (sendo que as mais instruídas engravidaram 

menos vezes e tiveram menos filhos), com a profissão (as empregadas a evidenciar um 

maior  número  de  gravidezes  e  filhos),  com  o  facto  de  viveram  com  um 

marido/companheiro  (estas  com um maior  número  de  gravidezes  e  filhos)  e  com a 

reacção à gravidez (aqui, aquelas com maior número de gravidezes e filhos tenderam a 

aceitar pior a gravidez do que aquelas com um menor número de gravidezes e filhos).

Quadro XVI - Diferenças no número de filhos entre as variáveis estudadas
Nº filhos

N Média DP t P
Cor da pele

Negra
Outras

171
5

2,1
2,2

1,303
1,303

0,200 0,842

Estado civil
Casadas

Outras

166
10

2,1
2,0

1,292
1,490

0,213 0,832

Proveniência
Urbana
Outras

33
143

1,9
2,1

1,223
1,318

0,714 0,476

Grau de instrução
Menor grau
Maior grau

67
109

2,5
1,9

1,340
1,223

3,093 0,002

Profissão
Empregadas

Desempregadas

134
42

2,3
1,4

1,297
1,060

4,056 0,000

Nível socio-económico
Mais alto

Mais baixo

65
111

2,0
2,1

1,242
1,337

0,304 0,761

Com quem vive
Marido / companheiro

Outros

131
45

2,4
1,3

1,278
0,986

5,255 0,000

Suporte familiar
Muito bom / bom

Regular / mau

155
21

2,0
2,4

1,286
1,395

1,112 0,268

Reacção à gravidez
Desejada

Indesejada

103
73

1,8
2,5

1,205
1,334

3,494 0,001

Eventos durante a gravidez
Não
Sim

62
114

2,1
2,1

1,377
1,261

0,450 0,653

Patologia médica na gravidez
Não
Sim

139
37

2,0
2,2

1,307
1,278

0,831 0,407

Tipo de parto
Eutócico
Distócico

61
115

1,9
2,2

1,393
1,244

1,245 0,215

Ant.pessoais de depressão
Não
Sim

138
38

2,2
1,8

1,330
1,159

1,147 0,150

Ant. depressão em gravidez anterior
Não
Sim

168
8

2,1
2,1

1,301
1,356

0,088 0,930

Ant. doença psicótica anterior
Não
Sim

172
4

2,1
2,8

1,300
1,258

1,035 0,302

Ant. familiares de depressão
Não
Sim

163
13

2,1
2,0

0,309
1,224

0,245 0,807

Outros ant. familiares psiquiátricos
Não
Sim

143
33

2,1
2,0

1,306
1,286

0,565 0,573

Presença de critérios de risco
Não
Sim

97
79

2,2
2,0

1,320
1,275

0,901 0,369

Ao analisarmos o número de episódios  depressivos ao longo da vida,  referidos pelas 

inquiridas,  de  acordo  com  as  mesmas  variáveis  (Quadro  XVII)  observamos  que  as 

mulheres provenientes de áreas urbanas apresentaram em média um maior número de 

episódios depressivos quando comparadas com aquelas provenientes de áreas periféricas 
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e rurais. Do mesmo modo as que referiram mais eventos durante a gravidez apresentaram 

uma maior  média  de  episódios  depressivos,  bem como aquelas  com antecedentes  de 

depressão em gravidez anterior, antecedentes de doença psicótica prévia,  antecedentes 

familiares de depressão e presença de critérios de risco de depressão puerperal.  Todas 

estas diferenças revelaram ser estatisticamente significativas.

Quadro XVII - Diferenças no número de episódios depressivos entre as variáveis estudadas

Nº episódios depressivos
N Média DP t P

Cor da pele
Negra
Outras

171
5

0,6
1,6

1,333
1,816

1,604 0,110

Estado civil
Casadas

Outras

166
10

0,6
0,7

1,348
1,494

0,125 0,900

Proveniência
Urbana
Outras

33
143

1,1
0,5

1,720
1,237

2,109 0,036

Grau de instrução
Menor grau
Maior grau

67
109

0,6
0,7

1,390
1,334

0,160 0,873

Profissão
Empregadas

Desempregadas

134
42

0,7
0,5

1,395
1,214

0,679 0,498

Nível socio-económico
Mais alto

Mais baixo

65
111

0,8
0,5

1,456
1,284

1,260 0,209

Com quem vive
Marido / companheiro

Outros

131
45

0,6
0,7

1,376
1,293

0,236 0,814

Suporte familiar
Muito bom / bom

Regular / mau

155
21

0,6
1,0

1,272
1,829

1,448 1,149

Reacção à gravidez
Desejada

Indesejada

103
73

0,7
0,5

1,337
1,375

0,937 0,350

Eventos durante a gravidez
Não
Sim

62
114

0,2
0,9

0,711
1,552

3,128 0,002

Patologia médica na gravidez
Não
Sim

139
37

0,7
0,6

1,364
1,323

0,405 0,686

Tipo de parto
Eutócico
Distócico

61
115

0,5
0,7

1,361
1,349

0,879 0,381

Ant. pessoais de depressão
Não
Sim

138
38

0,0
3,0

Ant. depressão em gravidez anterior
Não
Sim

168
8

0,5
4,3

1,115
0,707

9,461 0,000

Ant. doença psicótica anterior
Não
Sim

172
4

0,6
2,8

1,300
2,061

3,228 0,001

Ant. familiares de depressão
Não
Sim

163
13

0,5
2,4

1,172
2,142

5,150 0,000

Outros ant. familiares psiquiátricos
Não
Sim

143
33

0,6
0,9

1,328
1,452

1,089 0,278

Presença de critérios de risco
Não
Sim

97
79

0,0
1,4

O  Quadro  XVIII  consiste  numa  tabela  de  correlações  entre  as  variáveis  contínuas 

estudadas,  onde  é  possível  encontrar  uma  correlação  positiva,  estatisticamente 

significativa entre a idade e o número de gravidezes e de filhos e da pontuação total no 

EPDS e o número de episódios depressivos.
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Quadro XVIII – Correlações entre as variáveis contínuas estudadas

 Idade EPDS total Nº gravidezes Nº filhos
Nº episódios 
depressivos

Idade
 
 

Correlação Pearson 1 -,029 ,790(**) ,719(**) ,056
Sig. (2-tailed)  ,703 ,000 ,000 ,458
N 176 176 176 176 176

EPDS total
 
 

Correlação Pearson -,029 1 -,022 -,043 ,170(*)
Sig. (2-tailed) ,703  ,775 ,572 ,024
N 176 176 176 176 176

Nº gravidezes
 
 

Correlação Pearson ,790(**) -,022 1 ,770(**) ,000
Sig. (2-tailed) ,000 ,775  ,000 1,000
N 176 176 176 176 176

Nº filhos
 
 

Correlação Pearson ,719(**) -,043 ,770(**) 1 -,045
Sig. (2-tailed) ,000 ,572 ,000  ,557
N 176 176 176 176 176

Nº Episódios 
depressivos
 
 

Correlação Pearson ,056 ,170(*) ,000 -,045 1
Sig. (2-tailed) ,458 ,024 1,000 ,557  
N 176 176 176 176 176
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4- Discussão 

Dos resultados colhidos através da entrevista e escalas aplicadas, salientamos como mais 

pertinentes os seguintes: 

No que respeita à idade, os resultados deste estudo mostram que as puérperas da nossa 

amostra tinham uma idade mínima 14 anos e máxima de 45 anos, sendo a média de idades 

de 25,7 anos. Em Angola é frequente encontrar adolescentes dos 14 aos 18 anos que 

acabaram de viver a sua primeira gestação, que representaram 11,9% da nossa amostra. 

A gravidez  na adolescência  tem sido descrita  como um factor  de risco  para a  DPP, 

(Toutman and Cutrona,  1990;  Deal  e Holt,  1998).  Avaliando mães adolescentes com 

idades entre 14 e 18 anos, Robertson, Grace  et al., (2004), demonstraram uma taxa de 

depressão de aproximadamente 26%. 

No estudo realizado por Szigethy e Ruiz (2001), também em adolescentes, verificaram 

uma prevalência de depressão entre 16% e 44%, quase duas vezes mais elevada do que 

nas gestantes adultas, o que pode estar relacionado com a falta de maturidade afectiva e 

de relacionamentos estáveis nessas pacientes, bem como o facto de grande parte delas 

terem que abandonar seus estudos em razão da maternidade. 

A idade muito avançada da puérpera, também tem sido referida como sendo um factor de 

risco (Hopkins, Marcus e Campbell, 1984; Wisner et al., 1999).

Relativamente a cor da pele, 97,2% das puérperas eram negras; 2,8% mestiças; não sendo 

contabilizada  nenhuma mulher  branca.  Estes  resultados  não  nos  surpreendem já  que 

estamos a estudar mulheres puérperas em Angola, país Africano, em que, a maioria das 
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mulheres, são negras. É também, mais provável que as mulheres brancas e mestiças, com 

melhores  condições  sócio-económicas,  procurem  fazer  os  seus  partos  nas  clínicas 

privadas, muitas vezes, com melhores condições. 

Se tivermos em conta os vários estudos por nós consultados, deixa-nos dúvidas o estudo 

de Deal e Holt (1998), que encontraram a depressão das puérperas associada com a cor 

negra.  Embora  não  seja  contabilizada  nenhuma  mulher  de  cor  branca  na  nossa 

investigação,  a restante literatura por nós consultada,  referencia que os transtornos de 

humor no puerpério, parecem ser comuns em todos os grupos étnicos e culturais, tal como 

evidenciaram Posmontier and Horowitz (2004). 

Quanto ao estado civil,  94,3% eram casadas ou viviam em união de facto, 3,4% eram 

mães solteiras e 2,3% divorciadas; não foi encontrada nenhuma viúva. É mais provável 

que as mulheres que vivem com os seus parceiros engravidem e cheguem ao parto com 

maior segurança do que as solteiras e as divorciadas. Estas últimas, muitas vezes, não 

chegam ao parto,  com o receio de serem maltratadas ou estigmatizadas,  sobretudo as 

residentes em zonas periféricas e rurais, onde os hábitos culturais tradicionais são mais 

fortes. 

Foi demonstrado que, não apenas a harmonia marital predizia a harmonia pós-parto, como 

também, as mães não casadas, e solteiras,  estavam em risco de sofrer de DPP (Pfost, 

Stevens & Lum, 1990; Zlotnick et al., 2001), embora isso não tenha sido evidente neste 

estudo.

 No que toca a proveniência das puérperas, 78,4% era proveniente das zonas periféricas, 

18,8% residia em áreas urbanas e 2,8% proveniente das zonas rurais. O maior número de 

puérperas provenientes da periferia justifica-se, visto ser um hospital de referência, com 

atendimento gratuito.  Por outro lado,  na periferia  encontramos um grande número de 

famílias de classe média/baixa, provenientes de outras províncias, que aí acorreram na 

altura do conflito armado, trazendo seus hábitos e costumes, e estas procuram mais o 

hospital  de  referência  para  realizarem seus  partos,  apesar  de  haver  centros  materno-
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infantis nos seus bairros. Ainda é notória a fraca cobertura sanitária que se faz sentir em 

alguns bairros da periferia o que leva à sobrecarga da maternidade central.

    

O pequeno número de mulheres, vindas das áreas rurais, justifica-se pela distância que 

tem que percorrer, chegando a este hospital apenas os casos complicados, e porque muitos 

dos partos nas áreas rurais ainda são realizados em casa da parturiente por uma anciã ou 

pela parteira tradicional. 

No que se refere ao grau de instrução das mulheres inquiridas, observamos que, entre 

outros resultados, 6,3% das puérperas não sabiam ler nem escrever e apenas 2,3% tinham 

frequentado ou concluído o ensino superior.

Num país em que quase todas as infra-estruturas foram destruídas pela guerra, que durou 

aproximadamente  30  anos,  acrescida  da  fuga  de  quadros  para  o  exterior,  a  própria 

condição  da  mulher,  que  nos  meios  suburbanos  ainda  é  obrigada  aos  cuidados 

domésticos,  como  cuidar  dos  filhos  e  outros,  era  de  esperar  um  baixo  nível  de 

escolaridade das mulheres e um reduzido número das que atingem o ensino superior, 

como foi, de facto, observado.

Apesar de não ser encontrado por nós, Pfost, Stevens and Lum, (1990), referiram que 

mulheres com baixa educação estavam particularmente em risco de desenvolver a DPP. 

Um outro estudo, refere que, o nível educacional não tem apresentado uma associação 

consistente com a ocorrência da depressão pós-parto (Romito et al., 1999).

Quanto à profissão/ocupação das mulheres estudadas, 22,7% eram funcionárias públicas, 

26,7% trabalhadoras  por  conta  própria,  26,7% vendedoras  ambulantes  e  as  restantes 

23,9% não se ocupavam com nada que fosse remunerado (desempregadas/domésticas).

Podemos concluir que mais de metade das mulheres inquiridas não encontra um emprego 

regular,  vivendo  na  quase  total  dependência  do  parceiro,  ocupando-se  de  pequenas 

vendas,  em regime  ambulante  e  tarefas  domésticas.  Assim,  a  mulher  vivendo nestas 

condições,  dificilmente  consegue  tomar  qualquer  decisão  autónoma  em  relação  ao 
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parceiro,  seja  em  que  condições  for,  submetendo-se  frequentemente  a  todo  tipo  de 

pressões psicológicas.

 

Mulheres que recentemente experimentaram eventos stressantes, como perda de emprego, 

são citadas como estando em risco de desenvolver DPP (O’Hara e Swain 1996, Beck 

2001, Robertson, Grace et al; 2004). 

O estatuto sócio-económico, ao ser avaliado através da utilização da escala de Graffard, 

evidenciou que, cerca de 50% das puérperas da nossa amostra eram da classe 4 ou seja de 

nível  sócio-económico  médio-baixo,  29,5% de  nível  médio,  12,5% de  nível  baixo  e 

apenas 1,1% das puérperas era do nível sócio-económico alto.

Num país como Angola que perdeu vários anos com a guerra, infra-estruturas em fase de 

construção ou de recuperação e  os níveis  ainda elevados de analfabetismo,  deixaram 

como  legado  um  nível  sócio-económico  médio  baixo  ou  mesmo  baixo  nas  suas 

populações. Acresce, ainda, o facto da colheita ter sido efectuada num hospital público, 

em que os custos não são comparticipados pelo utente e onde a maioria das pessoas sem 

grandes recursos acorrem.

Os resultados por nós encontrados coincidem com os encontrados por Da-Silva, Moraes-

Santos et al. (1998;), no seu estudo sobre a renda familiar das puérperas no Brasil.

Os estudos realizados por Beck (2001) e Robertson, Grace et al. (2004), consideraram o 

nível sócio-económico como um fraco factor de risco para a DPP, embora isto não tenha 

sido evidenciado no presente estudo. 

Quanto  à  convivência,  cerca  de  três  quartos  das  puérperas  vivia  com  os  seus 

maridos/companheiros, 17% com os progenitores e 8% residia com outros familiares ou 

amigos.  

Problemas de relacionamento no lar das mulheres da nossa amostra foram notados em 

25,6%. Tem-se, evidenciado uma associação entre a ocorrência da depressão pós-parto e 
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o pouco suporte oferecido pelo parceiro ou por outras pessoas com quem a mãe mantém 

relacionamento (Brown  et al., 1994, Romito, Saurel-Cubizolles e Lelong, 1999, Beck, 

2002).

Quanto ao suporte familiar ou social oferecido às mulheres puérperas, 88% consideraram 

ser bom, ou muito bom, 9,1% regular e 2,8% referiram-no como mau. 

Neste estudo, as mulheres com suporte regular e mau, tendiam a viver com outras pessoas 

que não são seus maridos ou parceiros, o que as coloca em risco para a DPP, de acordo 

com os estudos realizados por Nielsen Forman, Videbech  et al., (2000), Beck (2001) e 

Boyce e Hickey (2005), quando afirmam que, o suporte social inadequado e a relação 

precária com o cônjuge parecem ser consistentes factores de risco.

Ao avaliar  o número de gravidezes,  predominaram as multigestas  com quatro e mais 

gravidezes  33%, seguidas  pelas primigestas  com 31,3%, as que acabavam de viver a 

segunda gestação totalizaram 20,5% dos casos,  representando as  de terceira  gestação 

15,3%. 

O  elevado  número  de  gravidezes  das  puérperas  da  nossa  amostra,  muitas  vezes 

indesejadas,  surgem muitas  vezes  por  falta  de  boa  informação  sobre  os  métodos  de 

planeamento familiar sobretudo no meio rural, muitas vezes sem se ter em conta os riscos 

que dai advêm. Por outro lado, em muitas famílias angolanas a gravidez é procurada de 

todas  as  maneiras,  com ou  sem condições  económicas,  “ela  tem que  vir”,  para  dar 

continuidade à família e todos unirão esforços para cuidar do novo membro da família; 

esse reforço positivo permite a futura mãe encarar a maternidade com segurança. Por 

conseguinte,  uma  família  ou  um  casal  em  que  não  se  engravida  recebe  pouca 

consideração por parte de ambas as famílias e mesmo da comunidade em que vivem, 

(questionando  a  saúde  reprodutiva  de  ambos)  sofrendo,  com  isso,  grandes  pressões 

psicológicas.  

O número de filhos acompanha, obviamente, o número de gravidezes. Assim, 39,7% das 

puérperas tinham apenas um filho, 23,3% quatro ou mais filhos, 18,2% dois filhos, 13,1% 
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três filhos e as restantes 5,7% não tinham nenhum filho, tendo perdido a criança durante 

ou após o parto. 

A elevada paridade e as dificuldades na lactação podem também, influenciar o surgimento 

da patologia  afectiva  pós-parto  (Miller,  2002;  Schmiege  e  Russo,  2005;  Ryan  et al., 

2005). No nosso caso, pensamos que esse factor dependerá do suporte do companheiro e 

familiares que é fornecido à puérpera, o que está de acordo com o estudo realizado por 

Robertson, Grace  et al. (2004), que não considera a paridade como um factor de risco 

para a DPP.

 

A  maioria  das  mulheres  da  nossa  amostra  (58,5%)  referiu  a  última  gravidez  como 

desejada; para 39,2% delas a gravidez foi indesejada sendo contudo bem aceite e 2,3% 

manifestaram dificuldades em aceita-la. Esta atitude é frequente em mulheres angolanas, 

sobretudo quando existem poucos recursos e quando o parceiro não assume a paternidade.

Beck em 2001 referiu, no seu estudo, que gravidez não desejada ou não planeada constitui 

um factor de risco para a DPP. Consideramos que,  o facto de não encontrarmos esta 

relação, se deve a que embora num grande número de casos a gravidez não fosse desejada 

esta acabou por ser aceite, diminuindo assim o impacto negativo sobre a mulher.

Um grande número de puérperas (64,8%) identificou acontecimentos de vida indutores de 

stress durante a gravidez. 

Acontecimentos de vida stressantes durante a gravidez ou após o parto, tais como relação 

marital problemática e falta suporte social, tornam a mulher propensa ao desenvolvimento 

da DPP (Romito et al., 1994; Wisner, Parry et al., 2002; Robertson, Grace et al., 2004).  

No que toca a patologia médica durante a gravidez, 79% negaram a sua ocorrência, 8% 

referiram malária,  outros 8% hipertensão arterial  (HTA), 0,6% anemia,  e 4,5% outras 

patologias. A malária tem sido referenciada como sendo uma das principais causas de 

morbimortalidade materno-infantil nos países subsarianos, e Angola não foge a regra. A 
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HTA, a anemia e as patologias devidas ao deficiente saneamento básico têm preocupado 

as autoridades sanitárias, no sentido de prestar melhores condições de vida às populações. 

Um estudo realizado em Dar-es-Salaam, Tanzânia, no hospital nacional de Muhimbili, 

por  Ndosi  e  Mtawali  (2002),  concluiu  que  as  psicoses  orgânicas  agudas  são  com 

frequência  causadas  pelas  bactérias,  vírus,  parasitas,  pela  febre  elevada,  incluindo as 

toxinas libertadas. E neste estudo, a malária constituiu a principal patologia das mulheres 

sofrendo de infecções.

Na nossa amostra, 34,7% das mulheres tiveram um parto eutócico e 65,3% tiveram várias 

complicações  durante  o  parto,  como:  parto  prolongado,  apresentações  anómalas  e 

hemorragias  ou  parto  por  cesariana.  Muitas  mulheres,  principalmente  das  zonas 

periféricas e rurais, permanecem em suas casas sem acompanhamento obstétrico durante a 

gestação, podendo assim justificar-se este achado. 

As complicações no parto e cesariana têm sido referenciadas por vários autores como 

sendo factores de risco para ocorrência da doença afectiva pós-parto (Brown et al., 1994; 

Cooper  e  Murray,  1995;  Reading  e  Reynolds,  2001;  Robertson,  Grace  et al.,  2004; 

Botega, 2006), embora na nossa amostra isto não fosse evidente. 

Nos antecedentes pessoais, 78,4% das puérperas negaram qualquer sintoma depressivo ou 

depressão clinicamente diagnosticada, 6,3% tiveram sintomas depressivos ou depressão 

antes da última gravidez e 15,3% relataram sintomas depressivos ou depressão durante a 

última gestação. 

A história prévia de doença psiquiátrica, ou de problemas psicológicos prévios da mãe, 

incluindo  os  blues,  parecem predizer  a  ocorrência  de  depressão  pós-parto,  tal  como 

diferentes autores têm vindo a referir  (Cutrona e Troutman, 1986;  Beck  et al.,  1992; 

Klaus et al., 2000; Bloch et al., 2003). O presente estudo confirma estas afirmações pois 

as doentes identificadas  com DPP apresentavam significativamente mais  antecedentes 

pessoais de depressão do que as não deprimidas. 
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Em gravidezes  e  partos  anteriores,  95,5% das  mulheres  da  nossa  amostra,  negaram 

qualquer sintoma ou quadro depressivo, mas 4,5% delas referiu estes sintomas. Um dos 

mais importantes e significativos factores de risco para a patologia afectiva pós-parto, tem 

sido a história de depressão em gravidezes anteriores (Beck, 2001; Johnstone, Boyce et 

al., 2001; Josefsson, Angelsioo et al., 2002).

Relativamente ao número de episódios depressivos anteriores vivenciados pelas mulheres 

da nossa amostra, 78,4% não relataram nenhum episódio depressivo, 6,8% referiram três 

episódios e 0,6% relataram seis episódios. As doentes deprimidas relataram um maior 

número médio de episódios depressivos anteriores do que as não deprimidas.

Apesar  de  na  bibliografia  consultada  não  encontrarmos  o  número  de  episódios 

depressivos como factor de previsão para a prever a ocorrência desta patologia, aquela 

mesma bibliografia, refere que a história de episódios depressivos, anteriores ou durante a 

última gestação é um importante factor para o surgimento da patologia afectiva pós-parto 

(Wisner, Parry et al., 2002; Robertson, Grace et al., 2004).  

Não observamos antecedentes de patologia psicótica, em 97,7% da nossa amostra, mas 

2,3% das mulheres referiu ter sofrido algum episódio, deste tipo, ao longo da vida. Nem 

todas as mulheres aceitam relatar estes antecedentes, temendo que as outras puérperas se 

apercebam, mesmo sabendo que a informação é manipulada confidencialmente. 

Deverá  manter-se  uma  maior  vigilância  sobre  as  puérperas  com esses  antecedentes, 

porque, estudos prospectivos têm demonstrado que a maioria das mulheres com psicose 

puerperal,  apresenta,  com  maior  probabilidade,  perturbações  afectivas  bipolares,  nas 

gestações posteriores (Kumar, 1994; Okano, Nomura et al., 1998; Robling, Paykel et al., 

2000). 

Em 92,6% das mulheres, não foi referido qualquer antecedente familiar  de depressão, 

enquanto que, 7,4% delas, afirmou ter alguém na família com história daquela patologia. 

Os estudos realizados por Klaus et al., (2000) e Wisner, Parry et al., (2002), destacaram a 
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história familiar de depressão, como factor que aumenta a probabilidade para ocorrência 

da depressão pós-parto.  

A história familiar de outras patologias psiquiátricas, para além da depressão, foi referida 

por 18,7% das puérperas. A história familiar de um transtorno mental também tem sido 

descrito, como sendo um factor de risco para a patologia afectiva pós-parto (Robertson, 

Grace et al., 2004). 

Muitas  mulheres  angolanas,  não  referem  com  à  vontade  os  seus  antecedentes 

psiquiátricos,  pessoais  ou familiares  temendo estigmatização  e  a  vergonha da doença 

mental, o que poderá, de algum modo, justificar a inexistência de diferenças na nossa 

amostra.

Os principais factores de risco, encontrados na literatura, estavam presentes em 44,9% das 

mulheres. Quase metades das mulheres da nossa amostra tiveram, assim, diversos factores 

de risco. Parece-nos que o suporte alargado que as mulheres angolanas recebem das suas 

famílias  e  da  comunidade  em  que  vivem,  serve  de  factor  protector  para  a  doença 

psiquiátrica  pós-parto.  Mesmo  assim  foi  possível  identificar  um  número 

significativamente superior de factores de risco no grupo das mulheres deprimidas, em 

relação as não deprimidas.

Por  outro  lado,  muitas  mulheres  que  referiram estes  factores,  não  procuraram ajuda 

médica  ou  se  a  procuram,  fizeram-no  tarde,  perdendo  tempo  com  os  curandeiros 

tradicionais. 

Como  vimos,  com  a  aplicação  da  Edinburgh  Postnatal  Depression Scale (EPDS), 

observamos que, como um todo, a amostra pontuou, em média, 2,9. 

O número de mulheres com pontuação igual ou superior a 10 na EPDS, e de acordo com 

o critério anteriormente estabelecido, clinicamente deprimidas, foi de 27 (15,3%).
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 Este ponto de corte de (≥9/10) é referido como ideal por vários autores e realidades 

culturais  como:  na Itália  (Carpiniello  et al.,  1997),  Tailândia  (Affonso  et al.,  2000), 

Guiana (Affonso et al., 2000) e Nigéria (Adewuya et al., 2005).  

Diferentes autores encontraram valores oscilando entre 0% à 60% na prevalência da DPP 

(O’Hara e Swain, 1996; Josefsson et al., 2001; Adewuya et al., 2005; Boyce e Hickey, 

2005). 

Os nossos resultados aproximam-se dos de Adewuya et al., (2005) na Nigéria (14,6%), 

Augusto et al., (1996) em Portugal (16,1%) e Kumar et al., (2004) também em Portugal 

(29,2). 

Com a aplicação da  Escala de Avaliação de Mania Modificada (EAM-m), apenas uma 

mulher, pontuou acima de 13, considerando-se, assim, em mania. 

Estes resultados coincidem com os dados habitualmente encontrados sobre a incidência 

desse quadro (inferior ao das outras patologias mentais do puerpério) que é de dois a 

quatro casos em cada mil partos (Brockington, Cernik et al., 1981; Bloch et al., 2003).

As mulheres pontuando acima ou igual a 10 na EDPS apresentavam uma percentagem, 

superior  de antecedentes  pessoais  de depressão (37%),  em relação  àquelas  com uma 

pontuação inferior (18,8%).

Também as do primeiro grupo evidenciaram maior percentagem de presença de critérios 

de risco (66,7%), em relação à evidenciada pelo segundo grupo (40,9%). 

Estes resultados confirmam o que por nós foi encontrado na literatura: antecedentes de 

depressão na mulher, acrescidos a outros factores de risco, aumentam a probabilidade de 

ocorrência de depressão pós-parto (Bloch et al., 2005; Schmiege e Russo, 2005; Boyce e 

Hickey, 2005; Botega, 2006).

O grupo de mulheres pontuando igual ou acima de 10 (mulheres deprimidas) apresentou 

um maior número de episódios depressivos em relação ao segundo grupo (mulheres não 
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deprimidas).  A literatura  estabelece  que,  a  história  de  transtorno  psiquiátrico  prévio, 

sintomas depressivos ou disforia pré-menstrual poderão estar associados à ocorrência de 

depressão pós-parto (Bloch et al., 2005; Smith e Jaffe, 2007), e de acordo com o Instituto 

Nacional de Saúde Mental (EUA), as mulheres com história anterior de DPP apresentam 

50% de probabilidade de recorrência (Neill, 1999), estando assim, em concordância com 

os nossos resultados.

É de referir que, durante a entrevista, nos foi possível saber que as mulheres mestiças 

mostraram provir principalmente do meio urbano (de facto 4 das 5 mestiças provinham 

deste meio), todas elas eram de nível sócio-económico mais alto, sendo que 3 tinham 

antecedentes depressivos. 

O reduzido número de mulheres mestiças não nos permite fazer uma análise exaustiva, 

mas sabemos,  através  da literatura  consultada,  que  a  depressão é  mais  frequente nas 

grandes  cidades,  em que os  hábitos  são mais  ocidentalizados  (onde  o estilo  de  vida 

propicia  a  um  stress maior),  do  que  nas  zonas  periféricas  e  rurais  onde  o  suporte 

psicológico e instrumental fornecido à puérpera, tende a alivia-las desse stress, tal como 

descrito por Halbreich (2005) e Smith e Jaffe (2007).

Verificou-se que 78,9% das mulheres casadas vivia com seu marido/companheiro e todas 

as  não  casadas  viviam  com outros  familiares  ou  amigos.  As  casadas  tendiam a  ter 

gravidezes desejadas, o que só acontecia em (30%) das não casadas. 

Acresce  que  20%  das  mulheres  não  casadas  tinham  antecedentes  de  depressão  na 

gravidez  anterior,  sendo  estes  antecedentes  referidos  apenas  por  3,6% das  mulheres 

casadas. Vários estudos têm demonstrado que a falta de apoio oferecido pelo parceiro e 

demais pessoas com quem a puérpera mantém relacionamento, assim como a gestação 

não planeada, são factores que influem consideravelmente na ocorrência da DPP (Silva e 

Botti, 2005; Halbreich, 2005).

Salientamos  que,  as  mulheres  provenientes  de  meio  urbano  apresentavam  níveis 

superiores  de instrução  (81,8% de nível  secundário  ou  superior),  em relação  àquelas 
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provenientes  de  meio  periférico  e  rural  (57,3% dentro  dos  mesmos  níveis)  e  tinham 

também um nível sócio-económico mais alto (93,9% de nível 1, 2 ou 3) em relação as 

segundas (75,5% dentro dos mesmos níveis). Estes resultados estão de acordo com o que 

acontece em outros países;  as grandes cidades apresentam quase sempre pessoas com 

níveis de instrução e sócio-económicos mais altos do que as das zonas periféricas ou 

rurais.  

Na realidade,  vários  estudos  recentes,  confirmam que a  pobreza e  um baixo estatuto 

socio-económico estão associados a um maior risco de DPP (Halbreich, 2005). Mas no 

contexto social, encontra-se bem documentado, que as culturas que fornecem um grande 

apoio social  à  puérpera registam baixa  incidência  de depressão pós-parto  (Halbreich, 

2005; Smith e Jaffe, 2007). 

Como vimos, as puérperas das zonas periféricas e rural são na sua maioria de nível sócio-

económico baixo, mas parece-nos que nestas, o apoio psicológico e instrumental que lhes 

é fornecido pela família e mesmo pela comunidade em que estão inseridas, movida pela 

sua cultura, proteja estas mulheres da DPP. Na periferia e zonas rurais  de Angola os 

factores pobreza e nível de instrução nas puérperas, parecem ser fracos preditores de DPP. 

As complicações gestacionais, parto de risco ou complicado e o puerpério com algum 

comprometimento  clínico,  são  situações  que  devem  ser  investigadas  no  sentido  do 

controlo e prevenção do transtorno depressivo pós-parto (Silva e Botti, 2005).

Uma  maior  percentagem  de  mulheres  das  áreas  periféricas  e  rurais,  evidenciaram 

patologia médica na gravidez (24,5%), do que as mulheres urbanas (6,1%). Além da já 

referida  fraca  cobertura  sanitária  e  o  fraco  saneamento  do  meio,  que  se  faz  sentir 

principalmente  nas  áreas  periféricas  e  rurais,  as  grávidas  têm que  percorrer  grandes 

distâncias para chegarem ao hospital, para a procura de cuidados de saúde.   

Verificou-se, ainda, que as mulheres instruídas, para além de provirem de áreas urbanas, 

tendiam a pertencer a classes  sociais  superiores  (53,2% dentro das classes  1,  2 e 3), 

enquanto  que,  nas  menos  instruídas,  era  prevalente  a  inserção  em  classes  sociais 

inferiores (89,6% nas classes 4 e 5). 
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Cerca de 91,7% das mulheres mais instruídas consideraram ter um bom suporte social, 

enquanto que este só foi referido em 82,1% das mulheres menos instruídas. Uma gravidez 

desejada  era  também mais  frequente  em mulheres  mais  instruídas  66,1% do que  no 

segundo grupo com 46,3%. 

 Uma mulher instruída tem conhecimentos que a ajudam facilmente compreender e a 

planear  quando  é  que  deverá  engravidar.  Além  disso,  uma  mulher  instruída  numa 

sociedade como a nossa, com manifesta falta de quadros, facilmente encontrará emprego 

e mesmo um companheiro, que lhe poderá proporcionar um bom suporte social. 

As mulheres menos instruídas, como vimos, vivem maioritariamente na periferia e áreas 

rurais, poucas vezes procuram um ginecologista/obstetra para consulta de planeamento. A 

distância, a fraca informação e mesmo os hábitos culturais tradicionais, podem estar na 

base de muitas gravidezes não planeadas. Nesse meio, algumas mulheres recorrem ao 

método tradicional e fisiológico de planeamento, no caso, amamentando por um período 

mais longo.

Mais de 80% das mulheres empregadas viviam com os seus maridos/companheiros; a 

percentagem de desempregadas vivendo com estes era apenas de 54,8%. Será o facto de 

ter  um  marido/companheiro  um  factor  facilitador  para  conseguir  emprego  ou  o 

desemprego  dificulta  a  possibilidade  de  arranjar  marido/companheiro?  É  frequente 

encontrar maridos/companheiros que impedem a companheira procurar emprego como 

acontece, muitas vezes, em algumas zonas tradicionais.   

Observou-se que as mulheres com patologia médica durante a gravidez, revelaram uma 

maior  percentagem  de  antecedentes  psiquiátricos  familiares  (29,7%)  em  relação  as 

mulheres sem patologia médica durante a gravidez (15,8%). Para o caso, não encontramos 

nenhuma referência na literatura por nós consultada.

Podemos, contudo, conjecturar que factores ambientais, entre eles as más condições de 

vida, possam contribuir simultaneamente para o aparecimento das patologias em causa.
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Os  antecedentes  familiares  ou  pessoais  de  depressão  em geral,  não  necessariamente 

associados ao puerpério, são factores que devem ser tidos em conta na análise do risco de 

desenvolvimento de um novo quadro depressivo no período pós-parto (Klaus et al., 2000; 

Williams e Wilkins, 2004; Silva e Botti, 2005; Halbreich, 2005; Smith e Jaffe, 2007).

Quando estudamos os antecedentes familiares, constatamos que, em 21,1% das mulheres 

com  antecedentes  de  depressão,  foi  possível  identificar  antecedentes  familiares 

depressivos,  que só  estiveram presentes  em 3,6% das  mulheres  sem antecedentes  de 

depressão. Para além disso, 25% das mulheres com depressão, em gravidezes anteriores, 

tinham antecedentes familiares de depressão, só revelados em 6,5% das mulheres sem 

antecedentes de depressão em gestações prévias. 

No que toca a doença psicótica, três das quatro mulheres com doença psicótica prévia 

tinham também antecedentes de depressão, concretamente tinham apresentado depressão 

durante a gravidez anterior. Duas mulheres deste grupo tinham antecedentes familiares de 

depressão. 

Os dados  actualmente disponíveis  apontam para  uma estreita  relação  entre  a  psicose 

puerperal e perturbações do humor, sobretudo a depressão major e o transtorno bipolar. 

Muitos autores têm sugerido que um episódio psicótico no período pós-parto não é mais 

do que a recorrência de uma das eventuais perturbações de humor subjacentes (Kaplan e 

Sadock, 2004).

As  mulheres  empregadas  mostraram  ser,  em  média,  7  anos  mais  velhas  do  que  as 

desempregadas sendo esta diferença estatisticamente significativa. Também as mulheres 

com um nível sócio-económico mais alto, evidenciaram ser mais velhas do que aquelas 

com um nível mais baixo, assim como aquelas que viviam, com o marido/companheiro 

eram mais velhas do que as que viviam com outros familiares.

É verdade que as mulheres que procuram emprego, são as mais velhas, porque muitas 

vezes já têm responsabilidades acrescidas, enquanto, as de menor idade ainda estão sob 
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dependência  dos  seus  pais,  e  ainda  estão  a  completar  os  seus  estudos.  Geralmente, 

mulheres mais velhas vivem com seus maridos/companheiros, enquanto que, as de menor 

idade, vivem com seus país ou familiares, porque muitas vezes os casamentos prematuros 

e não planeados não são aceites pelos pais e mesmo pela sociedade, porque a rapariga 

ainda não completou os 18 anos. 

A falta  de  recursos  económicos  que  leva,  provavelmente,  muitas  mulheres  jovens  a 

arranjar um companheiro muito cedo na vida,  procurando algum suporte,  e são essas 

mesmas que, quando falham no relacionamento, voltam a viver com os progenitores ou 

outros familiares. 

As mulheres que tiveram parto eutócico, evidenciaram ser, em média, cerca de 2,5 anos, 

mais jovens do que as que tiveram um parto distócico, diferença também significativa, 

sob o ponto de vista estatístico. 

O parto em idade avançada, tem sido referido como de risco devido à diminuição da 

elasticidade no organismo materno,  que a partir dessa idade começa a fazer-se sentir. 

Também, muitas vezes,  as mulheres mais jovens procuram mais os cuidados médicos 

para os seus problemas de saúde do que as mais velhas, que preferem partos ao domicílio 

com anciã ou com parteira tradicional, acorrendo ao hospital, apenas, em caso de alguma 

complicação.

Dos  resultados  obtidos,  a  partir  da  nossa  amostra,  verificou-se  uma média  superior, 

estatisticamente significativa, no número de gravidezes e de filhos de acordo com o grau 

de instrução (sendo que as mais instruídas engravidaram menos vezes e tiveram menos 

filhos), com a profissão (as empregadas a evidenciar um maior número de gravidezes e de 

filhos),  com o  facto  de  viverem com um marido/companheiro  (estas  com um maior 

número de gravidezes e filhos) e com a reacção à gravidez (aqui, aquelas com maior 

número de gravidezes tenderam a aceitar pior a gravidez do que aquelas com um menor 

número de gravidezes e filhos).
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As mulheres com boa instrução,  já o referimos,  têm conhecimentos que as ajudam a 

procurar  um  profissional  de  saúde  que  as  possa  orientar  sobre  tipo  de  método  de 

planeamento familiar a utilizar, daí o menor número de gravidezes e consequentemente de 

filhos.

As empregadas, talvez por se sentirem estáveis, venham a engravidar mais e tenham mais 

filhos,  embora  as  famílias  angolanas  sejam  na  sua  maioria  numerosas.  Quanto  à 

convivência, é óbvio, que as que vivem com marido/companheiro engravidem e tenham 

mais  filhos,  apesar  de depender  de vários  factores  como: instrução do casal,  cultura, 

métodos de planeamento e mesmo do nível sócio-económico da família.

A gravidez  não  planeada,  sobretudo  em mulheres  multigestas,  tem sido  associada  a 

ocorrência de transtornos de humor (Chalners e Kendellre, 1987).

Ao analisarmos o número de episódios  depressivos ao longo da vida,  referidos pelas 

inquiridas, de acordo com as mesmas variáveis, observamos que as mulheres provenientes 

de áreas urbanas apresentavam em média um maior número de episódios depressivos 

quando comparadas com aquelas provenientes de áreas periféricas e rurais. 

Já  atrás  evidenciamos  a  influência  da  urbanidade/ruralidade  na  génese  dos  episódios 

depressivos. Resultados idênticos, foram referidos por Barraclough e Gill (2004), num 

estudo, em que,  era mais frequente a depressão nas zonas urbanas do que nos meios 

rurais.  

Do mesmo modo as que referiram mais eventos durante a gravidez, apresentaram uma 

maior média de episódios depressivos, bem como aquelas com antecedentes de depressão 

em  gravidezes  anteriores,  antecedentes  de  doença  psicótica  prévia,  antecedentes 

familiares de depressão e presença de critérios de risco de depressão puerperal.  Todas 

estas  diferenças  revelaram ser  estatisticamente  significativas,  e  estão  de  acordo  com 

achados da literatura (Neill, 1999; Kaplan e Sadock, 2004; Silva e Botti, 2005; Halbreich, 

2005; Smith e Jaffe, 2007). 
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5- Conclusões 

O presente estudo sobre patologia afectiva pós-parto em mulheres angolanas, permite-nos 

extrair as seguintes conclusões: 
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1. Um número importante de gravidezes ocorre em jovens adolescentes (cerca de 

12% abaixo dos 18 anos), fazendo pensar na necessidade de implementar serviços 

de educação sexual e de planeamento familiar para jovens, principalmente num 

País com condições económicas e sociais deficitárias para o acolhimento de mães 

excessivamente jovens e de seus filhos. 

2. Os serviços obstétricos centrais são frequentados sobretudo por mulheres oriundas 

de  zonas  periféricas.  As  mulheres  de  zonas  rurais  estarão  particularmente 

desprotegidas em relação a cuidados obstétricos. Medidas de alargamento destes 

cuidados parecem-nos, neste contexto, muito necessárias. 

3. As  puérperas  provenientes  de  meio  urbano  apresentam  níveis  superiores  de 

instrução e níveis sócio-económicos mais altos, e as provenientes de meio rural 

maior patologia médica durante a gravidez.

4. A maioria das mulheres recorrendo a este hospital tinha uma baixa escolaridade 

(sendo de ressaltar uma percentagem importante de analfabetismo - 6%) e cerca 

de  metade  ocupava-se  com trabalhos  indiferenciados  ou  estava  desempregada 

(sendo que as mulheres com emprego eram na sua esmagadora maioria casadas ou 

com companheiro). Desse modo a larga maioria das mulheres pertencia a classes 

sociais mais desfavorecidas. 

5. As mulheres  mais  instruídas  tendem a ter  um melhor  suporte  social  e  menor 

número de gravidezes não desejadas.

6. A conflitualidade foi patente em cerca de um quarto dos casais, contudo, a larga 

maioria das mulheres (88%) afirma usufruir de um bom suporte familiar ou social. 

7. Tende a prevalecer um padrão de multiparidade, típico do País onde a amostra foi 

retirada e distante do padrão Europeu. Isto traduz o padrão cultural vigente e, nos 

casos  de  gravidez  indesejada,  também  em  número  significativo  (41%),  a 
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deficiente informação e oportunidades de planear a família poderão ser factores 

contributivos. 

8. O número de gravidezes e de filhos parece ter relação com o grau de instrução, 

com a ocupação, com a(s) pessoa(s) com quem vivem e com a reacção à gravidez. 

9. Acontecimentos de vida indutores de  stress podem ser identificados em 2/3 das 

mulheres grávidas (sendo que aquelas com antecedentes pessoais de depressão 

apresentavam  um  número  superior  de  eventos  adversos)  e  patologia  médica 

concomitante à gravidez em cerca de 1/5, nas condições deste estudo. 

10.  Cerca de 2/3 das mulheres evidenciam diferentes complicações durante o parto, 

pondo  em  evidência  o  deficiente  acompanhamento  obstétrico  ao  longo  da 

gravidez.  De notar  que  aquelas  que  evidenciaram patologia  médica  durante  a 

gravidez tinham uma percentagem maior de antecedentes psiquiátricos familiares 

do que aquelas sem patologia médica. 

11.  Num número importante de mulheres (22%) é possível identificar antecedentes 

pessoais de depressão, com um maior número de episódios depressivos naquelas 

provenientes  de  áreas  urbanas.  Antecedentes  familiares  são  evidenciáveis  em 

cerca de 7% das puérperas. 

12.  Nas  condições  em  que  o  estudo  foi  realizado  permitiu  identificar  15%  de 

depressão puerperal nesta amostra. 

13.  O grupo de mulheres identificadas como deprimidas tem uma maior percentagem 

de antecedentes pessoais, maior número de episódios depressivos e uma maior 

presença de critérios de risco. 

14. As limitações inerentes a este estudo levam-nos a propor a necessidade do seu 

alargamento  visando  o  aumento  da  população  estudada,  a  diversificação  dos 
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centros para a colheita da amostra e o aumento do prazo temporal para a colheita 

da mesma com possibilidade de reavaliação.
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Anexos

Anexo 1

                                                                                                      Nº……………

Identificação        (…)

PROTOCOLO

Dados sócio-demográficos
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1-Hospital                           (…)

       

2-Idade                           (…)

3-Cor da pele

Negra     (…)

Mestiça     (…)

Branca     (…)

4-Estado civil: 

Casada                                  (…)

Divorciada                             (…)

Viúva                                       (…)

Mãe solteira                           (…)

5-Proveniência

Urbana                                   (…)

Periférica                                (…)

Rural                                        (…)

 6- Grau de instrução:  

Analfabeta                                    (…)

Primário                                          (…)

Secundário                                    (…)

Médio (…)         Superior              (…)

7-Profissão/ocupação: 

Funcionária público                     (…)

Trabalhadora na conta própria (…)

Vendedora ambulante               (…)
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Desempregada                            (…)

8-Nivel  socio-económico:

8.1-Profissão

1ºgrau:  Directores  de  bancos,  directores  técnicos  de  empresas,  licenciados, 

engenheiros,  profissionais  com títulos  universitários  ou  de  escolas  especiais  e 

militares de alta patente (……….)

2ºgrau: Chefes de secções administrativas ou de negócios de grandes empresa, 

subdirectores de bancos, peritos, técnicos e comerciantes (……….)

3ºgrau:  Ajudantes técnicos, desenhadores,  caixeiros, contra-mestres, oficiais de 

primeira, encarregados, capatazes e mestres-de-obras (………)

4ºgrau:  Operários especializados com ensino primário completo (ex. motoristas, 

policias, cozinheiros, etc.) (…………) 

5ºgrau: Trabalhadores manuais ou operários não especializados (ex. jornaleiros, 

mandaretes, ajudantes de cozinha, mulheres de limpeza, etc.) (…….) 

8.2 Nível de instrução

1ºgrau:  Ensino  universitário  ou  equivalente  (12  ou  mais  anos de  estudo).  Por 

exemplo catedráticos e assistentes, doutores ou licenciados, títulos universitários 

ou de escolas superiores ou especiais, diplomados, economistas, notários, juízes, 

magistrados, agentes do ministério publico, militares da academia (………)

2ºgrau: Ensino médio ou técnico superior (10 a 11 anos de estudo). Por exemplo, 

técnicos e peritos (……….)

3ºgrau:  Ensino médio ou técnico inferior (8 a 9 anos de estudo). Por exemplo, 

indivíduos com o curso de liceu, industrial ou comercial, militares  de baixa patente 

ou sem academia (………)

4ºgrau: Ensino primário completo (6 anos de estudo) (………)

5ºgrau: Ensino primário incompleto (com um ou 2 anos de escola primaria, que 

sabem ler) ou nulo (analfabeto) (…………)
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8.3 Fontes de rendimento familiar

1ºgrau:  A fonte principal é uma fortuna herdada ou adquirida (ex. pessoas que 

vivem  de  rendimentos,  proprietários  de  grandes  industrias  ou  grandes 

estabelecimentos comerciais) (……….)

2ºgrau:  Os  rendimentos  consistem  em  lucros  de  empresas,  altos  honorários, 

lugares bem remunerados, etc (ex: encarregados e gerentes, lugares com adição 

de rendimentos igual  aos encarregados e gerentes,  representantes de grandes 

firmas comerciais, profissões liberais com grandes vencimentos) (………….)

3ºgrau:  Os  rendimentos  correspondem  a  um  vencimento  mensal  fixo,  tipo 

funcionário (ex: empregados de Estado, Governos Civis ou câmaras

Municipais,  oficiais de primeira,  subgerentes ou cargos de responsabilidade em 

grandes empresas, profissionais liberais de médio rendimento, caixeiros-viajantes 

(………….)

4ºgrau: Os rendimentos resultam de salários, ou seja remuneração por semana, 

por  jorna,  por  horas  ou  à  tarefa  (ex:  operários,  empregados  de  comércio  e 

escriturários) (………….)

5ºgrau:  O indivíduo ou a família são sustentados pela beneficiência pública ou 

privada (ex: indivíduos sem rendimentos). Não se incluem neste grupo as pensões 

de desemprego ou de incapacidade para o trabalho (………….)

8.4- Conforto do alojamento

Grupo 1º: Casas ou andares  luxuosos e  muito  grandes,  oferecendo aos seus 

moradores o máximo conforto (…………….)

Grupo 2º: Casas ou andares que, sem serem tão luxuosos como os da categoria 

precedente, são, não obstante, espaçosas e confortáveis (………)

Grupo 3º: Casas ou andares modestos, bem construídos e em bom estado de 

conservação, bem arejadas e iluminadas, com cozinha e casa de banho (…………)

Grupo 4º: Categoria intermédia entre 3 e 5 (……….)

Grupo5º: Alojamentos impróprios para uma vida decente,  choças,  barracas ou 

andares  desprovidos  de  todo  o  conforto,  ventilação,  iluminação  ou  também 

aqueles onde moram demasiadas pessoas em promiscuidade (……….)

8.5- Aspecto do bairro onde habita
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Grupo 1º: Bairro residencial elegante, onde o valor do terreno ou os alugueres são 

elevados (……….)

Grupo 2º: Bairro residencial bom, de ruas largas com casas confortáveis e bem 

conservadas (……….)

Grupo 3º: Ruas comerciais ou estreitas e antigas, com casas de aspecto geral 

menos confortáveis (……….)

Grupo 4º: Bairro operário,  populoso,  mal arejado ou bairro em que o valor  do 

terreno está diminuído como consequência da proximidade de oficinas, fábricas, 

estações de caminho de ferro, etc. (…………)

Grupo 5º: Bairros de lata. (……….)

ÍNDICE 

8A - Critérios

8.1«Profissão  (…)

8.2«Nível de instrução  (…)

8.3«Fontes de rendimento familiar  (…)

8.4«Conforto do alojamento  (…)

8.5«Aspecto do bairro onde habita  (…)

8B – Classificação Social

Classe 1 – (5 a 9)                                      (…)

Classe 2 – (10 a 13)                                  (…)

Classe 3 – (14 a 17)                                  (…)

Classe 4 – (18 a 21)                                  (…)

Classe 5 – (22 a 25)                                  (…)

    

9- Com quem vive

Esposo                                                       (…)

Pai                                                              (…)

Mãe                                                           (…)

Irmão                                                         (…) 

Outros, quais                                             (…)
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10- Como considera ser o seu suporte familiar

Muito bom                                                         (…)

Bom                                                                    (…)

Regular                                                               (…)

Mau                                                                    (…)

Muito mau                                                         (…)

 

Dados relacionados com gravidez e antecedentes médicos   

11- Nº de Gravidezes:

1 Gravidez                                                         (…)

2 Gravidezes                                                     (…) 

3 Gravidezes                                                     (…)

4 Gravidezes e +                                               (…)

12- Paridade/ Nº de filhos:

Nenhum                                                             (…) 

1 Filho                                                                 (…)

2 Filhos                                                                (…)

3 Filhos                                                                (…)

4 Filhos e +                                                         (…)

13- A última gravidez foi: 

Desejada (………)

Indesejada mas bem aceite                          (…)

Indesejada com dificuldade de aceitação(…)

Não desejada (……)

14- Interferência na gravidez

Não                                                                   (…) 
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Sim                                                                    (…)

De que tipo                                                     (…)

15- Antecedentes patológicos

Malária                                                            (…)

Anemia                                                           (…)

HTA                                                                  (…)

Outras, quais                                                  (…)

16- Tipo de parto 

Eutócico                                                        (…)

Distócico (…….) De que tipo                      (…)

Antecedentes psiquiátricos 

17-Antecedentes pessoais de depressão

Antes da gravidez                                                    (…)

Durante a gravidez                                                  (…)

Em gravidezes/partos anteriores                            (…)

18- Número de episódios depressivos anteriores (…)

      

19- Antecedentes familiares de depressão

Pai                                                                               (…)

Mãe                                                                            (…)

Irmãos                                                                         (…)

Outros, quais                                                              (…)

20- História familiar de outras patologias psiquiátricas 

Pai (…….), qual                                                         (…)

Mãe (……), Qual                                                      (…)

Irmão (……), qual                                                     (…)

Outros, quais (………………………), qual               (…)
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21- Factores de risco de psicose puerperal

Nega factores de risco de psicose puerperal     (…)                          

História anterior de psicose puerperal                  (…)

Doença psicótica anterior:

Psicose afectiva                                                      (…)

Esquizofrenia                                                            (…)                        

       

 

                                                  

Anexo 2

               Escala de Depressão Póst-Parto de Edinburgh
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Edinburgh Postnatal Depression Scale (Cox  et al.,1987)-tradução de M.F.S. doa 

Santos  e  C.C.  Moraes;  supervisão  da  tradução  J.D.F.P.  Santos;  validação  de 

M.F.S. dos Santos,F.M.C.Martins et al. Pasquali  (1998)                   

Você teve há pouco tempo um bebé e nós gostaríamos de saber como você está se 

sentindo. Por favor, marque a resposta que mais se aproxima do que você tem sentido 

nos últimos sete dias, não apenas como você está se sentindo hoje.

Aqui está um exemplo já preenchido:

Eu tenho me sentido feliz:

(……) sim, todo o tempo 

(…x…) sim, na maior parte do tempo.

(……) não, nem sempre.

(……) não, em nenhum momento.  

Esta resposta quer dizer: eu me senti feliz na maior parte do tempo na ultima semana. 

Por favor, assinale as questões da pagina seguinte do mesmo modo. 

Nos últimos sete dias … 

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

(……) como eu sempre fiz.

(……) não tanto quanto antes.

(……) Sem duvida menos que antes.

(……) de jeito nenhum.

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

 (……) Como sempre senti.

(…….) Talvez, menos que antes.

(…….) Com certeza, menos.

(…….) De jeito, nenhum.
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3-Eu tenho me culpado sem necessidade quando as coisas saem erradas:    

(…….) Sim na maioria das vezes.

(…….) Sim, algumas vezes.

(…….) Não muitas vezes.

(…….) Não, nenhuma vez.    

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

(…….) Não, de maneira alguma.

(…….) Pouquíssimas vezes.

(…….) Sim, algumas vezes. 

(…….) sim, muitas vezes. 

5-Eu tenho me sentido assustada ou em pânico sem um bom motivo 

(……) Sim, muitas vezes.

(…….) Sim, algumas vezes.

(…….) Não muitas vezes. 

(…….) não, nenhuma vez.

6-Eu tenho me sentido esmagada pelas tarefas e acontecimentos 

do meu dia-a-dia:

(…….) sim. Na maioria das vezes eu não consigo lidar bem com eles.

(…….) Sim. Algumas vezes não consigo lidar bem com eles.

(…….) Não. Na maioria das vezes consigo lidar bem com eles.

(…….) Não. Eu consigo lidar com eles tão bem quanto antes.

7-Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho tido dificuldades de dormir:

(……) Sim, na maioria das vezes.

(……) Sim, algumas vezes.

(……) Não muitas vezes.

(……) Não, nenhuma vez.

      

8-Eu tenho me sentido triste ou arrasada:   

(……) Sim, na maioria das vezes.

(……) Sim, muitas vezes.

(……) Não muitas vezes.

(……) Não, de jeito nenhum.

9-Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho chorado:

(……) Sim, quase todo o tempo.
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(……) Sim, muitas vezes.

(…….) De vez em quando.

(….....) Não, nenhuma vez.

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

(……) Sim, muitas vezes, ultimamente.

(……) Algumas vezes nos últimos dias.

(……) Pouquíssimas vezes, ultimamente.

(……) Nenhuma vez.

                                     

 

Anexo 3 

               Roteiro de Entrevista para Preenchimento da EAM-m

Young Mania  Rating Scale-YMRS (Young  et  al.,  1978)  –  tradução,  adaptação, 

modificação, e elaboração de catálogo de definições de sintomas com roteiro de 

entrevista semi-estruturada por Vilela e Loureiro (2000)

                    Definição dos itens da EAM-m

Item-definição                                                
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1- Humor e afecto elevados                   

Este  item  compreende  uma  sensação  difusa  e  prolongada,  subjectivamente 

experimentada  e  relatada  pelo  indivíduo,  caracterizada  por  sensação  de  bem-

estar, alegria, optimismo, confiança e ânimo. Pode haver um afecto expansivo, ou 

seja,  uma  expressão  dos  sentimentos  exagerada  ou  sem limites,  associada  à 

intensa relação com sentimento de grandeza (euforia). O humor pode ou não ser 

congruente ao conteúdo do pensamento.

Graus                                                

(o) Ausência de elevação do humor ou afecto 

(1) Humor ou afecto discreto ou possivelmente aumentado, 

 quando questionado                                                                        

(2)  Relato  subjectivo  de  elevação  clara  do  humor;  mostra-se  optimista,  auto 

confiante, alegre; afecto apropriado ao conteúdo do pensamento 

(3) Afecto elevado ou inapropriado ao conteúdo do pensamento; jocoso

(4) Euforia; risos inadequados, cantando

(x) Não avaliado

2- Actividade motora – Energia aumentada

Este item compreende a psicomotricidade – e expressão corporal – apresentada 

pelo paciente, incluindo a sua capacidade em controlá-la, variando desde um grau 

de normalidade, até um estado de agitação, com actividade motora sem finalidade, 

não  influenciada  por  estímulos  externos.  O  item  compreende  ainda  o  relato 

subjectivo do paciente, quando à sensação de energia, ou seja, capacidade de 

produzir e agir.

Graus

(0) Ausente

(1) Relato subjectivo de aumento de energia ou actividade motora

(2) Apresenta-se animado ou com gestos aumentados

(3) Energia excessiva; às vezes, hiperactivo; inquieto (mas pode ser acalmado) 

(4) Excitação motora; hiperactividade continua (não pode ser acalmado)

(x) Não avaliado                                                                                  

3- Interesse sexual

Este item compreende ideias e/ou impulsos persistentes relacionados a questões 

sexuais, incluindo a capacidade do paciente em controla-los. O 
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Interesse sexual pode restringir-se a pensamentos e desejos não concretizados, 

em  geral  verbalizados  apenas  após  solicitação,  podendo  chegar  até  a  um, 

comportamento sexual frenético e desenfreado, sem qualquer controle ou critica 

quando a riscos e normas morais.

Graus

(0) Normal; sem aumento 

(1) Discreto ou possivelmente aumentado 

(2) Descreve aumento subjectivo, quando questionado

(3) Conteúdo sexual espontâneo; discurso centrado em questões sexuais; auto-

relato de hiper sexualidade

(4)  Relato  confirmado ou  observação directa  de  comportamento  explicitamente 

sexualizado, pelo entrevistador ou outras pessoas

(x) Não avaliado

4- Sono

Este item Inclui a redução ou a falta na capacidade de dormir, e/ou a redução ou 

falta de necessidade de dormir, para sentir-se bem-disposto e activo.

Graus

(0) Não relata diminuição do sono

(1) Dorme menos que a quantidade normal, cerca de 1 hora a menos do que o seu 

habitual

(2) Dorme menos que a quantidade normal, mais que 1 hora a menos do que o 

seu habitual

(3) Relata diminuição da necessidade do sono

(4) Nega necessidade de sono

(x) Não avaliado

5- Irritabilidade

Este item revela a predisposição afectiva para sentimentos/emoções como raiva 

ou mau humor apresentados pelo paciente diante de estímulos externos.  Inclui 

baixo limiar de frustração, com reacções de ira exagerada, 

Podendo chegar a um estado constante de comportamento desafiador, querelante 

e hostil.

Graus

(0) Ausente
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(2) Subjectivamente aumentada                                                                               

(4)  Irritável  em alguns momentos durante  a entrevista;  episódios recentes (nas 

ultimas 24 horas) de ira ou de irritação na enfermaria

(6) Irritável durante a maior parte da entrevista; ríspido e lacónico o tempo todo

(8) Hostil; Não cooperativo; entrevista impossível

(x) Não avaliado                                                                             

6- Fala (velocidade e quantidade)

Este  item  compreende  a  velocidade  e  a  quantidade  do  discurso  verbal 

apresentado pelo paciente. Inclui sua capacidade de percebê-lo e controlá-lo, por 

exemplo, diante de solicitações para que permaneça em silêncio ou permita que o 

entrevistador fale.

Graus 

(0) Sem aumento

(2) Percebe-se mais falante do que o (2) seu habitual

(4)  Aumento  da  velocidade  ou  quantidade  da  fala  em  alguns  momentos; 

verborreico, às vezes (com solicitação, consegue-se interromper a fala)

(6)  Quantidade e  velocidade  constantemente  aumentadas:  dificuldade  para  ser 

interrompido (não atende a solicitações; fala junto com o entrevistador)

(8) Fala pressionada, ininterruptivel, continua (ignora a solicitação do entrevistador)

(x) Não avaliado

7- Linguagem – Distúrbio do pensamento

Este  item  refere-se  a  alterações  da  forma  do  pensamento,  avaliada  pelas 

construções verbais emitidas pelo paciente. O pensamento pode estar  mais ou 

menos  desorganizado,  de  acordo  com  a  gravidade  das  alterações  formais  do 

pensamento, descritas a seguir;

. Circunstancialidade: fala indirecta que demora a atingir o ponto desejado, mas 

eventualmente vai desde o ponto de origem até o objectivo final, a despeito da 

super inclusão de detalhes e observações irrelevantes:

.Tangencialidade: incapacidade para manter associações do pensamento dirigidas 

ao objecto – o paciente nunca chega do ponto inicial ao objectivo final desejado:
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.  Fuga de ideias:  verbalizações rápidas e continuas,  ou jogos de palavras que 

produzem uma constante mudança de uma ideia para outra; as ideias tendem a 

estar conectadas e, mesmo em formas menos graves, podem ser difíceis de ser 

acompanhadas pelo ouvinte;

. Ecolalia consonante; repetição automática de palavras ou frases, com entonação 

e forma que produzem efeito sonoro e rima;

. Incoerência; fala ou pensamento essencialmente incompreensíveis aos outros, 

porque  as  palavras  ou  frases  são  reunidas  sem  uma  conexão  com  lógica  e 

significado, podendo chegar à incoerência gramatical e a salada de palavras.

Graus

(0) Sem alterações

(1) Circunstancial; pensamentos rápidos

(2)  Perde  objectivos  do  pensamento;  muda  de  assunto  frequentemente; 

pensamentos muito acelerados

(3) Fuga de ideias; tangencialidade; dificuldade para acompanhar o pensamento; 

ecolalia consonante

(4) Incoerência; comunicação impossível

(x) Não avaliado

8- Conteúdo

Este item compreende ideias e crenças apresentadas pelo paciente, variando, de 

acordo com a intensidade, de ideias novas e/ou incomuns ao paciente, ideação 

super valorizada (ou seja, crença falsa, intensamente arraigada, porém susceptível 

à  argumentação  racional),  a  delírios  (crenças  falsas,  baseadas  em inferências 

incorrectas  sobre  a  realidade,  inconsistente  com a  inteligência  e  antecedentes 

culturais  do  paciente,  e  que  não  podem  ser  corrigidas  pela  argumentação). 

Conteúdos  comumente  encontrados  no  paciente  maníaco  incluem;  (1)  ideias 

místicas,  de  conteúdo  religioso,  referindo-se  a  actuação  de  entidades  sobre  o 

paciente, outras pessoas ou factos;  (2)  ideias paranóides, i.  e, crença de estar 

sendo  molestada,  enganada  ou  perseguida;  (3)  ideias  de  grandeza,  i.  e, 

concepção  exagerada  da  própria  importância,  poder  ou  identidade,  incluindo 

posses  materiais,  qualidades  incomuns  e  relacionamentos  especiais  com 

personalidades  famosas  ou  entidades  místicas;  (4)  ideias  de  referencia,  i.  e, 

crença de que o comportamento dos outros tem relação consigo próprio ou de que 
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eventos, objectos ou outras pessoas possuem um significado particular e incomum 

para si – p. ex.,frequentemente acredita que os outros estão falando de si.

Graus

(0) Normal

(2)  Novos  interesses  e  planos  compatíveis  com  a  condição  sócio-cultural  do 

paciente, mas questionáveis

(4) Projectos especiais totalmente incompatíveis com a condição sócio-economica 

do paciente; hiper-religioso

(6) Ideias super valorizadas

(8) Delírios

(x) Não avaliado

9- Comportamento disruptivo agressivo

Este item compreende a atitude e as respostas do paciente ao entrevistador e a 

situação da entrevista.  O paciente pode apresentar-se desconfiado ou irónico e 

sarcástico,  mas ainda  assim respondendo aos questionamentos,  ou então não 

cooperativo e francamente agressivo, inviabilizando a entrevista.  

Graus

(0) Ausente, cooperativo

(2) Sarcástico; barulhento, às vezes; desconfiando

(4) Ameaça o entrevistador, gritando; entrevista dificultada

(6) Agressivo; destrutivo; entrevista impossível

(x) Não avaliado

10- Aparência

Este item compreende a apresentação física do paciente, incluindo aspectos de 

higiene, asseio e modo de vestir-se.
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Graus

(0) Arrumado e vestido apropriadamente

(1)Descuidado minimamente;  adornos ou roupas minimamente inadequadas ou 

exageradas

(2) Precariamente asseada; despenteada moderadamente; vestido com exagero

(3) Desgrenhada; vestido parcialmente; maquiagem extravagante

(4) Completamente descuidada; com muitos adornos adereços; roupas bizarras

(x) Não avaliado

11- Insight

Este item refere-se ao grau de consciência e compreensão do paciente quanto ao 

facto  de  estar  doente.  Varia  tanto  de  um  entendimento  adequado  (afectivo  e 

intelectual)  quanto  a  presença  de  doença,  passando por  concordância  apenas 

diante  de  argumentação,  chegando a  uma negação total  de  sua  enfermidade, 

referindo estar, em seu comportamento, normal e não necessitando de qualquer 

tratamento.

Graus 

(0)  Insight  presente;  espontaneamente  refere  estar  doente  e  concorda  com 

necessidade de tratamento

(1) Insight duvidoso; com argumentação, admite possível doença e necessidade 

de tratamento

(2) Insight prejudicado; espontaneamente admite alteração comportamental, mas 

não a relaciona com a doença, ou discorda da necessidade de tratamento

(3)  Insight  ausente;  com  argumentação,  admite  de  forma  vaga  alteração 

comportamental, mas não a relaciona com a doença e discorda da necessidade de 

tratamento

(4)  Insight  ausente:  nega  a  doença,  qualquer  alteração  comportamental  e 

necessidade de tratamento

(x) Não avaliado

FOLHA DE RESPOSTAS

EAM-m

Item                                                                                                               Escore

1. Humor elevado
2. Actividade e energia aumentada
3. Interesse sexual
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4. Sono
5. Irritabilidade
6. Fala (velocidade e quantidade)
7. Linguagem – Distúrbio do pensamento
8. Conteúdo do pensamento
9. Comportamento disruptivo agressivo
10. Aparência
11. Insight (discernimento)
                                                                                     Escore Final


