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RESUMO 

DEPRESSÃO PÓS PARTO IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DA ESCALA DE EDIMBURGO 

A gestação é tida como um período de intensa preparação física e psicológica para o 

momento que a antecede, o parto. Nesta perspectiva surge a depressão pós parto (DPP). Tida como 

um problema de saúde publica, que necessita de identificação precoce, sendo está possível através 

da Escala de Edimburgo. Esse estudo buscou verificar por meio de revisões bibliográficas de artigos 

científicos indexados em bases de dados como Scielo, Bireme e Lilacs, a utilização da escala pelos 

profissionais de saúde, especialmente o enfermeiro. Ao se identificar a DPP precocemente, aumenta 

a possibilidade de um bom prognóstico e/ou minimizar as consequências trazidas pela doença, bem 

como um planejamento de estratégias que auxiliam na prevenção e intervenção da patologia. A 

escala possui uma aplicação simples e facilitada, levando poucos minutos para ser aplicada e 

interpretada. Porém, é necessário que o profissional esteja capacitado para que haja uma 

interpretação eficaz, e o paciente seja diagnosticado precocemente. 

 
Palavras chave: Saúde mental, enfermagem, saúde da mulher, escala de Edimburgo. 

Tema Central: Enfermagem. 
 
 

ABSTRAT 

 
DEPRESSION AFTER DEPARTMENT IDENTIFICATION THROUGH EDINBURGH'S SCALE 

Gestation is considered as a period of intense physical and psychological preparation for the moment 

that precedes it, childbirth. In this perspective comes the postpartum depression (PPD). Taken as a 

public health problem, it needs early identification, being possible through the Edinburgh Scale. This 

study sought to verify through bibliographic reviews of scientific articles indexed in databases such as 

Scielo, Bireme and Lilacs, the use of scale by health professionals, especially nurses. When DPP is 

identified early, it increases the possibility of a good prognosis and / or minimize the consequences 

brought about by the disease, as well as a planning of strategies that help in the prevention and 

intervention of the pathology. The scale has a simple and easy application, taking few minutes to be 

applied and interpreted. However, it is necessary that the professional is able to have an effective 

interpretation, and the patient is diagnosed early. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A gestação é tida como um período de intensa preparação física e 

psicológica para o momento que a antecede, o parto. Nesta faze, ocorrem diversas 

mudanças tanto biológicas, quanto sociais e psicológicas (AMORIM, 2014). 

Essas transformações criam diferentes expectativas, descobertas, emoções 

e medos. Cada mulher tem sua maneira de reagir a este período e as situações 

relacionadas a ele, como: a relação com o companheiro e a sua família, a vida 

social, mudanças hormonais, ou seja, cada gestação possui suas peculiaridades é 

singular, se mostrando uma vivencia única (COSTA, 2013). 

Com a proximidade do parto e o nascimento do filho, outras alterações 

acontecem na vida da mulher e de sua família, com novas e progressistas 

responsabilidades, dúvidas e medos, além de transformações físicas e hormonais 

acompanhadas e impostas pela gravidez, parto e puerpério (MENEZES et al., 2012). 

O excesso de responsabilidades que será imposto a mulher poderá originar 

uma ansiedade e, como decorrência estresse psicológico. Essa situação poderá 

abalar a relação do binômio mãe e filho (SOUZA et al., 2018). 

Depois do nascimento, começa o período pueperal, que se inicia logo após a 

dequitação da placenta, e termina com a total reabilitação do organismo materno. 

Está fase é marcada por diversas experiências e vivencias, em muitos casos todas 

novidades para a mulher (GUEDES et al., 2011). 

Neste âmbito podem surgir mudanças psicológicas, pois este período do pós 

parto é um momento de grande sensibilidade, se tornando propicio para o 

aparecimento de transtornos emocionais, no qual os sintomas depressivos são 

comuns (AMORIM, 2014). 

Neste contexto, no puérperio existe a possibilidade de surgir sofrimentos 

mentais para a puérpera, podendo variar entre formas mais moderadas e alguns 

casos mais graves (GOMES et al., 2010). 

A tristeza puerperal (Baby Blues) é reconhecida como uma forma mais 

branda do sofrimento, caracterizada por alterações psíquicas leves e passageiras 

acomete em torno de 50% a 80 %, das mulheres e surge a partir do terceiro ou 

quarto dia após o parto (LIMA et al., 2016). 

Nesta perspectiva surge a Depressão Pós Parto (DPP), considerada um 

transtorno psíquico moderado podendo chegar a ser severo, atinge de 10% a 15% 
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das puérperas, podendo se iniciar na segunda ou terceira semana após o parto, 

necessitando de um diagnóstico precoce, para poder haver um melhor prognóstico 

(FONSECA; CANAVARRO, 2013). 

Segundo Campos (2016), entre os principais sintomas apresentados pela 

DPP estão: irritar-se ao choro do filho, apatia, ansiedade, choro fácil, diminuição da 

auto estima, sentimento de desesperança e desamparo, sentimento de ser incapaz 

de cuidar do bebê entre outros. Diante desta situação mãe e filho são prejudicados 

com o desenvolvimento da DPP. 

Esta patologia depende de diagnóstico rápido e eficaz, para que seja 

possível diminuir os prejuízos trazidos por ela, tanto para a puérpera como para o 

recém nascido e toda sua família (AMORIM, 2014). 

Para tanto é fundamental que os profissionais de saúde, em especial os 

enfermeiros, estejam capacitados para identificar os sinais e sintomas logo no início 

e poder encaminha-las para o tratamento adequado (ALFAIA; RODRIGUES; 

MAGALHÃES, 2016). 

No entanto diagnosticar a DPP pode ser uma grande dificuldade, devido a 

diversos fatores que estão envolvidos nesta fase entre eles até mesmo questões 

culturais (SOUZA et al., 2018). 

Neste contexto foram desenvolvidas escalas, que auxiliam a identificar esta 

patologia. Uma delas a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale – EPDS), desenvolvida na Inglaterra a escala já foi 

validada por diversos países, incluindo o Brasil. Sua aplicação é fácil de caráter auto 

avaliativo, sendo especifica para o período do pós parto (FIGUEIRA et al., 2009). 

Este estudo justifica-se na importância da detecção precoce da DPP, segundo 

os estudos e revisões analisadas, existe uma dificuldade dos profissionais de 

enfermagem em reconhecer a depressão pós parto. 

Diante desta emblemática, torna-se de grande relevância maiores pesquisas 

nesta área, apresentando os instrumentos disponíveis e sua contribuição na 

identificação e reconhecimento dos sinais e sintomas da depressão pós parto 

através da escala de Edimburgo, analisando sua eficiência e utilização. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, utilizada para mapear 

trabalhos publicados que buscam analisar, a identificação da DPP através da escala 

de Edimburgo, reconhecer os sinais e sintomas da depressão pós parto, analisando 

sua eficiência e utilização. . 

Esta pesquisa foi realizada no período de março a setembro de 2018, foi 

dividida em duas etapas: a primeira etapa, seleção através dos descritores: saúde 

mental, enfermagem, saúde da mulher, escala de Edimburgo e leitura dos resumos 

em português. Na segunda etapa, selecionamos os artigos de maior relevância, que 

estivessem indexados em revistas de saúde como SCIELO, PUBMED, LILACS e 

BDENF, entre outros. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

A DPP, por se tratar de uma doença em crescimento que afeta a saúde da 

mulher e por consequência suas relações familiares e com o recém nascido, é 

considerada um problema de saúde publica, e necessita de um diagnóstico precoce 

dando preferência a identificação ainda no pré natal (GUEDES et al., 2011). 

De acordo com Batista (2016), a prevenção é de extrema importância, e o 

papel do enfermeiro é crucial diante desta emblemática. Porém Souza et al., (2018), 

afirma que os profissionais estão mais inclinados em observar os fatores biológicos  

e fisiológicos relacionados ao puérperio, deixando a saúde mental em segundo 

plano. 

De acordo com Gomes et al., (2010), é necessário que os cuidados após o 

parto visem ir além da perspectiva biológica, buscando uma assistência holística de 

maior qualidade. 

Dentre os principais sintomas apresentados nesta fase são: irritar-se ao choro 

do filho, apatia, ansiedade, choro fácil, diminuição da auto estima, sentimento de 

desesperança e desamparo, sentimento de ser incapaz de cuidar do bebê, falta de 

apetite, ideias obsessivas e suicidas, redução do funcionamento mental (AMORIM, 

2014; COSTA, 2013; LIMA et al., 2016). 
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Gomes et al., (2010), e Oliveira; Dunningham, (2015) corroboram que entre os 

fatores de risco que antecedem a DPP, estão a idade mulheres com menos de 19 

anos, baixa renda o que pode causar conflito entre os pais, relação conjugal tempo 

de relacionamento e estabilidade, histórico familiar de depressão, entre outros. 

Diante desta emblemática e todas as possíveis consequências que ocorrem 

com a DPP, faz-se necessário um diagnóstico precoce e eficaz, reconhecendo os 

sinais e sintomas logo no inicio (SCHARDOSIM; HELDT, 2011). 

Neste contexto, existem instrumentos que possibilitam e facilitam o 

rastreamento e investigação da DPP, são eles as escalas. Desenvolvidas para 

auxiliar no processo de diagnosticar (GUEDES et al., 2011). 

A principal escala de auto avaliação é a Escala de Depressão Pós Parto de 

Edimburgo (EPDS). Validada em mais de 27 países inclusive o Brasil, ela possui 

uma fácil aplicação e compreensão, levando em torno de dez minutos para ser 

aplicada (FIGUEIRA et al., 2009). 

A pontuação da EPDS é classificada entre 0, 1, 2, 3, de acordo com a 

presença ou intensidade dos sintomas apresentada, nas questões 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 

10, a pontuação é inversa (3, 2, 1, 0). Uma pontuação igual ou maior a 12 indica 

possibilidade de depressão, necessitando de avaliação clínica para ser confirmado 

(COSTA, 2013). 

Segundo Batista (2016), e Figueira et al., (2009), a EPDS possui aplicação 

simples e fácil interpretação, também apresenta alta sensibilidade e especificidade. 

Por necessitar de poucos minutos para ser aplicada, se mostra uma excelente opção 

para ser utilizada no cotidiano da clinica pelos profissionais, além de representar um 

instrumento eficaz na detecção precoce da DPP. 

Em estudo realizado por Menezes et al., (2012) ao utilizar a EPDS, foi 

possível detectar sinais e sintomas de DPP em puérperas ainda na maternidade, 

três dias após o parto. Dentre as mulheres analisadas 11% apresentaram risco para 

desenvolver a DPP. 

Em outra pesquisa realizada com 245 mulheres em uma maternidade em 

Minas Gerais, foram detectados através do uso da escala de Edimburgo, 66 

puérperas com quadro de DPP, totalizando 26% das entrevistadas (FIGUEIRA et al., 

2009). 
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Batista (2016) aponta a importância do uso da EPDS na identificação da DPP, 

e sua eficiência neste primeiro contato da triagem. Porém, resalta a necessidade de 

não se dispensar o diagnóstico clínico. 

A seguir tabela exemplificando a EPDS: 
 
 

Tabela 1: 

 
NOME: 
DATA: 

 
Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS) 

IDADE DO BEBÊ: 
PONTUAÇÃO: 
APLICADOR DA ESCALA: 
Dado que teve um bebê há pouco tempo, gostaríamos de saber como se sente. Por favor, 
sublinhe a resposta que mais se aproxima dos seus sentimentos nos últimos 7 dias. 
Obrigado. 

Nos últimos 7 dias: 
1.Tenho sido capaz de me rir e ver o lado 
divertido das coisas. 
( ) Tanto como antes 
( ) Menos do que antes 
( ) Muito menos do que antes 
( ) Nunca 

2.Tenho tido esperança no futuro. 
( ) Tanta como sempre tive 
( ) Menos do que costumava ter 
( ) Muito menos do que costumava ter 
( ) Quase nenhuma 

3. Tenho-me culpado sem necessidade 
quando as coisas correm mal. 
( ) Sim, a maioria das vezes 
( ) Sim, algumas vezes 
(  ) Raramente 
(  ) Não, nunca 

4. Tenho estado ansiosa ou preocupada sem 
motivo. 
( ) Não, nunca 
( ) Quase nunca 
( ) Sim, por vezes 
( ) Sim, muitas vezes 

5. . Tenho-me sentido com medo ou muito 
assustada, sem motivo. 
( ) Sim, muitas vezes 
(  ) Sim, por vezes 
( ) Não, raramente 
( ) Não, nunca 

6. Tenho sentido que são coisas demais para 
mim. 
( ) Sim, a maioria das vezes não consigo 
resolvê-las 
( ) Sim, por vezes não tenho conseguido 
resolvê-las como antes 
( ) Não, a maioria das vezes resolvo-as 
facilmente 
( ) Não, resolvo-as tão bem como antes 

7. Tenho-me sentido tão infeliz que durmo 
mal. 
( ) Sim, quase sempre 
( ) Sim, por vezes 
(  ) Raramente 
(  ) Não, nunca 

8. Tenho-me sentido triste ou muito infeliz. 
( ) Sim, quase sempre 
( ) Sim, muitas vezes 
(  ) Raramente 
(  ) Não, nunca 

9. Tenho-me sentido tão infeliz que choro. 
( ) Sim, quase sempre 
( ) Sim, muitas vezes 
( ) Só às vezes 
( ) Não, nunca 

10. Tive ideias de fazer mal a mim mesma. 
( ) Sim, muitas vezes 
( ) Por vezes 
( ) Muito raramente 
( ) Nunca 

Fonte: Adaptada pelo autor (SANTOS; MARTINS; PASQUALI, 1999) 
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Ao se identificar a DPP precocemente, aumenta a possibilidade de um bom 

prognóstico e/ou minimizar as consequências trazidas pela doença, bem como um 

planejamento de estratégias que auxiliam na prevenção e intervenção da patologia 

(OLIVEIRA, 2014). 

Para tanto Alfaia; Rodrigues; Magalhães, (2016) afirma que é necessário que 

o enfermeiro conheça a escala e saiba identificar os sintomas que a puérpera 

poderá apresentar, pois munido do conhecimento a ação do enfermeiro será 

decisiva. 

Schardosim; Heldt, (2011), aponta que os enfermeiros reconhecem a 

importância de identificação precoce da DPP, porém reiteram que possuem pouco 

conhecimento sobre o problema. 

Para Menezes et al., (2012) e Batista (2016), os enfermeiros dispõem deste 

instrumento porém não o utilizam, em pesquisa realizadas por eles os profissionais 

afirmam desconhecer a escala ou apenas relataram não a utilizar no seu cotidiano. 

Porém Figueira et al., (2009) aponta que mesmo os profissionais da saúde pública 

reconhecendo possuir conhecimento limitado sobre a EPDS, os mesmos a utilizam. 

Neste contexto, Amorim (2014) aponta que por desconhecem os sintomas e 

aplicação da EPDS, os enfermeiros acabam delegando e encaminhando os 

pacientes para outros profissionais, porém, visto que o enfermeiro é aquele que 

apresenta o primeiro contato com a gestante posteriormente puérpera, seria de 

suma importância que partisse dele a primeira triagem da patologia. 

Oliveira, (2014) ressalta a importância do uso correto da escala, e ainda 

sugere que os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros sejam 

capacitados para o uso da EPDS, visto o grande benefício que este profissional 

pode acarretar na vida da puérpera e do recém nascido, quando o mesmo oferece a 

oportunidade de um diagnóstico precoce. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
 

 
A partir do estudo exposto foi possível constatar que a DPP é um problema 

de saúde publica, que necessita de detecção precoce para alcançar um melhor 

prognóstico e/ou minimizar os efeitos causados pela patologia. Porém, esta 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2018. 
 

identificação pode ser difícil, seja pelos sintomas envolvidos ou pela falta de 

sensibilidade dos profissionais de saúde. 

Importante ressaltar que a EPDS oferece está primeira triagem para que se 

possa chegar ao diagnóstico, por se tratar de um instrumento de fácil acesso e 

interpretação sua utilização mostra-se de suma importância, mas para tanto é 

necessário que o profissional esteja apto e capacitado para identificar os sinais e 

sintomas da DPP. 

Diante desta emblemática esta pesquisa buscou demonstrar os benefícios 

de uma identificação precoce da patologia, os quais meios são possíveis de se 

buscar para que se alcance este resultado, e como a escala de Edimburgo facilita e 

auxilia no diagnóstico no cotidiano dos profissionais. 

Conclui-se que mesmo se tratando de um instrumento descomplicado e 

acesso facilitado, ainda é muito pouco utilizada, sendo até relatado o 

desconhecimento por parte de alguns profissionais sobre a escala. 

Sendo assim fica evidente a necessidade de se investir em mais estudos e 

capacitações voltados ao enfermeiro, justo que este é o primeiro a ter contato com a 

gestante desde a atenção primária, e após seu parto em uma instituição de saúde. 

. 
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