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RESUMO

Sintomas ansiosos e depressivos são comumente verificados em puérperas, sendo associados à diminuição da qualidade de vida e podem 
interferir na interação entre a mãe e o recém-nascido, bem como no desenvolvimento emocional, intelectual e cognitivo da criança. A depressão 
pós-parto e a psicose pós-parto têm sido classicamente relacionadas ao puerpério. Nos dias de hoje, transtornos ansiosos também estão 
associados a esse período. Estes sintomas são conhecidos pela literatura nacional e internacional, e têm impacto na vinculação materna, na 
cognição, em aspectos intrapessoais. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar a prevalência da sintomatologia depressiva e 
ansiosa, e suas associações com características sociais, econômicas, cognitivas e comportamentais pós-parto, em mães de neonatos prematuros 
hospitalizados em unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Maternidade Balbina Mestrinho, na cidade de Manaus. A prevalência de 
sintomas depressivos foi avaliada através da Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS), e do Inventário Beck de depressão (BDI), para 
avaliar os sintomas ansiosos foi utilizada a escala de ansiedade (IDATE-T/E) e o mini-exame do estado mental (MEM) como instrumento de 
rastreio de comprometimento cognitivo para detecção de perdas cognitivas. Utilizou-se o método transversal, descritivo e probabilístico, 
pretendendo alcançar 100 puérperas no pós-parto imediato, no período de maio de 2019 a agosto de 2019. Os dados serão analisados com 
auxílio do programa IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS Statistics 25.0 for Windows) SPSS, adotando nível de significância de 5%, ou 
seja, p<0.05. No presente momento, como resultados preliminares, evidenciou-se a prevalência de sintomas depressivos em 10% e níveis clínicos 
de ansiedade em 16,7%. Além disso, verificou-se que uma maior escolaridade das participantes apresentava uma relação significativa com 
menores níveis de ansiedade e depressão das puérperas, respectivamente. Destaca-se a importância da elaboração de protocolos de intervenção 
psicológica direcionados a grupos de gestantes em risco psicológico e mães de recém-nascidos prematuros
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