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Resumo 

 

A depressão pós-parto (DPP) tem prevalência entre 10%-20% na população geral. As 

mães acometidas por este transtorno sofrem diversos déficits na capacidade de cuidar de seus 

filhos, além de apresentarem interações mais pobres com os bebês no que diz respeito ao 

toque e à fala. Uma das principais vias que os bebês têm para comunicar suas necessidades 

são as expressões faciais. Este estudo teve como objetivo delimitar se as mães com depressão 

pós-parto processam faces de forma diferente das mães sem depressão pós-parto (grupo 

controle). Ainda, buscou-se verificar se há diferença no processamento de faces de bebês e de 

faces de adultos. 

Foram recrutados para a pesquisa 64 casais com filhos recém-nascidos que tivessem 

entre duas semanas e 4 meses de vida. Três das tríades (pai-mãe-bebê) foram repetidas, 

restando, ao todo, 61 tríades participantes do estudo. A amostra constitui-se de 17 mães 

diagnosticadas com depressão pós-parto e 44 mães no grupo controle, totalizando 61 

mulheres. Para serem incluídas no estudo, as participantes precisavam atender a dois critérios: 

a) terem idade a partir de 18 anos e até 60 anos; b) terem tido bebês nascidos a termo (a partir 

de 37 semanas), com peso mínimo de 2 kg e sem problemas de saúde. 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram: Escala de Depressão Pós-Parto de 

Edimburgo; Inventário Beck de Depressão II; Inventário Beck de Ansiedade – Versão 

Brasileira; Escala de Conflito Conjugal I: Escala de Satisfação Conjugal – The Golombok 

Rust Inventory of Marital State; Escala de Conflito Conjugal II: Avaliação da Coesão e 

Adaptabilidade Familiar; Imagens de Bebês; Imagens de Adultos. O método utilizado neste 

estudo foi quantitativo transversal. 



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014 

Os resultados analisados até agora, quanto ao reconhecimento de faces de bebês, 

demonstram que as mães com DPP apresentam déficit no reconhecimento de faces alegres em 

200ms [DPP = 91,18 (dp=15,5), controles = 96,59 (dp = 8,67); F(3,57)=5,91, p=.018, 

n²=.091]. Já em 1000ms o desempenho das mães com DPP é melhor do que o das mães do 

grupo controle [DPP=92,94 (dp=12,12) controle = 95,91 (dp=9,23), F(3,57)=5,44, p=.023, 

n²=.085). As mães com DPP também demonstraram uma taxa de erro significativamente 

maior do que as controles na identificação de expressões neutras em 1000ms [DPP = 90 

(dp=15,96), controle = 97,68 (dp=8,66), F(3,57)=5,83, p=.019, n².090]. Quanto ao 

reconhecimento de faces de adultos não foram encontradas diferenças entre os dois grupos. 
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