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APRESENTAÇÃO 

 

A temática abordada nessa dissertação de mestrado foi sobre a associação da prática de 

aleitamento materno (AM) e os sintomas depressivos no pós-parto (DPP). A pergunta 

norteadora do estudo foi se o aleitamento materno estava associado inversamente a depressão 

materna, mais especificamente, se o AM estaria associado aos menores escores de DPP. Este 

estudo foi elaborado através das informações obtidas por uma pesquisa maior intitulada: “Efeito 

da dieta hiperproteica na variação do peso e da composição corporal em mulheres no pós-parto: 

ensaio clínico randomizado”. 

O financiamento do projeto foi realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), inscrito pelo processo no E-26/ 110.766/2010 após ser 

aprovado sob o Edital FAPERJ/ SESDEC/ MS/CNPq - 18/2009). 

Os dados utilizados no presente estudo foram coletados no período de fevereiro de 2009 

a fevereiro de 2011, na maternidade do Hospital Leonel de Moura Brizola, localizado em 

Mesquita, um dos municípios mais populosos do estado do Rio de Janeiro. Esta dissertação 

apresenta-se estruturada pelas seguintes seções: Resumo, Introdução, Referencial teórico, 

Justificativa, Hipótese, Objetivos, Métodos, Resultados, Discussão, Referências e Anexos. As 

seções de resultados e discussão serão apresentadas no formato de um manuscrito científico. A 

formatação segue as padronizações recomendadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

SILVA, Viviane Simões de Freitas. Associação entre sintomas depressivos no pós-parto e a 

prática de aleitamento materno entre mulheres atendidas em Maternidade pública da 

Baixada fluminense. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana) – Instituto de Nutrição 

Josué de Castro, Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2019. 

Introdução: A gestação e o puerpério são fases de maior vulnerabilidade a transtornos 

psíquicos, como a depressão pós-parto. São diversos os fatores associados aos sintomas 

depressivos, especialmente àqueles referentes ao vínculo mãe-filho, com destaque para o 

aleitamento materno. Objetivo: Investigar a associação da prática de aleitamento materno com 

sintomas depressivos no pós-parto, RJ. Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal, realizado 

em uma maternidade pública da baixada fluminense, RJ. A amostra foi composta por puérperas 

com excesso de peso pré-gestacional, idade entre 18 e 50 anos, sem doenças crônicas pré-

existentes, exceto obesidade e que foram acompanhadas até o sexto mês pós-parto. Os sintomas 

depressivos foram rastreados pela EPDS (Escala de Depressão Pós-parto de Edinburgo), com 

escores de pontuação da escala distribuídos em tercis. A variável aleitamento materno foi obtida 

por meio de questionário aplicado em todas as seis ondas de seguimento do estudo. As 

características das participantes foram apresentadas por meio de medidas de tendência central 

e dispersão amostral e por frequências absolutas e relativas. As medianas de escore de EPDS 

no 3º e no 5º mês pós-parto foram comparadas por meio do teste Wilcoxon para medidas 

repetidas. A comparação de medianas de escore de EPDS entre as categorias de prática de 

amamentação (Sim vs. Não) foi realizada por meio do teste U de Mann-Whitney. Foi adotado 

nível de significância de 5%. Resultados: As medianas de sintomas depressivos no 3º e 5º mês 

pós-parto foram de 17 e de 19 (IC 95%=17,0; 21,0), respectivamente. Mulheres com maior 

renda familiar total (p=0,005), brancas (p=0,004) e com apenas um filho (p=0,017) 

apresentaram escores do EPDS no 3º mês pós-parto no 3º tercil. Foi observada diferença 

estatisticamente significativa da mediana de escores de EPDS conforme a prática de aleitamento 

materno no 2º mês pós-parto. Conclusão: A inexistência da prática de aleitamento materno 

apresentou-se como fator de risco para a ocorrência de sintomas depressivos em puérperas, 

deste modo, a promoção da amamentação pode também atuar como medida preventiva do 

desenvolvimento de sintomas de depressão pós-parto. 

Palavras-chave: Depressão pós-parto; Aleitamento materno; Puerpério 

  



 

 

ABSTRACT  

SILVA, Viviane Simões de Freitas. Association between postpartum depressive symptoms 

and breastfeeding practice among women attending a public maternity hospital in 

Baixada Fluminense. Dissertation (Master's Degree in Human Nutrition) – Josué de Castro 

Institute of Nutrition, Postgraduate Nutrition Program, Rio de Janeiro Federal University, 2019. 

Introduction: Pregnancy and the puerperium are phases of greater vulnerability to psychic 

disorders, such as postpartum depression. There are several factors associated with depressive 

symptoms, especially those related to the mother-child bond, especially breastfeeding. 

Objective: To investigate the association of breastfeeding practice with postpartum depressive 

symptoms, RJ. Methods: This is a longitudinal study, carried out in a public maternity hospital 

in Baixada Fluminense, RJ. The sample consisted of mothers with pre-gestational overweight, 

aged between 18 and 50 years, without pre-existing chronic diseases, except obesity and who 

were followed until the sixth postpartum month. Depressive symptoms were tracked by the 

Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS), with tertile scale scores. The variable 

breastfeeding was obtained through a questionnaire applied in all six follow-up waves of the 

study. The characteristics of the participants were presented by measures of central tendency 

and sample dispersion and by absolute and relative frequencies. The medians of EPDS score at 

3 and 5 months postpartum were compared using the Wilcoxon test for repeated measures. The 

comparison of EPDS score medians between breastfeeding practice categories (Yes vs. No) 

was performed using the Mann-Whitney U test. A significance level of 5% was adopted. 

Results: The median of depressive symptoms in the 3rd and 5th postpartum months were 17 

and 19 (95% CI = 17.0; 21.0), respectively. Women with higher total family income (p = 0.005), 

white (p = 0.004) and with only one child (p = 0.017) had EPDS scores in the 3rd postpartum 

month in the 3rd tertile. There was a statistically significant difference in the median EPDS 

score according to breastfeeding practice in the 2nd month postpartum. Conclusion: The lack 

of breastfeeding was a risk factor for the occurrence of depressive symptoms in postpartum 

women. Thus, the promotion of breastfeeding may also act as a preventive measure for the 

development of symptoms of postpartum depression. 

Keywords: Postpartum depression; Breastfeeding; Puerperium. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

A mulher, durante as fases da gestação e do puerpério, vivencia diversas alterações na 

sua labilidade emocional que influenciam seu estado psíquico. Fisiologicamente, há a 

desregulação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, com a oscilação dos hormônios ocitocina 

e prolactina, importantes no estabelecimento da relação mãe-filho. A “hipótese de abstinência 

de estrogênio”, caracterizada pela supressão dos estrógenos após o parto, e pela ocasional 

redução ou interrupção da amamentação podem promover queda desses hormônios no 

organismo materno (WORKMAN, BARHA e GALEA, 2012).  

As oscilações de humor podem se tornar mais acentuadas e complexas em decorrência 

da mudança de realidade na vida das mulheres com a chegada de um novo ser e todas as 

implicações que o acompanham (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). Portanto, 

gestantes e puérperas constituem um grupo altamente suscetível a transtornos mentais, como 

ansiedade e depressão, sendo a depressão materna um dos mais comuns durante a gravidez ou 

após o parto (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009; THEME FILHA et al, 2016).   

Diante da natureza dos sintomas que caracterizam a depressão pós-parto (DPP), 

presume-se que o estado depressivo da mãe pode causar prejuízos ao binômio mãe-filho, ao 

dificultar as primeiras interações com a criança. Ademais, o fato de ser uma condição 

comumente subnotificada ou não tratada pode repercutir negativamente na qualidade de vida e 

na construção do vínculo, incluindo sob essa ótica, a prática do aleitamento materno 

(WORKMAN, BARHA e GALEA, 2012; CAMPOS E RODRIGUES, 2015). 

O aleitamento materno é considerado importante meio de promoção da saúde infantil e 

de prevenção de doenças nos primeiros anos de vida. Estudos mostram sua associação com a 

redução da mortalidade infantil e o adequado crescimento e desenvolvimento do lactente, com 

repercussões em seu estado nutricional, sistema imune e desenvolvimento sob os pontos de 

vista fisiológico, cognitivo e emocional (BRASIL, 2015). A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda a prática do aleitamento materno de forma exclusiva até os seis meses de 

vida, e continuado até os dois anos de idade ou mais (BRASIL, 2015). No entanto, esse processo 

de amamentar, todavia, perpassa por muitos aspectos que envolvem a relação íntima entre mãe 

e filho e, desta forma, pode contribuir na saúde física, mental e psíquica da mãe (BRASIL, 

2015; OLIVEIRA, SILVA, SILVA, 2018). 

Alguns estudos vêm demonstrando a relação entre a prática do aleitamento materno e o 

surgimento de sintomas depressivos. Pitonyak et al. (2016) em sua coorte americana com 1.226 

mulheres verificaram risco de DPP associado à menor chance de AME com duração ≥ 4 meses. 
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Essa associação foi corroborada por Brown; Rance e Bennett (2017) em trabalho conduzido no 

Reino Unido, com 217 participantes, ao observarem que a curta duração da amamentação e as 

múltiplas razões para sua interrupção foram associadas a um maior escore de depressão. 

O direcionamento inverso também foi objeto de estudo em alguns trabalhos, tais como 

Woolhouse et al. (2016), em estudo desenvolvido na Austrália com 1.507 mulheres, observaram 

que as participantes que relataram sintomas de depressão aos três meses pós-parto apresentaram 

índices significativamente menores de aleitamento materno aos seis meses, em comparação 

com as mulheres sem sintomatologia depressiva. Resultado similar foi encontrado em pesquisa 

realizada por Silva et al. (2017), com 2.583 binômios mães-crianças na região Nordeste do 

Brasil, sendo constatado que mães com sintomas de DPP apresentaram maiores chances de 

ausência do aleitamento materno exclusivo. 

No entanto, não existe ainda um consenso na literatura. Um estudo longitudinal nos 

Estados Unidos, realizado por Ahn e Corwin (2015) com 119 mulheres, que se iniciou no 

terceiro trimestre gestacional e seguiu ao longo dos seis primeiros meses do pós-parto, observou 

ausência de associação entre o aleitamento materno e a DPP. Dados obtidos a partir da coorte 

conduzida por Sipsma et al. (2018), com 137 mães adultas jovens e adolescentes, não 

verificaram associação entre sintomas depressivos no pós-parto e a duração do aleitamento 

materno ou a amamentação presente aos 6 meses pós-parto. Porém, aquelas que ainda estavam 

amamentando aos seis meses apresentaram os menores escores de DPP e não reportaram 

dificuldade em introduzir a amamentação.  

Mediante ao exposto, esse estudo pretende investigar a relação da prática de aleitamento 

materno com sintomas depressivos no pós-parto.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DEPRESSÃO PÓS-PARTO (DPP) 

 

2.1.1 Definição e epidemiologia da DPP 

 

A depressão é um distúrbio psiquiátrico caracterizado por sintomas como humor 

deprimido, perda de prazer nas atividades que eram de interesse, mudanças de apetite, distúrbios 

de sono, perda de energia, agitação ou retardo psicomotor, sentimentos de inutilidade e menor 

capacidade de concentração por um período de, no mínimo, duas semanas (DSM-IV - 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994). Recentemente, a depressão foi 

reconhecida como o transtorno mental mais comum na população, afetando mais de 300 

milhões de pessoas em todo o mundo, com maior prevalência entre as mulheres (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018). No âmbito nacional, uma revisão sistemática, abrangendo 

estudos de 1990 a 2013, revela que 14% e 7% da população adulta, de ambos os sexos, apresenta 

sintomas depressivos e diagnóstico de depressão, respectivamente (SILVA et al., 2014). 

Especificamente, em relação ao público feminino, estudos epidemiológicos apontam o 

período reprodutivo, tanto o gestacional como o puerperal, como de maior risco para o 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos (SILVA; PICCININI, 2009). Considera-se DPP 

quando a sintomatologia ocorre nas primeiras seis semanas após o parto (WHO, 2018), todavia, 

Brum (2017) recomenda que versões futuras do DSM-V e do CID-11 considerem a extensão 

do prazo de surgimento dos sintomas como critério de definição da DPP, visto que diversos 

pesquisadores já adotam o período de até um ano após o parto. 

São considerados como fatores de risco para a depressão, por Félix, Gomes e França 

(2008), a história prévia de DPP, com risco 70% maior de desenvolver outro episódio 

depressivo, e em casos de DPP prévia e Baby blues, este risco aumenta para 85%. Estudo 

realizado no sul do Brasil apontou como fatores de proteção para DPP maior idade e 

escolaridade maternas, residir com o companheiro e o planejamento da gestação, enquanto 

paridade maior ou igual a dois apresentou-se como fator de risco. Também foi associada à DPP 

episódios depressivos nos últimos três meses da gestação e histórico familiar de depressão. 

(HARTMANN, MENDOZA-SASSI e CESAR, 2017). 

A DPP é um problema de saúde pública com repercussões relevantes na saúde da 

mulher. Trata-se de uma condição de saúde mental preocupante que resulta em impactos 

significativos na qualidade de vida e na dinâmica familiar, assim como repercute no 
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desenvolvimento infantil (SILVA; PICCININI, 2009; PAULSON; BAZEMORE, 2010, 

WORMAN et al, 2012). O’Hara e McCabe (2013) estimam uma taxa mundial de depressão 

pós-parto materna que varia de 13% a 19%, enquanto Lobato et al. (2011) em sua revisão 

sistemática, apontam no Brasil uma variação de 12% a 37%. Theme Filha et al. (2016), com 

dados da Pesquisa Nascer no Brasil, realizada com puérperas entre 2011 e 2012, observaram 

prevalência nacional de 26,3% de mulheres com sintomas depressivos entre 6 e 18 meses pós-

parto.  

Os principais sintomas característicos da DPP, listados por Cirillo e Nardi (2017), são: 

humor depressivo; irritabilidade; ansiedade; desânimo; insônia; fadiga; diminuição do apetite; 

e, em alguns casos, ideação suicida. Os episódios depressivos são classificados de acordo com 

a gravidade e o número de sintomas apresentados, que perpassam desde pensamentos 

angustiantes e a incapacidade de manter as atividades rotineiras, até o surto psicótico e a 

tentativa de suicídio.  

No caso de episódios depressivos leves, são observados dois ou três sintomas 

depressivos, mas não há perda da capacidade de desempenho da maioria das tarefas diárias. O 

nível moderado é definido pela presença de quatro ou mais sintomas depressivos, que dificultam 

a manutenção das atividades rotineiras. O quadro grave pode ocorrer com ou sem sintomas 

psicóticos e, quando o indivíduo apresenta diversos sintomas significativos, como perda da 

autoestima, sentimento de culpa e pensamentos e atos suicidas. Quando essa mesma 

sintomatologia surge acompanhada de alucinações, ideias delirantes e lentidão psicomotora, 

caracteriza-se como episódios depressivos com sintomas psicóticos. Neste último, além de 

existir o risco de suicídio, as atividades sociais normais se tornam impraticáveis (BRASIL, 

2008). 

Segundo os sistemas classificatórios em vigor, não há diferenças entre os sintomas 

depressivos apresentados durante o puerpério e os episódios ocorridos em outros períodos da 

vida da mulher (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; FRIZZO; PICCININI, 

2005). Todavia, são observados sintomas específicos desse período como os sentimentos 

negativos e de incapacidade de cuidar do recém-nascido. Caso os sintomas depressivos sejam 

observados no período puerperal, necessita-se atenção devido à forte associação entre depressão 

materna e inadequação do funcionamento familiar.  

Faz-se fundamental a distinção entre o quadro depressivo pós-parto e o quadro 

denominado Baby blues ou também de Maternity blues. Enquanto o primeiro tende a iniciar a 

partir da quarta semana pós-parto, o segundo tipo de transtorno diz respeito a uma variação de 

humor considerado normal no puerpério, que se inicia mais precocemente, podendo regredir 
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em duas semanas e atinge cerca de 70% a 90% das mães. Tal distúrbio é descrito por labilidade 

transitória de humor, com remissão espontânea após cinco ou dez dias após o parto, não 

chegando a acarretar prejuízos importantes na relação mãe-filho (FRIZZO; PICCININI, 2005; 

SCHARDOSIM e HELDT, 2011). 

 

2.1.2 Rastreamento da depressão pós-parto e associação com aleitamento materno 

 

Dentre as escalas de rastreamento de DPP existentes, uma revisão sistemática encontrou 

que a EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale - Escala de Depressão Pós-parto de 

Edinburgo) foi a ferramenta mais frequentemente utilizada em 68% dos estudos 

epidemiológicos (n= 15), com pontuação média de corte de 11,5 (variação de 10 a 14), sendo o 

escore 10 o mais adotado (Moraes et al., 2017). 

No Brasil, cerca de 30 a 60% dos quadros depressivos são subdiagnosticados na atenção 

básica, presumindo que tais índices sejam ainda maiores. O subdiagnóstico e subtratamento 

estão associados à ausência de capacitação dos profissionais em realizar corretamente o rastreio 

e possível diagnóstico, ao preconceito e à descrença na efetividade do tratamento, atuando como 

obstáculos na busca por atendimento especializado (FLECK et al., 2009).  

Tais pressupostos são corroborados por Oliveira e Dunningham (2015), que ressaltam a 

dificuldade de identificação deste transtorno pelos profissionais de saúde, tanto por escasso 

conhecimento, quanto por carência ou inadequação de métodos de rastreamento e diagnóstico, 

como uma grande problemática acerca desta questão. O rastreamento por si só, entretanto, não 

é eficaz, sendo importante informar às mães a respeito da DPP e seus sintomas para que elas 

possam reconhecer possíveis novos episódios (KETTUNEN, KOISTINEN E HINTIKKA, 

2014). 

Dados sobre a relação entre a ocorrência de sintomas depressivos e o AM são apontados, 

em sua maioria, por pesquisas internacionais, sendo observada carência de estudos realizados 

no Brasil, conforme demonstrado no quadro 1, bem como o uso majoritário da EPDS dentre 

os instrumentos de avaliação de DPP (VIEIRA et al., 2018; HAGA et al., 2018; BROWN; 

RANCE e BENNETT, 2017; LARA-CINISOMO et al., 2017; SILVA et al., 2017; GOYAL et 

al., 2017; SHAH e LONERGAN, 2017; WOOLHOUSE et al., 2016; POPE et al., 2016; 

REIFSNIDER et al., 2016; CHAPUT et al., 2016; YUSUFF et al., 2016; BASCOM e 

NAPOLITANO, 2016; AHLQVIST-BJÖRKROTH et al.,2016; IMŠIRAGIĆ et al., 2016; 

PITONYAK et al., 2016; GREGORY et al., 2015; AHN e CORWIN, 2015; BORRA; 

IACOVOU e SEVILLA, 2015; FIGUEIREDO; CANÁRIO e CAMPO, 2014; JAIN et al., 
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2014), assim como a utilização mais frequente do ponto de corte de 10 (VIEIRA et al., 2018; 

LARA-CINISOMO et al., 2017; SHAH e LONERGAN, 2017; CHAPUT et al., 2016; 

AHLQVIST-BJÖRKROTH et al.,2016; GREGORY et al., 2015; AHN e CORWIN, 2015). 

Ademais, foram verificados diferentes desenhos de estudos, tais como coortes, 

caracterizando a maioria dos estudos encontrados (VIEIRA et al., 2018; SIPSMA et al., 2018; 

LARA-CINISOMO et al., 2017; NAM et al., 2017; SIPSMA; KORNFEIND e KAIR, 2017; 

GOYAL et al., 2017; WOUK; STUEBE e MELTZER-BRODY, 2017; WOOLHOUSE et al., 

2016; REIFSNIDER et al., 2016; CHAPUT et al., 2016; YUSUFF et al., 2016; BASCOM e 

NAPOLITANO, 2016; AHLQVIST-BJÖRKROTH et al.,2016; IMŠIRAGIĆ et al., 2016; 

PITONYAK et al., 2016; GREGORY et al., 2015; AHN e CORWIN, 2015; BORRA; 

IACOVOU e SEVILLA, 2015; FIGUEIREDO; CANÁRIO e CAMPO, 2014; JAIN et al., 2014; 

MATHEWS et al., 2014), estudos transversais (BROWN; RANCE e BENNETT, 2017; SILVA 

et al., 2017; SHAH e LONERGAN, 2017; POPE et al., 2016) e, ainda, revisões sistemáticas 

(POPE e MAZMANIAN, 2016; DIAS e FIGUEIREDO, 2015; SLOMIAN et al., 2019). A 

discrepância entre os tamanhos amostrais dos estudos, também foi notada, variando de 34 

(LARA-CINISOMO et al., 2017) a 81.447 (NAM et al., 2017) participantes. Essas diversidades 

metodológicas podem explicar a heterogeneidade dos resultados a respeito desta temática.  

Grande parte dos estudos encontrou alguma associação entre aleitamento materno e 

sintomas depressivos no pós-parto (VIEIRA et al., 2018; SIPSMA et al., 2018; LARA-

CINISOMO et al., 2017; NAM et al., 2017; SIPSMA; KORNFEIND e KAIR, 2017; GOYAL 

et al., 2017; WOUK; STUEBE e MELTZER-BRODY, 2017; WOOLHOUSE et al., 2016; 

REIFSNIDER et al., 2016; CHAPUT et al., 2016; YUSUFF et al., 2016; BASCOM e 

NAPOLITANO, 2016; AHLQVIST-BJÖRKROTH et al.,2016; IMŠIRAGIĆ et al., 2016; 

PITONYAK et al., 2016; GREGORY et al., 2015; BORRA; IACOVOU e SEVILLA, 2015; 

FIGUEIREDO; CANÁRIO e CAMPO, 2014; JAIN et al., 2014; MATHEWS et al., 2014; 

BROWN; RANCE e BENNETT, 2017; SILVA et al., 2017; SHAH e LONERGAN, 2017; 

POPE e MAZMANIAN, 2016; DIAS e FIGUEIREDO, 2015; SLOMIAN et al., 2019), ao 

encontro da revisão sistemática realizada por Slomian et al (2019), onde a maioria dos trabalhos 

mostrou associação negativa significativa entre sintomas depressivos maternos e a 

amamentação. Da mesma forma, escores mais altos de depressão foram associados ao desmame 

precoce, em estudo realizado em São Paulo, Brasil com 83 mulheres (VIEIRA et al., 2018).  

No cenário nacional, estudo realizado por Silva e colaboradores (2017), com 2.583 mães 

no nordeste brasileiro, verificaram que o número de mães em AME é o dobro das mulheres com 

DPP. Esse achado corrobora com dados publicados anteriormente por Abuchaim et al. (2016), 



8 
 

 

que observaram uma associação entre os escores elevados de EPDS e a redução no escore de 

autoeficácia da amamentação, que corresponde à confiança da puérpera em sua habilidade de 

conseguir alimentar seu filho por meio da amamentação. Inversamente, o estudo mostrou que 

escores médios ou altos de autoeficácia na amamentação foram associados à diminuição do 

escore de DPP e níveis de sintomas de DPP. 

Em contrapartida, poucos estudos verificaram a ausência de associação entre a DPP com 

a amamentação, como Ahn e Corwin (2015) em seu estudo com 119 mães nos Estados Unidos, 

assim como Pope et al (2016) que investigaram essa relação com 6421 mulheres e observaram 

que a intenção e duração da amamentação não estavam associadas à DPP entre 5 e 7 meses após 

o parto. Destaca-se ainda, que alguns estudos listados no quadro 1 investigaram a relação entre 

depressão pré-natal com a DPP e consequentes efeitos na amamentação, a exemplo de Haga et 

al. (2018), e não encontraram associação entre depressão durante a gestação e prejuízos no AM. 

Enquanto Lara-Cinisomo et al. (2017) observaram associação com a interrupção do AM, e 

Ahlqvist-Björkroth et al. (2016) e Dias e Figueiredo (2015) verificaram menor duração do AM 

diante de quadro depressivo pré-natal.  

Em mulheres com depressão gestacional, expectativas de amamentação não atendidas 

foram apontadas como um preditor para maior risco de DPP (BORRA; IACOVOU; SEVILLA, 

2015). Esse outro direcionamento causal, onde dificuldades ou ausência da prática de AM 

podem ocasionar sintomas depressivos pós-natais foi demonstrado por outros pesquisadores, 

revelando a complexidade desta associação (BROWN; RANCE; BENNETT, 2017; NAM et al. 

2017; REIFSNIDER et al. 2016; FIGUEIREDO; CANÁRIO; CAMPO, 2014). 
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Quadro 1. Associações entre DPP e AM. 

Autores, Ano de publicação 

Local e Desenho de estudo 

(Tamanho amostral) 

Objetivos 

Instrumento de 

triagem para 

DPP 

Ponto de corte 

Resultados 

Vieira et al., 2018 

Brasil, Coorte (n =83) 

Avaliar a auto-eficácia da 

amamentação, a presença de sintomas 

de DPP e a associação entre auto-

eficácia em amamentar e DPP com a 

interrupção do AME. 

EPDS 

≥10 e ≤ 9 

- As puérperas com pontuação ≥10 na EPDS interromperam o AME, em média, 

10 dias mais cedo do que aquelas com escore ≤ 9, cuja duração mediana da 

amamentação foi de 38 dias pós-parto. 

Sipsma et al., 2018 

Coorte prospectiva (n =137) 

Descrever a associação entre a 

amamentação e sintomas 

depressivos pós-parto em uma amostra 

de mães adolescentes e adultas jovens 

e determinar se a dificuldade em 

amamentar modera essa associação. 

CES-D 

- Sintomas depressivos no pós-parto não foram significativamente associados 

à duração da amamentação ou à amamentação aos 6 meses.  

- A dificuldade precoce de amamentar moderou a associação entre sintomas 

depressivos e amamentação aos 6 meses.  

- Entre as mães jovens que ainda estavam amamentando aos 6 meses, aquelas 

que não relataram dificuldades precoces de amamentação tiveram os menores 

escores depressivos e aquelas que relataram muita dificuldade para amamentar 

apresentaram os maiores escores depressivos aos 6 meses. 

Haga et al., 2018 

Noruega, Parte de estudo 

prospectivo (n =1396) 

Contribuir para a compreensão da 

relação entre depressão perinatal e AM 

em uma amostra de base populacional. 

EPDS 

Estratégia de 

desagregação 

parcial para 

anedonia (itens 

1,2 e 6), 

ansiedade (itens 3 

a 5) e depressão 

(itens de 7 a 10) 

- Os sintomas depressivos medidos no período pré-natal durante o último 

trimestre, aos 4 e 6 meses pós-parto não predizem o comportamento de 

amamentação aos 4, 6 ou 12 meses pós-parto, respectivamente.  

- A amamentação aos 4 e 6 meses pós-parto não predizia sintomatologia 

depressiva aos 6 ou 12 meses pós-parto.  

- Não houve associações simultâneas significativas entre a amamentação e 

sintomas depressivos em 4, 6 ou 12 meses após o parto. 

Brown; Rance e Bennett, 2017 Examinar a relação entre as razões 

específicas para interromper 
EPDS 

- A curta duração da amamentação e as múltiplas razões para sua interrupção 

foram associadas a um maior escore de depressão.  
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Reino Unido, Auto-relato 

transversal (n =217) 

a amamentação e os sintomas 

depressivos no período pós-natal. 

Sem ponto de 

corte (variável 

contínua) 

- Na análise de regressão, apenas as razões específicas para interromper 

a amamentação por dificuldade física e dor permaneceram preditivas 

do escore de depressão. 

Lara-Cinisomo et al., 2017 

EUA, Coorte (n =34) 

Explorar associações entre práticas de 

amamentação, níveis de ocitocina 

plasmática em resposta à alimentação 

infantil e DPP em mulheres latinas. 

EPDS 

≥ 10 

- Depressão pré-natal, DPP e ansiedade foram significativamente associados à 

interrupção precoce da amamentação (antes dos 2 meses).  

- Houve uma interação significativa entre a cessação precoce da amamentação 

e o estado de depressão pela ocitocina plasmática às 8 semanas pós-parto. 

Silva et al., 2017 

Brasil, Transversal 

(n =2.583 pares mãe-filho) 

Investigar a associação entre DPP e a 

ocorrência de AME. 

EPDS 

≥ 12 

- Maior chance de ausência de AME entre mães com sintomas de DPP, entre 

as mais jovens, que relataram receber benefícios do Programa Bolsa Família, e 

que iniciaram o pré-natal mais tardiamente durante a gestação. 

Nam et al., 2017 

Coreia, Coorte (n =81.447) 

Investigar a associação entre a 

interrupção da amamentação e 

cesariana com DPP durante os 

primeiros 6 meses após o parto. 

Código de 

diagnóstico em 

consulta 

ambulatorial ou 

de internação 

- O risco de DPP foi maior em mulheres que interromperam a amamentação do 

que naquelas que continuaram amamentando. 

Sipsma; Kornfeind e Kair, 2017 

Coorte (n =1.349) 

 

Determinar como o recebimento de 

chupeta no hospital afeta o AME em 

uma semana e três meses após o parto e 

se essa associação é modificada pelo 

risco de DPP. 

Maior risco de 

DPP: tratamento 

para depressão na 

gestação 

- Entre as mães com alto risco para DPP, receber chupeta foi significativamente 

associado com aumento da chance de AME com 1 semana, no entanto, entre as 

mães com menor risco para DPP, receber chupeta foi associado a uma 

diminuição da chance de AME em 1 semana e aos 3 meses. 

Goyal et al., 2017 

Índia, Coorte (n =479 casais) 

Estudar a DPP dos pais frente às 

relações de gênero alteradas e 

menores taxas de amamentação 

EPDS 

≥ 11 

- Pais com escores ≥ 11, nenhum bebê foi amamentado exclusivamente.  

- Alta pontuação EPDS em mães e alta pontuação EPDS em pais foram 

associados a menores taxas de AM. 

Wouk; Stuebe e Meltzer-Brody, 

2017 

EUA, Coorte (n =77.229) 

Estimar a associação entre sintomas de 

DPP e amamentação. 

Questionário 

Principal da Fase 

6 (Pontuação > 9 

foi validada em 

relação à 

Entrevista Clínica 

Estruturada para o 

- Aos 3 meses pós-parto, as mulheres com sintomas de DPP desde o nascimento 

tiveram menos chances de qualquer amamentação e reduzidas as chances de 

amamentação exclusiva modificada por raça/etnia. 
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diagnóstico 

baseado em 

DSM-IV de 

depressão 

depressiva maior 

com sensibilidade 

de 57% e 

especificidade de 

87%) 

Shah e Lonergan, 2017 

Paquistão, Transversal (n =434) 

Calcular a frequência pontual de DPP 

entre mães. 

EPDS 

≥ 10 

- Chance de DPP foi maior entre as mães 

que não amamentaram exclusivamente, naquelas sem apoio materno,  entre as 

mulheres sem apoio familiar e entre as mulheres mais jovens. 

Woolhouse et al., 2016 

Austrália, Coorte prospectiva (n 

=1.507) 

Explorar associações entre sintomas 

depressivos maternos aos três meses 

pós-parto e estado de amamentação nos 

primeiros seis meses pós-parto. 

EPDS 

≥13 

- Mulheres com sintomas depressivos aos três meses tiveram taxas mais baixas 

de amamentação seis meses após o parto em comparação com mulheres sem 

sintomas depressivos. 

Pope et al., 2016 

Canadá, Transversal retrospectivo 

(n =6.421) 

Avaliar a associação entre variáveis 

relacionadas à amamentação e DPP 

dentro do contexto de outros fatores de 

risco conhecidos. 

EPDS 
- Intenção e duração da amamentação não estavam associadas à DPP entre 5 e 

7 meses após o parto. 

Reifsnider et al., 2016 

EUA, Coorte (n =150) 

Estudar as diferenças no peso pós-parto 

e depressão entre as mães no estudo 

que amamentaram e aquelas que não 

amamentaram. 

EPDS 

Sem ponto de 

corte (variável 

contínua) 

- Aos 6 meses pós-parto, as participantes que não amamentaram tiveram as 

maiores pontuações na EPDS. 

- Aquelas que amamentaram de forma não exclusiva tiveram os menores 

escores. 

Chaput et al., 2016 

Canadá, Coorte prospectiva (n 
=442) 

Determinar se as dificuldades da 

amamentação afetam o risco de DPP e 

se o apoio à amamentação modifica a 

relação entre dificuldades de 

amamentação e DPP. 

EPDS 

> 10 

- Entre as mulheres com dificuldades de amamentar, aquelas que não relataram 

uma experiência negativa de apoio à amamentação estavam com risco reduzido 

de DPP.  

- Experiência negativa de apoio à amamentação foi um modificador de efeito 

da relação entre dificuldades de amamentação e DPP. 

Yusuff et al., 2016 Investigar a relação entre a 

amamentação completa aos 3 meses 
EPDS - Os 46% das mulheres que estavam amamentando seus bebês aos 3 meses após 

o parto tiveram significativamente menor pontuação média na EPDS tanto no 
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Malásia, Coorte prospectiva (n 
=2.072) 

pós-parto e sintomas depressivos pós-

natais. 

Sem ponto de 

corte (variável 

contínua) 

1º e 3º mês após o parto do que outras que não iniciaram ou não mantiveram a 

amamentação completa durante 3 meses.  

- As diferenças nos escores da EPDS permaneceram significantes entre os dois 

grupos de AM. 

Bascom e Napolitano, 2016 

EUA, Coorte (n =1271) 

Examinar os comportamentos de 

amamentação de mulheres com 

sintomas DPP para identificar 

potenciais motivações para a cessação 

precoce da amamentação. 

EPDS 

≥ 9 

- Mulheres com DPP tiveram uma duração de AM e AME do que mulheres 

sem DPP.  

- Uma proporção maior de mulheres com DPP interrompeu a amamentação 

antes dos 6 meses.  

- As mulheres com DPP tiveram, em média, 2,4 semanas de duração mais curta 

de amamentação do que as mulheres sem DPP. 

Ahlqvist-Björkroth et al.,2016 

Finlândia, Coorte prospectiva (n 

=873) 

Explorar os efeitos de sintomas 

depressivos pré e pós-natal das mães e 

pais e questões conjugais sobre 

a iniciação e duração do AME. 

EPDS 

≥10 

- Os sintomas depressivos pré-natais das mães predisseram os sintomas 

depressivos pós-natais, que estavam associados à menor duração do AME.  

- AME foi menor entre as mães que apresentavam sintomas depressivos pré e 

pós-natal em comparação àquelas com sintomas depressivos apenas em 

qualquer período de tempo. 

Imširagić et al., 2016 

Croácia, Coorte prospectiva (n 

=259) 

Descobrir se depressão, transtorno de 

estresse pós-traumático e traços de 

personalidade no momento 

do parto estão associados ao AME 

entre seis e nove semanas após o parto. 

EPDS 

Entre 9-14 

- Maior resultado EPDS foi significativamente associado com menor chance 

de AME. 

Pitonyak et al., 2016 

Coorte (n =1.226) 

Descrever características de mulheres 

que iniciaram o AME e examinar as 

associações desses fatores com AME 

com duração ≥ 4 meses. 

EPDS 

Provável DPP: 

pontuação > 11; 

possível DPP: 9- 

11 e risco 

improvável de 

DPP: <9. 

- O risco de DPP foi associado com menor chance de AME com duração ≥ 4 

meses. 
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Gregory et al., 2015 

EUA, Coorte prospectiva (n 

=1.501) 

Explorar se o atendimento às 

expectativas pré-natais de AME estava 

associado aos sintomas da DPP. 

EPDS 

≥ 10 

- As chances de sintomas depressivos foram menores entre as mulheres que 

atenderam às expectativas pré-natais de amamentação exclusiva em relação 

àquelas que não o fizeram.  

- Não houve associação entre expectativas de atendimento e sintomas 

depressivos entre mulheres que pretendiam amamentação mista à base de leite 

e fórmula. 

Ahn e Corwin, 2015 

EUA, Coorte prospectiva (n =119) 

Examinar padrões de resposta ao 

estresse, inflamação e sintomas 

depressivos entre mulheres em AM ou 

uso de mamadeira aos 6 meses pós-

parto. 

EPDS 

> 10 
- A amamentação não foi relacionada à DPP. 

Borra; Iacovou e Sevilla, 2015 

Inglaterra, Longitudinal (n 
=14.541) 

Identificar o efeito causal 

da amamentação na DPP. 

EPDS 

> 12 e > 14 

- O efeito estimado do AM na DPP diferiu conforme as mulheres planejaram 

amamentar seus bebês e se apresentaram sinais de depressão durante a 

gravidez.  

- Mães não deprimidas durante a gravidez, menor risco de DPP entre aquelas 

que planejaram amamentar e amamentaram seus bebês, enquanto maior risco 

foi encontrado entre as mulheres que planejavam amamentar e  não o fizeram. 

Figueiredo; Canário e Campo, 

2014 

Portugal, Coorte prospectiva (n 
=145) 

Explorar os efeitos 

da depressão pré e pós-

parto na amamentação e o efeito 

da amamentação na DPP. 

EPDS 

Sem ponto de 

corte (variável 

contínua) 

- Escores de depressão no terceiro trimestre de gestação foram os melhores 

preditores de duração do AME.  

- Diminuição significativa nos escores de depressão foi observada desde o parto 

até 3 meses pós-parto em mulheres que mantiveram o AME por ⩾3 meses. 

Jain et al., 2014 

Índia, Coorte prospectiva (n 
=1.537) 

Examinar a influência do sexo do bebê 

no AME e na incidência de DPP.  

EPDS 

≥ 11 

- Mulheres com escore EPDS > 11 apresentaram menor chance de amamentar 

exclusivamente. 

Mathews et al., 2014 

EUA, Coorte prospectiva (n =237) 

Examinar as características 

psicossociais, depressão e covariáveis 

sociodemográficas no início e 

duração da amamentação. 

Depression Scale 

from the Center 

for 

Epidemiological 

Studies (CES-D) 

- Mães de baixa renda, com menor escolaridade, solteiras e mães de minorias 

étnicas com sintomas depressivos elevados tinham menor probabilidade de 

iniciar o AM e amamentarem por um período mais curto do que outras 

mulheres. 
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Assarian et al., 2014 

Irã, Caso – controle (n =458) 

 

Avaliar a associação entre a saúde 

mental materna e o estado de 

amamentação. 

GHQ-28 

14 para cada 

subescala e 23 

para todo o 

questionário 

- Mães do grupo caso (amamentação sem sucesso) apresentaram maior 

susceptibilidade à depressão do que as do grupo controle (amamentação bem 

sucedida). 
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2.2 ALEITAMENTO MATERNO 

 

2.2.1 Definições e recomendações do aleitamento materno  

 

O Ministério da Saúde (MS) adota a definição de aleitamento materno estabelecida pela 

OMS (2008). Caracteriza-se aleitamento materno (AM) quando a criança recebe leite materno 

(direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos (WHO, 

2008). Outras quatro classificações de aleitamento reconhecidas no mundo são descritas no 

Quadro 1. Denomina-se aleitamento materno exclusivo (AME), quando não há a introdução de 

nenhum outro alimento, inclusive água. Os demais tipos são o aleitamento materno 

predominante (AMP), o aleitamento materno complementado e o aleitamento materno misto 

ou parcial.  

 

Quadro 2. Classificações de aleitamento materno e suas respectivas definições segundo a OMS. 

Classificação Definição 

Aleitamento materno  

Criança recebe leite materno (direto da mama ou 

ordenhado), independentemente de receber ou não 

outros alimentos 

Aleitamento materno exclusivo  

Criança recebe somente leite materno, direto da mama 

ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 

outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou 

xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 

suplementos minerais ou medicamentos 

Aleitamento materno predominante  

Criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas 

à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos 

de frutas e fluidos rituais 

Aleitamento materno complementado 

Criança recebe, além do leite materno, qualquer 

alimento sólido ou semissólido com a finalidade de 

complementá-lo, e não de substituí-lo 

Aleitamento materno misto ou parcial Criança recebe leite materno e outros tipos de leite 

Fonte: WHO, 2008. 

 

O AME é preconizado até os 6 meses de vida sem adição de quaisquer alimentos ou 

bebidas, visto que o leite humano é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais do bebê 

até o sexto mês de vida. Após os seis primeiros meses de vida recomenda-se a continuidade do 

AM de forma complementada, aliado a outros alimentos, no contexto de uma alimentação 

saudável, até os dois anos de idade ou mais (BRASIL, 2013). No segundo ano de vida, o leite 

materno continua sendo importante fonte de nutrientes, contribuindo com fornecimento de 
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vitaminas A e C, proteína e energia, além de permanecer como fator protetor contra infecções 

e alergias (BRASIL, 2015). 

Diante da importância do AM, o Brasil adota uma Política Nacional de Promoção, 

Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, que contempla seis estratégias centrais: a Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil; a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano; a Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança; a Proteção Legal ao Aleitamento Materno; o Monitoramento dos 

Indicadores de Aleitamento Materno; e a Mobilização Social (KALIL e COSTA, 2012; SILVA 

et al., 2017).  

Destaca-se, ainda, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira Infância, padronizando e minimizando a divulgação e comércio de 

soluções lácteas industrializadas, chupetas e mamadeiras. E a atuação da Rede Cegonha, 

fundamentada nos princípios da humanização e da assistência e instituída no Sistema Único da 

Saúde, preconizando o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis, incluindo o apoio ao AM (BRASIL, 2015; SILVA et al., 2017). No âmbito dos 

direitos civis, a promulgação da Constituição Federal de 1988 estabeleceu importantes 

apoiadores do AM, como a licença-maternidade de 120 dias e licença-paternidade, tal qual 

licença às mulheres privadas de liberdade (SILVA et al., 2017). 

Excepcionalmente, o aleitamento materno não é recomendado em mães infectadas pelo 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e pelo Vírus T-linfotrópico Humano (HTLV), dos 

tipos 1 e 2, devido ao risco de transmissão vertical; mães em uso de medicamentos 

incompatíveis com a amamentação, como antineoplásicos e radiofármacos e em crianças 

portadoras de galactosemia, doença rara em que não pode haver ingestão de leite humano ou 

qualquer outro que contenha lactose. A amamentação deve ser interrompida temporariamente 

(por horas ou dias) em casos de diversas infecções bacterianas e virais, a depender de seu 

estágio, assim como diante do consumo de álcool e de drogas ilícitas (BRASIL, 2015).  

    

2.2.2 Benefícios do aleitamento materno para a criança e para a mãe  

 

O leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido e deve ser ofertado 

exclusivamente e sob livre demanda durante os seis primeiros meses de vida e, depois de forma 

complementar (OMS, 2008; BRASIL, 2015). Considerado um alimento completo e suficiente 

para nutrir o lactente dado sua favorecida digestibilidade que propicia a absorção de nutrientes 

(BRASIL, 2015).  
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Atualmente, inúmeros são os benefícios reconhecidos do AM para a saúde infantil, 

assim como para a saúde materna, tanto em curto como em longo prazo.  Destaca-se o papel do 

AM na redução da mortalidade infantil (BRASIL, 2015; UNICEF, 2018) e na prevenção de 

doenças a partir da potencialização do sistema imunológico, que acarreta a diminuição da 

ocorrência de infecções nos primeiros anos de vida (BRASIL, 2015) e na redução da incidência 

de casos de diarreia, alergias, infecções gastrointestinais e respiratórias (BRASIL, 2015; WHO, 

2017).  

O AM promove o desenvolvimento das estruturas orofaciais e contribui nos processos 

de mastigação, deglutição, respiração e fala, através do exercício decorrente do movimento de 

sucção durante a mamada, proporcionando melhor conformação do palato duro, fundamental 

para o alinhamento correto dos dentes e boa oclusão dentária. (BRASIL, 2007; 2015). Estudos 

observaram efeitos positivos do AM associados à inteligência e/ou cognição (STROM et al., 

2019; UNICEF, 2018; VICTORA et al., 2015; BINNS; LEE; LOW, 2016); a proteção contra 

obesidade (BRASIL, 2015; BINNS; LEE; LOW, 2016) e na modulação da flora intestinal 

(WHO, 2017). 

Quanto à relação entre o AM e a ocorrência de doenças infecciosas e obesidade na 

infância e o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis nas mães, existem 

evidências quanto aos seus impactos econômicos. De acordo com uma ferramenta elaborada 

para auxiliar órgãos formuladores de políticas e defensores de direitos a obterem informações 

sobre os custos humanos e econômicos estimados da não amamentação, são apontadas 

mundialmente 595.379 mortes infantis (6 a 59 meses) por diarreia e pneumonia a cada ano, 

assim como 974.956 casos de obesidade infantil relacionados à não amamentação (WALTERS; 

PHAN; MATHISEN, 2019). 

Ademais, estima-se que o AM é capaz de prevenir 98.243 mortes por cânceres de mama 

e ovário, bem como Diabetes mellitus tipo II nas mães. O somatório dos custos de mortes 

prematuras materno-infantis, de tratamentos de saúde e das perdas cognitivas, que representam 

a maior parcela de déficit econômico, alcança US$ 341,3 bilhões ou 0,70% do rendimento bruto 

global (WALTERS; PHAN; MATHISEN, 2019). 

A prática do AM revela-se essencial para o alcance de muitos dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem adotados na Agenda 2030. Mais especificamente 

os três primeiros objetivos que são referentes à erradicação da pobreza e da fome no mundo, da 

promoção do bem-estar e na diminuição das desigualdades. Estudo realizado no Brasil aponta 

que crianças amamentadas durante o primeiro ano de vida alcançaram, quando adultos, 

rendimentos 33% mais altos em relação àqueles amamentados por menos de 12 meses 
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(VICTORA et al., 2015). O AME durante os primeiros seis meses supre todas as necessidades 

nutricionais e energéticas para o crescimento e desenvolvimento infantil e é capaz de prevenir 

a fome, a desnutrição e a obesidade (ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). 

O AM também perpassa os outros ODS, pois trata-se de um alimento sustentável, capaz 

de reduzir as desigualdades sociais e, ainda, preservar o meio ambiente e promover a 

alimentação saudável; o leite materno não tem resíduo, não polui, não é industrializado. A 

amamentação proporciona às crianças melhor início de vida, independentemente das condições 

socioeconômicas de seu nascimento, é inclusivo e independe de classe social.  

Com relação à saúde materna, as vantagens do AM apontadas pela literatura abrangem 

a redução na ocorrência de determinadas doenças crônicas não transmissíveis como cânceres 

de mama, ovário e endométrio (DEL CIAMPO, L. A.; DEL CIAMPO, I. R. L, 2018; BINNS; 

LEE; LOW, 2016; CHOWDHURY et al., 2015); diabetes mellitus (BRASIL, 2015; 

CHOWDHURY et al, 2015; BINNS; LEE; LOW, 2016); hipertensão arterial (BRASIL, 2015; 

BINNS; LEE; LOW, 2016), doenças cardiovasculares (CHOWDHURY et al, 2015; BINNS; 

LEE; LOW, 2016); síndrome metabólica; osteoporose; artrite reumatoide; esclerose múltipla 

(BRASIL, 2015; DEL CIAMPO, L. A.; DEL CIAMPO, I. R. L, 2018) e doença de Alzheimer 

(DEL CIAMPO, L. A.; DEL CIAMPO, I. R. L, 2018). 

Entre os benefícios de natureza imediata estariam incluídas a involução uterina, 

sangramento reduzido (BRASIL, 2007; CHOWDHURY et al, 2015); diminuição de infecções 

puerperais; amenorreia lactacional (CHOWDHURY et al, 2015); menor retenção de peso e 

gordura corporal e favorecimento da perda ponderal do pós-parto; redução do risco das taxas 

de depressão, incluindo DPP (CHOWDHURY et al., 2015); estresse e ansiedade (KROL; 

GROSSMANN, 2018).  

 

2.2.3 Epidemiologia do aleitamento materno, prevalência e fatores associados. 

 

Embora os benefícios do aleitamento materno sejam reconhecidos internacionalmente 

(OMS, 2008; UNICEF; OMS, 2018) e nacionalmente (BRASIL, 2015), a prevalência do AME 

e dos demais tipos de AM ainda permanecem abaixo do esperado no Brasil e no mundo.  De 

acordo com a publicação Global Breastfeeding Scorecard (2019), um levantamento fruto da 

parceria entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e a OMS, com o intuito 

de elucidar as taxas mundiais atuais de AM, observam-se baixas prevalências de AM em 194 

países. Especificamente, em relação aos dados de prática de AME até os 5 meses, a maioria dos 
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países apresentou taxas de 20 a 40%, sendo observado no Brasil uma prevalência de 39%. 

Apesar da melhora das taxas de AME no panorama nacional, ainda há muito a avançar nesta 

direção, visto que ainda são consideradas razoáveis conforme os critérios estabelecidos pela 

OMS (WHO, 2008).  

Ainda de acordo com a publicação, as prevalências mundiais de crianças amamentadas 

até o primeiro ano de vida são elevadas, sendo superior ou igual a 80% na maior parte do total 

de países avaliados, estando localizados majoritariamente no continente africano. Neste quesito, 

o Brasil apresenta taxa de 48%. Em relação ao AM até os dois anos de idade, o Brasil apresenta 

prevalência de 26% e a maioria dos países está na faixa de 20 a 40% (FUNDO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A INFÂNCIA; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). 

No âmbito nacional, a Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno em Municípios 

Brasileiros – PAMUNI, promovida pelo MS em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), avaliou a prevalência de AME em crianças menores de 6 meses em alguns 

municípios brasileiros e revelou taxa nacional correspondente a 41%. No estado do Rio de 

Janeiro, 10 dos 19 municípios avaliados apresentaram frequências inferiores a esse valor. 

Importante ressaltar que o município de Mesquita, onde foi realizado o presente estudo, não foi 

contemplado nesta pesquisa, portanto, não há dados referentes ao AM nesta localidade 

(BRASIL, 2010). 

A amamentação consiste em um fenômeno biopsicossocial que abrange diversos 

elementos capazes de afetar sua iniciação, duração e manutenção (CAMPOS et al, 2015; 

SILVA et al., 2015; FALCETO, 2002). Diversos estudos investigaram os fatores que 

influenciam o AM (Quadro 3). A relação entre fatores sociodemográficos e o AM tem sido 

frequentemente investigada. De acordo com a literatura científica, mulheres mais jovens 

apresentaram maiores chances de interrupção precoce do AM (TANG et al., 2019; VILLAR et 

al., 2018; ZIELINSKA; HAMULKA, 2018; OGBO et al., 2017).  

Em grande parte dos trabalhos revisados, a escolaridade materna também apresentou-se 

como fator importante, visto que maiores níveis de escolaridade foram protetores do AM (NOH 

et al., 2019; TANG et al., 2019; CHANG et al., 2019; COHEN et al., 2018; VILLAR et al., 

2018; HUNEGNAW; GELAYE; ALI, 2018; WAITS; GUO; CHIEN, 2018; FERREIRA et al., 

2018; PITONYAK et al., 2016; LAURIA; SPINELLI; GRANDOLFO, 2016; SONKO; 

WORKU, 2015; CAVALCANTI et al., 2015; MACHADO et al., 2014; VIEIRA et al., 2014).  

Ainda foram observadas relações entre renda familiar (NOH et al., 2019; HUNEGNAW; 

GELAYE; ALI, 2018; OGBO et al., 2017; FLORES et al., 2017; ASEMAHAGN, 2016); 

paridade (CHANG et al., 2019; WU et al., 2019; COHEN et al., 2018; VILLAR et al., 2018; 
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HUNEGNAW; GELAYE; ALI, 2018; FERREIRA et al., 2018; LAURIA; SPINELLI; 

GRANDOLFO, 2016); tabagismo (WU et al., 2019; COHEN et al., 2018; VILLAR et al., 2018; 

OGBO et al., 2017); situação conjugal (FERREIRA et al., 2018; ADUGNA et al., 2017; 

DEMITTO et al., 2017; PITONYAK et al., 2016; DARFOUR-ODURO; KIM, 2014) e local de 

moradia, sendo área urbana ou rural (MEHTA et al., 2017; FLORES et al., 2017; ASFAW; 

ARGAW; KEFENE, 2015) ou regiões mais ou menos desenvolvidas, como centro vs interior 

(PITONYAK et al., 2016; LAURIA; SPINELLI; GRANDOLFO, 2016), muitas vezes 

determinantes do acesso e qualidade da assistência perinatal. 

Além das condições sociodemográficas, o início do pré-natal, o número de consultas e 

o suporte no pós-parto foram apontados como importantes preditores do AM (HABTEWOLD; 

SHAREW; ALEMU, 2019; MENDES et al., 2019; ALEBEL et al., 2018; DALCASTAGNÊ, 

et al., 2018; FERREIRA, et al., 2018; ASEMAHAGN, 2016; SONKO; WORKU, 2015). 

Ressalta-se, ainda, a importância do acompanhamento pré-natal para garantir melhores 

condições de saúde do binômio mãe-bebê, além da possibilidade de se obter orientações quanto 

à importância do AM, promovendo condições físicas, psíquicas, afetivas e econômicas 

satisfatórias ao lactente (BARBIERI et al., 2015). |De acordo com estudo conduzido por 

Nascimento et al. (2013), as orientações relativas ao AM prestadas no pré-natal foram 

diretamente associadas à satisfação das mães com o apoio recebido para amamentar, 

evidenciando a importância do atendimento de qualidade, capaz de gerar mais possibilidades 

de adesão às orientações recebidas. 

Outros fatores que viabilizaram o contato da mãe com profissionais de saúde e com 

informações sobre AM foram a via de parto (WU et al., 2019; COHEN et al., 2018; ADUGNA 

et al., 2017; BOCCOLINI; CARVALHO; OLIVEIRA, 2015) e o local de parto (HUNEGNAW; 

GELAYE; ALI, 2018; ALEBEL et al., 2018; ADUGNA et al., 2017; ASEMAHAGN, 2016), 

sendo observadas diferenças entre mulheres que deram à luz em casa e as com partos realizados 

em instituições de saúde. Nacionalmente, Sá et al. (2016), ao investigarem fatores inerentes aos 

serviços de saúde como influenciadores do AM, verificaram que a ausência de pré-natal 

adequado, parto cesáreo e mãe e filho não permanecerem em alojamento conjunto após o parto 

interferiram negativamente no AM na primeira hora de vida.  

Conhecimento sobre AM foi positivamente associado à prática e sucesso da 

amamentação (COHEN et al, 2018; ZIELINSKA; HAMULKA, 2017; SONKO; WORKU, 

2015), seja por meio de parentes ou amigos e pela mídia (NOH et al., 2019), por grupos de 

apoio ao AM (LAURIA; SPINELLI; GRANDOLFO, 2016) ou aconselhamento por 

profissionais de saúde (DEVANE-JOHNSON; WOODS-GISCOMBÉ; THOYRE, 2017; 
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HUNEGNAW; GEZIE; TEFERRA, 2017; VIEIRA et al, 2014). Esta última forma de educação 

em AM é recomendada atualmente pelo MS e apresenta algumas características: praticar a 

comunicação não verbal (gestos, expressão facial); realizar a escuta da mulher; adotar 

linguagem simples e acessível ao(s) ouvinte(s); evitar palavras que soam como julgamentos; 

sugerir ao invés de dar ordens; aceitar e respeitar as opiniões e sentimentos das mães e 

demonstrar empatia, oferecendo suporte necessário (BRASIL, 2015). 

O apoio ou sua ausência foi apontado pelos estudos como outro fator importante para o 

desfecho do AM, sendo ele advindo dos companheiros (SOLARTE; ARANA, 2019; OGBO et 

al., 2017; MACHADO et al., 2014; VIEIRA et al., 2014); do trabalho: empregadas vs 

desempregadas ou donas de casa, ou retorno ao mesmo (CHANG et al., 2019; VILLAR et al., 

2018; HUNEGNAW; GELAYE; ALI, 2018; DALCASTAGNÊ et al., 2018; WAITS; GUO; 

CHIEN, 2018; ALIANMOGHADDAM; PHIBBSLOW; BENN, 2018; HUNEGNAW; GEZIE; 

TEFERRA, 2017; ADUGNA et al., 2017; ASEMAHAGN, 2016; ASFAW; ARGAW; 

KEFENE, 2015; MACHADO et al., 2014; VIEIRA et al., 2014) e da sociedade, tais como 

expectativas de bom desempenho materno (CHANG et al., 2019; ROCHA et al., 2018). 

No contexto amamentação e mãe trabalhadora, referente ao apoio mais frequentemente 

associado ao AM, pesquisa realizada por Dinour e Szaro (2017) concluiu que, dentre as medidas 

protetoras do AM por parte do empregador incluíam-se a oferta de espaço para lactação, 

intervalos para amamentação e elaboração ou adesão à programas abrangentes de apoio ao 

AM.  A contribuição governamental neste cenário corresponde à concessão da licença 

maternidade, que atualmente apresenta a duração mínima de 14 semanas, segundo orientações 

da Organização Internacional do Trabalho em apenas 10 dos 38 países das Américas, ainda se 

mostrando inferior e insatisfatória para atendimento da recomendação de AME nos primeiros 

6 meses de vida da criança (ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016).   

Por fim, ressalta-se os fatores de ordem emocional e psíquica afetando o AM, tais como 

sensação de baixa produção láctea/insegurança quanto à produção de quantidade suficiente 

(CHANG et al., 2019; ROCHA et al. 2018); fadiga (CHANG et al., 2019; ROCHA et al., 2018); 

histórico de parto traumático (MACHADO et al., 2014), violência pelo parceiro (OGBO et al., 

2017); abuso sexual (FRYER et al., 2018 e DPP (WU et al., 2019; MACHADO et al., 2014).  

Os efeitos psicológicos benéficos promovidos pelo AM originam-se de processos 

fisiológicos diversos, todos, contudo, são desencadeados inicialmente pelo estímulo da 

amamentação à produção de ocitocina, que é capaz de interagir outros hormônios e sistemas de 

neurotransmissores, promovendo distintos efeitos psicossociais maternos. Uma dessas 
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interações é refletida pela redução da resposta ao cortisol mediante estresse social, além de 

padrões de sono prolongados e de melhor qualidade. A ocitocina também modula a intensidade 

do tônus vagal cardíaco, reduzindo a pressão arterial e a frequência cardíaca, proporcionando 

efeitos ansiolíticos devido à sensação de relaxamento. Ademais, observa-se redução da DPP, 

aumento da percepção social e do comportamento sociável e potencialização do vínculo mãe-

bebê (KROL; GROSSMANN, 2018). 

Em mulheres com DPP, a amamentação apresenta-se como uma experiência ainda mais 

complexa e desafiadora, tal como observado por Tanganhito, Bick e Chang (2019) em sua 

revisão sistemática, compreendendo cinco aspectos: (1) desejo de amamentar e ser boa mãe, (2) 

luta com a amamentação, (3) experiências mistas de apoio de profissionais de saúde, (4) 

importância do apoio prático e social, (5) apoio à saúde mental e amamentação. Identificou-se 

desejo de amamentar pela maioria das mulheres com DPP, porém dificuldades na amamentação 

poderiam comprometer ainda mais sua saúde mental, exigindo cuidado prático e humanizado. 

Neste sentido, Webber e Benedict (2019) apontam para a efetividade da assistência 

multiprofissional ao abranger desde a triagem e tratamento dos sintomas depressivos, passando 

pelo manejo e suporte à amamentação nas mulheres afetadas, até a atenção aos possíveis 

impactos na saúde do bebê.
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Quadro 3. Fatores associados ao aleitamento materno. 

Autores, Ano de 

publicação 

Local e Desenho de 

estudo (Tamanho 

amostral) 

Objetivos 

Resultados 

Fatores sociodemográficos e 

econômicos 

Fatores psicossociais e relacionados 

ao estilo de vida 

Fatores relacionados ao 

parto/paridade e condições de saúde 

maternas 

Noh et al., 2019 

Paquistão, Estudo 

Transversal (n=9.955) 

Investigar fatores demográficos e 

econômicos que afetam as práticas 

de amamentação.  

Idade ≥ 35 anos, morar cidade 

pequena, maior escolaridade, maior 

renda e recebimento de informações 

midiáticas e de parentes e amigos 

sobre AM foram associados à 

continuidade da amamentação. 

------ ------ 

Tang, K. et al, 2019 

China, Coorte 

(n=300.000) 

Explorar fatores associados a 

diferentes faixas etárias na duração 

da amamentação nas regiões urbanas 

e rurais. 

Menor idade materna, maior 

escolaridade (áreas urbana e rural) 

foram negativamente associados à 

duração do AM.  

Tamanho do agregado familiar e 

idade materna no primeiro parto 

foram negativamente associados 

com a duração da amamentação 

apenas em áreas urbanas. 

------ 

Uso de pílulas anticoncepcionais 

orais foi negativamente associado à 

duração do AM. 

 

Chang et al., 2019 

Taiwan, Coorte 

(n=1077) 

 

 

Investigar fatores associados à 

interrupção do AME aos 1 e 2 meses 

pós-parto. 

Falta de educação terciária, e retorno 

ao trabalho foram associados à 

cessação do AM.  

Baixa quantidade de leite percebida, 

separação mãe/bebê, 

inconveniência/fadiga devido à 

amamentação e fatores centrados no 

bebê foram associados à cessação do 

AM. 

Primiparidade e condições médicas 

na mãe foram associadas à cessação 

do AM. 

Wu et al., 2019 Identificar fatores individuais 

modificáveis na amamentação 

Idade infantil agiu negativamente 

em qualquer amamentação. 
O tabagismo passivo após o parto, 

início tardio da amamentação e 

Mulheres com depressão pós-parto 

menor, parto cesáreo e as multíparas 

tinham menor probabilidade de 
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China, Coorte (n=951) durante os primeiros seis meses de 

vida. 

oferta de mamadeiras tiveram 

efeitos adversos no AME. 

continuar amamentando nos 

primeiros meses. 

Solarte e Arana, 2019 

Colômbia, Coorte 

(n=438) 

 

 

Identificar fatores associados à 

duração do AME. 

Idade da criança: Aos 8 dias, mais de 

metade dos participantes 

mantiveram o AME; aos 6 meses 

apenas 1,4%.  

- A duração do AME foi 

determinada por: início da 

amamentação nas primeiras 4 horas 

após o parto, certeza auto-percebida 

de amamentação, opinião positiva 

do pai do bebê em relação à 

amamentação  

------ 

Mendes, et al., 2019 

Brasil, Caso-controle 

(n=55 caso, 48 

controle) 

Identificar fatores relacionados com 

uma maior duração do AM. 

Realização de menos de seis 

consultas pré-natal foi associado à 

menor duração do AM.  

A introdução precoce de fórmula 

infantil, de outros leites foi fator de 

risco para a menor duração do AM. 

------ 

Villar et al., 2018 

Espanha, Coorte 

(n=2195) 

 

Identificar os fatores associados à 

não-iniciação e cessação do 

aleitamento materno predominante 

(AMP). 

Início do AMP: associou-se aos 

maiores níveis de escolaridade 

materna, e trabalho em ocupação 

não manual.  

Cessação do AMP: associado a 

mulheres jovens, que tinham níveis 

mais baixos de educação e de acordo 

o status de emprego materno na 32ª 

semana da gravidez e no 14º mês 

pós-parto. 

Início do AMP: Maior nível de 

atividade física e não fumar foram 

positivamente associados. 

Cessação do AMP: maior em 

fumantes. 

Início do AMP: primíparas e IMC 

saudável. 

Cessação do AMP: mulheres obesas, 

que tiveram complicações durante a 

gravidez 

Hunegnaw et al., 2018 

Etiópia, Coorte 

retrospectiva (n=500) 

Avaliar a taxa de cessação da 

amamentação entre mães com 

crianças de 2 a 3 anos. 

 

Trabalho fora de casa, renda familiar 

e local de parto foram preditores 

significativos de tempo para 

cessação da amamentação. Já a 

escolaridade materna foi associada 

positivamente ao tempo de 

amamentação. 

------ 
Paridade foi fator de risco para 

interrupção do AM.  
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Dalcastagnê et al., 2018 

Angola, Transversal 

(n=749) 

Identificar fatores associados à 

prevalência do AME. 

Número de consultas pré-natais, 

ocupação materna (outras ocupações 

vs autônomos), idade da criança 

mais nova e criança do sexo 

feminino foram positivamente 

associadas ao AME. 

------ ------ 

Fryer et al., 2018 

EUA, Coorte 

prospectiva (n=213) 

Explorar a associação de raça/etnia 

com as taxas de amamentação e o 

impacto de fatores socioeconômicos 

na iniciação e continuação da 

amamentação. 

Mulheres hispânicas/latinas eram 

mais propensas a iniciar AME no 

parto em comparação com mulheres 

negras não hispânicas.  

Mulheres com história de abuso 

sexual também eram mais propensas 

a iniciar AME em comparação com 

mulheres sem esse histórico. 

------ 

Waits, Guo e Chien, 

2018 

Taiwan, Transversal 

(n=69159) 

Examinar as tendências da 

amamentação aos 6 meses pós-parto 

e o papel contribuinte de fatores 

maternos e ambientais. 

Aumento do AME (2011-2016) 

conforme idade materna, nível 

educacional e emprego fora de casa.  

A intenção pré-natal de amamentar 

foi mais fortemente associada à 

amamentação aos 6 meses. 

Aumento do AME (2011-2016): em 

mulheres com obesidade pré-

gestacional.   

Muda et al., 2018 

Malásia, Transversal 

(n=335) 

Determinar a prevalência e os fatores 

associados sobre o início do AME 

uma semana após o parto. 

------ 

Experiência prévia de AME e escore 

total médio do conhecimento sobre 

AM foram fatores associados. 

------ 

Zielinska e Hamulka, 

2018 

Polônia, Transversal 

(n=446) 

Identificar os fatores 

sociodemográficos e relacionados ao 

parto que podem afetar o AME de 

crianças de 0 a 6 meses. 

Alto risco para não amamentar: 

idade materna <20 anos. 

Menor risco para não amamentar: 

intenção pré‐gestacional de 

amamentar.  

Alto risco para não amamentação: 

conhecimento inadequado sobre 

AM. 

Menor risco para não amamentar: 

muito bom conhecimento sobre AM 

e idade materna de 26‐30 anos. 

 

------ 

Ferreira et al., 2018 

Brasil, Transversal 

(n=363) 

Verificar a associação entre 

variáveis maternas e AME em um 

ambulatório especializado do estado 

do Ceará, Brasil. 

------ 

A maioria das mulheres que 

amamentou exclusivamente afirmou 

não ter recebido orientação sobre 

AM durante o pré-natal, o que 

evidencia a existência de outros 

Houve associação significativa entre 

as variáveis multiparidade e AME, 

mostrando-se como uma variável 

protetora para essa prática. 
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fatores externos que podem 

influenciar no AME. 

Ogbo et al., 2017 

Austrália, Coorte 

retrospectiva 

(n=17.564) 

Investigar a prevalência e 

determinantes da cessação do AME 

no período pós-natal em população 

cultural e linguisticamente 

diversificada. 

Interrupção do AME: Mães mais 

jovens (<20 anos) e baixa condição 

socioeconômica.  

Interrupção do AME: Mães que 

fumaram na gravidez, que sofreram 

violência por parceiro íntimo e falta 

de apoio dos parceiros. 

Interrupção do AME: parto 

assistido, problemas de saúde 

materna preexistentes. 

Archer et al., 2017 

Samoa, Transversal 

(n=121) 

Avaliar o tempo que as mulheres 

amamentam, seu conhecimento 

sobre as vantagens e recomendações 

de amamentação e os fatores que 

influenciam suas decisões de 

continuar ou interromper a 

amamentação. 

Número de interrupções no AM 

devido ao trabalho e a duração de 

sua licença maternidade foram 

fatores que desencorajavam o AM.  

Médicos e profissionais de saúde 

foram listados como os principais 

fatores que incentivam a 

amamentação. 

------ 

Mehta et al., 2017 

Índia, Transversal 

(n=7534) 

Investigar a duração mediana do AM 

e identificar os fatores associados à 

amamentação prolongada aos 24 

meses. 

Maiores chances de AM: bebê fosse 

um menino comparado com uma 

menina, mulheres que viviam em 

área rural comparada com área 

urbana, mulheres que se casaram 

ainda jovens (<17 vs 20 anos ou 

mais no casamento 

------ 

Maiores chances de AM: parto 

assistido por um amigo ou parente 

em comparação com um médico. 

Hunegnaw; Gezie e 

Teferra, 2017 

Etiópia, Transversal 

(n=506) 

Avaliar a prevalência e fatores 

associados ao AME. 

Menores chances de AME: em  mães 

que trabalhavam fora comparadas às 

donas de casa. 

Menores chances de AME: em mães 

que não receberam aconselhamento 

sobre amamentação após o parto. 

Maiores chances de AME: em mães 

que deram à luz em instituições de 

saúde. 

Adugna et al., 2017 

Etiópia, Transversal 

(n=529) 

Avaliar a prevalência e os 

determinantes da prática do AME 

entre crianças com menos de seis 

meses de idade. 

- Maiores chances de AME: idade da 

criança (bebês de 0 a 1,9 meses e 2 a 

3,9 meses vs. 4 e 6 meses); mães 

casadas; mães dona de casa. 

------ 

Maiores chances de AME: parto 

vaginal; que deram à luz em uma 

unidade de saúde e aquelas sem 

complicação mamária. 

Flores et al., 2017 Avaliar a prevalência do consumo de 

leite materno e os fatores associados 

Maior prevalência de AM em 

crianças de 6-11 meses e 29 dias: 

residir na Região Norte; cor da pele 

------ ------ 
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Brasil, Transversal 

(n=5044) 

em crianças com menos de dois anos 

de idade.  

preta e situar-se no menor quintil de 

posse de bens. 

Maior prevalência de AM em 

crianças de 12-23 meses e 29 dias: 

cor da pele preta, consumo de 

líquidos e de alimentos saudáveis, 

residência na zona urbana, maior 

escolaridade do chefe da família e 

posse de maior número de bens. 

Oliveira e Camelo Jr, 

2017 

Brasil, Coorte (n=283) 

Determinar quais gestacionais, 

perinatais e pós-natais fatores da 

díade mãe-bebê podem estar 

associados à cessação do AME aos 

seis meses após o nascimento. 

------ 

Houve significativa associação entre 

cessação de AME e relato materno 

de experiência prévia com AME por 

um mês e seis meses. 

------ 

Demitto et al., 2017 

Brasil, Observacional 

(n=378) 

Analisar a prevalência do AME e 

identificar os determinantes da 

amamentação nos primeiros seis 

meses de vida entre usuários de 

saúde pública em Maringá, PR. 

Mulheres com companheiro eram 

duas vezes mais propensas a 

amamentar exclusivamente por seis 

meses do que as que não tinham 

companheiro. 

----- ------ 

Pitonyak et al., 2016 

EUA, Coorte (n=1.226) 

Descrever características de 

mulheres que iniciaram o AME e 

examinar as associações 

desses fatores com AME com 

duração ≥ 4 meses. 

Educação universitária e casamento 

foram associados à maior chance de 

AME com duração ≥ 4 meses. 

Plano para retornar ao trabalho após 

o nascimento, residentes no sul 

foram associados à menor chance de 

AME com duração ≥ 4 meses. 

Risco de DPP foi associado à menor 

chance de AME com duração ≥ 4 

meses. 

------ 

Lauria; Spinelli e 

Grandolfo, 2016 

Itália, Coorte (n=7293) 

Fornecer estimativas da prevalência 

do AM e amamentação e identificar 

fatores que podem ser modificados 

para melhorá-los. 

Mulheres mais propensas a 

amamentar aos 3 meses: mais 

educadas e residentes no 

norte/centro. 

Mulheres mais propensas a 

amamentar aos 3 meses: 

participaram de aulas pré-natais e 

grupos de apoio ao AM, praticaram 

contato pele a pele no hospital e 

iniciaram a amamentação 

precocemente. 

Mulheres mais propensas a 

amamentar aos 3 meses:  multíparas. 
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Asemahagn, 2016 

Etiópia, Transversal 

(n=346) 

Avaliar práticas de amamentação 

exclusiva e identificar seus 

determinantes. 

Taxas de AME foram maiores entre 

mães com idade ≥ 30 anos; 

desempregadas e aquelas que 

receberam cuidados pré-natais e 

pós-natais. 

Já as mães que ganham ≤ 1000 birr 

(US$ 47,62) mensais têm 77% 

menor probabilidade de praticar 

AME.  

Mães não praticantes de alimentação 

pré-láctea foram mais propensas ao 

AME em comparação com as mães 

que praticam alimentação pré-

láctea. 

 

Mães que deram à luz no centro de 

saúde praticaram mais AME do que 

aquelas que tiveram parto em casa. 

Sonko e Worku, 2015 

Etiópia, Transversal 

(n=422) 

Avaliar a prevalência e os fatores 

preditores do AME nos primeiros 

seis meses de vida. 

Acompanhamento pré-natal e pós-

natal, início do AM uma hora após o 

parto e que frequência na escola 

formal apresentam associação 

significativa com o AME. 

Aconselhamento e conscientização 

sobre AME apresentam associação 

significativa com o AME. 

 

Asfaw; Argaw e 

Kefene, 2015 

Etiópia, Transversal 

(n=634) 

 

Avaliar os fatores associados com 

práticas de AME entre mães que têm 

uma criança com menos de 12 

meses. 

Maior propensão de AME: Mães 

residentes rurais e mães de 25 a 35 

anos de idade. 

Menor propensão: mães que não 

receberam aconselhamento em 

alimentação infantil e mães 

empregadas. 

------ ------ 

Cavalcanti et al., 2015 

Brasil, Caso-controle 

(n=124) 

Analisar os fatores associados ao 

AME há pelo menos seis meses, ao 

contrário do desmame até o segundo 

mês de vida. 

Preditores de AME: idade materna 

entre 20 a 35 anos e escolaridade 

materna de 5 a 8 anos. 

------ ------ 

Darfour-Oduro e Kim, 

2014 

EUA, Coorte (n=176) 

Examinar os efeitos do ambiente 

social e saúde materna no pós-parto 

no início da amamentação e sua 

manutenção por pelo menos 3 

meses. 

Associação positiva com início do 

AM: estado civil (casadas com 

maior chance de manter o AM). 

Associação negativa com início do 

AM: recebimento de vale-refeição. 

Houve associação não significativa 

entre DPP e início da amamentação 

e manutenção de qualquer 

amamentação por 3 meses. 

------ 
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Machado et al., 2014 

Brasil, Longitudinal 

(n=168) 

Avaliar os determinantes do 

abandono do AME. 

 

Abandono do AME aos 4 meses: 

menor escolaridade materna, falta de 

moradia e retorno ao trabalho. 

Abandono do AME aos 2 meses: 

Sintomas depressivos 

Abandono do AME aos 4 meses: não 

receber orientação sobre 

amamentação no pós-parto, reação 

negativa da mãe à gravidez e não 

receber assistência de seus 

companheiros nos cuidados infantis. 

Abandono do AME aos 2 meses:  

parto traumático. 

Vieira et al., 2014 

Brasil, Coorte 

(n=1.344) 

Identificar fatores associados à 

descontinuidade do AME incluindo 

variáveis que receberam pouca ou 

nenhuma atenção na literatura 

anterior. 

Determinante da descontinuidade do 

AME: escolaridade materna ≤ 8 

anos; mãe trabalhando fora de casa e 

atendimento pré-natal prestado por 

serviços públicos. 

Determinantes da descontinuidade 

do AME: orientações sobre AM 

recebida no hospital e uso de 

chupeta.  

Determinantes da descontinuidade 

do AME: parto em Hospital Amigo 

da Criança e presença de mamilos 

rachados. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Inevitavelmente, a DPP é uma condição que acomete a saúde do binômio mãe-filho, e 

quando não identificada e manejada corretamente, acarreta indesejáveis consequências 

perinatais, em curto, médio e longo prazos. As elevadas taxas de prevalência de sintomas 

depressivos, a carência da aplicabilidade de métodos de rastreamento com posterior diagnóstico 

na atenção pré-natal, e, em muitos casos, a dificuldade de acesso ao tratamento apontam este 

distúrbio como um problema de saúde pública. 

Paralelamente, apesar dos inúmeros benefícios apontados na literatura quanto à prática 

do AM sobre a saúde da mãe e da criança, as prevalências de AM ainda são baixas no Brasil. 

Esse panorama suscita a investigação das possíveis consequências relacionadas à ausência da 

iniciativa em amamentar, e, principalmente, a introdução de alimentos e ao desmame precoce. 

Sabe-se da complexidade envolvida no processo de aleitar, todavia, os desdobramentos desta 

prática na saúde mental materna ainda são pouco conhecidos, pois muitas vezes não são 

facilmente detectáveis, a exemplo do estado depressivo psíquico materno. 

Nesse sentido, alguns autores têm investigado a associação entre o AM e a DPP, mas 

ainda não há uma relação estabelecida pela literatura científica. A maior parte dos estudos é 

internacional, com diferentes metodologias, desenhos e população alvo, e, no contexto 

brasileiro, ainda são poucos os estudos que analisaram a associação entre ambos. 

Assim exposto, o presente estudo buscará investigar a relação entre a prática de 

aleitamento materno com sintomas depressivos no pós-parto. Supõe-se que os resultados 

poderão contribuir na elucidação desta relação e irão acrescentar informações que poderão ser 

empregadas para melhor atenção e cuidado da mulher no ciclo reprodutivo, assim como poderão 

auxiliar na prevenção da DPP e nas suas repercussões negativas sobre a saúde materna e do 

lactente. 
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4 HIPÓTESE 

 

A prática do aleitamento materno associa-se a menores escores de sintomas depressivos 

no pós-parto. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a associação entre o AM e os sintomas depressivos no pós-parto.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Descrever os escores de EPDS no terceiro e quinto mês pós-parto;  

II. Distribuir as características sociodemográficas e a prática de aleitamento materno 

segundo os tercis dos escores do EPDS no terceiro e quinto mês pós-parto; 
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6 MÉTODOS 

 

6.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

Trata-se de um estudo longitudinal, resultante das informações obtidas nas visitas de 

seguimento no pós-parto de um ensaio clínico randomizado intitulado “Efeito da dieta 

hiperproteica na variação do peso e da composição corporal em mulheres no pós-parto: ensaio 

clínico randomizado”. O projeto maior original apresentava seis ondas de seguimento, 

correspondentes a uma visita para cada um dos seis primeiros meses de acompanhamento pós-

natal.  

O programa de intervenção visou estimular o consumo de alimentos com alto teor de 

proteína e restringir o consumo de carboidratos no grupo experimental, através do fornecimento 

de um plano alimentar com aproximadamente 1.800 kcal, tanto para o grupo controle quanto 

experimental, diferindo apenas na quantidade de porções dos grupos alimentares: pães, cereais, 

raízes e tubérculos; carnes; leite e derivados e leguminosas. Também ocorreu o fornecimento 

mensal de arroz e sardinha para aumentar a adesão das participantes ao estudo, do grupo 

controle e experimental, respectivamente. 

 

 

6.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Os sujeitos do estudo foram as puérperas do Hospital Maternidade Leonel de Moura 

Brizola (HMLMB), sendo considerada uma unidade de baixo risco, localizada no Município de 

Mesquita, situado na região da baixada fluminense, no Rio de Janeiro. Na pesquisa original 

foram consideradas elegíveis todas as mulheres que deram à luz na maternidade entre os meses 

de fevereiro de 2009 e fevereiro de 2011 (Figura 1) e que não apresentavam nenhuma doença 

crônica pré-existente como diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, exceto 

obesidade.  

Como o ensaio clínico era sobre perda de peso no pós-parto entre mulheres com 

sobrepeso, adotou-se como ponto de corte do Institute of Medicine (1992) o Índice de Massa 

Corporal (IMC) ≥ 26 kg/m2 (IOM, 1992), utilizado na época para classificar excesso de peso 

em gestantes. Outro critério de elegibilidade adotado foi a idade materna, entre 18 e 50 anos.  
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6.3 FLUXOGRAMA  

 

Dentre as 94 (100%) mulheres randomizadas no estudo, 80 (85,0%) mulheres foram 

entrevistadas na terceira visita e 69 (73,4%) na quinta visita, conforme demonstra a Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de captação e perdas. 

 

Mulheres que 

participaram do ensaio 

clínico 

 

 [n= 94; (100%)] 

Mulheres incluídas no 

presente estudo 

(n= 80) 

 

Amostra final para análise 

[n= 80 (85,5%) na terceira 

visita e n=69 (73,4%) na 

quinta visita] 

Perdas (mulheres que 

não apresentavam dados 

de EPDS na 3ª visita) 

(n= 14; perda=14,9%) 

Randomização 

Grupo controle (n=46) 

Grupo intervenção (n=48)  
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6.4 COLETA DOS DADOS 

 

A captação e a coleta de dados ocorreram durante o período de fevereiro 2009 a 

fevereiro de 2011. A coleta foi realizada conforme o desenho do estudo, respeitando-se as seis 

diferentes ondas de seguimento do projeto maior, esquematizadas pelo fluxograma 

representado na Figura 2. 

Para o presente projeto utilizou-se os dados sociodemográficos e de estilo de vida 

(escolaridade, estado civil, situação de trabalho, cor da pele, renda, tabagismo, consumo de 

bebidas alcoólicas e paridade), os quais foram coletados na fase de captação por meio de um 

questionário. Utilizaram-se as informações sobre o aleitamento materno, assim como os dados 

sobre a DPP, os quais foram coletados por meio do EPDS para avaliação dos sintomas 

depressivos no 3º e 5º mês pós-parto, além de informações sobre o diagnóstico e tratamento de 

depressão prévia (últimos cinco anos). 
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Figura 2. Fluxograma das ondas de seguimento do projeto maior. 
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6.5 VARIÁVEIS 

 

6.5.1 Variável independente 

 

O AM foi considerado como a variável independente do estudo. Esta informação 

foi obtida pelo questionário sobre amamentação aplicado em todas as visitas (Anexo A), 

por meio da pergunta “O seu bebê está mamando no peito?”, sendo a resposta 

categorizada em sim ou não. Outras perguntas foram empregadas para complementar as 

informações sobre o AM e a confiabilidade da resposta: introdução de água, suco, chá e 

outras bebidas, oferta de outro leite, frutas, papas, mingaus e comida. 

 

6.5.2 Variável dependente 

 

O escore de sintomas depressivos no pós-parto foi considerado o desfecho do 

estudo, tendo sido aferido no terceiro e no quinto mês pós-natal a partir do emprego da 

EPDS, escala desenvolvida por Cox et al. (1987) para ser aplicada em puérperas e, ao 

longo de sua elaboração, foi adaptada e validada em diversos países, inclusive no Brasil 

por Santos et al. (2007) em estudo realizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul.  

A escala é composta por dez itens, cada um com quatro opções de resposta, com 

pontuações que variam de zero a três, conforme a presença e intensidade do sintoma 

depressivo. O escore total pode variar de zero (nada deprimido) a trinta (muito deprimido) 

e representa os sintomas referentes aos últimos sete dias (SANTOS et al., 2007). Os 

valores observados foram categorizados em uma variável binária: 3º tercil (≥19) e 1º e 2º 

tercis (<19), na terceira visita e 3º tercil (≥20) e 1º e 2º tercis (<20), na quinta vista. A 

diferença entre os pontos de corte dos tercis nos referidos momentos ocorreu devido ao 

aumento (estatisticamente não-significativo) do score do EPDS no quinto mês pós-parto 

em relação ao terceiro mês pós-parto. 

 

6.5.3 Covariáveis 

 

As covariáveis do estudo foram obtidas a partir do questionário de captação 

respondido pelas mulheres na primeira onda de seguimento (Anexo A). São utilizadas as 

informações sobre: idade materna (em anos), escolaridade materna (anos de estudo), 



38 
 

    
 

renda familiar (média em reais), situação conjugal (casada/união estável ou 

solteira/divorciada/viúva), situação de emprego (trabalha ou não), raça/cor da pele auto-

referida (branca ou preta/parda/morena/mulata/cabocla), hábito de fumar (sim ou não), 

consumo de bebida alcoólica (sim ou não), paridade (1 parto ou > 1 parto). Foram 

consideradas, ainda, as variáveis sobre diagnóstico e tratamento de depressão nos últimos 

cinco anos. 

 

6.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram compilados em banco elaborado no Microsoft Excel© 2010 e 

analisados por meio do software estatístico Stata© versão 12.0.  

As características das participantes do estudo foram apresentadas por meio de 

medidas de tendência central e dispersão amostral; as variáveis contínuas que 

apresentaram distribuição normal foram expressas em médias (desvio padrão) e aquelas 

com distribuição assimétrica, como mediana (intervalo interquartil). As variáveis 

categóricas foram apresentadas por meio de frequências absolutas e relativas.  

Para comparar proporções, médias e medianas entre as categorias de escore de 

EPDS (1º ou 2 tercil vs. 3º tercil) foram utilizados os testes qui-quadrado/ exato de Fisher, 

t-Student e U de Mann-Whitney, respectivamente. Para comparar as medianas de escore 

de EPDS no 3º e no 5 mês pós-parto foi utilizado o teste Wilcoxon para medidas repetidas. 

A comparação de medianas de escore de EPDS entre as categorias de prática de 

amamentação (Sim vs. Não) foi realizada por meio do teste U de Mann-Whitney. Os 

dados foram analisados por meio do software estatístico Stata© versão 12.0. Foi adotado 

nível de significância de 5%. 

 

6.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi conduzido respeitando-se os aspectos éticos previstos na resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e aprovado pelo Comitê de Ética do 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAAE – 

0014.0.259.000-08). A participação foi voluntária e consentida através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após todas as participantes receberem 

informações sobre os objetivos e etapas da pesquisa. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 MANUSCRITO 

Título: ASSOCIAÇÃO DA PRÁTICA DE ALEITAMENTO MATERNO COM 

SINTOMAS DEPRESSIVOS EM PUÉRPERAS ATENDIDAS EM UMA 

MATERNIDADE PÚBLICA DA BAIXADA FLUMINENSE. 

 

Resumo 

Objetivo: Analisar a associação entre a prática de aleitamento materno e os sintomas 

depressivos no pós-parto.  Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal com 94 

puérperas com excesso de peso no pós-parto e idade entre 18 e 50 anos captadas na 

primeira semana do pós-parto e acompanhadas mensalmente até o sexto mês do pós-parto. 

Os sintomas depressivos foram rastreados pela Escala de Depressão Pós-parto de 

Edinburgo (EPDS) e os escores (desfecho) aferidos no 3º e 5º meses do pós-parto foram 

distribuídos em tercis. A informação sobre a prática do aleitamento materno (AM), 

considerada como a variável independente, foi obtida por meio de questionário 

estruturado em todas as ondas de seguimento do estudo e foi classificado sim (AM 

exclusivo ou misto) e não (sem AM). As características sociodemográficas das 

participantes foram distribuídas segundo as medianas dos escores da EPDS no 3º e no 5 

mês pós-parto e foi utilizado o teste Wilcoxon para medidas repetidas. A comparação de 

medianas de escore de EPDS entre as categorias de prática de amamentação foi realizada 

por meio do teste U de Mann-Whitney. Foi adotado nível de significância de 5%. 

Resultados:  O escore mediano da EPDS foi de 17 (IC95%= 14,5; 20,0) no 3º mês pós-

parto e de 19 (IC95%= 17,0;21,0) no 5º mês do pós-parto. A renda familiar total, a cor da 

pele referida e a paridade foram significativamente associadas aos maiores escores de 

EPDS no 3º mês pós-parto. As mulheres com maior renda familiar total (p=0,005), 

brancas (p=0,004) e primíparas (p=0,017) apresentaram escores do EPDS mais elevados 

no 3º tercil. Foi observada diferença estatisticamente significativa da mediana de escores 

de EPDS conforme a prática de aleitamento materno no 2º mês pós-parto. Conclusão: A 

inexistência da prática de aleitamento materno apresentou-se como fator de risco para a 

ocorrência de sintomas depressivos em puérperas. Mais estudos são necessários para 

incluir a promoção da amamentação como uma medida preventiva para o 

desenvolvimento de transtornos psíquicos no puerpério, dentre eles, a depressão pós-

parto. 
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Abstract 

 

Objective: To analyze the association between breastfeeding practice and postpartum 

depressive symptoms. Methods: This is a longitudinal study with 94 postpartum 

overweight women aged between 18 and 50 years, captured in the first postpartum week 

and followed monthly until the sixth postpartum month. Depressive symptoms were 

tracked by the Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) and scores (outcomes) 

measured at the 3rd and 5th postpartum months were distributed into tertiles. Information 

on breastfeeding (BF), considered as the independent variable, was obtained through a 

structured questionnaire in all study follow-up waves and was classified yes (exclusive 

or mixed breastfeeding) and no (without breastfeeding). The sociodemographic 

characteristics of the participants were distributed according to the median EPDS scores 

at the 3rd and 5th month postpartum and the Wilcoxon test for repeated measures was 

used. The comparison of EPDS score medians between breastfeeding practice categories 

was performed using the Mann-Whitney U test. A significance level of 5% was adopted. 

Results: The median EPDS score was 17 (95% CI = 14.5; 20.0) at 3 months postpartum 

and 19 (95% CI = 17.0; 21.0) at 5 months postpartum. . Total family income, reported 

skin color and parity were significantly associated with higher EPDS scores in the 3rd 

postpartum month. Women with higher total (p = 0.005), white (p = 0.004) and 

primiparous (p = 0.017) family incomes had higher EPDS scores in the third tertile. There 

was a statistically significant difference in the median EPDS score according to 

breastfeeding practice in the 2nd month postpartum. Conclusion: The lack of 

breastfeeding practice was a risk factor for the occurrence of depressive symptoms in 

postpartum women. Further studies are needed to include the promotion of breastfeeding 

as a preventive measure for the development of postpartum psychic disorders, including 

postpartum depression. 

 

Key words: Postpartum depression; Breastfeeding; Puerperium.  
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Introdução 

  

A depressão é um transtorno mental caracterizado por sintomas do humor 

deprimido, perda de prazer nas atividades de interesse, mudanças de apetite, distúrbios de 

sono, perda de energia, agitação ou retardo psicomotor, sentimentos de inutilidade e 

menor capacidade de concentração por um período de, no mínimo, duas semanas (DSM-

IV - AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994). Recentemente foi 

reconhecida como o transtorno mental mais comum na população afetando mais de 300 

milhões de pessoas em todo o mundo, com maior prevalência entre as mulheres (WHO, 

2018). Estima-se que 14% e 7% da população brasileira adulta, de ambos os sexos, 

apresenta sintomas depressivos e diagnóstico de depressão, respectivamente (SILVA et 

al., 2014). 

Gestantes e puérperas constituem grupo de risco para transtornos mentais, como 

ansiedade e depressão, sendo a depressão materna um dos episódios mais comuns durante 

a gravidez ou após o parto (WHO, 2009; THEME FILHA et al, 2016). As oscilações de 

humor podem se tornar mais acentuadas e complexas em decorrência do período 

reprodutivo  (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).  Define-se a depressão pós-

parto (DPP) quando a sintomatologia surge nas primeiras seis semanas aos o nascimento 

(WHO, 2018).  

A DPP é considerada um problema de saúde pública e estima-se que a prevalência 

mundial varie de 13% a 19% (O’HARA e MCCABE, 2013), enquanto no Brasil observa-

se que 26,3% das mulheres apresentam algum dos sintomas depressivos entre 6 e 18 

meses do período do pós-parto (THEME FILHA et al. 2016). A literatura científica 

nacional e internacionalmente vêm relacionando a ocorrência de sintomas depressivos 

com a história familiar e sintomas prévios de depressão (SANTOS E GUEDES, 2018; 

HARTMANN; MENDOZA-SASSI; CESAR, 2017; FIALA et al., 2017), eventos 

estressantes (ABEBE et al., 2019; SANTOS E GUEDES, 2018; HARTMANN; 

MENDOZA-SASSI; CESAR, 2017) baixa idade materna (SANTOS E GUEDES, 2018; 

HARTMANN; MENDOZA-SASSI; CESAR, 2017; LIU et al., 2017;), multiparidade 

(HARTMANN; MENDOZA-SASSI; CESAR, 2017), baixa renda e escolaridade  

(SANTOS E GUEDES, 2018; FIALA et al., 2017), gestação não planejada (ABEBE et 

al., 2019; ARRAIS; ARAUJO; SCHIAVO, 2018; SANTOS E GUEDES, 2018; FIALA 

et al., 2017), falta de apoio do parceiro e ainda, dificuldades, insucesso ou intenções 

negativas de aleitamento materno (ARRAIS; ARAUJO; SCHIAVO, 2018; SANTOS E 
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GUEDES, 2018; FIALA et al., 2017; LIU et al., 2017; BROWN; RANCE; BENNETT, 

2017; NAM et al. 2017; REIFSNIDER et al. 2016; FIGUEIREDO; CANÁRIO; CAMPO, 

2014). 

Presume-se que o estado depressivo materno possa causar prejuízos ao binômio 

mãe-filho (WORKMAN, BARHA e GALEA, 2012; CAMPOS E RODRIGUES, 2015) 

e, especificamente, afetar o aleitamento materno. A amamentação perpassa por aspectos 

íntimos da relação entre mãe e filho, que incluem questões emocionais e psíquicas 

(BRASIL, 2015; OLIVEIRA, SILVA, SILVA, 2018). Nesse sentido, a literatura aponta 

para a bidirecionalidade da relação causal entre o AM e a DPP. Estudos vêm associando 

a prática do aleitamento materno com a prevenção de sintomas depressivos no pós-parto, 

ou, inversamente, a relacionando a sua ausência com a ocorrência de DPP. Segundo 

Pitonyak et al. (2016) em sua coorte americana com 1.226 mulheres verificaram risco de 

DPP associado à menor chance de AME com duração ≥ 4 meses. Essa associação foi 

corroborada por Brown; Rance e Bennett (2017) em trabalho conduzido no Reino Unido, 

com 217 participantes, ao observarem que a curta duração da amamentação e as múltiplas 

razões para sua interrupção foram associadas a um maior escore de depressão. No entanto, 

ainda não existe ainda um consenso na literatura (AHN & CORWIN, 2015; SIPSMA et 

al., 2018)  

Mediante ao exposto, e considerando a relevância dos sintomas depressivos no 

pós-parto para a saúde materna e infantil e a inexistência de consenso sobre a relação 

entre amamentação e DPP, o presente estudo pretende investigar a associação a prática 

de aleitamento materno e os escores de sintomas depressivos entre puérperas de baixa 

renda atendidas em uma maternidade pública localizada na baixada fluminense.  

 

Métodos 

 

Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, realizado a partir dados de um 

ensaio clínico randomizado intitulado “Efeito da dieta hiperproteica na variação do peso 

e da composição corporal em mulheres no pós-parto: ensaio clínico randomizado”. O 

projeto maior original apresentava seis ondas de seguimento, correspondentes a uma 

visita para cada um dos seis primeiros meses de acompanhamento pós-natal. O programa 

de intervenção visou estimular o consumo de alimentos com alto teor de proteína e 

restringir o consumo de carboidratos no grupo experimental, através do fornecimento de 

um plano alimentar com aproximadamente 1800 kcal, tanto para o grupo controle quanto 
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experimental, diferindo apenas na quantidade de porções dos grupos alimentares: pães, 

cereais, raízes e tubérculos; carnes; leite e derivados e leguminosas. Também ocorreu a 

contribuição mensal de arroz e sardinha para aumentar a adesão das participantes ao 

estudo, do grupo controle e experimental, respectivamente. 

Os sujeitos do estudo foram as puérperas do Hospital Maternidade Leonel de 

Moura Brizola (HMLMB), sendo considerada uma unidade de baixo risco, localizada no 

Município de Mesquita, situado na região da baixada fluminense, no Rio de Janeiro. Na 

pesquisa original foram consideradas elegíveis todas as mulheres que deram à luz na 

maternidade entre os meses de fevereiro de 2009 e fevereiro de 2011 que atendiam aos 

seguintes critérios: não-portadoras de doença crônica pré-existente como diabetes 

mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, exceto obesidade; apresentavam sobrepeso, 

(Índice de Massa Corporal  ≥ 26 kg/m2 (IOM, 1992); e com idade entre 18 e 50 anos.  

A captação ocorreu na maternidade, onde 94 puérperas que atendiam aos critérios 

de elegibilidade aceitaram participar do ensaio clínico. A amostra final deste estudo foi 

composta por 80 mulheres.  

Os sintomas depressivos no pós-parto foram avaliados por meio da Escala de 

Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS – do inglês: Edinburgh Postnatal Depression 

Scale), desenvolvida por Cox et al. (1987). Esta escala foi adaptada e validada para a 

população brasileira por Santos et al. (2007) em estudo realizado em Pelotas, no Rio 

Grande do Sul. É composta por dez itens, cada um com quatro opções de resposta, com 

pontuações que variam de zero e três, conforme a presença e intensidade do sintoma 

depressivo. O escore total pode variar de zero (nada deprimido) a trinta (muito deprimido) 

e representa os sintomas referentes aos últimos sete dias (SANTOS et al., 2007). Os 

valores observados foram categorizados em uma variável binária: 3º tercil (≥19) e 1º e 2º 

tercis (<19), na terceira visita e 3º tercil (≥20) e 1º e 2º tercis (<20), na quinta visita. 

 O aleitamento materno foi investigado pelo questionário sobre amamentação 

aplicado em todas as visitas, por meio da pergunta “O seu bebê está mamando no peito?”, 

sendo a resposta categorizada em sim ou não.  

As variáveis sociodemográficas, de estilo de vida e condições de saúde, tais como: 

idade materna (em anos), escolaridade materna (anos de estudo), renda familiar (média 

em reais), situação conjugal (casada/união estável ou solteira/divorciada/viúva), situação 

de emprego (trabalha ou não), cor da pele auto-referida (branca ou 

preta/parda/morena/mulata/cabocla), hábito de fumar (sim ou não), consumo de bebida 

alcoólica (sim ou não), paridade (1 parto ou > 1 parto) e diagnóstico e tratamento de 
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depressão nos últimos cinco anos foram obtidas por meio de um questionário estruturado 

aplicado na captação das participantes. 

 

Análise estatística  

As características das participantes do estudo foram apresentadas por meio de 

medidas de tendência central e dispersão amostral; as variáveis contínuas que 

apresentaram distribuição normal foram expressas em médias (desvio padrão) e aquelas 

com distribuição assimétrica como mediana (intervalo interquartil). As variáveis 

categóricas foram apresentadas por meio de frequências absolutas e relativas.  

Para comparar proporções, médias e medianas entre as categorias de escore de 

EPDS (1º ou 2 tercil vs. 3º tercil) foram utilizados os testes qui-quadrado/ exato de Fisher, 

t-Student e U de Mann-Whitney, respectivamente. Para comparar as medianas de escore 

de EPDS no 3º e no 5 mês pós-parto foi utilizado o teste Wilcoxon para medidas repetidas. 

A comparação de medianas de escore de EPDS entre as categorias de prática de 

amamentação (Sim vs. Não) foi realizada por meio do teste U de Mann-Whitney. Os 

dados foram analisados por meio do software estatístico Stata© versão 12.0. Foi adotado 

nível de significância de 5%.  

 

Questões éticas  

O estudo foi conduzido respeitando-se os aspectos éticos previstos na resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e aprovado pelo Comitê de Ética do 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAAE – 

0014.0.259.000-08). A participação foi voluntária e consentida através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após todas as participantes receberem 

informações sobre os objetivos e etapas da pesquisa. 

 

Resultados 

 

A mediana do escore de EPDS foi de 17 (IC95%= 14,5; 20,0) no 3º mês do pós-

parto e de 19 (IC95%= 17,0;21,0) no 5º mês pós-parto (p=0,182) (Figura 1). 
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Foram observadas diferenças significativas no escore de EDPS no 3º mês do pós-

parto segundo renda familiar total, cor da pele referida e paridade. Mulheres no 3º tercil 

do escore de EDPS apresentaram maior renda familiar do que as do 1º/ 2º tercis (p=0,005). 

A proporção de mulheres brancas no 3º tercil de EPDS foi maior do que no 1º/2º tercis 

(p=0,004). A proporção de mulheres primíparas no 3º tercil foi maior que a proporção no 

1º/2º tercis (47,6% vs 17,7%, p=0,017) (Tabela 1).  

Observa-se na Figura 2 uma diferença entre a mediana de escores de EPDS 

conforme a prática de aleitamento materno no 2º mês pós-parto. As mulheres que não 

amamentaram aos 2 meses pós-parto apresentaram mediana de escore de EPDS 

estatisticamente maior que aquelas que haviam amamentado. Não foi verificada 

associação estatisticamente significativa entre aleitamento materno no 3º mês e escores 

de EPDS no 3º mês pós-parto, e, aleitamento materno no 4º e 5º meses do pós-parto e os 

escores de EPDS no 5º mês pós-parto (Figura 2) 

 

Discussão 

 

Foram observadas altas medianas de escores depressivos no 3º e 5º meses do pós-

parto. Dentre os fatores investigados, a cor da pele branca associou-se significativamente 

aos sintomas depressivos no 3º do pós-parto. Assim como a renda familiar foi 

positivamente associada ao maior tercil de escores de DPP, e a paridade foi associada 

inversamente, no mesmo período. Os resultados mostraram que a prática de aleitamento 

materno no 2 º mês associou-se aos menores escores de DPP no 3º mês do pós-parto. 

Alguns estudos vêm demonstrando a relação entre a prática do aleitamento 

materno e o surgimento de sintomas depressivos (SLOMIAN et al., 2019; WOOLHOUSE 

et al., 2016), que corroboram com nossos achados, todavia, ainda há carência de estudos 

na população brasileira, especialmente no que tange à prática do aleitamento materno. 

Uma revisão sistemática realizada por Slomian et al (2019), mostrou associação negativa 

significativa entre sintomas depressivos maternos e a amamentação. Woolhouse et al. 

(2016), em estudo desenvolvido na Austrália com 1.507 mulheres, observaram que as 

participantes que relataram sintomas de depressão aos três meses pós-parto apresentaram 

índices significativamente menores de aleitamento materno aos seis meses, em 

comparação com as mulheres sem sintomatologia depressiva. Resultado similar foi 

encontrado em pesquisa realizada na região Nordeste do Brasil por Silva et al. (2017), 

com 2.583 binômios mães-crianças, que verificaram que mães com sintomas de DPP 



47 
 

    
 

apresentaram maiores chances de ausência do aleitamento materno exclusivo, sendo o 

número de mães em AME o dobro daquelas com DPP. Assim como escores mais altos de 

depressão foram associados ao desmame precoce, em estudo realizado em São Paulo, 

Brasil com 83 mulheres (VIEIRA et al., 2018). 

Em contrapartida, dados obtidos a partir da coorte conduzida por Sipsma et al. 

(2018) com 137 mães adultas jovens e adolescentes não verificaram associação entre 

sintomas depressivos no pós-parto e a duração do aleitamento materno ou a amamentação 

presente aos 6 meses do pós-parto. Porém, aquelas que ainda estavam amamentando aos 

seis meses apresentaram os menores escores de DPP e não reportaram dificuldade em 

introduzir a amamentação. Esse achado corrobora com dados publicados anteriormente 

por Abuchaim et al. (2016), que observaram que escores médios ou altos de autoeficácia 

na amamentação, que corresponde à confiança da puérpera em sua habilidade de 

conseguir alimentar seu filho por meio da amamentação, foram associados à diminuição 

do escore de DPP e níveis de sintomas de DPP. 

A bidirecionalidade na relação entre sintomas depressivos e aleitamento materno 

pode ser explicada pelos efeitos psicológicos da amamentação, desencadeados 

inicialmente pelo estímulo à produção de ocitocina, capaz de interagir com outros 

hormônios e sistemas de neurotransmissores promovendo distintos desfechos 

psicossociais maternos. Uma dessas interações é refletida pela redução da resposta ao 

cortisol mediante estresse social, além de padrões de sono prolongados e de melhor 

qualidade. A ocitocina também modula a intensidade do tônus vagal cardíaco, reduzindo 

a pressão arterial e a frequência cardíaca, proporcionando efeitos ansiolíticos devido à 

sensação de relaxamento. Ademais, observa-se redução da DPP, aumento da percepção 

social e do comportamento sociável e potencialização do vínculo mãe-bebê (KROL; 

GROSSMANN, 2018). 

A prevalência de sintomas depressivos na população estudada foi estatisticamente 

maior em mulheres brancas no terceiro mês do pós-parto. Todavia a proporção de 

mulheres pretas com DPP aumentou no quinto mês em relação as mulheres brancas, 

embora sem significância. Tal achado vai ao encontro do verificado por Smolen e Araújo 

(2017), em sua revisão sistemática sobre a relação entre cor da pele e transtornos mentais 

no Brasil, onde nenhum dos estudos avaliados apontou diferença estatisticamente 

significativa na prevalência de depressão pré e pós-parto em relação a cor da pele. As 

autoras defendem que a associação entre transtornos mentais e cor da pele não é genética, 

e que a exposição ao estresse, inclusive aquele advindo do contexto social, onde a cor da 
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pele atua como um determinante de posição socioeconômica seria um fator importante 

nesta relação.  

Outro indicador socioeconômico, a renda familiar, vem sendo apontada como um 

preditor para a DPP (Santos e Guedes, 2018). De maneira contrária aos dados 

apresentados nesse estudo, Arrais, Araújo e Schiavo (2018) mencionam dificuldades 

financeiras como fator de risco para DPP, com frequência de 18% em sua amostra de 198 

mulheres em pesquisa realizada em Brasília, Brasil. Também, a paridade mostrou-se 

associada aos sintomas depressivos no presente estudo, sendo as primíparas as mais 

acometidas, em oposição ao que a literatura mostra como tendência, exemplificada por 

estudo conduzido no Rio Grande do Sul com 2.687 mães, no qual observou-se que aquelas 

com dois ou mais filhos eram mais propensas a apresentar DPP (HARTMANN; 

MENDOZA-SASSI; CESAR, 2017).  

Todavia, Ghaedrahmati et al. (2017), em sua revisão narrativa, apontam que a 

relação entre o número de partos e sintomas depressivos ainda não está bem esclarecida, 

e sugerem que a paridade não representa um fator isolado, mas sim todas as condições 

psicossociais envolvidas no cuidado de múltiplos filhos. A insegurança da primeira 

gravidez não pode ser descartada como um fator de risco para a DPP, enquanto a 

multiparidade poderia favorecer a percepção da mulher quanto aos sintomas da depressão, 

levando a uma subnotificação em um primeiro momento. 

Este estudo apresenta algumas limitações que incluem os elevados escores de DPP 

observado entre todas as puérperas e o tamanho amostral. Os achados mostram um 

conjunto de puérperas com alta prevalência de sintomas depressivos. Santos et al. (2007) 

recomenda a adoção da EPDS como uma escala de rastreamento de sintomas depressivos 

em populações não caracterizadas previamente como de alto risco para DP. Aqui o 

emprego da escala não tinha a intenção de estabelecer um diagnóstico clínico deste 

transtorno, e sim de rastrear essa sintomatologia no pós-parto.  

Contudo, por se tratar de um estudo de seguimento, pode-se testar os escores de 

DPP e as práticas de amamentação em momentos distintos do pós-parto. Assim como o 

conjunto de informações obtidos sobre a introdução de alimentos contribuiu para a 

confiabilidade na classificação das categorias das práticas de amamentação em exclusiva 

e predominante ou ausente. 
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Considerações finais 

 

A DPP consiste em um transtorno mental complexo permeado por fatores de 

diversas naturezas considerado um problema de saúde pública devido a dificuldades de 

rastreamento e diagnóstico.  A inexistência da prática de aleitamento materno apresentou-

se como fator de risco para a ocorrência de sintomas depressivos em puérperas, destarte, 

a promoção da amamentação pode também atuar como uma medida preventiva do 

desenvolvimento de transtornos psíquicos no puerpério, dentre eles, a depressão pós-

parto. Cabe ressaltar, entretanto, que são recomendadas mais pesquisas exploratórias à 

população alvo deste estudo para um estabelecimento mais contundente de fatores 

associados à sintomatologia depressiva pós-parto. 
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Figura 1. Medianas de escore de EPDS aos 3 e aos 5 meses pós-parto. 

Nota: N=68; p-valor refere-se à comparação de medianas, realizada por meio do teste 

Wilcoxon para medidas repetidas.  
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Tabela 1. Características das mulheres participantes do estudo de acordo com os tercis do escore do EPDS, na terceira (n=80) e na quinta (n=69) visita. 

Mesquita, Rio de Janeiro, Brasil, 2009-2011. 

 
   Escore EPDS na terceira visita Escore EPDS na quinta visita 

 Amostral total (N=80)  1 e 2º tercis 

(n=46) 

3º tercil 

(n=34) 

 1 e 2º tercis 

(n=36) 

3º tercil  

(n=33) 

 

Variáveis contínuas N Médias (DP)  Médias (DP) Médias (DP) p* Médias (DP) Médias (DP) p* 

Idade materna (anos) 79 25,7 (5,2)  26,1 (5,6) 25,3 (4,7) 0,508 25,8 (5,2) 26,1 (6,1) 0,830 

Escolaridade materna (anos) 47 8,9 (3,5)  8,2 (3,4) 9,8 (3,5) 0,143 9,1 (3,6) 8,9 (3,6) 0,898 

Renda familiar total (R$) 78 715,1 (413,0)  577,6 (328,6) 902,6 (571,9) 0,005 754 (408) 784 (546) 0,801 

          

Variáveis categóricas N (%)  n (%) n (%) p* n (%) n (%) p* 

Situação conjugal 70         

Casada/União estável  55 (78,6)  30 (76,9) 25 (80,6) 0,706 26 (76,5) 26 (83,9) 0,456 

Solteira/viúva  15 (21,4)  9 (23,1) 6 (19,4)  8 (23,5) 5 (16,1)  

Raça/Cor auto-relatada 72         

Branca  10 (13,9)  1 (2,5) 9 (28,1) 0,004 7 (21,2) 3 (10,0) 0,193 

Preta, parda e outras  62 (86,1)  39 (97,5) 23 (71,9)  26 (78,9) 27 (90,0)  

Trabalha atualmente 70         

Sim  16 (22,9)  7 (17,9) 9 (29,0) 0,273 8 (23,5) 8 (25,8) 0,831 

Não  54 (77,1)  32 (82,1) 22 (71,0)  26 (76,5) 23 (74,2)  

Hábito de fumar 69         

Não  57 (82,6)  29 (76,3) 28 (90,3) 0,113 24 (72,7) 28 (90,3) 0,068 

Sim  12 (17,4)  9 (23,7) 3 (9,7)  9 (27,3) 3 (9,7)  

Consumo de bebida alcoólica 70         

Não  40 (57,1)  19 (48,7) 21 (67,7) 0,110 19 (55,9) 20 (64,5) 0,478 
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Sim  30 (42,9)  20 (51,3) 10 (32,3)  15 (44,1) 11 (35,5)  

Paridade 55         

1  16 (29,1)  6 (17,7) 10 (47,6) 0,017 8 (33,3) 5 (22,7) 0,425 

>1  39 (70,9)  28 (82,3) 11 (52,4)  16 (66,7) 17 (77,3)  

AM na 3ª visita 80         

Sim  66 (82,5)  39 (84,8) 27 (79,4) 0,532 30 (81,1) 28 (84,8) 0,676 

Não  14 (17,5)  7 (15,2) 7 (20,6)  7 (19,9) 5 (15,2)  

AM 5ª visita 70         

Sim  50 (71,4)  30 (76,9) 20 (64,5) 0,254 25 (69,4) 25 (75,8) 0,558 

Não  20 (28,6)  9 (23,1) 11 (35,5)  11 (30,6) 8 (24,2)  

Diagnóstico prévio de EDM** 78         

Não  72 (92,3)  41 (91,1) 31 (93,9) 0,495 32 (88,9) 30 (97,8) 0,228 

Sim  6 (7,7)  4 (8,9) 2 (6,1)  4 (11,1) 1 (3,2)  

Tratamento prévio de EDM** 58         

Não  56 (96,5)  26 (92,9) 30 (100,0) 0,229 28 (100,0) 21 (95,4) 0,440 

Sim  2 (3,5)  2 (7,1) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (4,6)  

Notas: * Foi utilizado teste t- Student para as médias e o teste Qui-quadrado para as proporções, exceto para os valores abaixo de 5, onde utilizou-se o teste Exato de 

Fisher. ** Estado Depressivo Maior nos últimos 5 anos. 
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Figura 2. Medianas de escore de EPDS aos 3 meses e 5 meses de acordo com a prática de 

amamentação aos 2 e 3 meses pós-parto, e aos 4 e 5 meses pós-parto (PP), respectivamente. 
Nota: N=71; p-valor refere-se à comparação de medianas, realizada por meio do teste U de Mann-

Whitney. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A depressão pós-parto consiste em um transtorno mental complexo permeado por 

fatores de diversas naturezas considerado um problema de saúde pública devido a dificuldades 

de rastreamento e diagnóstico.   

A inexistência da prática de aleitamento materno apresentou-se como fator de risco para 

a ocorrência de sintomas depressivos em puérperas, destarte, a promoção da amamentação pode 

também atuar como uma medida preventiva do desenvolvimento de transtornos psíquicos no 

puerpério, dentre eles, a depressão pós-parto. A elucidação e compreensão de questões que 

interferem no processo da amamentação podem auxiliar na prevenção, investigação e 

tratamento da depressão pós-parto. 

A natureza multifatorial envolvida no aleitamento materno e na depressão pós-parto 

ainda está longe de ser explorada em sua totalidade pela literatura, principalmente no que tange 

os aspectos psicossociais. Destarte, cabe aos profissionais envolvidos no cuidado do binômio 

mãe-bebê atuar praticando a escuta ativa, o aconselhamento e a assistência humanizada às 

demandas maternas, por vezes negligenciadas em detrimento, em muitos casos, do foco de 

atendimento voltado ao bebê. 

Cabe ressaltar que são recomendadas mais pesquisas exploratórias à população alvo 

deste estudo para um estabelecimento mais contundente de fatores associados à sintomatologia 

depressiva pós-parto. 
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10. ANEXOS 

10.1 ANEXO A –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidada para fazer parte de uma pesquisa sobre perda de peso em mulheres 

no pós-parto.  

Procedimentos: 

Você receberá orientações sobre alimentação durante os seis primeiros meses do pósparto. O 

acompanhamento prevê seis consultas com nutricionista serão realizadas no Laboratório 

Interdisciplinar de Avaliação Nutricional (LAN) do Instituto de Nutrição da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Você será orientada sobre o que comer nas refeições e a quantidade de alimento em cada 

refeição e receberá uma lista de substituição de alimentos. O seu peso será aferido em todas as 

ocasiões e será feita avaliação da gordura corporal (dobras cutâneas e perímetros do braço, 

cintura e quadril). Você responderá questionários com informações sobre a sua saúde, 

alimentação e dados sócio-demográficos. 

A segunda e sexta consultas no laboratório da UERJ têm o objetivo de fazer uma avaliação 

corporal mais precisa, com um equipamento chamado DXA, que mede a gordura do corpo e 

sua localização. As participantes deverão realizar exame de sangue na Policlínica Piquet 

Carneiro da UERJ no início e ao final do seguimento. 

Riscos, desconfortos e inconveniências: 

Você será aconselhada a seguir uma dieta que não confere nenhum risco para sua saúde. A 

rotina de avaliação nutricional descrita anteriormente não causa desconforto. Toda participante 

deverá realizar um teste de gravidez antes da avaliação da composição corporal através do 

DXA, visto que este aparelho emite Raio-X, o que não é aconselhado para mulheres grávidas. 

No entanto, este exame não confere nenhum risco ao aleitamento. 

Benefícios: 

Aconselhamento nutricional nos seis primeiros meses do pós-parto: dieta saudável, com todos 

os grupos de alimentos, adoção de hábitos alimentares saudáveis e maiores chances de retornar 

ao peso anterior à gravidez. 

Privacidade e confidencialidade: 

A identificação de cada paciente é sigilosa. Nenhum pesquisador ou assistente poderá fornecer 

qualquer informação sobre os dados dos participantes da pesquisa. 
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Questões: 

Se você tem dúvidas sobre o estudo ou algum dano relacionado à pesquisa você pode entrar em 

contato com Maria Beatriz (tel: 2562-6595), Rosely Sichieri (tel: 2334-0235, ramal 158) ou 

Juliana Machado (tel: 2334-0722). O Laboratório Interdisciplinar de Avaliação Nutricional da 

UERJ está localizado na Rua S. Francisco Xavier, 524, 12º andar. Os emails dos pesquisadores 

são os seguintes: mbtcastro@gmail.com, sichieri@ims.uerj.br ou jumatamachado@gmail.com 

Outras informações gerais: Os resultados das análises e do estudo serão disponibilizados ao 

final do estudo. Todo participante pode deixar de participar da pesquisa, se assim o desejar, sem 

comprometer o seu atendimento em qualquer serviço de saúde oferecido pela secretaria de 

saúde de Mesquita ou da UERJ. Ninguém é obrigado a se submeter às consultas e aos exames. 

A participação na pesquisa é voluntária. Eu fui informado sobre os objetivos desta pesquisa, 

seus procedimentos, benefícios, riscos e desconfortos. Eu aceito fazer parte desta pesquisa 

como entendo que minha participação é voluntária, que eu sou livre para retirar este 

consentimento e sair deste projeto a qualquer hora. 

Uma cópia assinada deste consentimento estará disponível para mim. 

______________________________ 

Assinatura do pesquisador                                                        Data ____\____\____ 

______________________________ 

Assinatura do paciente                                                              Data ____\____\____ 

 

EM CASO DE NECESSIDADE CONTATAR A COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL: RUA AFONSO 

CAVALCANTI, 455. CIDADE NOVA, SÉTIMO ANDAR, SALA709. TELEFONE: 3971-

1590. E-MAIL cepsms@rio.rj.gov.br E ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

www.saude.rio.rj.gov.br/cep 
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10.2 ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP) 
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10.3 ANEXO C – QUESTIONÁRIOS DE CAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM 

CADA VISITA. 

CAPTAÇÃO NA MATERNIDADE 

ENTREVISTADOR:       DATA DA ENTREVISTA: 

I. IDENTIFICAÇÃO       ID:_________ 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Idade (em anos): _______________   

Endereço:________________________________________________N.º_______ Compl.:_______  

Bairro:_______________CEP_____________ Município:_________________ 

Telefone: ______________  Telefone para contato: _______________ Nome: _________________  

Ponto de Referência / Observação: ___________________________________________________ 

UBS ou PSF:_________________________________ Médico resp.:________________________ 

PESO: _____________________________  ESTATURA:____________________________ 

BIOIMPEDÂNCIA: ___________________________ 

ALTURA REFERIDA: 

 

II. HISTÓRIA CLÍNICA  E NUTRICIONAL 

 

1) Você está  atualmente com algum problema de saúde?  

1(    ) Sim 2(    ) Não  Qual: ______________________________________ 

2) Comparando-se com mulheres de sua idade você considera o seu estado de saúde:  

1(    ) ótimo 2(    ) muito bom 3(    ) bom 4 (    ) regular  5(    ) ruim 

3) Você atualmente esta fazendo algum tipo de dieta? 1 (   ) Sim 2 (   ) Não 

4) Que tipo de dieta você esta fazendo? ________________________________________________ 

 

 

5) Você  gosta de comer atum ou sardinha em lata? 1 (   ) Sim 2 (   ) Não  

 

III. AMAMENTAÇÃO  

1) O seu bebê está mamando no peito?   1(    ) Sim 2(    ) Não 

2) Além do peito, o seu bebê recebe algum outro alimento? 1(    ) Sim 2(    ) Não 

3) Quais destes alimentos que seu filho recebe? 

1(     ) Água  2(      ) Chá  3(    ) Suco  4(    ) Papa de Fruta 

5(    ) Sopa  6 (     ) Outro: ______________________ 7(    ) Nenhum destes  
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4) A criança está tomando algum outro tipo de leite (vaca, cabra, soja)?  1 (   ) Sim 2 (   ) Não 

Qual?_________________________________ 

5) Qual o tipo de leite que a criança está tomando?  

1 (   ) somente leite de peito   2 [  ] somente outro leite sem ser de peito 

3 (   )  leite de peito + outro leite 

 

IV. PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO  

1) Data do nascimento do bebê: _____________________________ 

2) Qual o sexo da criança:  1(    ) Feminino 2(    ) Masculino 

3) Qual o peso do seu neném ao nascer? ___________ kg 

4) Qual o comprimento do seu neném ao nascer? ___________ cm 

5) Qual era o seu peso antes de engravidar? _______________________ 

6) Quantos quilos você ganhou durante a gravidez? _______________________________ 

7) Onde você realizou as consultas de pré-natal? 1(    ) Mesquita 2(    ) Outro: ____________ 

8) Quantas semanas de gravidez você tinha quando fez a primeira consulta de pré-natal?  ___________ 

9) Quantas consultas de pré-natal você fez durante toda a gestação?  

1(   ) nenhuma  2(   ) 1 a 3  3(   ) 4 a 6  4 (   ) 7 ou mais  

10) Você desenvolveu alguma doença durante a gravidez?      

1(    ) Sim 2(    ) Não  Qual: _________________________________________ 

11) Com quantas semanas gestacionais o seu neném nasceu? _______________________ 

12) O parto foi:  1 (    ) Parto Normal  2 (    ) Cesariana   3 (    ) Fórceps 

13) Antes de engravidar você recebeu alguma orientação sobre os métodos anticoncepcionais? 

1(   )  Sim    2 (   )  Não  Quem orientou: ________________________________ 

14) Antes de engravidar você usava algum método anticoncepcional? 

1(   )  Sim    2 (   )  Não  Qual? ________________________________________ 

15) Quantas vezes você ficou grávida (incluindo a última)? ____________________ 

16) Com que idade você teve seu primeiro parto? _____________________________ 

17) Quantos partos você teve? ___________________________________ 

18) Quantos filhos você tem (incluindo o último)? _______________________________ 

 

V. OCUPAÇÃO 

1) Você trabalhou durante a gravidez?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não   (Siga para 3) 

2) Quantos meses você trabalhou durante a gravidez? _____________ meses 

3) Qual a renda familiar total em reais? _____________________________ 
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4) Qual a sua renda familiar?  1(    ) > 1 salário mínimo 2(    ) 1 a 2  salários mínimos 

3(    ) 3 a 4 salários mínimos  4(    ) > 5 salários mínimos   

 

VI. ESTADO CIVIL 

1) Você atualmente está casada, ou vive com alguém?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não 

2) Qual o seu estado civil? 1 (   ) solteira  2 (   ) casada  3 (   ) vive em união 

4 (   ) separada/divorciada   5 (   ) viúva.  

 

VII. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

1) Qual a cor da sua pele:  

1 (   ) branca 2(   ) amarela, oriental 3(   ) negra 

4 (   ) parda, mulata, morena ou cabocla 5(   ) indígena 

2) Cor (observação do  entrevistador):  

1(   ) branca 2(   ) amarela, oriental 3(   ) negra 

4 (   ) parda, mulata, morena ou cabocla 5(   ) indígena 

3) Qual a sua religião?   

1(   ) católica romana   2 (   ) evangélica/ crente  3 (   ) espírita/ kardecista,  

4 (   ) protestante tradicional  5(   ) judaica ou israelita  6(   ) religiões orientais  

7 (   )umbanda/ candomblé  8 (   )sem religião  9 (    ) outra :________________ 

4) A casa em que você mora é :  

1(   ) própria              2 (   ) emprestada             3 (   ) alugada            

4 (   ) terreno invadido       5 (   ) Outro: _________________________ 

5) Quantas pessoas moram na casa?    ____________ (___________adultos, __________ crianças) 

6) Quantos quartos têm na sua casa?________________________ 

7) Na sua casa tem: 

Itens: Sim Não 

Vídeo cassete ou DVD 1 (    ) 2 (    ) 

Máquina de lavar roupa? 1 (    ) 2 (    ) 

Geladeira sem freezer? 1 (    ) 2 (    ) 

Geladeira duplex ou freezer? 1 (    ) 2 (    ) 

Aspirador de pó? 1 (    ) 2 (    ) 

 

8) Quantos (as) ............................ existem em sua residência? 

Automóveis  
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TV à cores  

Banheiros  

Empregadas mensalistas  

Rádios (incluindo do carro)  

 

VIII. TABAGISMO E ÁLCOOL 

1) Alguma vez você já experimentou ou tentou fumar cigarros, mesmo uma ou duas tragadas?  

1 (   ) Sim   2 (   ) Não  

2) Somando todos os cigarros que fumou na vida inteira, o total chega a 5 maços ou 100 cigarros? 

1 (   ) Sim   2 (   ) Não  

3) Atualmente você fuma cigarros? 1 (   ) Sim   2 (   ) Não  

4) Atualmente você fuma cigarros diariamente? 1 (   ) Sim  2 (   ) Não   

5) Em média, quantos cigarros você fuma por dia ? __________________________ 

6) Há quanto tempo parou de fumar? _______________________________ 

7) Durante quanto tempo você foi fumante? __________________________ 

8) Você já fumou diariamente? __________________________ 

9) Quando você fumava, quantos cigarros você fumava por dia ? __________________________ 

10) Fumou durante a gravidez? 1 (   ) Sim   2 (   ) Não  (Siga para 10) 

11) Quantos cigarros você fumava por dia durante a gravidez? _____________________ 

12) Usualmente você consome bebidas alcoólicas?  1 (   ) Sim   2 (   ) Não   

10) Nos últimos 30 dias, você consumiu alguma bebida alcoólica como cerveja, vinho, cachaça, uísque, licor, etc?  

 1 (   ) Sim   2 (   ) Não   

14) Durante os últimos 30 dias, aproximadamente, em quantos dias por semana ou por mês, você consumiu bebidas alcoólicas? 

_______________________________________ 

IX. ESCOLARIDADE 

1) Das pessoas que moram na sua residência, qual aquela que você considera que seja chefe da família? 1 (   ) A própria 

entrevistada  2 (   ) Outro: ________________________________ 

2) Qual foi a última série que o (a) CHEFE DA FAMILIA cursou com aprovação? 

 

3) Você sabe ler? 1 (   ) Sim  2 (   ) Não  3 (   ) Mais ou menos 

4) Você freqüentou a escola?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não 

5) Qual foi a última série que você cursou com aprovação? 
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VISITA 1: PRIMEIRO MÊS DO PÓS-PARTO 

ENTREVISTADOR:      DATA DA ENTREVISTA: 

I. IDENTIFICAÇÃO       ID: _______________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Peso da mãe: ____________________________ Peso do bebê:___________________________ 

Bioimpedância: ____________________________________ 

II. IMAGEM CORPORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMAMENTAÇÃO  

1) O seu bebê está mamando no peito?   1(    ) Sim 2(    ) Não 

2) Além do peito, o seu bebê recebe algum outro alimento? 1(    ) Sim 2(    ) Não 

3) Quais destes alimentos que seu filho recebe? 

1(     ) Água  2(      ) Chá  3(    ) Suco  4(    ) Papa de Fruta 

5(    ) Sopa  6 (     ) Outro: ______________________ 7(    ) Nenhum destes  

4) A criança está tomando algum outro tipo de leite (vaca, cabra, soja)?  1 (   ) Sim 2 (   ) Não 

Qual?_________________________________ 

5) Qual o tipo de leite que a criança está tomando?  

1 (   ) somente leite de peito   2 (   ) somente outro leite sem ser de peito 

3 (   )  leite de peito + outro leite 

6) Com que idade a criança começou a tomar leite sem ser de peito?  

1 (   ) Nunca tomou      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

7) Com que idade a criança deixou de mamar no peito?  

1 (   ) Ainda mama no peito      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 
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IV. SÓCIO-DEMOGRÁFICO REDUZIDO 

 

1) Você está trabalhando atualmente?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não    

2) Qual a sua ocupação atual? _______________________________ 

3) A sua renda familiar mudou desde o nascimento do seu bebê?  

1 (   ) Sim  2 (   ) Não ( Siga para 5) 

4) Qual a sua renda familiar atual? ____________________________  

5) Você atualmente está casada, ou vive com alguém?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não 

6) Qual o seu estado civil?  

1 (   ) solteira  2 (   ) casada  3 (   ) vive em união 

4 (   ) separada/divorciada   5 (   ) viúva.  

7) Você está fumando atualmente?  1 (   ) Sim   2 (   ) Não      

8) Depois do parto você já consumiu bebidas alcoólicas?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não   

9) Depois do parto, aproximadamente, quantas vezes você consumiu bebidas alcoólicas?  

1 (   ) nenhuma  2 (   ) raramente  3 (   ) uma vez ao mês 

4 (   ) semanalmente  5 (   ) diariamente 

10)Você já voltou ao seu médico após o nascimento do seu bebê?  1(   )  Sim    2 (   )  Não 

11) Você menstrua atualmente? 1(   )  Sim    2 (   )  Não 

12) Existe a possibilidade de você estar grávida? 1(   )  Sim    2 (   )  Não  

 

V. ANTROPOMETRIA 

 

1 Circunferência do  

braço 

Aferições  (cm) 

1  2 Circunferência da  

coxa  

Aferições (cm) 

1  

2  2  

3  3  

3 Circunferência da  

Cintura (OMS) 

Aferições  (cm) 

1  4 Circunferência do 

quadril 

Aferições  (cm) 

1  

2  2  

3  3  
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VI. RECORDATÓRIO  DE 24 HORAS 

 

HORA REFEIÇÃO ALIMENTOS PORÇÃO OBSERVAÇÃO 
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VII. QUESTIONÁRIO DE FREQÜÊNCIA DE CONSUMO ALIMENTAR  

Com que freqüência você comeu estes alimentos nos últimos seis meses? 

Este questionário foi desenhado para conhecer o consumo habitual de alguns alimentos. Essas informações são muito 

importantes para nós! Agradecemos a sua colaboração! 

Para cada alimento listado abaixo, marque a opção que melhor descreve o seu consumo médio nos últimos seis meses. 

Por favor, tome a porção indicada como uma referência para relatar o seu consumo. 

Veja o exemplo dado nas duas primeiras linhas. Se você, usualmente, come arroz duas vezes por dia, sendo uma 

colher de servir em cada refeição, faça um círculo em torno da opção de QUANTIDADE que melhor descreve a quantidade 

média que v. consome a cada vez e assinale a FREQÜÊNCIA mais próxima do seu hábito, no caso, de 2 a 3 vezes ao dia. 

Ainda no exemplo: se você, geralmente, tem por hábito comer meia concha de feijão três vezes por semana, proceda 

da mesma forma, circule a opção de QUANTIDADE que melhor descreve a quantidade média que v. consome a cada vez (no 

caso, meia concha) e assinale a FREQÜÊNCIA mais próxima do seu hábito, no caso, de 2 a 4 vezes por semana. 

No caso de não comer o alimento em questão, assinale “Nunca ou quase nunca”. 

Estas duas primeiras linhas representam os exemplos citados: 

 

PRODUTO 
QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais de 

3 vezes 

por dia 

2 a 3 

vezes 

por dia 

1 vez 

por 

dia 

5 a 6 vezes 

por 

semana 

2 a 4 vezes 

por 

semana 

1 vez por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por mês 

Nunca ou 

quase 

nunca 

Arroz 
1 

colher 

1 colher 

de servir 

2 colheres 

de servir ou 

mais 

 X  
 

    

Feijão 
½ 

concha 
1 concha 

2 conchas 

ou mais 
   

 
X    

 

PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Arroz 

1-2 

colheres 

de sopa 

1 colher de 

servir 

2 colheres de servir 

ou mais 
   

 
    

Macarrão 1 pegador 2 pegadores 
3 pegadores ou 

mais 
   

 
    

Farinha de 

mandioca 
1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    

 
    

Polenta ou 

angu 
1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Batata cozida 

ou purê 

1 unidade 

ou 1 

colher de 

sopa 

2 unidades 2 

colheres de 

sopa 

3 

unidades/3colheres 

ou mais 

   
 

    

Mandioca ou 

aipim 
1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    

 
    

Lasanha, 

Nhoque, 

Ravióli 
Marque só a freqüência      

 
  

Feijão ½ concha 1 concha 2 conchas ou mais    
 

    

Lentilha, 

ervilha ou grão 

de bico 

1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Bolo 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais    
 

    

Biscoito 

recheado 

1-2 

unidades 
3-5 unidades 6 unidades ou mais    

 
    

Biscoito doce 
1-2 

unidades 
3-5 unidades 6 unidades ou mais     

 
   

Biscoito 

salgado 

1-2 

unidades 
3-5 unidades 6 unidades ou mais     

 
   

Pão francês ou 

pão de forma 

1-2 

unidades 

/fatias 

2-4 unidades 

/fatias 
3-6 unidades /fatias    

 
    

Manteiga ou 

margarina 
Marque só a freqüência    

 
    

Queijo 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais    
 

    

Requeijão Marque só a freqüência      
 

  

Leite 1 copo 2 copos    
 

    

Iogurte 1 copo ou unidade 
2 copos ou unidades ou 

mais 
   

 
    

Alface 1 folha 3-4 folhas 5 folhas ou mais    
 

    

Couve 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Repolho 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Couve-flor ou 

Brócolis  
1 ramo 2 ramos 3 ramos ou mais    

 
    

Tomate ½ unidade 1-2 unidades 3 unidades ou mais    
 

    

Pepino 1-2 fatias 3-4 fatias 5 fatias ou mais    
 

    

Chuchu 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Abobrinha 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Abóbora 1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    
 

    

Cenoura 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Beterraba 1-2 fatias 3-4 fatias 5 fatias ou mais    
 

    

Quiabo 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Vagem 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Pimentão Marque só a freqüência      
 

  

Alho Marque só a freqüência    
 

    

Cebola Marque só a freqüência    
 

    

Laranja ou 

tangerina 
1 média 2 médias 3 méd. ou mais    

 
    

Banana 1 média 2 médias 3 méd. ou mais    
 

    

Mamão 1 fatia ou ½ papaia 
2 fatias ou 1 papaia ou 

mais 
    

 
   

Maçã 1 unidade 2 unidades ou mais     
 

   

Melancia ou 

melão 
1 fatia 2 fatias     

 
   

Abacaxi 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais    
 

    

Manga 1 unidade 2 unidades ou mais     
 

   

Uva 1/2 cacho 1 cacho 2 cachos ou mais    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Ovo frito, 

mexido, 

fritada 

1 ovo 2 ovos 3 ovos ou mais    
 

    

Ovo cozido      
 

    

      
 

    

Peixe fresco 1 filé ou posta 
2 filés ou 2 postas ou 

mais 
   

 
    

Carne de 

porco 
1 pedaço 2 pedaços ou mais    

 
    

Frango 1 pedaço 2 pedaços ou mais    
 

    

Carne de boi 

1 bife ou 1 pedaço 

médio, 3 colheres de 

sopa de carne 

ensopada ou de 

carne moída 

2 bifes ou 2 pedaços 

médio, 6 colheres de 

sopa de carne ensopada 

ou de carne moída 

   
 

    

Hambúrguer  1 hambúrguer 2 hambúrgueres ou mais    
 

    

Sardinha ou 

atum (lata) 
Marque só a freqüência    

 
    

Bucho, fígado, 

moela, coração 
Marque só a freqüência    

 
    

Salsicha 
1 unidade 

média 

2 unidades 

médias 

3 unidades médias 

ou mais 
   

 
    

Lingüiça 
1 unidade 

média 

2 unidades 

médias 

3 unidades médias 

ou mais 
   

 
    

Frios como 

mortadela, 

presunto, 

apresuntado, 

salame,  

Marque só a freqüência    
 

    

Bacon ou 

toucinho 
Marque só a freqüência    

 
    

Carnes ou 

peixes 

conservados 

em sal; 

bacalhau, 

carne seca, etc. 

Marque só a freqüência    
 

    

Churrasco Marque só a freqüência    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Pizza 1 pedaço 2 ou mais pedaços    
 

    

Batata frita, 

chips ou palha 

1 pacote 

pequeno de 

chips ou o 

equivalente a 

1 porção 

pequena de 

batata frita do 

McDonald’s 

2 pacotes 

pequenos de 

chips ou o 

equivalente a 

2 porções 

pequenas de 

batata frita do 

McDonald’s 

3 ou mais 

pacotes 

pequenos de 

chips ou o 

equivalente a 

3 ou mais 

porções 

pequenas de 

batata frita do 

McDonald’s 

   
 

    

Salgadinhos 

tipo Cheetos, 

Fofura, 

Torcida 

1 pacote 2 pacotes 
3 pacotes ou 

mais 
   

 
    

Pipoca (saco) Marque só a freqüência    
 

    

Salgados tipo 

risoli, coxinha, 

pastel, kibe 

1 unidade 2 unidades ou mais    
 

    

Amendoim 

(saco) 
Marque só a freqüência    

 
    

Alimentos 

enlatados: 

ervilha, 

azeitona, 

palmito, etc. 

Marque só a freqüência    
 

    

Maionese 1 colher de chá 
2 colheres de chá ou 

mais 
   

 
    

Sorvete 1 bola 2 bolas ou mais    
 

    

Balas Marque só a freqüência    
 

    

Chocolate em 

pó ou Nescau 
1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    

 
    

Chocolate 

barra (30g) ou 

bombom  

1 unidade 2 unidades 3 unidades ou mais    
 

    

Doce à base de 

leite 
1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    

 
    

Doce à base de 

fruta 
1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Açúcar  
1 colher de 

sobremesa 

2 colheres de sobremesa 

ou mais 
   

 
    

Café 1 xícara 2 xícaras 3 xícaras ou mais     
 

    

Chá ou Mate 1 copo 2 copos 3 copos ou mais    
 

    

Refrigerantes à 

base de cola 
1 copo 2 copos 3 copos ou mais    

 
    

Outros 

refrigerantes e 

guaranás 

1 copo 2 copos 3 copos ou mais    
 

    

Suco da fruta 

ou da polpa 
1 copo 2 copos 3 copos ou mais    

 
    

Vinho 1 copo 2 copos 3 copos ou mais    
 

    

Cerveja 1-2 copos 3-4 copos  5 copos ou mais    
 

    

Outras bebidas 

alcoólicas 
1 dose 2 doses 3 doses ou mais    

 
    

 

 

VII. INFORMAÇÕES SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES  

1 O que o sr. (ou sra.) utiliza com maior freqüência para passar no pão ou em biscoitos: 

1. (     ) Margarina, por favor, especifique a marca: _________________________________ 

2. (     ) Manteiga (Pule para a questão 06.3) 

3. (     ) Ambas 

4. (     ) Não utiliza nem manteiga e nem margarina (Pule para a questão 06.3) 

2 Se o sr. (ou sra.) utiliza margarina, usualmente, utiliza margarina light? 

0. (     ) Não 

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não sei informar 
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3 Que tipo de leite o sr. (ou sra.) bebe com maior freqüência? 

1. (     ) Leite desnatado 

2. (     ) Leite semi-desnatado 

3. (     ) Leite integral 

4. (     ) Leite C (do saquinho de plástico) 

5. (     ) Não bebe leite 

4 Quando o sr. (ou sra.) consome queijo, requeijão ou iogurte, na maior parte das vezes esses produtos são: 

1. (     ) diet ou light 

2. (     ) normal 

3. (     ) utiliza os dois tipos na mesma proporção 

4. (     ) não sabe informar 

5. (     ) Não consome queijo, requeijão ou iogurte 

5 Que tipo de refrigerante o sr. (ou a sra.) costuma beber? 

1. (     ) diet ou light 

2. (     ) normal 

3. (     ) utiliza os dois tipos na mesma proporção 

4. (     ) não sabe informar 

         5. (     ) Não bebe refrigerante 

6 Com que freqüência o sr. (ou a sra.) coloca sal na comida servida no prato? 

1. (     ) Nunca 

2. (     ) Algumas vezes 

3. (     ) Sempre 

7 Com que freqüência o sr. (ou a sra.) retira a pele do frango ou a gordura visível da carne? 

1. (     ) Nunca 

2. (     ) Algumas vezes 

3. (     ) Sempre 

8 Com que freqüência o sr. (ou a sra.) utiliza adoçante em café, chá, sucos, frutas, etc.? 

1. (     ) Nunca 

2. (     ) Algumas vezes 

3. (     ) Sempre 
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9 Qual tipo de suco de fruta o sr. (ou a sra.) utiliza mais freqüentemente? (marcar no máximo duas respostas) 

1. (     ) Feito com a própria fruta natural 

2. (     ) Feito com polpa congelada 

3. (     ) Suco de garrafa 

4. (     ) Pó para preparar em água 

5. (     ) Suco de caixa pronto para beber 

6. (     ) Não toma suco de fruta 

10 O sr. (ou a sra.) come frutas todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana? (sem contar sucos e refrescos) 

1. (     ) Sim (Pular para a questão 06.12) 

0. (     ) Não 

11 Qual é o principal motivo de o sr. (ou a sra.) não comer frutas todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana? 

1. (     ) Não gosto de frutas 

2. (     ) Frutas são caras 

3. (     ) Frutas são difíceis de comprar 

4. (     ) Não tenho o costume 

5. (     ) Frutas são difíceis de comer 

6. (     ) Não tenho tempo 

7. (     ) Frutas são difíceis de preparar 

12 O sr. (ou a sra.) come verduras ou legumes todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana? (sem ser batata, inhame, aipim) 

1. (     ) Sim (Pular para a questão 06.14) 

0. (     ) Não 

13 Qual é o principal motivo de o sr. (ou a sra.) não comer verduras ou legumes todos os dias ou pelo menos 5 vezes por 

semana? 

1. (     ) Não gosto de verduras ou legumes 

2. (     ) Verduras ou legumes são caros 

3. (     ) Verduras ou legumes são difíceis de comprar 

4. (     ) Não tenho o costume 

5. (     ) Verduras ou legumes são difíceis de comer 

6. (     ) Não tenho tempo 

7. (     ) Verduras ou legumes são difíceis de preparar 

14 Quanto tempo dura um pacote de um quilo de sal em sua casa? _________________ 

15 Quantos quilos de sal, aproximadamente, são comprados por mês para o consumo da família? _________ kg 

16 Quantos quilos de açúcar, aproximadamente, são comprados por mês para o consumo da família? _________ kg 
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17 Em média, com que freqüência você fez as seguintes refeições nos últimos seis meses (marque com um X no local 

apropriado): 

 Todos os dias 
5-6 vezes na 

semana 

3-4 vezes na 

semana 
1-2 vezes na semana Nunca 

Café da manhã      

Lanche no lugar de 

almoço 
     

Almoço      

Lanche da tarde      

Lanche no lugar de 

jantar 
     

Jantar      

18 Onde você realizou, usualmente, as seguintes refeições nos últimos seis meses (marque com um X no local apropriado): 

 
0.Usualmente 

não realiza 
1.Casa 

2.No trabalho, 

mas leva de 

casa 

3.Fornecida 

pelo trabalho 

4.Lanchonete, 

bar, restaurante 
5.Outros 

Café da manhã       

Almoço       

Lanche da tarde       

Jantar       

 

 

IX. QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA: IPAQ (VERSÃO 6) 

Nós queremos saber quanto tempo você gasta fazendo atividade física em uma semana NORMAL. Por favor, responda 

cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Para responder considere as atividades como meio de transporte, 

no trabalho, exercício e esporte. 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades LEVES ou MODERADAS por pelo menos 10 minutos, 

que façam você suar POUCO ou aumentam LEVEMENTE sua respiração ou batimentos do coração, como nadar, pedalar ou 

varrer: 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

1b. Nos dias em que você faz este tipo de atividade, quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? 

1 (   ) _____ horas _____ minutos 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 
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2a . Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos, que façam 

você suar BASTANTE ou aumentem MUITO sua respiração ou batimentos do coração, como correr e nadar rápido ou fazer 

jogging: 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? 

1 (   ) _____ horas _____ minutos 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

 

ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

1a.Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa?  Sim (   ) Não (   ) 

1b. Quantos dias de uma semana normal você trabalha? ______ dias 

 

Durante um dia normal de trabalho, quanto tempo você gasta: 

1c . Andando rápido:_____ horas______ minutos 

1d. Fazendo atividades de esforço moderado como subir escadas ou carregar pesos leves: ____ horas____ minutos 

1e. Fazendo atividades vigorosas como trabalho de construção pesada ou trabalhar com enxada, escavar: ___ horas_____ 

minutos 

 

ATIVIDADE FÍSICA EM CASA 

Agora, pensando em todas as atividades que você tem feito em casa durante uma semana normal: 

2a . Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades dentro da sua casa por pelo menos 10 minutos de esforço 

moderado como aspirar, varrer ou esfregar: 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? _______ horas 

_____ minutos 

2c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos de esforço 

moderado como varrer, rastelar, podar: 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

2d. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? _______ horas _____ minutos 

2e. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos de esforço 

vigoroso ou forte como carpir, arar, lavar o quintal: 
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1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

2f. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? _______ horas _____ minutos 

 

ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

Agora pense em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma semana normal. 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha de forma rápida por pelo menos 10 minutos para ir de um lugar para 

outro? (Não inclua as caminhadas por prazer ou exercício)  

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

3b. Nos dias que você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta  caminhando? (Não inclua 

as caminhadas por prazer ou exercício) _______ horas _____ minutos 

3c. Em quantos dias de uma semana normal você pedala rápido por pelo menos 10 minutos para ir de um lugar para outro? 

(Não inclua o pedalar por prazer ou exercício) 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

3d. Nos dias que você pedala para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta pedalando? (Não inclua o 

pedalar por prazer ou exercício) _______ horas _____ minutos 

 

VISITA 2: SEGUNDO MÊS DO PÓS-PARTO (UERJ) 

ENTREVISTADOR:       DATA DA ENTREVISTA: 

I. IDENTIFICAÇÃO       ID: _______________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Peso:____________________________  Bioimpedância:_________________________ 

II. AMAMENTAÇÃO  

1) O seu bebê está mamando no peito?   1(    ) Sim 2(    ) Não 

2) Além do peito, o seu bebê recebe algum outro alimento? 1(    ) Sim 2(    ) Não 

3) Quais destes alimentos que seu filho recebe? 

1(     ) Água  2(      ) Chá  3(    ) Suco  4(    ) Papa de Fruta 

5(    ) Sopa  6 (     ) Outro: ______________________ 7(    ) Nenhum destes  

4) A criança está tomando algum outro tipo de leite (vaca, cabra, soja)?  1 (   ) Sim 2 (   ) Não 

Qual?_________________________________ 

5) Qual o tipo de leite que a criança está tomando?  



92 
 

    
 

1 (   ) somente leite de peito   2 [  ] somente outro leite sem ser de peito 

3 (   )  leite de peito + outro leite 

6) Com que idade a criança começou a tomar leite sem ser de peito?  

1 (   ) Nunca tomou      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

7) Com que idade a criança deixou de mamar no peito?  

1 (   ) Ainda mama no peito      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

III. SÓCIO-DEMOGRÁFICO REDUZIDO 

1) Você está trabalhando atualmente?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não    

2) Qual a sua ocupação atual? _______________________________ 

3) A sua renda familiar mudou desde o nascimento do seu bebê?  

1 (   ) Sim  2 (   ) Não ( Siga para 5) 

4) Qual a sua renda familiar atual? ____________________________  

5) Você atualmente está casada, ou vive com alguém?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não 

6) Qual o seu estado civil?  

1 (   ) solteira  2 (   ) casada  3 (   ) vive em união 

4 (   ) separada/divorciada   5 (   ) viúva.  

7) Você está fumando atualmente?  1 (   ) Sim   2 (   ) Não      

8) Depois do parto você já consumiu bebidas alcoólicas?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não   

9) Depois do parto, aproximadamente, quantas vezes você consumiu bebidas alcoólicas?  

1 (   ) nenhuma  2 (   ) raramente  3 (   ) uma vez ao mês 

4 (   ) semanalmente  5 (   ) diariamente 

10)Você já voltou ao seu médico após o nascimento do seu bebê?  1(   )  Sim    2 (   )  Não 

11) Você menstrua atualmente? 1(   )  Sim    2 (   )  Não 

12) Existe a possibilidade de você estar grávida? 1(   )  Sim    2 (   )  Não  

 

 

VISITA 3: TERCEIRO MÊS DO PÓS-PARTO 

 

ENTREVISTADOR:        DATA DA ENTREVISTA: 

I. IDENTIFICAÇÃO       ID: _______________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Peso:____________________________ Bioimpedância: _____________________________ 

 

II. IMAGEM CORPORAL  
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III. AMAMENTAÇÃO  

1) O seu bebê está mamando no peito?   1(    ) Sim 2(    ) Não 

2) Além do peito, o seu bebê recebe algum outro alimento? 1(    ) Sim 2(    ) Não 

3) Quais destes alimentos que seu filho recebe? 

1(     ) Água  2(      ) Chá  3(    ) Suco  4(    ) Papa de Fruta 

5(    ) Sopa  6 (     ) Outro: ______________________ 7(    ) Nenhum destes  

4) A criança está tomando algum outro tipo de leite (vaca, cabra, soja)?  1 (   ) Sim 2 (   ) Não 

Qual?_________________________________ 

5) Qual o tipo de leite que a criança está tomando?  

1 (   ) somente leite de peito   2 [  ] somente outro leite sem ser de peito 

3 (   )  leite de peito + outro leite 

6) Com que idade a criança começou a tomar leite sem ser de peito?  

1 (   ) Nunca tomou      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

7) Com que idade a criança deixou de mamar no peito?  

1 (   ) Ainda mama no peito      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

 

IV. SÓCIO-DEMOGRÁFICO REDUZIDO 

1) Você está trabalhando atualmente?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não    

2) Qual a sua ocupação atual? _______________________________ 

3) A sua renda familiar mudou desde o nascimento do seu bebê?  

1 (   ) Sim  2 (   ) Não ( Siga para 5) 

4) Qual a sua renda familiar atual? ____________________________  

5) Você atualmente está casada, ou vive com alguém?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não 
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6) Qual o seu estado civil?  

1 (   ) solteira  2 (   ) casada  3 (   ) vive em união 

4 (   ) separada/divorciada   5 (   ) viúva.  

7) Você está fumando atualmente?  1 (   ) Sim   2 (   ) Não      

8) Depois do parto você já consumiu bebidas alcoólicas?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não   

9) Depois do parto, aproximadamente, quantas vezes você consumiu bebidas alcoólicas?  

1 (   ) nenhuma  2 (   ) raramente  3 (   ) uma vez ao mês 

4 (   ) semanalmente  5 (   ) diariamente 

10)Você já voltou ao seu médico após o nascimento do seu bebê?  1(   )  Sim    2 (   )  Não 

11) Você menstrua atualmente? 1(   )  Sim    2 (   )  Não 

12) Existe a possibilidade de você estar grávida? 1(   )  Sim    2 (   )  Não  

 

V. ANTROPOMETRIA 

1 Circunferência do  

braço 

Aferições  (cm) 

1  2 Circunferência da  

coxa  

Aferições (cm) 

1  

2  2  

3  3  

3 Circunferência da  

Cintura (OMS) 

Aferições  (cm) 

1  4 Circunferência do 

quadril 

Aferições  (cm) 

1  

2  2  

3  3  

 

VI. PSICOPATOLOGIAS 

 

1. Nos últimos 5 (cinco) anos, algum médico ou outro profissional de saúde como psicólogo ou psiquiatra já lhe disse que 

você estava com DEPRESSÃO?     1(   ) Sim   2(   )  

2. Que profissional lhe disse que você estava com DEPRESSÃO? 1(  ) médico  2(  ) psiquiatra   

3(  ) psicólogo  4(   ) enfermeiro  5(   )outros 

3. Quando? ___/___/______ (data aproximada) 

4. Nos últimos 5 (cinco) anos, você já fez algum tipo de tratamento para a DEPRESSÃO?    

1(   ) Sim 2(   ) Não 

5. Quando? ___/___/______ (data aproximada) 

6. Que tipo de tratamento você fez para DEPRESSÃO?  1(  )uso de medicamento  2(  )terapia      

3(  )medicamento e terapia   4(  )não fez tratamento   5(  )outro 

7. Durante a gestação ocorreram eventos estressantes, ou seja, que te deixassem ansiosa, nervosa ou 

irritada?    1(  ) Sim     2(    )  

8. Com que freqüências aconteceram estes eventos estressantes? 1(  )Mais de 3 x/dia    2(  )2 a 3 x/ dia              

 3(  )1 x/dia    4(  )5 a 6 x/semana      5(  )2 a 4 x/ semana  

 6(  )1 x / semana  7(  )1 a 3 x/mês  8(  )Nunca quase nunca 

9. Depois do parto, estão ocorrendo eventos estressantes?  1(   ) Sim   2(   ) Não      

10. Com que freqüência aconteceram estes eventos estressantes? 

 1(  )Mais de 3 x/dia      2(  )2 a 3 x/ dia            3(  )1 x/dia   

 4(  )5 a 6 x/semana        5(  )2 a 4 x/ semana 6(  )1 x / semana  

 7(  )1 a 3 x/mês    8(  )Nunca quase nunca 

11. Aconteceu alguma complicação durante a sua gestação?  1(  ) Sim    2(  ) Não 

12. Que tipo de complicações?  1___________________________    

2 ________________________________ 3__________________________________   
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4 _________________________________   5 _________________________________ 

13. Você atualmente está casada ou vive com alguém? 1 (   ) casada   2 (   ) vive em união   

3 (   ) não vive em união    Se não vive em união, siga à próxima seção 

14. Você está satisfeita com o seu parceiro?  1(   ) Sim    2(   ) Não 

15. Você tem algum tipo de problema no seu relacionamento conjugal?  1(   ) Sim    2(   ) Não  

16. Em uma escala de 1 à 5, que nota você daria para o seu relacionamento? ________ 

 

V. QUESTIONÁRIO DE EDIMBURGO  

Nos últimos sete dias  (FALTA VER PERGUNTAS PARA DEPRESSÃO ANTERIOR) 

1. Eu tenho sido capaz de rir e achar graça das coisas.  

Como eu sempre fiz.  

Não tanto quanto antes.  

Sem dúvida 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 do que antes.  

Com certeza menos.  
De jeito nenhum.  

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, alguma s 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 como antes.  

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 tenho tido dificuldade de dormir.  

Sim, na maioria das vezes.  

Sim, algumas vezes.  

Não muitas vezes.  

Não, nenhuma vez.  



96 
 

    
 

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 tenho chorado.  

Sim, quase todo o tempo.  

Sim, muitas vezes.  

De vez em quando.  
Não, nenhuma vez.  

10. A idéia de fazer mal a mim mesma passou por minha cabeça.  

Sim, muitas vezes, ultimamente.  

Algumas vezes nos últimos dias.  

Pouquíssimas vezes, ultimamente  
Nenhuma vez.  
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VISITA 4: QUARTO MÊS DO PÓS-PARTO 

ENTREVISTADOR:        DATA DA ENTREVISTA: 

I. IDENTIFICAÇÃO       ID: _______________ 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Peso:____________________________  Bioimpedância:___________________________ 

II. AMAMENTAÇÃO  

1) O seu bebê está mamando no peito?   1(    ) Sim 2(    ) Não 

2) Além do peito, o seu bebê recebe algum outro alimento? 1(    ) Sim 2(    ) Não 

3) Quais destes alimentos que seu filho recebe? 

1(     ) Água  2(      ) Chá  3(    ) Suco  4(    ) Papa de Fruta 

5(    ) Sopa  6 (     ) Outro: ______________________ 7(    ) Nenhum destes  

4) A criança está tomando algum outro tipo de leite (vaca, cabra, soja)?  1 (   ) Sim 2 (   ) Não 

Qual?_________________________________ 

5) Qual o tipo de leite que a criança está tomando?  

1 (   ) somente leite de peito   2 [  ] somente outro leite sem ser de peito 

3 (   )  leite de peito + outro leite 

6) Com que idade a criança começou a tomar leite sem ser de peito?  

1 (   ) Nunca tomou      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

7) Com que idade a criança deixou de mamar no peito?  

1 (   ) Ainda mama no peito      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

III. SÓCIO-DEMOGRÁFICO REDUZIDO 

1) Você está trabalhando atualmente?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não    

2) Qual a sua ocupação atual? _______________________________ 

3) A sua renda familiar mudou desde o nascimento do seu bebê?  

1 (   ) Sim  2 (   ) Não ( Siga para 5) 

4) Qual a sua renda familiar atual? ____________________________  

5) Você atualmente está casada, ou vive com alguém?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não 

6) Qual o seu estado civil?  

1 (   ) solteira  2 (   ) casada  3 (   ) vive em união 

4 (   ) separada/divorciada   5 (   ) viúva.  

7) Você está fumando atualmente?  1 (   ) Sim   2 (   ) Não      

8) Depois do parto você já consumiu bebidas alcoólicas?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não   

9) Depois do parto, aproximadamente, quantas vezes você consumiu bebidas alcoólicas?  

1 (   ) nenhuma  2 (   ) raramente  3 (   ) uma vez ao mês 
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4 (   ) semanalmente  5 (   ) diariamente  

10)Você já voltou ao seu médico após o nascimento do seu bebê?  1(   )  Sim    2 (   )  Não 

11) Você menstrua atualmente? 1(   )  Sim    2 (   )  Não 

12) Existe a possibilidade de você estar grávida? 1(   )  Sim    2 (   )  Não  

 

VISITA 5: QUINTO MÊS DO PÓS-PARTO 

 

ENTREVISTADOR:        DATA DA ENTREVISTA: 

I. IDENTIFICAÇÃO       ID: _______________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Peso da mãe:____________________________ Peso do bebê:___________________________ 

Bioimpedância: _______________________________________ 

II. IMAGEM CORPORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AMAMENTAÇÃO  

1) O seu bebê está mamando no peito?   1(    ) Sim 2(    ) Não 

2) Além do peito, o seu bebê recebe algum outro alimento? 1(    ) Sim 2(    ) Não 

3) Quais destes alimentos que seu filho recebe? 

1(     ) Água  2(      ) Chá  3(    ) Suco  4(    ) Papa de Fruta 

5(    ) Sopa  6 (     ) Outro: ______________________ 7(    ) Nenhum destes  

4) A criança está tomando algum outro tipo de leite (vaca, cabra, soja)?  1 (   ) Sim 2 (   ) Não 

Qual?_________________________________ 

5) Qual o tipo de leite que a criança está tomando?  

1 (   ) somente leite de peito   2 [  ] somente outro leite sem ser de peito 
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3 (   )  leite de peito + outro leite 

6) Com que idade a criança começou a tomar leite sem ser de peito?  

1 (   ) Nunca tomou      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

7) Com que idade a criança deixou de mamar no peito?  

1 (   ) Ainda mama no peito      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

 

IV. SÓCIO-DEMOGRÁFICO REDUZIDO 

1) Você está trabalhando atualmente?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não    

2) Qual a sua ocupação atual? _______________________________ 

3) A sua renda familiar mudou desde o nascimento do seu bebê?  

1 (   ) Sim  2 (   ) Não ( Siga para 5) 

4) Qual a sua renda familiar atual? ____________________________  

5) Você atualmente está casada, ou vive com alguém?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não 

6) Qual o seu estado civil?  

1 (   ) solteira  2 (   ) casada  3 (   ) vive em união 

4 (   ) separada/divorciada   5 (   ) viúva.  

7) Você está fumando atualmente?  1 (   ) Sim   2 (   ) Não      

8) Depois do parto você já consumiu bebidas alcoólicas?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não   

9) Depois do parto, aproximadamente, quantas vezes você consumiu bebidas alcoólicas?  

1 (   ) nenhuma  2 (   ) raramente  3 (   ) uma vez ao mês 

4 (   ) semanalmente  5 (   ) diariamente 

10)Você já voltou ao seu médico após o nascimento do seu bebê?  1(   )  Sim    2 (   )  Não 

11) Você menstrua atualmente? 1(   )  Sim    2 (   )  Não 

12) Existe a possibilidade de você estar grávida? 1(   )  Sim    2 (   )  Não  

 

V. ANTROPOMETRIA 

1 Circunferência do  

braço 

Aferições  (cm) 

1  2 Circunferência da  

coxa  

Aferições (cm) 

1  

2  2  

3  3  

3 Circunferência da  

Cintura (OMS) 

Aferições  (cm) 

1  4 Circunferência do 

quadril 

Aferições  (cm) 

1  

2  2  

3  3  
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VI. RECORDATÓRIO  DE  24 HORAS 

 

HORA REFEIÇÃO ALIMENTOS PORÇÃO OBSERVAÇÃO 
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VII. QUESTIONÁRIO DE FREQÜÊNCIA DE CONSUMO ALIMENTAR  

Com que freqüência você comeu estes alimentos nos últimos seis meses? 

Este questionário foi desenhado para conhecer o consumo habitual de alguns alimentos. Essas informações são muito 

importantes para nós! Agradecemos a sua colaboração! 

Para cada alimento listado abaixo, marque a opção que melhor descreve o seu consumo médio nos últimos seis meses. 

Por favor, tome a porção indicada como uma referência para relatar o seu consumo. 

Veja o exemplo dado nas duas primeiras linhas. Se você, usualmente, come arroz duas vezes por dia, sendo uma 

colher de servir em cada refeição, faça um círculo em torno da opção de QUANTIDADE que melhor descreve a quantidade 

média que v. consome a cada vez e assinale a FREQÜÊNCIA mais próxima do seu hábito, no caso, de 2 a 3 vezes ao dia. 

Ainda no exemplo: se você, geralmente, tem por hábito comer meia concha de feijão três vezes por semana, proceda 

da mesma forma, circule a opção de QUANTIDADE que melhor descreve a quantidade média que v. consome a cada vez (no 

caso, meia concha) e assinale a FREQÜÊNCIA mais próxima do seu hábito, no caso, de 2 a 4 vezes por semana. 

No caso de não comer o alimento em questão, assinale “Nunca ou quase nunca”. 

Estas duas primeiras linhas representam os exemplos citados: 

 

PRODUTO 
QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais de 

3 vezes 

por dia 

2 a 3 

vezes 

por dia 

1 vez 

por 

dia 

5 a 6 vezes 

por 

semana 

2 a 4 vezes 

por 

semana 

1 vez por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por mês 

Nunca ou 

quase 

nunca 

Arroz 
1 

colher 

1 colher 

de servir 

2 colheres 

de servir ou 

mais 

 X  
 

    

Feijão 
½ 

concha 
1 concha 

2 conchas 

ou mais 
   

 
X    

 

PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Arroz 

1-2 

colheres 

de sopa 

1 colher de 

servir 

2 colheres de servir 

ou mais 
   

 
    

Macarrão 1 pegador 2 pegadores 
3 pegadores ou 

mais 
   

 
    

Farinha de 

mandioca 
1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    

 
    

Polenta ou 

angu 
1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Batata cozida 

ou purê 

1 unidade 

ou 1 

colher de 

sopa 

2 unidades 2 

colheres de 

sopa 

3 

unidades/3colheres 

ou mais 

   
 

    

Mandioca ou 

aipim 
1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    

 
    

Lasanha, 

Nhoque, 

Ravióli 
Marque só a freqüência      

 
  

Feijão ½ concha 1 concha 2 conchas ou mais    
 

    

Lentilha, 

ervilha ou grão 

de bico 

1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Bolo 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais    
 

    

Biscoito 

recheado 

1-2 

unidades 
3-5 unidades 6 unidades ou mais    

 
    

Biscoito doce 
1-2 

unidades 
3-5 unidades 6 unidades ou mais     

 
   

Biscoito 

salgado 

1-2 

unidades 
3-5 unidades 6 unidades ou mais     

 
   

Pão francês ou 

pão de forma 

1-2 

unidades 

/fatias 

2-4 unidades 

/fatias 
3-6 unidades /fatias    

 
    

Manteiga ou 

margarina 
Marque só a freqüência    

 
    

Queijo 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais    
 

    

Requeijão Marque só a freqüência      
 

  

Leite 1 copo 2 copos    
 

    

Iogurte 1 copo ou unidade 
2 copos ou unidades ou 

mais 
   

 
    

Alface 1 folha 3-4 folhas 5 folhas ou mais    
 

    

Couve 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Repolho 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Couve-flor ou 

Brócolis  
1 ramo 2 ramos 3 ramos ou mais    

 
    

Tomate ½ unidade 1-2 unidades 3 unidades ou mais    
 

    

Pepino 1-2 fatias 3-4 fatias 5 fatias ou mais    
 

    

Chuchu 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Abobrinha 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Abóbora 1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    
 

    

Cenoura 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Beterraba 1-2 fatias 3-4 fatias 5 fatias ou mais    
 

    

Quiabo 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Vagem 1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    
 

    

Pimentão Marque só a freqüência      
 

  

Alho Marque só a freqüência    
 

    

Cebola Marque só a freqüência    
 

    

Laranja ou 

tangerina 
1 média 2 médias 3 méd. ou mais    

 
    

Banana 1 média 2 médias 3 méd. ou mais    
 

    

Mamão 1 fatia ou ½ papaia 
2 fatias ou 1 papaia ou 

mais 
    

 
   

Maçã 1 unidade 2 unidades ou mais     
 

   

Melancia ou 

melão 
1 fatia 2 fatias     

 
   

Abacaxi 1 fatia 2 fatias 3 fatias ou mais    
 

    

Manga 1 unidade 2 unidades ou mais     
 

   

Uva 1/2 cacho 1 cacho 2 cachos ou mais    
 

    



104 
 

    
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Ovo frito, 

mexido, 

fritada 

1 ovo 2 ovos 3 ovos ou mais    
 

    

Ovo cozido      
 

    

      
 

    

Peixe fresco 1 filé ou posta 
2 filés ou 2 postas ou 

mais 
   

 
    

Carne de 

porco 
1 pedaço 2 pedaços ou mais    

 
    

Frango 1 pedaço 2 pedaços ou mais    
 

    

Carne de boi 

1 bife ou 1 pedaço 

médio, 3 colheres de 

sopa de carne 

ensopada ou de 

carne moída 

2 bifes ou 2 pedaços 

médio, 6 colheres de 

sopa de carne ensopada 

ou de carne moída 

   
 

    

Hambúrguer  1 hambúrguer 2 hambúrgueres ou mais    
 

    

Sardinha ou 

atum (lata) 
Marque só a freqüência    

 
    

Bucho, fígado, 

moela, coração 
Marque só a freqüência    

 
    

Salsicha 
1 unidade 

média 

2 unidades 

médias 

3 unidades médias 

ou mais 
   

 
    

Lingüiça 
1 unidade 

média 

2 unidades 

médias 

3 unidades médias 

ou mais 
   

 
    

Frios como 

mortadela, 

presunto, 

apresuntado, 

salame,  

Marque só a freqüência    
 

    

Bacon ou 

toucinho 
Marque só a freqüência    

 
    

Carnes ou 

peixes 

conservados 

em sal; 

bacalhau, 

carne seca, etc. 

Marque só a freqüência    
 

    

Churrasco Marque só a freqüência    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Pizza 1 pedaço 2 ou mais pedaços    
 

    

Batata frita, 

chips ou palha 

1 pacote 

pequeno de 

chips ou o 

equivalente a 

1 porção 

pequena de 

batata frita do 

McDonald’s 

2 pacotes 

pequenos de 

chips ou o 

equivalente a 

2 porções 

pequenas de 

batata frita do 

McDonald’s 

3 ou mais 

pacotes 

pequenos de 

chips ou o 

equivalente a 

3 ou mais 

porções 

pequenas de 

batata frita do 

McDonald’s 

   
 

    

Salgadinhos 

tipo Cheetos, 

Fofura, 

Torcida 

1 pacote 2 pacotes 
3 pacotes ou 

mais 
   

 
    

Pipoca (saco) Marque só a freqüência    
 

    

Salgados tipo 

risoli, coxinha, 

pastel, kibe 

1 unidade 2 unidades ou mais    
 

    

Amendoim 

(saco) 
Marque só a freqüência    

 
    

Alimentos 

enlatados: 

ervilha, 

azeitona, 

palmito, etc. 

Marque só a freqüência    
 

    

Maionese 1 colher de chá 
2 colheres de chá ou 

mais 
   

 
    

Sorvete 1 bola 2 bolas ou mais    
 

    

Balas Marque só a freqüência    
 

    

Chocolate em 

pó ou Nescau 
1 colher 2 colheres 3 colheres ou mais    

 
    

Chocolate 

barra (30g) ou 

bombom  

1 unidade 2 unidades 3 unidades ou mais    
 

    

Doce à base de 

leite 
1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    

 
    

Doce à base de 

fruta 
1 pedaço 2 pedaços 3 pedaços ou mais    
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PRODUTO QUANTIDADE 

Freqüência 

Mais 

de 3 

vezes 

por 

dia 

2 a 3 

vezes 

por 

dia 

1 

vez 

por 

dia 

5 a 6 

vezes 

por 

semana 

2 a 4 

vezes 

por 

semana 

1 vez 

por 

semana 

1 a 3 

vezes 

por 

mês 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

Açúcar  
1 colher de 

sobremesa 

2 colheres de sobremesa 

ou mais 
   

 
    

Café 1 xícara 2 xícaras 3 xícaras ou mais     
 

    

Chá ou Mate 1 copo 2 copos 3 copos ou mais    
 

    

Refrigerantes à 

base de cola 
1 copo 2 copos 3 copos ou mais    

 
    

Outros 

refrigerantes e 

guaranás 

1 copo 2 copos 3 copos ou mais    
 

    

Suco da fruta 

ou da polpa 
1 copo 2 copos 3 copos ou mais    

 
    

Vinho 1 copo 2 copos 3 copos ou mais    
 

    

Cerveja 1-2 copos 3-4 copos  5 copos ou mais    
 

    

Outras bebidas 

alcoólicas 
1 dose 2 doses 3 doses ou mais    

 
    

 

 

VIII. INFORMAÇÕES SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES  

 

1 O que o sr. (ou sra.) utiliza com maior freqüência para passar no pão ou em biscoitos: 

1. (     ) Margarina, por favor, especifique a marca: _________________________________ 

2. (     ) Manteiga (Pule para a questão 06.3) 

3. (     ) Ambas 

4. (     ) Não utiliza nem manteiga e nem margarina (Pule para a questão 06.3) 

2 Se o sr. (ou sra.) utiliza margarina, usualmente, utiliza margarina light? 

0. (     ) Não 

1. (     ) Sim 

2. (     ) Não sei informar 
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3 Que tipo de leite o sr. (ou sra.) bebe com maior freqüência? 

1. (     ) Leite desnatado 

2. (     ) Leite semi-desnatado 

3. (     ) Leite integral 

4. (     ) Leite C (do saquinho de plástico) 

5. (     ) Não bebe leite 

4 Quando o sr. (ou sra.) consome queijo, requeijão ou iogurte, na maior parte das vezes esses produtos são: 

1. (     ) diet ou light 

2. (     ) normal 

3. (     ) utiliza os dois tipos na mesma proporção 

4. (     ) não sabe informar 

5. (     ) Não consome queijo, requeijão ou iogurte 

5 Que tipo de refrigerante o sr. (ou a sra.) costuma beber? 

1. (     ) diet ou light 

2. (     ) normal 

3. (     ) utiliza os dois tipos na mesma proporção 

4. (     ) não sabe informar 

         5. (     ) Não bebe refrigerante 

6 Com que freqüência o sr. (ou a sra.) coloca sal na comida servida no prato? 

1. (     ) Nunca 

2. (     ) Algumas vezes 

3. (     ) Sempre 

7 Com que freqüência o sr. (ou a sra.) retira a pele do frango ou a gordura visível da carne? 

1. (     ) Nunca 

2. (     ) Algumas vezes 

3. (     ) Sempre 

8 Com que freqüência o sr. (ou a sra.) utiliza adoçante em café, chá, sucos, frutas, etc.? 

1. (     ) Nunca 

2. (     ) Algumas vezes 

3. (     ) Sempre 
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9 Qual tipo de suco de fruta o sr. (ou a sra.) utiliza mais freqüentemente? (marcar no máximo duas respostas) 

1. (     ) Feito com a própria fruta natural 

2. (     ) Feito com polpa congelada 

3. (     ) Suco de garrafa 

4. (     ) Pó para preparar em água 

5. (     ) Suco de caixa pronto para beber 

6. (     ) Não toma suco de fruta 

10 O sr. (ou a sra.) come frutas todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana? (sem contar sucos e refrescos) 

1. (     ) Sim (Pular para a questão 06.12) 

0. (     ) Não 

11 Qual é o principal motivo de o sr. (ou a sra.) não comer frutas todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana? 

1. (     ) Não gosto de frutas 

2. (     ) Frutas são caras 

3. (     ) Frutas são difíceis de comprar 

4. (     ) Não tenho o costume 

5. (     ) Frutas são difíceis de comer 

6. (     ) Não tenho tempo 

7. (     ) Frutas são difíceis de preparar 

12 O sr. (ou a sra.) come verduras ou legumes todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana? (sem ser batata, inhame, aipim) 

1. (     ) Sim (Pular para a questão 06.14) 

0. (     ) Não 

13 Qual é o principal motivo de o sr. (ou a sra.) não comer verduras ou legumes todos os dias ou pelo menos 5 vezes por 

semana? 

1. (     ) Não gosto de verduras ou legumes 

2. (     ) Verduras ou legumes são caros 

3. (     ) Verduras ou legumes são difíceis de comprar 

4. (     ) Não tenho o costume 

5. (     ) Verduras ou legumes são difíceis de comer 

6. (     ) Não tenho tempo 

7. (     ) Verduras ou legumes são difíceis de preparar 

14 Quanto tempo dura um pacote de um quilo de sal em sua casa? _________________ 

15 Quantos quilos de sal, aproximadamente, são comprados por mês para o consumo da família? _________ kg 

16 Quantos quilos de açúcar, aproximadamente, são comprados por mês para o consumo da família? _________ kg 
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17 Em média, com que freqüência você fez as seguintes refeições nos últimos seis meses (marque com um X no local 

apropriado): 

 Todos os dias 
5-6 vezes na 

semana 

3-4 vezes na 

semana 
1-2 vezes na semana Nunca 

Café da manhã      

Lanche no lugar de 

almoço 
     

Almoço      

Lanche da tarde      

Lanche no lugar de 

jantar 
     

Jantar      

18 Onde você realizou, usualmente, as seguintes refeições nos últimos seis meses (marque com um X no local apropriado): 

 
0.Usualmente 

não realiza 
1.Casa 

2.No trabalho, 

mas leva de 

casa 

3.Fornecida 

pelo trabalho 

4.Lanchonete, 

bar, restaurante 
5.Outros 

Café da manhã       

Almoço       

Lanche da tarde       

Jantar       

 

 

IX. QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA: IPAQ (VERSÃO 6) 

Nós queremos saber quanto tempo você gasta fazendo atividade física em uma semana NORMAL. Por favor, responda 

cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Para responder considere as atividades como meio de transporte, 

no trabalho, exercício e esporte. 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades LEVES ou MODERADAS por pelo menos 10 minutos, 

que façam você suar POUCO ou aumentam LEVEMENTE sua respiração ou batimentos do coração, como nadar, pedalar ou 

varrer: 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

1b. Nos dias em que você faz este tipo de atividade, quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? 

1 (   ) _____ horas _____ minutos 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 
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2a . Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos, que façam 

você suar BASTANTE ou aumentem MUITO sua respiração ou batimentos do coração, como correr e nadar rápido ou fazer 

jogging: 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? 

1 (   ) _____ horas _____ minutos 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

 

ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

1a.Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa?  Sim (   ) Não (   ) 

1b. Quantos dias de uma semana normal você trabalha? ______ dias 

 

Durante um dia normal de trabalho, quanto tempo você gasta: 

1c . Andando rápido:_____ horas______ minutos 

1d. Fazendo atividades de esforço moderado como subir escadas ou carregar pesos leves: ____ horas____ minutos 

1e. Fazendo atividades vigorosas como trabalho de construção pesada ou trabalhar com enxada, escavar: ___ horas_____ 

minutos 

 

ATIVIDADE FÍSICA EM CASA 

Agora, pensando em todas as atividades que você tem feito em casa durante uma semana normal: 

2a . Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades dentro da sua casa por pelo menos 10 minutos de esforço 

moderado como aspirar, varrer ou esfregar: 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR DIA? _______ horas 

_____ minutos 

2c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos de esforço 

moderado como varrer, rastelar, podar: 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

2d. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? _______ horas _____ minutos 

2e. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos de esforço 

vigoroso ou forte como carpir, arar, lavar o quintal: 
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1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

2f. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? _______ horas _____ minutos 

 

ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

Agora pense em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma semana normal. 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha de forma rápida por pelo menos 10 minutos para ir de um lugar para 

outro? (Não inclua as caminhadas por prazer ou exercício)  

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

3b. Nos dias que você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta  caminhando? (Não inclua 

as caminhadas por prazer ou exercício) _______ horas _____ minutos 

3c. Em quantos dias de uma semana normal você pedala rápido por pelo menos 10 minutos para ir de um lugar para outro? 

(Não inclua o pedalar por prazer ou exercício) 

1 (   ) _____ dias por SEMANA 

2 (   ) Não quero responder 

3 (   )  Não sei responder 

3d. Nos dias que você pedala para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta pedalando? (Não inclua o 

pedalar por prazer ou exercício) _______ horas _____ minutos 

 

VISITA 6: SEXTO MÊS DO PÓS-PARTO (UERJ) 

ENTREVISTADOR:       DATA DA ENTREVISTA: 

I. IDENTIFICAÇÃO       ID: _______________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Peso:____________________________  Bioimpedância:_________________________ 

II. AMAMENTAÇÃO  

1) O seu bebê está mamando no peito?   1(    ) Sim 2(    ) Não 

2) Além do peito, o seu bebê recebe algum outro alimento? 1(    ) Sim 2(    ) Não 

3) Quais destes alimentos que seu filho recebe? 

1(     ) Água  2(      ) Chá  3(    ) Suco  4(    ) Papa de Fruta 

5(    ) Sopa  6 (     ) Outro: ______________________ 7(    ) Nenhum destes  

4) A criança está tomando algum outro tipo de leite (vaca, cabra, soja)?  1 (   ) Sim 2 (   ) Não 

Qual?_________________________________ 

5) Qual o tipo de leite que a criança está tomando?  
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1 (   ) somente leite de peito   2 [  ] somente outro leite sem ser de peito 

3 (   )  leite de peito + outro leite 

6) Com que idade a criança começou a tomar leite sem ser de peito?  

1 (   ) Nunca tomou      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

7) Com que idade a criança deixou de mamar no peito?  

1 (   ) Ainda mama no peito      2 (     )  _________ dias _________ semanas _________  meses 

III. SÓCIO-DEMOGRÁFICO REDUZIDO 

1) Você está trabalhando atualmente?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não    

2) Qual a sua ocupação atual? _______________________________ 

3) A sua renda familiar mudou desde o nascimento do seu bebê?  

1 (   ) Sim  2 (   ) Não ( Siga para 5) 

4) Qual a sua renda familiar atual? ____________________________  

5) Você atualmente está casada, ou vive com alguém?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não 

6) Qual o seu estado civil?  

1 (   ) solteira  2 (   ) casada  3 (   ) vive em união 

4 (   ) separada/divorciada   5 (   ) viúva.  

7) Você está fumando atualmente?  1 (   ) Sim   2 (   ) Não      

8) Depois do parto você já consumiu bebidas alcoólicas?  1 (   ) Sim  2 (   ) Não   

9) Depois do parto, aproximadamente, quantas vezes você consumiu bebidas alcoólicas?  

1 (   ) nenhuma  2 (   ) raramente  3 (   ) uma vez ao mês 

4 (   ) semanalmente  5 (   ) diariamente 

10)Você já voltou ao seu médico após o nascimento do seu bebê?  1(   )  Sim    2 (   )  Não 

11) Você menstrua atualmente? 1(   )  Sim    2 (   )  Não 

12) Existe a possibilidade de você estar grávida? 1(   )  Sim    2 (   )  Não  

 

ENTREVISTADOR:     DATA DA ENTREVISTA: 

I. IDENTIFICAÇÃO         ID:________________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

ACOMPANHAMENTO DA VARIAÇÃO DO PESO 

ESTATURA:_____________________ 

CONSULTA PESO (KG) DATA 

 

CAPTAÇÃO 
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PRIMEIRA 

 

  

 

SEGUNDA 

 

  

 

TERCEIRA 

 

  

 

QUARTA 

 

  

 

QUINTA 

 

  

 

SEXTA 

 

  

 


