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RESUMO 

 

O uso da tecnologia da informação é uma realidade em diversas áreas do conhecimento, fato 

este que também se aplica com a implementação cada vez mais diversa de aplicações móveis 

voltadas para a área da saúde. A depressão pós-parto é um transtorno psíquico de nível 

moderado a severo que sucede do baby blues, que é um sentimento de tristeza profunda, 

medo e impotência que acomete mães logo após o parto (puérperas). Esses sintomas são 

comuns em cerca de 80% das puérperas, tendo início na segunda ou terceira semana após o 

parto e muitas delas sofrem com os sintomas da depressão sem tomar consciência disto. 

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo desenvolver uma aplicação móvel que auxilie 

puérperas a fazerem uma triagem com base na Escala de Edimburgo. A metodologia adotada 

para o desenvolvimento deste trabalho está dividida em quatro etapas: (i) pesquisa 

bibliográfica e proposta inicial (ii) estudo de caso (iii) desenvolvimento da aplicação e (iv) 

realização de testes. Espera-se que com o uso da aplicação móvel desenvolvida seja possível 

traçar um rastreio de depressão pós-parto do público alvo em questão. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

A influência da tecnologia na vida dos indivíduos é uma realidade cada vez mais 

intensa e sua incidência se apresenta em diversas áreas do conhecimento. A popularização 

dos celulares inteligentes, os smartphones, tem sido considerada por muitos a revolução 

tecnológica de maior impacto nos últimos tempos (TIBES, DIAS e ZEM-MASCARENHAS, 

2014b). 

Neste sentido, as tecnologias móveis, por sua vez, têm sido cada vez mais utilizadas 

em ambientes de saúde e, desde então, diversos sistemas foram desenvolvidos e soluções 

tecnológicas tem sido proposta (JÚNIOR et al., 2011). 

 Os computadores de bolso (smartphones) com acesso a milhões de aplicativos, 

permitem uma quebra na limitação da mobilidade, uma vez que essa qualidade é fundamental 

para auxiliar pacientes e profissionais da saúde (TIBES, DIAS e ZEM-MASCARENHAS, 

2014b) na identificação de diagnóstico e tratamento de possíveis patologias como por 

exemplo, a depressão pós-parto.   

A gestação e o puerpério, também chamado resguardo, são períodos da vida da 

mulher que precisam ser avaliados com atenção especial, pois envolvem inúmeras mudanças 

físicas, hormonais, psíquicas e de inserção social, que podem refletir diretamente na saúde 

mental dessas pacientes. Em virtude deste cenário, temas iguais a este tem se tornado cada 

vez mais relevantes, estudos têm visado traçar os fatores de risco para os transtornos 

psiquiátricos nessas fases da vida, a fim de se realizarem diagnóstico e tratamento o mais 

previamente possível (CAMACHO et al., 2006). 

Neste contexto, a depressão pós-parto (DPP) consiste numa expressão do sofrimento 

e da dor humana e, de acordo com dados epidemiológicos, afeta um significativo número de 

mulheres em todo o mundo. Esta doença mostra-se acompanhada de manifestações de 

relações sociais no âmbito da psicologia associadas à ocorrência de eventos estressantes 

(SARAIVA e COUTINHO, 2007). 

Dentre os sintomas da DPP, inclui-se: (i) irritabilidade, (ii) choro frequente, (iii) 

desesperança, (iv) sentimentos de desamparo, (v) fadiga, (vi) desmotivação, (vii) desinteresse 

sexual, (viii) transtornos alimentares e do sono, (ix) sensações de incapacidade de lidar com 
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novas situações e (x) queixas psicossomáticas. Para que haja um planejamento do tratamento 

terapêutico adequado, é indispensável a identificação precoce desses sintomas. 

(BORDIGNON et al., 2011). 

De acordo com pesquisas realizadas, até o momento não existe um aplicativo móvel 

específico a fim de detectar a depressão pós-parto a partir de sintomas iniciais. No entanto, 

algumas escalas foram desenvolvidas para caracterizar esse problema (SCHARDOSIM e 

HELDT, 2011). Uma delas é a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (do inglês, 

Edinburgh Postnatal Depression Scale – EPDS) (COX, HOLDEN e SAGOVSKY, 1987). 

A utilização da EPDS pode contribuir no diagnóstico precoce do transtorno no pós-

parto, no sentido de revelar os fatores que predispõem o surgimento deste, minimizando, 

portanto, os problemas para mãe e bebê (LIMA et al., 2016). 

O uso de EPDS é beneficiado devido à facilidade e rapidez de sua administração. Isso 

levou ao seu uso por profissionais de saúde em estudos comunitários, para a investigação de 

potenciais casos de depressão. O valor clínico e epidemiológico da escala tem sido 

confirmado por vários estudos de validação realizados em diferentes países, com 

sensibilidade e especificidade na faixa de 70-85%, dependendo do ponto de corte (SANTOS 

et al., 2007). 

1.2 Justificativa 

A DPP é um quadro excessivo que merece relevância nos estudos e pesquisas 

(BORDIGNON et al., 2011) em virtude de sua grande incidência em mulheres. Ainda 

segundo Bordignon et al., (2011), a DPP é uma síndrome psiquiátrica importante, já que 

reflete na interação entre mãe e bebê, praticamente sempre de forma negativa e que promove 

estresse crescente nas relações familiares entre mãe e seus familiares. 

Um estudo realizado por Lobato, Moraes e Reichenheim (2011), afirma que apesar 

da expressiva diversidade dos aspectos metodológicos empregados nas diversas pesquisas 

sobre a magnitude da DPP no Brasil, a prevalência de sintomas depressivos pós-parto no 

Brasil encontra-se acima da média mundial, e se aproxima daquela encontrada em países 

equivalentes do ponto de vista socioeconômico.  

Em tempos remotos, os transtornos puerperais eram vistos como distúrbios 

específicos desta fase. Porém, hoje se sabe que o parto e os diversos eventos que o sucedem 

são desencadeadores do processo patogênico (BORDIGNON et al., 2011).  
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Schardosim e Heldt (2011), concluiu em seu estudo que a DPP é um problema de 

saúde pública por ser predominante e, muitas vezes, subdiagnosticada, é provável que parte 

dessa situação deva-se ao desconhecimento da população e dos profissionais quanto ao 

quadro clínico e seus impactos, tanto para a puérpera quanto para o filho e a família. 

Para Tomasi et al., (2003), é preciso que seja incentivado o desenvolvimento de 

ferramentas próprias, especialmente aquelas de fácil manuseio pelas equipes de saúde, o que 

representa um progresso no preenchimento da lacuna existente. 

Neste sentido, o desenvolvimento de aplicativos móveis relacionados a pesquisas 

científicas é importante, uma vez que os conteúdos tendem a ser analisados e testados por 

profissionais que conhecem as reais necessidades dos usuários finais. Identificar as 

necessidades desses usuários é essencial para planejar e implementar novas tecnologias de 

maneira coerente e adequada, de acordo com as demandas específicas, testadas na pesquisa 

e implementadas na prática (TIBES, DIAS e ZEM-MASCARENHAS, 2014b). 

No caso do trabalho em questão, se fará uso da EPDS (Edinburgh Postnatal 

Depression Scale – Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo) que é uma escala que tem 

por finalidade a identificação e mensuração da intensidade dos sintomas de DPP. Este 

instrumento é composto por dez itens, que recebem pontuação de zero a três, de acordo com 

a intensidade relatada do sintoma depressivo, sendo considerada a sintomatologia depressiva, 

valor superior ou igual a 12 (FONSECA, SILVA e OTTA, 2010). 

Acredita-se ser uma vantagem substancial que o estudo de validação da escala de 10 

itens seja realizado em um ambiente comunitário e em mulheres que são o mais próximo 

possível de mães consideradas por seus profissionais da atenção primária como tendo 

problemas (COX, HOLDEN e SAGOVSKY, 1987). 

Diante do exposto, a proposta de desenvolvimento de uma Aplicação Móvel de apoio 

à Puérperas com Depressão Pós-Parto baseada na Escala de Edimburgo para auxiliar na 

triagem de identificação da depressão, bem como a praticidade no acesso à escala de maneira 

restrita, ou seja, sem a necessidade de exposição a outros familiares em um primeiro 

momento, tem relevância uma vez que poderá apontar um rastreio da doença. 
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1.3 Objetivos 

Geral 

Desenvolver uma aplicação móvel com base na Escala de Edimburgo para auxiliar na 

identificação de depressão pós-parto em puérperas. 

Específicos 

 Elaborar a modelagem da aplicação móvel por meio da Linguagem de 

Modelagem Unificada (UML, em inglês Unified Modeling Linguage); 

 Construir uma aplicação móvel com base na modelagem adquirida; 

 Avaliar a aplicação a partir de testes de usabilidade e de funcionalidade com 

o fim de propor melhorias. 

1.4 Metodologia 

O conceito de metodologia segundo Lakatos (2003) e Gil (2008) está relacionado ao 

conjunto de atividades sistemáticas e procedimentos intelectuais e técnicos que tem como 

objetivo o alcance ou a produção do conhecimento. 

Em relação à abordagem da pesquisa, esta se caracteriza por ser quantitativa, pois, 

conforme Fonseca (2002), a abordagem quantitativa tem foco na objetividade, uma vez que 

é influenciada pelo positivismo em que entende-se que a realidade só pode ser compreendida 

com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados 

e neutros.  

No que se refere à natureza da pesquisa, esta se configura por ser do tipo exploratória, 

pois, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: 

(a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. Essas 

pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2008). 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto de conclusão de curso 

corresponde a quatro fases, as quais seguem descritas a seguir na Figura 1 
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1. Pesquisa Bibliográfica e Proposta do trabalho: Nesta fase buscou-se conceitos 

necessários para a fundamentação teórica fornecendo assim uma base para o 

desenvolvimento da aplicação. Nesta primeira etapa, a base de dados pesquisada foi o Google 

Scholar para identificar trabalhos de conclusão de curso e artigos científicos, pesquisada foi 

o Google Scholar para identificar trabalhos de conclusão de curso e artigos científicos, e nos 

anais de evento nacional: CBIS, para identificar artigos científicos que tratam sobre DPP. 

Nesta etapa, também foi definida a proposta do trabalho que incluem os seguintes tópicos: 

Depressão Pós-Parto, Escala de Edimburgo, Aplicação móvel e trabalhos relacionados. 

2. Estudo de caso: Esta fase correspondeu ao planejamento do questionário e 

aplicação do mesmo com psicólogos das Instituições Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), Centro de   Referência de Assistência Social (CRAS), Unidade 

Básica de Saúde (UBS) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM), para averiguar a 

relevância do uso da tecnologia na área da psicologia. Para tanto, utilizou-se os seguintes 

documentos: TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A); Termo de 

aceite da instituição (Apêndice B); Requerimento de autorização (Apêndice C) e 

Questionário (Apêndice D). 

3. Desenvolvimento da aplicação: Nesta etapa do projeto foi realizado o 

desenvolvimento do sistema que foi subdividida da seguinte forma: 

Levantamento de Requisitos: Esta fase foi realizada por meio de técnicas de 

elicitação de requisitos, as quais correspondem às entrevistas com profissionais da área de 

psicologia da cidade de Itacoatiara. Além disso, realizou-se a técnica de prototipação que 

  

 

1. PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA E 
PROPOSTA DO 

TRABALHO 

 
2. ESTUDO DE CASO 

3. DESENVOLVIMENTO 

DA APLICAÇÃO 

 

Os resultados atendem os 

objetivos? 

Sim 

Não 

4. REALIZAÇÃO DE 

TESTES 

Fonte: A autora (2019) 

Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos adotados 
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corresponde a disponibilizar uma aplicação “Beta” aos usuários finais a fim de ter um 

feedback para definir de maneira clara e detalhada os requisitos funcionais e não funcionais 

e Regra de Negócio necessários para que a aplicação atendesse aos objetivos específicos. 

Modelagem: Documentação que serviu como base para a construção do software 

focando em esclarecer os requisitos solicitados. Foi utilizado o software Astah Community, 

através da UML, para a elaboração dos seguintes diagramas: Caso de Uso, Diagramas de 

Classe e de Sequência; 

Arquitetura: Para identificar os componentes estruturais do sistema e os 

relacionamentos entre eles; 

Banco de Dados: Esta fase se caracteriza pela elaboração de toda documentação que 

irá mapear tabelas, campos e relacionamentos, bem como sua implementação. Para tanto, 

será utilizado o software BDDesigner para a elaboração do diagrama entidade 

relacionamento e o SQLite em conjunto o ROOM para armazenamento de dados; 

Codificação: Nesta fase foi utilizado a IDE (Ambiente Integral de Desenvolvimento, 

em inglês Integrated Development Environment) Android Studio, com a linguagem de 

programação Java. 

4. Realização de Testes: Esta fase se caracteriza pela realização de testes de 

usabilidade e funcionalidade com as puérperas para avaliar o aplicativo em uso e em seguida 

será disponibilizado um questionário pós-teste para detectar possíveis melhorias na 

aplicação. Após a avaliação do questionário pós-teste, serão realizados os ajustes finais na 

primeira versão do aplicativo. 

1.5 Organização do Projeto 

O Capítulo 1 apresentou os principais aspectos deste trabalho, descrevendo o seu 

contexto, justificativa, objetivos e a metodologia adotada. Além desta Introdução, outros dois 

Capítulos compõem este trabalho, organizados da seguinte forma: 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: apresenta a fundamentação teórica que 

compõe os conceitos e trabalhos relacionados; 

Capítulo 3 – Projeto do Sistema Puerpério App: apresenta o levantamento de 

requisitos, os requisitos funcionais e não funcionais, além da modelagem dos diagramas e da 

arquitetura do sistema; 
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Capítulo 4 – Implementação do Sistema Puerpério App: Neste capítulo são 

apresentadas as telas e as avaliações realizadas pelos usuários do sistema; 

Capítulo 5 – Conclusão e Perspectivas Futuras: este capítulo apresenta as 

considerações finais, as limitações deste trabalho e os trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Conceitos Relacionados  

2.1.1 Depressão Pós-Parto  

A DPP retrata um grave problema de saúde mental que afeta 10% a 20% das mulheres 

no pós-parto. É uma patologia que surge nas mães durante o primeiro ano após o nascimento, 

apresentando maior incidência entre o 6.º e o 8.º mês após o parto (SANTOS, 2011).  

A palavra depressão no seu uso habitual pode significar tanto um estado afetivo 

normal, quanto um sintoma, uma síndrome e uma (ou várias) doença (s) e frequentemente 

associada a reações normais diante de determinados sofrimentos e sentimento de perda 

(CRUZ, SIMÕES E FAISAL-CURY, 2005).  

Ainda segundo Cruz, Simões e Faisal-Cury (2005), como síndrome ou doença, a 

depressão inclui as seguintes alterações: (i) de humor (são aqueles nos quais o sintoma central 

é a alteração do humor ou do afeto que prejudica várias áreas da vida da pessoa), (ii) 

cognitivas (está correlacionada com o processo de aquisição de conhecimento, envolvem 

fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o raciocínio etc., 

que fazem parte do desenvolvimento intelectual), (iii) psicomotoras (um comportamento 

relativo à aquisição dos reflexos) e (iv) vegetativas (uma condição de consciência 

severamente alterada, em que existe uma mínima mas concreta evidência comportamental de 

consciência de si e do ambiente). 

A DPP é um quadro clínico severo e agudo que requer acompanhamento psicológico 

e psiquiátrico, pois devido à gravidade dos sintomas, há que considerar o uso de medicação. 

Todo ciclo gravídico-puerperal é considerado período de risco para o psiquismo devido à 

intensidade da experiência vivida pela mulher, visto que, esta experiência pode incidir sobre 

psiquismos mais ou menos estruturados. Além disso, mesmo mulheres com boa organização 

psíquica podem se ver frente a situações em que a rede social e cognitiva sofre lesões 

(IACONELLI, 2005). 

A DPP traz inúmeras consequências ao vínculo da mãe com o bebê, sobretudo no que 

se refere ao aspecto afetivo. Os principais efeitos se encontram no desenvolvimento social, 

afetivo e cognitivo da criança, além de sequelas prolongadas na infância e adolescência. A 

mulher depressiva, normalmente, amamenta pouco e não cumpre o calendário vacinal dos 
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bebês. As crianças, por sua vez, têm maior risco de apresentar baixo peso e transtornos 

psicomotores (LEONEL, 2017). 

Neste sentido, é imprescindível, manter um esquema de observação compartilhado 

com elementos da família principalmente no puerpério, a fim de identificar a presença de 

sintomas ou verbalização de intenções indicativas de tentativa de suicídio ou ameaça de 

filicídio (ato deliberado de mãe/pai levar a óbito o próprio filho) (LUIS e OLIVEIRA, 1998). 

O infanticídio (ato deliberado por qualquer pessoa que leve a óbito uma criança) e o 

suicídio estão entre as complicações mais graves decorrentes de transtornos puerperais sem 

intervenção adequada. No entanto, a existência de transtornos psiquiátricos não só no 

puerpério, mas também na gestação, pode levar a outras graves consequências (CAMACHO 

et al., 2006). 

Segundo Iaconelli (2005), é importante saber as diferenças entre DPP e Baby Blues e 

conhecer os fatores de risco que aumentam a probabilidade de uma DPP, para poder intervir 

precocemente, melhorando o prognóstico.  

O Baby Blues é um estado de humor depressivo que costuma acontecer a partir da 

primeira semana depois do parto e acomete até 80% das mulheres, mas devido à falta de 

informação é possível que este índice seja maior. O quadro neste caso é benigno há medida 

em que estas questões possam ser elaboradas, e regride por si só por volta do primeiro mês 

(IACONELLI, 2005). 

Ruschi et al., (2007) afirma em seu estudo que, o grande número de mulheres com 

sintomas depressivos em sua amostra confirma que a depressão é um problema sério de saúde 

pública, o que justifica a capacitação dos profissionais de saúde para o reconhecimento 

precoce da depressão pós-parto. 

Os transtornos psiquiátricos na gestação e no puerpério são mais comuns do que se 

imagina, e muitos casos ainda são subdiagnosticados. Em virtude disto, tem-se dado 

importância crescente ao tema, e pesquisas recentes têm focado também no prejuízo que 

essas patologias podem resultar não só à saúde da mãe, mas também ao desenvolvimento do 

feto, ao trabalho de parto e à saúde do bebê (CAMACHO et al., 2006). 

2.1.2 Escala de Edimburgo 

A EPDS (ANEXO E - QUESTIONÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO DE 

DEPRESSÃO PÓS-PARTO) consiste em um instrumento de auto-avaliação composto de 10 
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enunciados, cujas opções são pontuadas (0 a 3) conforme a presença ou a intensidade do 

sintoma. Seus itens envolvem sintomas psíquicos como humor depressivo, perda do prazer 

em atividades antes consideradas agradáveis, cansaço, diminuição da capacidade de pensar, 

de concentrar-se ou de tomar decisões, além de insônia ou sonolência excessiva e crises de 

choro. A somatória dos pontos atinge escore de 30, sendo considerado de sintomatologia 

depressiva valor igual ou superior a 12 (AMORIM, 2014). 

A EPDS foi desenvolvida em Centros de Saúde em Livingston e Edimburgo. Consiste 

em 10 enunciados curtos. A mãe seleciona qual das quatro respostas possíveis está mais 

próxima de como ela tem se sentido durante a semana anterior. A maioria das mães 

completam a escala sem dificuldade em menos de 5 minutos (COX, HOLDEN e 

SAGOVSKY, 1987). 

Sendo assim, revelando precocemente os fatores que predispõem o surgimento da 

DPP, a utilização da EPDS pode auxiliar no diagnóstico precoce da doença no pós-parto, 

reduzindo problemas para mãe e bebê (LIMA et al., 2016). 

A aplicação da EPDS com sua clareza e rapidez, não exigindo mais do que 5 a 10 

minutos para o seu preenchimento, a torna ideal para uso na rotina clínica por profissionais 

não especializados na área de saúde mental, com o propósito de rastrear mães que apresentem 

sintomas depressivos, não sobrecarregando os serviços especializados (OLIVEIRA e 

DUNNINGHAM, 2015). 

Além disso, a EPDS é a mais utilizada para rastreamento de sintomas depressivos que 

se manifestam após o parto, tendo sido traduzida para 24 idiomas, com estudos de validação 

na maioria dos países. É instrumento de fácil aplicação e compreensão, com grande 

aceitabilidade e facilidade na sua inclusão à rotina clínica, podendo ser aplicada por 

profissionais das áreas básicas de saúde (AMORIM, 2014) 

Vale ressaltar, que a escala não pode ser usada como diagnóstico, mas como uma 

triagem ou rastreio, sendo necessário o encaminhamento das pacientes para serviço de saúde 

mental especializado para que seja feito os procedimentos adequado de acordo com a 

necessidade da paciente em questão (AMORIM, 2014). 

Nesse caso, uma análise clínica cuidadosa deve ser realizada para confirmar o 

diagnóstico. A escala indica como a mãe se sentiu durante a semana anterior e, em casos 

dubitável, pode ser repetida novamente após 2 semanas. A escala não detectará mães com 
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distúrbios de ansiedade generalizada, fobias ou transtornos de personalidade (COX, 

HOLDEN e SAGOVSKY, 1987). A Figura 2 mostra a forma que a pontuação é calculada. 

Figura 2 – Pontuação da EPDS 

 

Fonte: Cox, Holden e Sagovsky (1987). 

2.1.3 Aplicação Móvel 

É notório que nos dias atuais, o uso de dispositivos móveis tem crescido 

significativamente devido à adesão ao acesso à tecnologia sem fio. Estes dispositivos podem 

ser encontrados nas mais inúmeras áreas, tais como, na indústria, no comércio, nos setores 

de educação e saúde e no entretenimento. Alguns exemplos de dispositivos móveis são: 

telefones celulares, máquinas digitais, notebooks (i.e., computadores portáteis) 

(SCHNEIDER, 2011). 

Saboia et al., (2003), enfatiza que há quatro décadas, talvez não se pudesse prever o 

avanço e a necessidade humana em relação aos dispositivos móveis. No entanto, a facilidade, 

rapidez e autonomia de espaço físico tornaram este apetrecho necessário para a vida pessoal 

e profissional. Em virtude disto, nos dias atuais, está cada vez mais difícil imaginar e 

organizar o dia a dia sem a interferência dele (SABOIA, VARGAS e VIVA, 2013). 

Segundo Rocha, Andrade e Sampaio (2014) as aplicações móveis devem ser fáceis 

de serem usadas, devem ser flexíveis, e possuir interfaces simples e claras afim de permitir 

que o usuário se acostume facilmente de acordo com o ambiente de uso. 

Neste contexto, o mercado corporativo está crescendo muito, e diversas empresas 

estão buscando incorporar aplicações móveis a seu dia-a-dia para agilizar seus negócios e 

integrar aplicações móveis com seus sistemas de back-end. Empresas obviamente precisam 

de lucro, e os celulares e smartphones podem ocupar um importante espaço em um mundo 

onde a palavra “mobilidade” está cada vez mais conhecida (LECHETA, 2013). 
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Em virtude desta demanda exponencial em relação ao uso de aplicações móveis, 

existem hoje muitas plataformas para o desenvolvimento móvel, como Android, iOS, 

Windows Phone, Firefox OS, BlackBerry, Ubuntu Touch, Fire OS, entre outros. No entanto, 

cada plataforma possui diferentes formas e linguagens para desenvolvimento como por 

exemplo o Android utiliza Java como linguagem de programação, o Firefox OS utiliza 

linguagens web (HTML, CSS, JavaScript), e iOS utiliza Objective-C. Na subseção a seguir 

destaca-se as tecnologias de desenvolvimento para aplicação móvel que serão utilizadas para 

o desenvolvimento deste trabalho. 

2.1.4 Tecnologias de Desenvolvimento para Aplicação Móvel 

2.1.4.5 JAVA Android 

Em 2005, a Google comprou da empresa Android Inc. o sistema operacional (SO) 

Android e lançou o seu primeiro smartphone com o SO em 2008, com o objetivo de 

conquistar o mercado nesta área dos dispositivos móveis. Uma das maiores proezas desta 

empresa foi introduzir nos smartphones com SO baseado no Linux a capacidade de carregar 

enorme conjunto de aplicativos desenvolvidas não somente por empresas, mas, também por 

pessoas entusiastas ou simpatizantes (COUTINHO, 2015; HILL, 2010). 

Para se desenvolver os aplicativos Android é preciso programá-los na linguagem 

Java, os códigos desenvolvidos são compilados com os arquivos de recursos e configuração 

e, posteriormente, um arquivo instalável é gerado, do tipo .apk. Esses arquivos ao serem 

executados no SO é instalado através de uma ferramenta chamada de AAPT (Android Asset 

Packaging Tool) cujo objetivo é executar o gerenciamento dos pacotes no sistema 

(HUBSCH, 2012). 

A linguagem de programação Java usa o Paradigma de Programação Orientado a 

Objetos, é também uma linguagem interpretada, isto é, no processo de compilação o código 

fonte é transformado em bytecodes dessa forma é interpretado na Máquina Virtual Java (em 

inglês Java Virtual Machine) (KIELTYKA, 2013). 

Neste projeto será utilizado o Java como linguagem de programação para a construção 

da aplicação que auxiliará puérperas e profissionais no rastreio de depressão pós-parto. 
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2.2 Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos científicos a seguir mostram resultados significativos, que estão 

relacionados com o tema deste trabalho: Almeida (2018), Seixas (2017), Vêscovi et al. 

(2017), Tibes (2014a) e Paz et al.  (2013). Eles estão detalhados abaixo e ao final é 

apresentado uma tabela que apresenta as diferenças dessas obras com este trabalho. 

2.2.1 WeCope (Almeida, 2018) 

O trabalho intitulado weCope apresentado por Almeida (2018) tem como finalidade 

autogestão da patologia em pessoas com perturbações psicóticas. O desenvolvimento da 

aplicação weCope foi incentivado por uma colaboração interdisciplinar entre profissionais 

de saúde mental e engenheiros de informática e computação médica, com base na revisão da 

literatura sobre aplicações móveis para a saúde mental e no levantamento da opinião dos 

vários stakeholders. 

O sistema divide-se em dois componentes, com diferentes interfaces. O primeiro é 

uma aplicação web acessível através de um browser (navegador de Internet) e o segundo é 

uma aplicação móvel desenvolvida para o SO Android. 

A plataforma web foi implementada para administrar os departamentos internos da 

empresa, sendo esta a interface de administrador. A interface dedicada aos terapeutas permite 

que estes supervisionem as informações dos seus usuários nos registros diários, para ajustar 

a terapia dos mesmos como podemos observar na Figura 3. 

Figura 3 – Painel do terapeuta 

 

Fonte: Almeida (2018).  
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Os autores utilizaram a ferramenta Apache Cordova para a criação de aplicação móvel 

e web. A sua principal característica é a capacidade de construir aplicações híbridas usando 

linguagens que fazem parte dos padrões de desenvolvimento web, como HTML5, CSS3 e 

JavaScript. 

Os resultados foram estatisticamente significativos em escalas tanto especificas 

quanto gerais. No estudo foram encontrados efeitos que podem indicar que a aplicação 

desenvolvida pode efetivamente ajudar a gerir e reduzir os sintomas na população, como 

pode ser visualizado nas Figura 4 e Figura 5. 

Figura 4 – Tela módulo de diário 1 

 

Fonte: Almeida (2018). 

Figura 5 – Tela módulo de diário 2 

 

Fonte: Almeida (2018). 
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O trabalho deste autor se assemelha com esta proposta de conclusão de curso por ser 

desenvolvimento móvel e tratar de doenças psicológicas. Diferencia-se pelo fato de ser um 

aplicativo em que o paciente preenche um registo diário onde é capaz de descrever e expor 

uma experiência psicótica e no caso do trabalho proposto se pretende realizar uma triagem 

com puérperas por meio da Escala de Edimburgo. 

2.2.2 Seixas (2017) 

Neste trabalho, Seixas (2017) teve como objetivo de apresentar a arquitetura de um 

sistema de suporte à decisão e o desenvolvimento de um aplicativo médico para auxiliar no 

diagnóstico de Demência, Doença de Alzheimer (DA) e Transtorno Cognitivo Leve (TCL), 

concedendo aos médicos lembranças de elementos a serem considerados em um diagnóstico 

(Figura 7). 

O aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de gerir os registros clínicos dos 

pacientes assistidos, armazenando de forma estruturada os resultados dos testes 

neuropsicológicos, dentre outros dados clínicos de interesse, transmitindo-os para o sistema 

de suporte à decisão, como podemos ver na Figura 6. 

Figura 6 – Tela registro do paciente 

 

Fonte: Seixas (2017). 

Para implementar o mecanismo de inferência, este sistema foi projetado para 

dispositivos móveis e implementado usando as especificações J2EE, padrões de projeto 

baseados em web e orientação a objetos. Foi escolhida a tecnologia GeNIe para modelar redes 

bayesianas. Como framework de persistência, foi escolhido Java Persistence API (JPA) e, 

como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), o MySQLServerIV.   
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Neste trabalho, as Páginas xHTML e todos os códigos Java estão hospedados em um 

servidor de aplicação de forma que as funcionalidades do Sistemas de Suporte à Decisão 

Clínica podem ser acessadas através de um navegador web com suporte a AJAX e JavaScript 

sem necessidade de instalações no lado do cliente. 

O aplicativo foi inicialmente testado por alguns médicos e estudantes de medicina, 

que deram algumas sugestões já incorporadas ao aplicativo. Todos os médicos consideraram 

o sistema com bom potencial para uso prático clínico, como pode ser visto na Figura 7. 

Figura 7 – Tela do resultado do diagnóstico 

 

Fonte: Seixas (2017). 

Mesmo adotando uma preocupação similar ao trabalho proposto, a principal diferença 

é que a pesquisa de Seixas (2017) tem fases de diagnósticos. Foram realizadas triagens que 

determinaram qual teste seria feito ao paciente para obter um resultado que defini qual teste 

é necessário para chegar ao diagnóstico final. Já no trabalho proposto se pretende realizar uma 

triagem com puérperas por meio da Escala de Edimburgo como meio de rastreio para a depressão 

pós-parto. 

2.2.3 CuidarTech “Exame dos Pés” (Vêscovi et al., 2017) 

O objetivo do trabalho de Vêscovi et al., (2017), foi explicar o método de 

desenvolvimento e validação de um aplicativo para dispositivos móveis sobre avaliação e 

classificação de risco para os pés de pessoas portadoras de Diabetes Mellitus (DM). 

A metodologia do trabalho foi dividida em: (i) definição de requisitos e elaboração 

do modelo conceitual; (ii) geração das alternativas de implementação e prototipagem; (iii) 
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testes e (iv) implementação. A aplicação foi desenvolvida baseada nas diretrizes nacionais e 

internacionais sobre DM; seguiu as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) para Engenharia de Software e utilizou o programa Intel XDK, para plataformas 

IOS e Android.  

O aplicativo foi avaliado quanto a usabilidade pelas heurísticas de Nielsen, pela 

equipe de desenvolvimento e validado por enfermeiros quanto aos aspectos de 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e eficiência. 

Os enfermeiros receberam um estudo de caso com o intuito de simular a prática da 

realização do exame dos pés de pessoas com DM. De posse deste caso, o avaliador consultava 

o aplicativo CuidarTech “Exame dos Pés” para realizar a avaliação e a classificação de risco 

do pé diabético. O aplicativo CuidarTech “Exame dos Pés” é uma tecnologia robusta por se 

tratar da produção de um software e fornece ao enfermeiro uma ferramenta para auxiliar na 

avaliação e classificação de risco da pessoa com DM em desenvolver pé diabético (Figura 

8). 

O estudo desenvolveu e validou o aplicativo móvel CuidarTech “Exame dos Pés” 

sobre avaliação e classificação de risco dos pés de pessoas com DM. O aplicativo segundo 

avaliação dos juízes e enfermeiros é funcional, confiável, adequado e eficiente. 

Figura 8 – Telas exemplo do aplicativo 

 

Fonte: Vêscovi (2017). 

O Como principal diferença a aplicação tem formulários no qual o enfermeiro 

preenche com respostas ditas pelo paciente, e por fim é mostrado como resultado a 

classificação do risco e os achados clínicos com as recomendações para cada tipo de risco. 
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No trabalho proposto se pretende realizar uma triagem com puérperas por meio da Escala de 

Edimburgo como rastreio para depressão pós-parto. 

2.2.4 UpCare (Tibes, 2014a)  

Este estudo teve como objetivo desenvolver um protótipo de aplicativo móvel que 

auxilie na prevenção e na classificação de úlcera por pressão. A aplicação desenvolvida é 

capaz de calcular/avaliar o risco, sugerir cuidados para prevenção e/ou tratamento de úlcera 

por pressão e identificar as úlceras existentes (Figura 9). 

O desenvolvimento da aplicação foi realizado utilizando um processo iterativo, isto 

é, pode-se retornar a qualquer fase anterior sempre que for necessário aprimorar o sistema.  

Além de que, a comunicação com especialistas, tanto da área de computação quanto de 

enfermagem, ocorreu em todas as fases de desenvolvimento. 

Figura 9 – Tela escala de braden e subescal 

 

Fonte: Tibes (2014a).  

Um dos recursos oferecido no sistema ao usuário é a classificação automático baseada 

em imagem. Nesta abordagem o usuário antes de tudo deve capturar uma foto do local da 

lesão (ou carregar da galeria), então o sistema fará o processamento dessa imagem e, baseado 

no algoritmo de processamento introduzido no software, fará uma sugestão do possível 

estágio da ulcera por pressão avaliada, como podemos observar na Figura 10. 
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Figura 10 – Tela resultado da escala 

 

Fonte: Tibes (2014a). 

Para o desenvolvimento do protótipo do aplicativo, foi utilizado a plataforma Android 

em conjunto com o ambiente de desenvolvimento Android Studio e os princípios essenciais 

do desenvolvimento de software incremental. Essa etapa constatou que é possível e viável 

desenvolver um aplicativo móvel que auxilie profissionais de enfermagem no processo de 

prevenção e/ou tratamento das úlceras por pressão. 

A principal diferença deste trabalho é a escala que se utiliza para diagnóstico, pois é 

composta por seis subescalas, onde as cinco primeiras são pontuadas de 1 a 4 e a última é 

pontuada de 1 a 3. No caso do trabalho proposto se pretende realizar uma triagem com puérperas 

por meio da Escala de Edimburgo como rastreio de depressão pós-parto. 

2.2.5 MobiDoctor (Paz et al., 2013) 

O objetivo do trabalho de Paz et al., (2013), foi apresentar uma arquitetura de software 

denominada MobiDoctor para dispositivos móveis que possibiliza a consulta de informações 

médicas utilizando conceitos e tecnologias provindos da Computação Ubíqua.  

Os autores objetivaram implementar uma aplicação móvel para área da saúde, 

embasadas em paradigmas da Computação Ubíqua. O uso da ferramenta pelos profissionais 

clínicos permitirá acesso ao Registro Eletrônico de Saúde (RES) do paciente, resultando o 

alcance rápido das informações relevantes que sejam relacionadas à especialidade do usuário 

do sistema. 

A arquitetura do sistema é composta pela aplicação móvel proposta sendo executada 

em um celular com SO Android. A base de dados que integra o registro eletrônico do paciente 

se encontra armazenada no banco de dados SQLite de cada dispositivo. Todos os celulares 
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estão conectados à rede sem fio do espaço hospitalar onde podem trocar informações médicas 

entre si ou com outras bases de dados por meio do protocolo de troca de mensagens médicas, 

o HL7. 

O sistema é composto por nove interfaces que possibilitam ao usuário entrar no 

sistema e visualizar as informações clínicas como: resultados de exames; procedimentos 

médicos; diagnósticos, alergias e doenças crônicas do paciente, no entanto, cabe ressaltar que 

a contextualização da informação ocorre em cinco delas. Para o acesso é necessário que o 

usuário esteja cadastrado na base de dados com usuário e senha. É importante salientar que 

cada enfermo deve possuir uma etiqueta bidimensional do tipo Quick Response Code (QR 

Code) para que o sistema faça a leitura e identifique o paciente. 

Na visão do profissional de saúde, o aplicativo funciona como um ponto de acesso 

rápido ao RES do paciente a qualquer momento e em qualquer lugar do âmbito hospitalar, 

possuindo uma ferramenta que facilita a identificação de palavras que possam ajudar na 

preparação de hipóteses diagnósticas. As palavras são destacadas com um fundo de cor 

diferente na tela do aplicativo (ver Figura 11). 

Figura 11 – Tela interface do mobidoctor 

 

Fonte: Paz (2013). 

Este trabalho além de adotar um problema diferente, diferencia-se também pelo fato 

de necessitar de cadastro de prontuário médico com todo histórico de enfermidades e também 

o paciente possuir uma etiqueta QR Code para identificação dos dados do paciente. E no caso 

do trabalho proposto se pretende realizar uma triagem com puérperas por meio da Escala de 

Edimburgo como rastreio de depressão pós-parto. 
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2.2.6 Comparativos da Proposta com os Trabalhos Relacionados 

No intuito de mostrar as semelhanças e diferenças entre os trabalhos relacionados a 

esta proposta de conclusão de curso, elaborou-se as Tabela 1 e Tabela 2 contendo as 

principais características e ferramentas usadas pelos autores em questão. 

Tabela 1 – Características dos trabalhos relacionados 

NOME TIPO CARACTERÍSTICAS PÚBLICO ALVO 

WeCope 
Software 

multiplataforma 
(Saúde) 

Tem como finalidade autogestão da 

patologia em pessoas com 

perturbações psicóticas 

Paciente Profissionais de 

saúde e administradores do 

sistema 
Descrição de um 

sistema de 

suporte ao 

diagnóstico de 

demência e 
Transtornos 

Mentais 

Relacionados 

Aplicação móvel 
(Saúde) 

A finalidade é o desenvolvimento 

de um aplicativo médico para 

auxiliar no diagnóstico de 

Demência, Doença de Alzheimer 

(DA) e Transtorno Cognitivo Leve 

(TCL) 

Profissionais de saúde 

CuidarTech 

“Exame dos Pés” 
Aplicação móvel 

(Saúde) 

A aplicação desenvolvida faz a 

avaliação e classificação de risco 

dos pés de pessoas com Diabetes 

Mellitus (DM) 

Profissionais de saúde 

UpCare 
Aplicação móvel 

(Saúde) 

A aplicação desenvolvida é capaz 

de calcular/avaliar o risco de úlcera 

por pressão.  
Profissionais de saúde 

MobiDoctor 
Aplicação móvel 

(Saúde) 

O aplicativo funciona como um 

ponto de acesso rápido ao RES do 

paciente a qualquer momento e em 

qualquer lugar do âmbito hospitalar 

Profissionais de saúde 

Puerpério App -

Uma Aplicação 

Móvel de Apoio à 

Puérpera com 

Depressão Pós-

Parto baseada na 

Escala de 

Edimburgo 

Aplicação móvel 
(Saúde) 

O trabalho proposto tem como 

finalidade auxiliar puérperas e 

profissionais da saúde na triagem da 

DPP utilizando a Escala de 

Edimburgo. 

Profissionais de saúde e 

Puérperas 

Fonte: A autora (2019).  
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Tabela 2 – Ferramentas dos trabalhos relacionados 

Trabalhos 
Estudo 

de Caso 
UML Java JavaScript Android 

Apache 

Cordova 
Intel 

XDK 

Almeida (2018) 
 

✓ ✓  ✓ ✓ 
 

Seixas (2017) 
 

 ✓ ✓  
  

Vêscovi et al. (2017) ✓ ✓   ✓ 
 

✓ 

Tibes (2014a) 
 

   ✓ 
  

Paz et al. (2013) 
 

    
  

Brito (2019) ✓ ✓ ✓  ✓ 
  

Fonte: A autora (2019).  

Neste Capítulo apresentou-se a revisão da literatura sobre Depressão Pós-Parto, 

Escala de Edimburgo, Aplicação Móvel, Tecnologias para o Desenvolvimento de Aplicação 

Móvel e fez-se uma análise comparativa dos trabalhos relacionados com a pesquisa em 

questão. 
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3 PROJETO DO SISTEMA PUERPÉRIO APP 

3.1 Levantamento de Requisitos 

O levantamento de requisitos é um conjunto de sentenças que devem explicar de 

maneira clara, concisa e consistente todos os aspectos importantes do sistema a ser 

construído. Ele deve ter um número de informações suficientes para permitir que os 

desenvolvedores construam um sistema que atenda às necessidades dos solicitantes 

(CARVALHO, 2001).  

Um requisito é classificado como funcional quando emprega uma atividade ou 

serviço que o sistema deve realizar. Podem também haver requisitos não-funcionais, que são 

restrições que o sistema e o desenvolvimento devem obedecer (SOMMERVILLE, 2012). 

O levantamento de requisitos foi realizado em três etapas: Planejamento (definição 

dos participantes e da instrumentação), Aplicação (teste de funcionalidade e usabilidade) e 

Análise (os dados do estudo foram extraídos e resumidos). Abaixo, estão descritas as etapas. 

3.1.1 Planejamento do Levantamento de Requisitos 

 Definição dos Participantes (para o software: Puerpério App) 

 A coleta dos requisitos foi realizada no município de Itacoatiara – AM, em que 

considerando que este trabalho tem foco em público relacionado à psicologia, optou-

se por psicólogos em seus ambientes de trabalho. Esses profissionais atendem em 

serviços públicos e em diferentes locais com público alvo específico e atendem os 

seguintes perfis:  

 Trabalhar em órgãos públicos; 

 Atender determinado perfil de pacientes.  

 Definição da Instrumentação 

 Foi realizado o levantamento de requisitos, sendo primeiramente aplicado os 

seguintes documentos: TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A); Termo de aceite da instituição (APÊNDICE B); 

Requerimento de autorização (APÊNDICE C) e Questionário (APÊNDICE 
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D), e posteriormente, aplicado um questionário. Esses instrumentos estão 

descritos a seguir. 

Este Capítulo apresenta os resultados da proposta deste trabalho que foram obtidos 

por meio de um estudo de caso. Como método de pesquisa, o estudo de caso, em muitas 

situações, serve para contribuir ao conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados (YIN, 2014). 

O estudo de caso tem várias aplicações e é apropriado para pesquisadores individuais, 

pois dá a oportunidade para que um aspecto de um problema seja estudado em profundidade 

dentro de um período de tempo limitado (VENTURA, 2007). Além disso, um estudo de caso 

permite que os investigadores foquem um “caso” e retenham uma perspectiva holística e do 

mundo real (YIN, 2014). 

Neste trabalho, o estudo de caso foi realizado em três etapas: 1. Planejamento do 

Estudo de Caso (definição dos participantes e da instrumentação), 2. Aplicação do 

questionário (o questionário foi aplicado em local definido) e 3. Análise de dados (os dados 

do estudo que foram extraídos e condensados). A seguir, as fases do estudo de caso são 

descritas com detalhes. 

3.2 Planejamento do Estudo de Caso 

 Definição dos Participantes e da instrumentação 

A definição dos participantes foi realizada no município de Itacoatiara – AM, em que 

considerando que este trabalho tem foco em público relacionado à psicologia, optou-se por 

psicólogos em seus ambientes de trabalho. Esses profissionais atendem em serviços públicos 

e em diferentes locais com público alvo específico e atendem os seguintes perfis: (a) 

trabalham em órgãos públicos e (b) atendem determinado perfil de pacientes. Em relação à 

instrumentação adotada fez-se uso dos seguintes documentos: TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A); Termo de aceite da instituição 

(APÊNDICE B); Requerimento de autorização (APÊNDICE C) e Questionário (APÊNDICE 

D).  

3.3 Aplicação do Questionário 

Para esta fase do estudo de caso, 05 psicólogos das instituições CREAS, CRAS, UBS 

e UFAM foram requisitados para participarem. O pesquisador solicitou a autorização para a 
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aplicação do questionário ao coordenador da instituição, com exceção dos locais onde não 

havia coordenador, apenas o psicólogo. No entanto, não se caracterizou como obstáculo para 

que o questionário fosse aplicado. Em seguida, o pesquisador explicou a proposta do trabalho 

e leu o TCLE para que o participante se sentisse à vontade para preencher o questionário e 

participar do estudo de caso, ilustrado na Tabela 3.  

Tabela 3 – Questionário 

Puérperas 

Em relação à sua experiência prévia com puérperas, marque o item abaixo que melhor se 

aplica à sua resposta. 

(__) atendo puérperas com frequência no dia a dia. 

(__) atendo puérperas, mas não de forma frequente. 

(__) já atendi puérperas. 

(__) nunca atendi puérperas. 

Conhecimento sobre processo de depressão pós-parto 

Em relação ao grau do seu conhecimento sobre depressão pós-parto, marque os itens abaixo 

que melhor se aplica à sua resposta.  

(__) não possuo nenhum conhecimento sobre depressão pós-parto. 

(__) tenho algumas noções sobre depressão pós-parto. 

(__) estudei o processo de depressão pós-parto. 

(__) não tenho conhecimento algum sobre depressão pós-parto. 

Experiência com escalas que usam processo de diagnóstico de depressão pós-parto 

Em relação a escalas que usam no processo de diagnóstico de depressão pós-parto, marque 

o item abaixo que melhor se aplica à sua resposta.  

(__) conheço alguma (s) escala (s) que usa (m) diagnóstico de depressão pós-parto. 

(__) uso escalas no diagnóstico de depressão pós-parto. 

(__) já usei escalas no diagnóstico de depressão pós-parto. 

(__) nunca usei escalas no diagnóstico de depressão pós-parto.  

Conhecimento sobre aplicativos móveis  

Em relação à sua experiência com aplicativos móveis utilizados na sua área, marque o item 

abaixo que melhor se aplica à sua resposta. 

(__) uso aplicativos com frequência no dia a dia. 

(__) uso alguns aplicativos. 

(__) uso aplicativo, mas não de forma frequente. 

(__) já usei aplicativos. 

(__) nunca usei. 

Em relação ao uso de um aplicativo móvel de apoio na triagem de depressão pós-

parto, marque o item abaixo que melhor se aplica à sua resposta. 

(__) concordo totalmente. 

(__) concordo amplamente. 

(__) concordo parcialmente. 

(__) discordo totalmente. 

(__) discordo amplamente. 

(__) discordo parcialmente. 

Fonte: A autora (2019).  
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3.4 Análise de dados 

Após a coleta de dados por meio dos questionários, fez-se a análise das respostas e 

traçou-se os resultados do estudo de caso, os quais seguem descritos a seguir. 

Em relação às experiências dos psicólogos com puérperas, 20% afirmaram atender 

puérperas esporadicamente, 20% afirmaram não ter atendido puérperas até o momento da 

pesquisa e os outros 60% dos participantes afirmaram que já atenderam puérperas, conforme 

descritos na Figura 12. 

Figura 12 – Experiência com puérperas 

 

Fonte: A autora (2019). 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 12, percebe-se que mais da maioria dos 

participantes já atenderam puérperas, isso significa que a procura deste serviço é relevante 

no ponto de vista dos participantes.  

Em relação ao grau de conhecimento sobre DPP, 20% dos participantes afirmou ter 

noção sobre o tema DPP e os outros 80% afirmou ter estudado o processo de DPP, conforme 

descritos na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

20%

60%

20%

Púerperas

atendo puérperas, mas não de forma frequente.

já atendi puérperas.

nunca atendi puérperas.
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Figura 13 – Conhecimento sobre depressão pós-parto 

 

Fonte: A autora (2019). 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 13, percebe-se que mais da maioria dos 

participantes estudaram o processo de depressão pós-parto, significando, portanto, a 

relevância deste estudo na área específica deles. 

Com relação às escalas que usam no processo de diagnóstico de DPP, 20% dos 

participantes afirmou conhecer alguma escala de diagnóstico de DPP e os outros 80% 

afirmou nunca ter usado uma escala no diagnóstico de DPP, conforme descritos na Figura 

14. 

Figura 14 – Escala diagnóstico de depressão pós-parto 

 

Fonte: A autora (2019). 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 14, percebe-se que mais da maioria dos 

participantes não fizeram uso de escalas para diagnósticos de DPP.  

Com relação à experiência dos participantes com aplicativos móveis utilizados na sua 

área de atuação, 40% afirmaram nunca ter usado aplicativo móvel para suporte no seu 

trabalho até o momento da pesquisa e 40% deles afirmaram usar aplicativos móveis, mas não 

20%

80%

Conhecimento sobre processo de 

depressão pós-parto 

Tenho algumas
noções sobre
depressão pós-
parto.

Estudei o processo
de depressão pós-
parto.

20%

80%

Experiência com escalas que usam processo 

de diagnóstico de depressão pós-parto

conheço alguma (s) escala (s) que usa (m) diagnóstico de

depressão pós-parto.

nunca usei escalas no diagnóstico de depressão pós-parto.
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de forma frequente e 20% afirmaram ter usado aplicativos móveis, conforme descritos na 

Figura 15. 

Figura 15 – Experiência com aplicativos móveis 

 

Fonte: A autora (2019). 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 15, percebe-se que mais da maioria dos 

participantes não faz uso de aplicativos móveis na sua área de atuação, significando, portanto, 

que o uso desta tecnologia ainda é escasso no ambiente de trabalho dos participantes.  

Em relação ao uso de aplicativos móveis de apoio no rastreio de DPP, 20% 

concordaram parcialmente e 80% concordaram totalmente, conforme demonstrados na 

Figura 16. 

Figura 16 – Aplicativo móvel para triagem 

 

Fonte: A autora (2019). 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 16, percebe-se que mais da maioria dos 

participantes concordam totalmente sobre o uso de aplicativo móvel para auxiliar no rastreio, 

significando, portanto, que se faz necessário desenvolver ferramentas para este fim. 

40%

20%

40%

Conhecimento sobre aplicativos móveis

uso aplicativo, mas não de forma frequente.

já usei aplicativos.

nunca usei.

80%

20%

Uso de um aplicativo móvel de apoio no rastreio 

de depressão pós-parto

concordo totalmente. concordo parcialmente.
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3.5 Requisitos Funcionais e Não-Funcionais 

Segundo Sommerville (2012), os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades 

do software, enquanto que os requisitos não funcionais se referem a restrições impostas ao 

software. Desta forma, foram definidos os requisitos funcionais (Tabela 4) e requisitos não-

funcionais (Tabela 5).  

Tabela 4 – Requisitos funcionais 

ID Descrição Prioridade 
Requisitos 

Relacionados 

[RF01] 

O software deve conter um menu com as opções 

“Questionário”, “Histórico de resultados”, 

“Psicólogos” e “Sobre” 

Essencial _ 

[RF02] 
O software deve apresentar perguntas do questionário 

de EPDS 
Essencial [RF01] 

[RF03] O software deve permitir responder o questionário Essencial [RF01] 

[RF04] O software deve permitir salvar o resultado do teste Essencial [RF01] 

[RF05] 
O software deve permitir visualizar o histórico de 

resultados 
Essencial [RF01], [RF03] 

[RF06] O software deve permitir ver lista de psicólogos Importante [RF01] 

[RF07] 
O software deve mostrar mensagens explicativa sobre 

o resultado do uso do teste 
Desejável [RF01], [RF05] 

[RF08] O software deve possuir instrução sobre DP e EPDS Essencial [RF01] 

Fonte: A autora (2019).  

Tabela 5 – Requisitos não-funcionais 

ID Descrição Categoria Escopo Prioridade 
Requisitos 

Relacionados 

[RNF01] 

O aplicativo deve 

ser desenvolvido 

para a plataforma 

Android 

Manutenabilidade 
Sistema e 

funcionalidade 
Essencial - 

[RNF02] 

O aplicativo deve 

ser construído 

utilizando as 

linguagens Java  

Portabilidade Sistema Essencial [RNF01] 

[RNF03] 

O aplicativo deve 

ser compatível no 

mínimo com a 

versão Lolli Pop 

do Android 

Manutenabilidade Sistema Essencial [RNF01] 

[RNF04] 

O software terá 

tamanho máximo 

de 10 MB 

Tamanho Sistema Essencial [RNF01] 

Fonte: A autora (2019). 

De acordo com Sommerville (2011), os requisitos definidos como regra de negócio 

decidem diretamente como esse requisito é executado, de que forma os recursos são 

manipulados ou como é realizado o tratamento de situações especiais executando processos 

do negócio. Assim, na Tabela 6 são apresentadas as regras de negócio do software Puerpério 

App. 
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Tabela 6 – Regras de negócio 

ID Descrição Prioridade Requisitos Relacionados 

[RN01] O aplicativo fará uso apenas da escala EPDS Essencial  

[RN02] 
O software deve abordar assuntos 

relacionados à EPDS e DPP 
Essencial [RF07] 

[RN03] 
Poderão ser mantidas no máximo 01 pergunta 

e respostas por vez na tela 
Essencial [RF02] 

Fonte: A autora (2019).  

3.6 Modelagem  

A modelagem tem como objetivo o que o software irá fazer tendo como base os 

requisitos estabelecidos. Segundo Sommerville (2012), a modelagem do sistema usualmente 

caracteriza um tipo notação gráfica, que é baseada nas notações da UML. 

Os diagramas criados ao longo do processo de engenharia auxiliam no levantamento 

de requisitos do sistema, no qual descrevem o sistema de forma gráfica para a etapa de 

desenvolvimento, documentação e operação do software (SOMMERVILLE, 2012). 

Neste trabalho foi utilizado UML para construir os seguintes diagramas: Caso de Uso, 

Classe, Sequência e de Atividades, e a seguir são apresentados os diagramas para as 

principais funcionalidades do Puerpério App. 

3.6.1 Diagrama de Caso de Uso 

O Diagrama de Caso de Uso é utilizado no levantamento de requisitos, onde pode ser 

usado para facilitar o contexto e descrever as expectativas dos usuários referente ao software. 

Desta forma, o Caso de Uso tem como objetivo apresentar uma perspectiva externa das 

funções e serviços que o software deverá fornecer aos seus usuários (SOMMERVILLE, 

2012). 

Um Caso de Uso é representado como uma elipse, com os atores envolvidos no 

software, exibido por um boneco magro, conectados por linhas que indicam comunicação 

entre os seus elementos (SOMMERVILLE, 2012). 

Na Figura 17 tem o usuário Doméstico sendo representado pelo Caso de Uso com as 

funcionalidades disponíveis no Puerpério App. 
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Figura 17 – Diagrama de Casos de Uso 

 

Fonte: A autora (2019). 

3.6.2 Diagrama de Classe 

Diagramas de Classe são usados em sua essência para mostrar as classes que um 

software possui e as associações entre essas classes. Uma associação é uma ligação entre as 

classes que indica algum relacionamento existente entre elas (SOMMERVILLE, 2012). 

O diagrama de classe produzido em decorrer dos requisitos levantados está 

representado na Figura 18. 

Figura 18 – Diagrama de Classe 

 

Fonte: A autora (2019). 
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3.6.3 Diagrama de sequência 

O Diagrama de Sequência tem como preocupação a ordem temporal em que as 

iterações são trocadas entre os objetos envolvidos em uma determinada tarefa. Usualmente 

baseia-se no Diagrama de Caso de Uso referenciando uma tarefa e também ao Diagrama de 

Classes mostrando a troca de mensagens entre os objetos das classes (GUEDES, 2018). 

A seguir é apresentado o Diagrama de Sequência das funcionalidades principais para 

o Puerpério App, como mostra a Figura 19. 

Figura 19 – Diagrama de Sequência 

 

Fonte: A autora (2019). 
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3.6.4 Arquitetura 

Para Sommerville (2011), a arquitetura de um projeto é a relação crítica de 

comunicação entre o projeto e a engenharia de requisitos, desse modo identifica os principais 

componentes estruturais de um sistema e os relacionamentos que podem ocorrer entre eles 

tendo como resultado um modelo de arquitetura, como ilustra a Figura 20. 

Figura 20 – Arquitetura 

O usuário acessa o ícone da ferramenta através das plataformas mobile para iniciar o 

seu uso. Em seguida, a ferramenta retorna com a tela de descrição do App, mais 

especificamente do questionário a ser respondido.  Dessa forma o usuário possui total acesso 

a ferramenta Puerpério App. 

 

 

 

 

  

Fonte: A autora (2019).  
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4 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA PUERPÉRIO APP 

A codificação do sistema Puerpério App foi feita com a ferramenta de 

desenvolvimento Android Studio que é a IDE oficial para a construção de aplicativos 

Android. Para tal foi utilizada a linguagem de programação Java.  

O aplicativo disponibiliza um teste baseado na Escala de Edimburgo para pré-

diagnosticar depressão pós-parto, a usuária irá responder 10 perguntas de acordo com o que 

ela esteja sentindo naquela semana, o aplicativo irá informar no final do teste se a usuária 

pode estar com sintomas de depressão pós-parto e recomendará a mesma a consulta com o 

profissional. 

4.1 Telas Puerpério App 

4.1.1 Tela Principal 

O Puerpério App teve como base para seu desenvolvimento o levantamento de 

requisitos. A tela inicial dele serve para descrever a função principal da aplicação, conforme 

pode ser visto na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Tela inicial 

Fonte: A autora (2019). 
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4.1.2 Tela Questionário 

A seguir é apresentado 03 das 10 perguntas e repostas do questionário (veja na Figura 

22). 

4.1.3 Tela de Resultado 

A tela de resultados aparece depois de todas as perguntas respondidas, e dá o total da 

pontuação e a descrição (veja na Figura 23). 

 

Figura 22 – Telas do teste 

Fonte: A autora (2019).  

Figura 23 – Tela de resultado de teste 

Fonte: A autora (2019).  
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4.1.4 Tela Histórico de Resultados 

A seguir a tela de “Histórico de Resultados”, onde é possível visualizar todos os 

resultados de testes realizados, descritos com data e pontuação dos testes (veja na Figura 24). 

4.1.5 Tela de Sobre 

Esta tela é o “Sobre” possui função de descrição informativa sobre Depressão Pós-

Parto e da Escala de Edimburgo (veja na Figura 25). 

Figura 24 – Tela de histórico de resultados 

Fonte: A autora (2019). 

 

Figura 25 – Tela sobre 

Fonte: A autora (2019).  



50 
 

4.1.6 Tela Psicólogos 

A tela “Psicólogos” possui informação com nome e endereço de atendimentos dos 

psicólogos de UBS que fazem atendimento ao público puerpérios, conforme pode ser visto 

na Figura 26. 

Foram realizados dois tipos de avaliação do Puerpério App. Um deles é a avaliação 

de funcionalidade e o outro é a avaliação de usabilidade.  

4.2 Planejamento da Avaliação 

 Definição dos Participantes  

A avaliação do Puerpério App foi realizada com mães e psicólogos do município de 

Itacoatiara-AM e que atendem o seguinte perfil: mães com bebês de até 1 ano e 6 meses, e 

psicólogos de UBS. 

 Definição da Instrumentação 

 Foi utilizado uma lista de atividades das funcionalidades e o questionário sobre 

usabilidade. Antes da aplicação do questionário, os participantes tiveram que assinar um 

termo de consentimento livre e esclarecido, As questões aplicadas estão apresentadas, 

respectivamente, nas Figura 27, Figura 28 e Figura 29. 

 

Figura 26 - Tela psicólogos 

Fonte: A autora (2019). 
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Fonte: A autora (2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação de Funcionalidade 

A avaliação de funcionalidade é a averiguação na interface do sistema se as 

funcionalidades estão trabalhando de modo correto. Esta avaliação é realizada com o objetivo 

de encontrar: funções incorretas ou ausentes, erros na interface e no acesso. A avaliação de 

funcionalidade, como o nome sugere, é realizada embasada nos requisitos funcionais, desse 

modo, é possível analisar entradas e saídas das funcionalidades (INTHURN, 2001). 

Figura 28 – Avaliação de funcionalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Fonte: A autora (2019).  
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 Avaliação de Usabilidade 

A avaliação de usabilidade pretende verificar o desempenho de um software no que 

se refere a sua eficiência e eficácia quanto a interface homem-computador, tencionando a 

obtenção de indicativos que demonstram o grau de satisfação do usuário, identificando 

também possíveis problemas de usabilidade durante a realização de atividades para que os 

mesmos sejam posteriormente reparados (MIRANDA e MORAES, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019).  

Figura 29 – Avaliação de usabilidade 
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4.2.1 Resultado da Avaliação 

O Puerpério App foi instalado e avaliado em um celular com o SO Android. Após as 

configurações necessárias, os participantes receberam a lista de atividades das 

funcionalidades que deveriam realizar na ferramenta juntamente com o questionário de 

usabilidade. Dessa forma, cada participante fez uso da ferramenta e realizou os testes de 

funcionalidades em um período de 7 a 10 minutos. No total, participaram da avaliação 8 mães 

e 2 psicólogos. Os resultados obtidos ilustrados na Tabela 7. 

Tabela 7 – Número de respostas do questionário de usabilidade 

Questões 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1) A interface do Puerpério App é 

amigável 
- - - 7 3 

2)  O Puerpério App é bem-sucedido 

na realização das funções 
- - - 5 5 

3) O Puerpério App é de fácil 

entendimento 
- - 1 4 5 

4) Foi fácil fazer o teste no Puerpério 

App 
- - 1 3 6 

5) Foi fácil usar o Puerpério App - - 1 4 5 

6) O Puerpério App consegue ter 

clareza nos comandos 
- - - 6 4 

7) Achei este aplicativo incoerente 8 2 - - - 

8) Imagino que o Puerpério App 

auxilia no rastreio de depressão pós-

parto 

- - - 4 6 

9) Eu recomendaria o Puerpério App - - - 3 7 

10) Foi fácil encontrar as funções do 

aplicativo 
- - - 3 7 

11) A organização de informações na 

tela do Puerpério App é clara 
- - - 5 5 

12) Estou satisfeito (a) com o 

funcionamento do Puerpério App 
- - 1 2 7 

Fonte: A autora (2019).  

 Como resultado, pode-se concluir que a primeira versão da aplicação Puerpério App 

obteve um bom desempenho de acordo com a opinião dos participantes. 

 Após a aplicação da lista de atividades da funcionalidade, não foi necessário realizar 

alterações no código-fonte, pois não houve nenhuma falha reportada durante a avaliação dos 

participantes. Em função disso, todos os participantes conseguiram realizar as atividades das 

funcionalidades sem qualquer erro ou falhas. 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

5.1 Considerações Finais 

A DPP tem sido acontecido com maiores incidências nos dias atuais, mesmo com 

diagnósticos e tratamentos eficazes pouco se fala sobre o assunto. Muitas mães não têm 

acompanhamento necessário durante toda a gestação que tenha orientação sobre a patologia, 

e muitas delas levam a enfermidade por longos anos pela falta de orientação, sobre o que é a 

doença, a quem recorrer e como tratá-la.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema para dispositivos 

móveis que dê apoio à puérperas e profissionais, utilizando uma escala que foi desenvolvida 

para fins de diagnóstico da doença. 

A metodologia adotada consistiu no levantamento bibliográfico para a composição 

da conceituação, seguida da construção do sistema, dividida nas fases de levantamento de 

requisitos, modelagem e implementação, sendo realizada, posteriormente, uma avaliação do 

sistema e ajustes necessários, seguidas finalmente da implantação. 

A contribuição mais relevante foi o relato dos participantes das avaliações, que 

demonstraram o interesse com a aplicação, e acham o uso dela uma boa ferramenta de 

trabalho. 

Dessa maneira, podemos concluir que o Puerpério App é um sistema importante no 

auxílio de profissionais e puérperas. A aplicação não substitui a consulta com o profissional, 

muito pelo contrário, mostra a puérpera que a consulta com o profissional é fundamental para 

o diagnóstico e tratamento da patologia. Os profissionais da saúde também ganha com a 

aplicação, uma vez que poderá utilizar para fazer uma breve triagem para identificar qual 

necessidade da paciente.  

Portanto, pode-se concluir que a triagem por meio da aplicação pode ser útil em levar 

informações sobre a doença para mãe tanto quanto para o profissional que terá um apoio, 

mediante a aplicação incentivar o usuário a procurar ajuda profissional. Juntos ajudar essas 

mães que passam por esse momento tão delicado de sua vida, sente todos os sintomas do que 

pode ou não ser uma depressão pós-parto, mas que muitas vezes por falta de apoio e 

informação não tem o tratamento adequado.  
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5.2 Limitações 

As limitações deste trabalho concentram-se: 

 No levantamento de requisitos que poderia ter abrangido mais participantes 

psicólogos da área de atendimento a mães; 

 A avaliação de usabilidade poderia ter abrangido um número maior de avaliadores 

tendo em vista que se trata de puérperas e psicólogas, logo, todos têm pouco tempo 

livre;  

 Acervo de artigos limitado da área de psicologia utilizando a Escala de Edimburgo 

no Brasil.  

5.3 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros, pretende-se desenvolver uma versão do Puerpério App para 

iOS (smartphones da Apple) para ser mais acessível para todos. 

Outro ponto a ser explorado seria uma criação de uma versão do Puerpério App 

integrado com redes sociais para alvar o perfil do usuário. 
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 APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO 

Pesquisa:  

“Umça Aplicação Móvel de Apoio À Puérpera com Depressão Pós-Parto Baseada na 

Escala de Edimburgo” 

Prezado Senhor (a), 

Como parte de uma pesquisa acadêmica, está sendo proposta a construção de um aplicativo 

para dispositivo móvel que tem por objetivo diagnosticar depressão pós-parto em puérperas. 

O objetivo da pesquisa é auxiliar o levantamento de requisitos. Sua participação na pesquisa 

não é obrigatória. 

1) Procedimento 

Para participar deste estudo solicito a sua especial colaboração em: (1) permitir que os dados 

resultantes da sua avaliação sejam estudados, (2) participar de entrevista e/ou responder um 

questionário. Quando os dados forem coletados, seu nome será removido dos mesmos e não 

será utilizado em nenhum momento durante a análise ou apresentação dos resultados.  

2) Tratamento de possíveis riscos e desconfortos 

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua 

privacidade e seu anonimato. Os dados coletados durante o estudo destinam-se estritamente 

a atividades de pesquisa relacionadas ao método de ensino, não sendo utilizados em qualquer 

forma de avaliação profissional ou pessoal.  

3) Benefícios e Custos 

Espera-se que, com o resultado deste estudo, haja um maior conhecimento sobre o uso do 

aplicativo aplicado na área da psicologia, de maneira a contribuir para o aumento da 

qualidade de diagnóstico. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a 

pesquisa de um modo geral nas áreas de Sistemas de Informação e Engenharia de Software. 

Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá 

qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à participação na pesquisa.  

4) Confidencialidade da Pesquisa 

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome e o da sua organização não 

serão identificados de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para esse fim. 

5) Participação 

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária. Você tem o direito de não 

querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de 

você decidir se retirar do estudo, favor notificar um pesquisador responsável. 



61 
 

Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre 

o mesmo, assim como tirar dúvidas, bastando entrar em contato pelos seguintes e-mails:  

Pesquisadora: Najane Pereira Brito – najanelopez@gmail.com – ICET/UFAM 

Professora orientadora:  Anacília Cavalcante – anaciliacavalcante@ufam.edu.br -  

ICET/UFAM 

Professor (a) co-orientador(a): Alternei Brito – alternei.brito@gmail.com – ICET/UFAM 

6) Declaração de Consentimento 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este 

termo de consentimento. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste 

estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente e que recebi respostas para todas as minhas 

dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem 

qualquer penalidade. Declaro ter mais de 18 anos e dou meu consentimento de livre e 

espontânea vontade para participar deste estudo. 

Local e Data:   

Organização:___________________________________________________________ 

 

Participante Pesquisador 

 

Nome:__________________________ 

Assinatura:______________________ 

 

Nome: Najane Pereira Brito  

Assinatura:______________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE ACEITE DA INSTITUIÇÃO 
 

 

 

 Eu,____________________________________________________, Coordenador 

(a) do _______________________________________________, declaro estar ciente da 

proposta de trabalho de conclusão de curso de Najane Pereira Brito, acadêmica do Curso de 

Sistemas de Informação da Universidade Federal do Amazonas e que a Instituição tem 

recursos para a realização do projeto de pesquisa intitulado “Uma Aplicação Móvel de 

Apoio À Puérpera com Depressão Pós - Parto Baseada na Escala de Edimburgo”. 

  

 

  

 

Itacoatiara, ___ de __________ de 2019. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Coordenador (a) 
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APÊNDICE C - REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 

Itacoatiara, _____ de___________   de 2019 

 

 

REQUERIMENTO 

 

 Prezado (a) Senhor (a), 

 Ao cumprimentá-lo respeitosamente, eu Professora Anacília Maria Cavalcante de 

Almeida Palmeira Vieira, SIAPE 2870811, lotado na Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) venho por meio deste pedir sua colaboração para a realização de uma pesquisa sobre 

um aplicativo que utiliza a Escala de Edimburgo para diagnóstico de depressão pós-parto. A 

aplicação que irá ser desenvolvida pela aluna do Curso de Sistemas de Informação do ICET-

UFAM e visa auxiliar no apoio à puérpera. Desta forma, gostaria de solicitar sua permissão 

para a aplicação de um questionário para levantamento de requisito junto aos profissionais 

desta conceituada Instituição.  

Na certeza de poder contar com seu apoio, desde já agradeço e espero contar com sua 

colaboração. 

 

      Atenciosamente, 

 

           

Profª. Me. Anacília Mª Cavalcante de Almeida P. Vieira 

Matrícula SIAPE: 2870811 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO 
Tabela 8 - Questionário 

Puérperas 

Em relação à sua experiência prévia com puérperas, marque o item abaixo que melhor se 

aplica à sua resposta. 

(__) atendo puérperas com frequência no dia a dia. 

(__) atendo puérperas, mas não de forma frequente. 

(__) já atendi puérperas. 

(__) nunca atendi puérperas. 

Conhecimento sobre processo de depressão pós-parto 

Em relação ao grau do seu conhecimento sobre depressão pós-parto, marque os itens abaixo 

que melhor se aplica à sua resposta.  

(__) não possuo nenhum conhecimento sobre depressão pós-parto. 

(__) tenho algumas noções sobre depressão pós-parto. 

(__) estudei o processo de depressão pós-parto. 

(__) não tenho conhecimento algum sobre depressão pós-parto. 

Experiência com escalas que usam processo de diagnóstico de depressão pós-parto 

Em relação a escalas que usam no processo de diagnóstico de depressão pós-parto, marque 

o item abaixo que melhor se aplica à sua resposta.  

(__) conheço alguma (s) escala (s) que usa (m) diagnóstico de depressão pós-parto. 

(__) uso escalas no diagnóstico de depressão pós-parto. 

(__) já usei escalas no diagnóstico de depressão pós-parto. 

(__) nunca usei escalas no diagnóstico de depressão pós-parto.  

Conhecimento sobre aplicativos móveis  

Em relação à sua experiência com aplicativos móveis utilizados na sua área, marque o item 

abaixo que melhor se aplica à sua resposta. 

(__) uso aplicativos com frequência no dia a dia. 

(__) uso alguns aplicativos. 

(__) uso aplicativo, mas não de forma frequente. 

(__) já usei aplicativos. 

(__) nunca usei. 

Em relação ao uso de um aplicativo móvel de apoio no rastreio de depressão pós-

parto, marque o item abaixo que melhor se aplica à sua resposta. 

(__) concordo totalmente. 

(__) concordo amplamente. 

(__) concordo parcialmente. 

(__) discordo totalmente. 

(__) discordo amplamente. 

(__) discordo parcialmente. 

Fonte: A Autora (2019). 
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ANEXO E - QUESTIONÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO DE 

DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

O Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) é questionário de auto-avaliação 

desenvolvido na Grã-Bretanha para pesquisa da depressão pós-parto, traduzido e validado 

em diversos países, inclusive no Brasil. 

Esta ferramenta mostrou elevada sensibilidade para a identificação da depressão pós-

parto, na maioria das investigações. 

O questionário de auto-avaliação contém dez perguntas com quatro opções que são 

pontuadas de 0 a 3, de acordo com a presença ou intensidade dos sintomas: humor deprimido 

ou disfórico, distúrbio do sono, perda do prazer, diminuição do desempenho, culpa e idéias 

de morte e suicídio. 

As entrevistadas são consideradas como do grupo de risco para desenvolver 

depressão, se a pontuação alcançada na EPDS for igual ou maiores que 10. Nesse caso, você 

deverá procurar um médico. 

Questionário: 
Você teve um bebê há pouco tempo e gostaríamos de saber como você está s sentindo nos 

últimos sete dias e não apenas hoje: 

  

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 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, algumas vezes 

[ ] Sim, muitas vezes 

 

5. Eu tenho me sentido assustada ou em pânico sem um bom motivo 

[ ] Sim, muitas vezes 

[ ] Sim, algumas vezes 

[ ] Não muitas vezes 

[ ] Não, nenhuma vez 
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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 eu tenho tido dificuldade de dormir 

[ ] Sim, na maioria das vezes 

[ ] Sim, algumas vezes 

[ ] Não muitas vezes 

[ ] Não, nenhuma vez 

8. Eu tenho me sentido triste ou arrasada 

[ ] Sim, na maioria das vezes 

[ ] Sim, muitas vezes 

[ ] Não muitas vezes 

[ ] Não, de jeito nenhum 

9. Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho chorado 

[ ] Sim, quase todo o tempo 

[ ] 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 

 

Como fazer a pontuação 

Questões 1, 2, e 4 

o Se você marcou a primeira resposta, não conte pontos. 

o Se você marcou a segunda resposta, marque um ponto. 

o Se você marcou a terceira resposta, marque dois pontos. 

o Se você marcou a quarta resposta, marque três pontos. 

Questões 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

o Se você marcou a primeira resposta, marque três pontos. 

o Se você marcou a segunda resposta, marque dois pontos. 

o Se você marcou a terceira resposta, marque um ponto. 

o Se você marcou a quarta resposta, não conte pontos. 

 


