Estudo sobre “Sintomas Psicopatológicos e Suporte Social na Gravidez e
no Pós-Parto”

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração.

No âmbito da realização da dissertação como requisito parcial para a obtenção
do grau de mestre (2º Ciclo) em Psicologia, na área de Psicologia Clínica e da Saúde
da Universidade da Beira Interior, propôs-se desenvolver uma investigação cujo tema
pretende analisar os níveis de depressão em mulheres grávidas (em qualquer
trimestre da gravidez) e no pós-parto (entre o primeiro e segundo mês, aquando a
primeira consulta de puerpério).
Desta forma, venho por este meio solicitar autorização para fazer a recolha de
dados para este estudo nas instalações do Centro Hospitalar Cova da Beira,
nomeadamente no Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, bem como
consulta dos processos clínicos para que consiga ter acesso à data das consultas de
puerpério, onde se pretende fazer a segunda recolha de dados.
Informo ainda que se pretende efetuar a recolha de dados num período
compreendido entre Dezembro de 2012 e Junho de 2013, tendo o objetivo de recolher
dados numa amostra de cerca de 100 mulheres.

Agradeço, desde já, a disponibilidade prestada,

Com os melhores cumprimentos,
Ana Carolina Ferreira
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