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Este questionário contém perguntas sobre a sua experiência em relação ao trabalho de parto/ 

nascimento do seu último bebê/bebé. Ele investiga possíveis eventos traumáticos que ocorreram 

durante (ou imediatamente após) o trabalho de parto de sua companheira e nascimento do seu 

bebê/bebé, e se você está experimentando sintomas que são relatados por algumas pessoas após o 

nascimento. Por favor, considere o nascimento do seu bebê/ bebé mais recente, e assinale as respostas 

que mais se aproximam da sua experiência. 

Em que data o seu bebê/bebé nasceu? 
_____________________________________ 

Durante o trabalho de parto, nascimento e imediatamente após:    

Acreditou que sua companheira  ou o seu bebê/bebé seriam gravemente 
feridos? 

Sim Não 

Acreditou que sua companheira ou seu bebê/bebé iriam morrer? Sim Não 

 

As próximas questões investigam sintomas que você pode ter experimentado. Por favor, 
indique com que frequência experimentou os seguintes sintomas na última semana: 

Sintomas relacionados ao nascimento*  Nunca Uma 
vez 

2 a 4 
vezes 

5 ou 
mais 
vezes 

Memórias indesejadas recorrentes sobre o nascimento 
(ou partes do nascimento) que não consegue controlar. 

    

Sonhos maus/ruins ou pesadelos sobre o nascimento (ou 
relacionados ao nascimento). 

    

Flashbacks do nascimento e/ou sensação de estar a 
reviver a experiência. 

    

Ficar chateado(a) quando se lembra do nascimento.     

Sentir-se tenso(a) ou ansioso(a) quando se lembra do 
nascimento. 

    

Tentar evitar pensar sobre o nascimento.     

Tentar evitar coisas que o(a) lembram do nascimento (por 
exemplo: pessoas, lugares, programas de TV). 

    

Não conseguir lembrar detalhes do nascimento.     

Culpar a si mesmo(a) ou a outras pessoas pelo que 
aconteceu durante o nascimento. 

    

Sentir fortes emoções negativas relacionadas ao 
nascimento (por exemplo: medo, raiva, vergonha). 

    

* Embora essas questões se refiram ao nascimento, muitas pessoas têm sintomas relacionados a eventos que 

aconteceram logo antes ou após o nascimento. Se este for o seu caso e os eventos estiverem relacionados à 

gravidez, nascimento ou ao bebê/bebé, por favor, responda de acordo com esses eventos. 
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Sintomas que começaram ou pioraram desde o 
nascimento: 

Nunca Uma 
vez 

2 a 4 
vezes 

5 ou 
mais 
vezes 

Sentir-se mal consigo mesmo(a) ou pensar que algo 
terrível irá acontecer.  

    

Perder o interesse em atividades que eram importantes .      

Sentir-se desconectado(a)/distante de outras pessoas.     

Não conseguir sentir emoções positivas (por exemplo: 
felicidade, animação). 

    

Sentir-se irritável ou agressivo(a).     

Sentir-se autodestrutivo(a) ou agir de modo imprudente.     

Sentir-se tenso(a) e no limite.     

Sentir-se apreensivo(a) ou facilmente assustado(a).     

Problemas de concentração.     

Não dormir bem por causa de coisas que não têm relação 
com o padrão de sono do bebê/bebé. 

    

Sentir-se desconectado(a)/distante ou como se estivesse 
num sonho. 

    

Sentir que as coisas estão distorcidas ou não são reais.      

 

Se tem qualquer um desses sintomas:  

 

Esses sintomas causam-lhe muito sofrimento? 
 

Sim Não Algumas vezes 

Eles impedem que faça coisas que normalmente fazia (por 
exemplo: estar com as pessoas, realizar suas atividades diárias)? 

Sim Não  Algumas vezes 

Algum desses sintomas poderia ser causado por medicamentos, 
álcool, drogas ou doença física? 

Sim Não Talvez 

 
Obrigado(a) por responder este questionário. 

Quanto tempo duram esses sintomas? 
Menos de 1 mês.  

Entre 1 e 3 meses.  

3 meses ou mais.  

Não se aplica (Eu não tenho nenhum 
sintoma). 

 

Quando esses sintomas começaram? 
Antes do nascimento.  

Nos primeiros 6 meses após o 
nascimento. 

 

Mais de 6 meses após o 
nascimento. 

 

Não se aplica (Eu não tenho 
nenhum sintoma). 

 


