
PROJETO DE PESQUISA 

MEDICINA MOLECULAR  

SAÚDE MENTAL PERINATAL 

 

I. Sobre o projeto: 

O projeto proposto trata-se de um recorte de um estudo longitudinal, prospectivo, 

observacional que vem sendo desenvolvido pelo laboratório de Medicina 

Molecular em parceria entre os Departamentos de Saúde Mental e Ginecologia-

Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) desde 2011. 

 Com mais de 800 mulheres catalogadas, o projeto já conta com um banco de 

dados amplo e um ambulatório estruturado que dá suporte às gestantes e 

puérperas portadoras de sofrimento mental. 

O atual projeto de pesquisa conta com colaboradores não remunerados 

voluntários da área da psicologia, medicina e psiquiatria, assim como 

estudantes graduandos inseridos no programa de iniciação científica 

 Será realizado um treinamento com os integrantes da equipe (profissionais da 

saúde e graduandos) com o intuito de capacitação (aspectos teóricos e 

metodológicos) e compreensão dos objetivos do presente projeto. 

 O andamento do projeto se dá da seguinte forma: as pacientes em avaliação 

pré-natal no Ambulatório Jenny Faria deverão ser convidadas pelos integrantes 

da equipe a participar do estudo. Em caso de resposta afirmativa, um termo de 

consentimento informado deverá ser assinado. Em seguida, serão aplicados os 

instrumentos da bateria neuropsicolólgica e agendados retorno no ambulatório.  

Quando houver indicação de avaliação e/ou tratamento psiquiátrico, poderá ser  

oferecido às participantes acompanhamento especializado no ambulatório 

Borges da Costa do Hospital das Clínicas da UFMG. 

 

A proposta é criar, e acompanhar, um grupo de pacientes que estejam no 

segundo trimestre de gestação, até seis meses após o parto. Dessa forma, 

teremos amostra de pacientes na gestação e puerpério.  



Essas mulheres serão contatadas a reavaliadas a partir da 2ª semana do pós-

parto quando novas escalas serão aplicadas ou reaplicadas. Os dados serão 

analisados e critérios como a idade, número de gestações e nível 

socioeconômico serão incluídos. Serão também considerados o tipo de parto, 

idade gestacional e intercorrências durante a gestação ou no parto, entre outros. 

Os resultados serão processados, elaborados e sistematizados em banco de 

dados, sendo posteriormente submetidos a análise estatística, que por sua vez 

dará corpo à publicações ou eventualmente projetos de mestrado, doutorado e 

afins. 

 

II. Sobre o processo seletivo: 

Os interessados em participar do projeto deverão enviar para o e-mail 

mel@med.grad.ufmg.br uma carta motivacional, mais o currículo resumido com 

disponibilidade de horários. O prazo para envio é dia 31/05/2022. Os 

selecionados nesta primeira etapa serão convocados para uma entrevista que 

será realizada através da plataforma digital zoom. A convocação será feita via e-

mail. Maiores informações poderão ser dadas no dia da entrevista. As atividades 

terão início a partir de fevereiro. 
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