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Carta ao Editor
Sr. Editor,
Li (vol. 28(3): pp.171-8) com apreço e atenção 

o relevante artigo “Ansiedade no puerpério: preva-
lência e fatores de risco”, dos autores Alexandre 
Faisal-Cury e Paulo Rossi Menezes, e fi quei com a 
impressão de que havia dois trechos contraditórios 
entre si. 

No primeiro (‘Resultados’, segundo parágrafo) 
os autores citam os dados da análise multivariada 
feita no estudo. 

No segundo (“Discussão”, sétimo parágrafo) 
são retomados os dados da mesma análise. Trata-
se das conclusões quanto às associações com a 
renda e a faixa etária da mulher. 

Na expectativa de contribuir com os autores 
do referido artigo, gostaria que eles pudessem es-
clarecer esta impressão. 

Atenciosamente, 

Felipe Augusto da Silva Souza
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade 
Estadual de Campinas  UNICAMP

Endereço: Rua Christina Giordano Miguel, 163 – Jd. Santa Genebra II (Barão 
Geraldo) – 13084-752 – Campinas – SP – E-mail: felipeag@fcm.unicamp.br

Resposta dos autores
Agradeço de imediato o interesse no nosso 

texto. 
Acredito não haver nenhuma contradição 

entre o que foi apresentado nos resultados e na 
discussão. 

As tabelas apresentadas (análise uni e mul-
tivariada) mostram que houve associação de ansie-
dade com menor renda e idade materna. 

Em ‘Resultados’ a frase “AP-traço e AP-estado 
se associaram com maior renda da mulher” bem 
como “maior faixa etária” vem seguidas dos respec-
tivos valores de OR entre parênteses, que (nestes 
casos) são menores do que 1, destacando o efeito 
protetor da maior renda e maior faixa etária. 

De qualquer modo, a crítica é válida: pode-
ríamos ter adotado outra forma de apresentação 
para o resultado. 

Grato pela atenção,

Alexandre Faisal-Cury
Pós Doutorando pelo Núcleo de Epidemiologia, 
Hospital Universitário de São Paulo

Endereço: Rua Dr Mário Ferraz 135/32 – Jd Paulistano – 01453-010 
– São Paulo–SP
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