
449Rev. Bras. Saúde Mater. Infant., Recife, 18 (2): 449-449, abr. / jun., 2018

ERRATA

Depressive symptoms in postpartum women at Family Health Units
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In Page 164,  Where it reads:

Methods

We conducted a descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach. Women enrolled in four FHUs at the city of Vitória

de Santo Adão- PE composed the population. To estimate the sample, we used a formula for studies with finite population, as: 

n=   Z2
α . P . Q . N

e2

Reading:

We conducted a descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach. Women enrolled in four FHUs at the city of Vitória

de Santo Adão- PE composed the population. To estimate the sample, we used a formula for studies with infinite population, as: 

n=   Z2α . P . Q

e2

Sintomas depressivos em puérperas atendidas em Unidades de Saúde da Família
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Na Página 172, Onde se lia:

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo, tipo transversal, com abordagem quantitativa. A população foi composta por mulheres

devidamente cadastradas em quatro USF do município da Vitória de Santo Antão - PE. Para a estimativa da amostra, utilizou-se

uma fórmula para estudos com população finita, a saber: 

n=   Z2
α . P . Q . N

e2

Lê-se:

Trata-se de um estudo descritivo, tipo transversal, com abordagem quantitativa. A população foi composta por mulheres

devidamente cadastradas em quatro USF do município da Vitória de Santo Antão - PE. Para a estimativa da amostra, utilizou-se

uma fórmula para estudos com população infinita, a saber: 

n=   Z2α . P . Q

e2
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