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“Depois do parto, a dor.” 

(Brooke Shields) 



  
RESUMO 

 
Fernanda Carla da Costa 1  

 Priscilla Marcelino da Silva 2  
Viviane de Melo Souza 3 

 
 
O objetivo deste trabalho foi de identificar a atuação do enfermeiro frente aos 
principais fatores de risco para o enfrentamento da depressão pós-parto. Para a 
metodologia, foi adotada a revisão integrativa, método da pesquisa bibliográfica, de 
abordagem qualitativa com enfoque transversal. Com buscas nas bases de dados da 
Biblioteca Virtual de Saúde, para o levantamento de artigos em idioma português, 
disponíveis na íntegra nos últimos 10 anos. Resultados: evidenciam o protagonismo 
dos enfermeiros no atendimento as mães no processo do pré-natal, prestando a 
assistência tanto no puerpério, quanto nas outras etapas do ciclo gravídico-puerperal. 
Conclusão: reforça-se a necessidade de ações educativas e uma atenção pré-natal 
e puerperal de qualidade e humanizada para a saúde materna e neonatal, como 
auxiliar no processo de identificação de qualquer sinal/sintoma durante o período. 
 

Descritores: Depressão pós-parto. Fatores de Risco. Gestação. Enfermeiro. 
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ABSTRACT 

Fernanda Carla da Costa 1 

 Priscilla Marcelino da Silva 2 

Viviane de Melo Souza 3 

 
The objective of this study was to identify the role of nurses in relation to the main risk 
factors for coping with postpartum depression. For the methodology, an integrative 
review was adopted, a bibliographic research method, with a qualitative approach with 
a transversal approach. With searches in the databases of the Virtual Health Library, 
for the survey of articles in Portuguese, available in full in the last 10 years. Results: 
show the role of nurses in caring for mothers in the prenatal process, providing 
assistance both in the puerperium and in other stages of the pregnancy-puerperal 
cycle. Conclusion: it reinforces the need for educational actions and quality prenatal 
and postpartum care and humanized for maternal and neonatal health, as an aid in the 
process of identifying any sign/symptom during the period. 

 
Descriptors: Postpartum depression. Risk factors. Gestation. Nurse. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Discente do 10° período do Curso de Graduação em Enfermagem da Associação Brasileira de 
Ensino Universitário (UNIABEU-RJ); 
2 Discente do 10° período do Curso de Graduação em Enfermagem da Associação Brasileira de 
Ensino Universitário (UNIABEU-RJ),  
3 Enfermeira Mestranda em Enfermagem pela UERJ. Docente do Curso de Graduação de 
Enfermagem (UNIABEU-RJ). 



  
SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 09 

2 MÉTODOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

3 RESULTADOS ------------------------------------------------------------------------------------- 12 

4 DISCUSSÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

CONCLUSÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

REFERÊNCIAS -------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 
 
 
 



9  

1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, os estudos da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) estimam que 

para cada uma mulher, quatro mulheres podem vim a desenvolver o quadro de 

depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma condição que acomete algumas 

mulheres, logo após o nascimento do bebê (OLIVEIRA; ÁVILA, 2021).  

Independentemente da faixa etária, classe social, etnia, raça, e do número de 

gravidez. Os sinais/sintomas podem ser identificados como perda da motivação e do 

prazer, sensação permanente de vazio e tristeza, são situações de extrema 

sensibilidade e de fragilidade, que podem se apresentar, se transformando aos 

poucos em um fator de risco para o adoecimento psíquico (SILVA et al., 2020). 

É uma situação delicada e que deve ser monitorada, devido as chances de se 

complicar e evoluir para uma forma mais agressiva e extrema da depressão pós-parto. 

O período é naturalmente delicado, ocasião em que a mulher se sente exposta em 

sua fragilidade física, psíquica e social ao mesmo tempo. Portanto, o incentivo as 

consultas de pré-natal, e aos efeitos que o parto podem provocar sobre a mulher, 

merecem ser observados e acompanhados para uma possível interferência 

(OLIVEIRA; ÁVILA, 2021). 

Segundo Ramos et al., (2018), a depressão pós-parto é algo além de somente 

uma tristeza profunda, e existem vários fatores de risco para o seu desenvolvimento, 

como a falta de atenção a gestação por parte do parceiro e familiares, insatisfação 

com a gravidez, gravidez indesejada por ela ou pelo parceiro, abuso sexual e violência 

doméstica antes, durante ou após a gravidez, baixo índice de saúde mental e de 

depressão pré-natal, fatores físicos, financeiros e baixa escolaridade. 

A expectativa da maternidade desencadeia mudanças a volta dessa gestante, 

pois assim que descobre a gestação, tudo muda instantaneamente, logo após, no 

puerpério, e um turbilhão de sentimentos que mexem com o psicológico dessa 

puérpera, alterando assim seu humor negativamente por esse motivo é necessário 

nesse momento o apoio de uma equipe multidisciplinar, além de somado é claro do 

apoio familiar, parceiro e amigo (SILVA et al., 2020). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 20170), cerca de 10% das 

mulheres grávidas e 13% das puérperas desenvolvem algum transtorno mental, e a 

depressão pós-parto pode atingir de 10 a 20% das puérperas, temos duas 
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constatações nesses números, o primeiro é que uma porcentagem de mulheres ainda 

grávidas desenvolvem sintomas que evidenciam algum tipo de transtorno mental, 

sendo possível de diagnosticar precocemente a piora no puerpério ou até prevenir o 

desenvolvimento da depressão pós-parto, o segundo é que a incidência é alta ainda 

que já exista uma atenção por parte da rede de atendimento à saúde da mulher 

(SILVEIRA et al. 2018). 

A motivação do estudo partiu da história de uma mulher, que enquanto lutava 

na busca de seus ideais e pelo seu espaço, também nutria em seu pensamento o 

desejo de ser mãe. As expectativas e os desafios tendem a crescer se este desejo 

for uma gestação sem planejamento, ou mesmo quando acontece em duplicidade, 

situação em que a mulher se sente confusa, e amedrontada com relação ao futuro, 

podendo nascer sentimentos negativos em relação a maternidade. 

Justifica-se o estudo em razão da importância da atuação dos profissionais 

de enfermagem, no sentido de identificar alguns fatores de risco tem possibilidade 

de aumentar a depressão pós-parto, o estudo poderá contribuir para o 

conhecimento científico sobre o processo de humanização no pós-parto, 

entendendo a mulher em sua singularidade e na necessidade de conhecimento 

sobre a qualidade da saúde da mulher.  

O atendimento humanizado e holístico de profissionais capacitados é 

essencial para o enfrentamento do problema da depressão na mulher no pós-parto 

sendo este atendimento realizado de forma adequada. Com a anamnese feita por 

um especialista para definir o diagnóstico e posterior atenção em seu período 

gravídico/puerperal (TOLENTINO et al., 2016). 

 

Como objetivo geral definiu-se: Identificar a atuação do enfermeiro frente aos 

principais fatores de risco para o enfrentamento da depressão pós-parto.  
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 2 MÉTODOS 

 
Trata-se de uma revisão integrativa revisão integrativa, utilizando -se do 

método da pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e enfoque transversal. 

Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008) destaca que, a revisão integrativa 

é um instrumento que serve para o levantamento de estudos já publicados sobre 

determinado assunto, para a melhoria da prática clínica, ou para dar continuidade a 

ao conhecimento, em razão de agregar novos estudos a partir da seleção dos 

conteúdos. 

Sendo assim, pretende-se esclarecer e acrescentar informações relevantes 

selecionadas a partir da busca na plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

e nos bancos de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic 

Library Online (Scielo). 

A fim de nortear o caminho do pesquisador e sintetizar os achados a revisão 

integrativa segue seis passos.  

No primeiro passo é definido o tema e a pergunta norteadora. No segundo 

passo a escolha dos critérios de inclusão e exclusão para a realização da pesquisa. 

Onde são extraídas as informações pertinentes. No terceiro passo, selecionados e 

avaliados os conteúdos. No quarto passo, é a análise crítica dos estudos e no quinto 

passo a discussão sobre os estudos e no sexto e último passo a apresentação da 

síntese do conhecimento (MENDES, SILVEIRA & GALVÃO, 2008). 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado a busca por publicações 

científicas nas plataformas on-line, considerando a relevância do tema. Elegeu-se 

como pergunta norteadora: Quais são as publicações que tratam sobre a depressão 

pós parto e os fatores de risco?  

Para a realização da busca de dados associados ao operador Bolleano “AND” 

na busca de Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), utilizando as seguintes 

palavras chave: “Depressão pós-parto and Fatores de Risco and Gestação and 

Enfermeiro”. 

Foram determinados como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 

dez anos, idioma em português, textos completos, legíveis e disponíveis para leitura 

e de acordo com a temática central do estudo. Os critérios de exclusão adotados 

foram: publicações secundárias, duplicadas, sem foco no tema e todo os que não 
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atenderam aos critérios de inclusão. 

Na ampla busca com os descritores individualizados foram encontrados 124 

títulos. Já com aplicação dos filtros e com os descritores associados foram 

identificados 41. Após a seleção e aplicação dos critérios para inclusão foram 

reservados para análise 13 títulos. E destes totalizaram 10 artigos, para análise 

após a avaliação, sendo selecionados para compor o estudo.  

 
3 RESULTADOS 

 
Os estudos foram em sua maioria realizados no estado de São Paulo, e em 

outras cidades, o que reflete a importância do tema para a categoria no estado, 

destaca-se que as pesquisas tiveram o reforço de revistas importantes e com bom 

conteúdo, os artigos encontrados, serão apresentados nos quadros com os resultados 

da pesquisa na BVS. 

Quadro 1- Organização e distribuição por descritores e banco de dados 

Descritores Depressão pós-parto   Fatores de Risco Enfermeiro 

LILACS 37 13 3 

BDENF 52 14 5 

Fonte: BVS, elaborado pelas autoras, (2021). 

  

Para a seguinte formulação foram utilizados os descritores agrupados entre si, 

sendo assim, encontrados após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. 

Quadro 2- Organização e distribuição por descritores e banco de dados 

Descritores LILACS BDENF 

Depressão pós-parto and Fatores de Risco 13 14 

Depressão pós parto and Enfermeiro 5 9 

Fonte: BVS, elaborado pelas autoras, (2021). 

 

Quanto ao método utilizado no estudo o que mais se encontrou foi a realização 

de estudo quantitativo. Que são pesquisas realizadas com o intuito de obter resultados 

estatísticos, E a utilização de questionários para obter resultados mais precisos. E 

assim poder analisar os rumos da doença, número de pessoas afetadas, e quais os 

principais fatores de risco para o desenvolvimento da Depressão pós-parto. 
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4  DISCUSSÃO 

 
 

4.1 a enfermagem no processo de acolhimento a mulher com depressão pôs 

parto. 

 

Os estudos revisados foram organizados para montar a discussão do estudo 

que trata sobre a depressão materna após o nascimento do bebê implica em 

importantes consequências para o desenvolvimento infantil, especialmente, no que 

se refere à ocorrência posterior de problemas emocionais e de comportamento da 

criança. 

As publicações tiveram a autoria de enfermeiras, ou por profissionais que não 

realizam o diagnóstico, pois o mesmo é realizado através do psiquiatra, após uma 

jornada de consultas e exames, descartando outros distúrbios mentais que 

determinada paciente possa estar desenvolvendo. 

Ramos et al, (2018) detalha sobre a possibilidade do profissional de 

enfermagem identificar os fatores de risco e os sintomas predisponentes da 

depressão pós-parto, devido a sua proximidade com a mãe durante o período 

gestacional de baixo risco, parto e puerpério, pois é quem realiza o pré-natal nesses 

casos, parto e puericultura nos demais também. Compreendendo assim que a 

percepção e o olhar técnico para a questão da identificação é importante no sentido 

der realizar o acompanhamento psicológico, com apoio familiar e se necessário 

encaminhar para consulta e diagnóstico com o especialista. 

Segundo Tolentino et al., (2016) é possível identificar precocemente os 

fatores de risco para o desenvolvimento da depressão pós-parto, e através dessa 

identificação possa haver a chance de prevenir o desenvolvimento da Depressão 

Pós-parto (DPP). Ele afirma que a identificação precoce tem auxiliado na busca de 

tratamentos e de acompanhamento.  

Figueira et al., (2009), evidencia que a mulher já tem maior predisposição de 

desenvolver depressão comparadas aos homens e que isso se agrava no período 

gravídico-puerperal devido as alterações físicas, hormonais e emocionais vividas 

nessa fase. Destacando que o perfil socio econômico também foi relatado como 

sendo um dos fatores de risco, a baixa renda ou ausência de renda. Que tem 

contribuído para o distúrbio antes da gestação ter 50% maior chance em seu 
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desenvolvimento no puerpério.  

Lima et al., (2017) afirmam que um dos fatores associado ao 

desenvolvimento de sintomas depressivos, é a violência psicológica no período 

anterior a gestação ou no período gravídico-puerperal. Dell'osbel; Gregoletto e 

Cremonese, (2019). Revelam ainda que mulheres com histórico de aborto, possuem 

uma maior chance de desenvolver sintomas depressivos, evidenciando assim um 

fator de risco para a depressão pós-parto. 

Em Aloise et al., (2019), fala-se que a assistência do Pré-Natal Psicológico 

(PNT); entra como um instrumento muito importante para a prevenção da 

Depressão Pós-Parto (DPP), pois vai trabalhar com a atenção ao psicológico 

somado ao fisiológico dessa gestante, que muitas vezes não tem assistência da 

família, do parceiro, com questão socioeconômica desfavorável ou que já possua 

algum distúrbio depressivo anterior. 

Silva et al., (2020), salientam que durante a gestação é muito comum que o 

humor da mulher fique instável, é uma mistura de sentimentos, aliado as dificuldades 

do dia a dia, e um acompanhamento psicológico, aliado ao pré-natal, pode ajudar e 

muito a melhorar o estado mental dessa mãe, entra como um fator positivo no 

momento da gestação, e como consequência previne o desenvolvimento de 

sintomas que predispõe a Depressão pós-parto. 

Dell'osbel; Gregoletto e Cremonese, (2019) mostram que os efeitos do PNT 

(Pré-natal psicológico) em gestantes principalmente das classes média e baixa com 

gestação de alto risco, tiveram alto grau de aceitação e bons resultados não só para 

a mãe como também para o bebê, resultando assim em fator de proteção para o 

desenvolvimento da depressão pós-parto. 

Segundo a FIOCRUZ, (2020) aproximadamente 60% das mulheres revelaram 

que sofrem de distúrbios emocionais de curta duração durante ou após o período pré-

natal, elevando a probabilidade do surgimento de depressão após o parto. Uma 

patologia que tem suas causas relacionadas a diversos fatores, físicos, hormonais, 

emocionais, estilo de vida ou mesmo o início de um transtorno psiquiátrico prévio. 

Conforme a OMS/OPAS, (2001) e Ramos et al, (2018) a depressão é um sério 

problema de saúde mental, e a cada dia é mais comum na sociedade. O autor revela 

que nunca se falou tanto em problemas relacionados a saúde mental, especialmente 

no transtorno mental, como a depressão.  
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 De acordo com Alves e Silva (2021) a depressão que acomete as mulheres no 

período pós parto é denominada de depressão puerperal, e tem sido estimada com 

prevalência em cerca de 10 a 15% de gestantes, se caracterizam por apatia, tristeza, 

insônia, sentimento de culpa, isolamento e medo de machucar o bebê.  Os autores 

revelam que ela afeta a relação maternal uma vez que é compreendida pelo recém-

nascido as mínimas deficiências na contingência do comportamento materno. 

Já Silveira et al, (2018) relaciona a depressão pós-parto como uma doença que 

está relacionada a mulheres após o parto. Os autores afirmam ser ela definida pelos 

sintomas de tristeza que tem trazido sérias consequências para a mãe, o bebê e a 

família, sendo necessário a busca por acompanhamento médico, para o diagnóstico 

e tratamento adequado, 

Para Maldonado, (2002) e Neves (2010) durante o período da gravidez, a 

mulher se encontra mais sensível e precisa de maior atenção. Eles revelam ainda que 

a gravidez é um fenômeno especialmente, significativo na vida da mulher, e muito 

esperado por algumas. Pode ser compreendido como um processo delicado, em que 

ocorrem modificações biológicas, emocionais, subjetivas e sociais, capazes de 

envolver não apenas a mulher, mas também seu companheiro e a teia de inter-

relações a qual pertencem 

Alves e Silva (2021) dizem que o tratamento, deve partir de um diagnóstico  e 

ser devidamente tratada, seja por medicação ou psicoterapia. Com tantas 

transformações físicas e psciológicas, pode ter início de uma crise adaptativa , devido 

ao desequilibro entre corpo, mente.Leva-se em conta ainda que, os sentimentos da 

mulher na gestação oscilam entre medo, insegurança e felicidade, mesmo em uma 

gravidez desejada. 

Diversos são os pesquisadores que contribuíram para a investigação do evento 

depressão pós-parto na interação mãe-bebê. A exemplo de Spitz (1979), ao tratar 

sobre a depressão pós-parto, assinalou que a "perda" da mãe que entra em depressão 

não é uma perda física, como quando a mãe morre ou desaparece. Segundo o autor, 

trata- se de uma perda emocional, na medida em que a mãe, ao mudar sua atitude 

emocional, altera o comportamento que a identificavam como um "objeto bom" para a 

criança. Para o autor, mesmo que a mãe se mantenha fisicamente como era 

anteriormente, o objeto afetivamente investido pelo bebê está perdido com a 

depressão instalada na mãe, na medida em que a mesma se mostra emocionalmente 
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mais distante.  

Tal perda, segundo Spitz, só pode ser vivenciada de forma semelhante no 

primeiro ano de vida, sendo específica desse período. 

Contudo, Brazelton e Cramer (1992) salientam que a depressão materna no 

período pós-parto se apresenta com frequência e afeta a interação da mãe com o 

bebê, inclusive prejudicando-o pelo fato de o mesmo perceber o descaso da mãe. 

Mazet e Stoleru (1990) colocam que, as mães deprimidas apresentam 

insegurança em suas capacidades maternas, que interfere na relação com o bebê, 

causando um afrouxamento da atenção da criança e o desvio do olhar, situação 

característica de uma pequena rejeição. Esta falta de atenção da criança faz com que 

a mãe se sinta rejeitada, parando de interagir com o bebê neste momento. 

O estudo realizado por Stern (1997) sobre a experiência interativa através de 

micro eventos entre bebês e mães deprimidas foi descrito como eventos triviais e de 

menor duração que proporciona um impacto na vida do bebê. Um dos micros eventos 

citados pelo autor se refere à quando a mãe se expressa com os olhos e o rosto no 

momento em que o bebê lhe faz um sorriso.  

Neste momento, o bebê conseguiria perceber que a mãe está deprimida pelas 

alterações no seu comportamento e pela falta de proximidade da mãe com relação à 

criança. A literatura a respeito da depressão pós-parto tem reforçado a interferência 

deste evento na interação da mãe com o bebê, com foco nos primeiros meses de vida 

do bebê, e, também, os efeitos da intensidade e duração da doença. Tanto que, 

Campbell, Cohn e Meyers (1995) demonstraram que o impacto da depressão na 

interação face-a-face estava associado ao tempo de permanência do diagnóstico. 

 Field (1995) relatou que as crianças que tiveram mães deprimidas no período 

dos primeiros meses após o parto, e que a patologia não persistiu até os seis meses 

de vida da criança, o bebê não se apresentou depressivo, quando observado até 

período dos doze meses. Porém, mães em que a depressão persistiu além dos seis 

primeiros meses tiveram bebês que se apresentaram depressivos com um ano de 

idade. Com base nesses resultados, os autores chamaram a atenção para a 

necessidade de se distinguir entre depressão transitória e prolongada quando se 

avaliam os efeitos da depressão pós-parto na interação mãe-bebê. 

Stern (1997) destaca que a mãe deprimida expressa pelo menos quatro 

situações de experiências subjetivas, sendo: 
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- A primeira acontece no momento em que a mãe perde o contato visual com o 

bebê e não faz esforço para voltar com o contato. 

- A segunda é caracterizada quando o bebê percebe que a mãe está com micro 

depressão, e tenta reanima-la em relação ao interesse pela vida. E não sendo a 

depressão total e nem constante, o bebê pode adquirir o sucesso nesta reanimação 

da mãe. 

- A terceira ocorre quando o bebê ao perceber que está em segundo plano na 

vida da mãe procura restabelecer o vínculo através de outras formas de estimulação. 

- A quarta refere-se quando o bebê sente vontade de conviver com a mãe não 

deprimida. 

A literatura aponta que crianças de pais deprimidos têm de duas a cinco vezes 

maiores possibilidade de desenvolver problemas emocionais e de comportamento 

(DODGE, 1990). Para os autores Cummings e Davies (1994) no cuidado para com a 

depressão pós-parto deve-se considerar o contexto familiar de forma ampliada, o 

quanto a mãe foi afetada pela depressão em relação ao comportamento, a cognição 

e suas emoções, e o grau de depressão que a criança pode vir a apresentar. 

Pois, um ambiente familiar desfavorável, com ocorrências de brigas conjugais 

constantes na presença da criança pode afetar o desenvolvimento da mesma. Os 

estímulos ambientais não são considerados um recipiente passivo, tanto que os 

autores supracitados ressaltaram que os efeitos da interação e do ambiente estão 

relacionados com o crescimento da criança, podendo afetar as emoções e o 

comportamento. 

Stern (1997) aponta que fatores de influências patogênicas poderiam estar 

associados a fatores sociais, econômicos e culturais, mas que só teriam um impacto 

sobre o bebê na medida em que influenciassem a díade mãe-bebê 

Na tentativa de verificar a existência da relação entre a gravidez indesejada e 

o risco para depressão, os estudos de Schmiege e Russo (2005), identificaram que 

mulheres com nível de escolaridade mais alto e melhor rendimento financeiro 

apresentavam menor risco para depressão, e que a existência prévia de transtorno 

mental pode ser o mais importante fator associado ao risco de se apresentarem novos 

episódios no puerpério. 

Para Jablensky et al. (2005) a não intervenção adequada relacionadas aos 

transtornos puerperais podem gerar graves complicações como: infanticídio e o 
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suicídio. A doença psíquica instalada na gestação e no puerpério, pode levar a outras 

graves consequências e complicações, como: anormalidades placentárias, 

hemorragias e sofrimento fetal. Com relação ao diagnóstico de depressão em 

mulheres desempenham constantes complicações na gravidez, trabalho de parto e 

período neonatal. 

Mulheres diagnosticadas com estresse pós-traumático podem apresentar 

complicações de risco como: gravidez ectópica, abortamento espontâneo, hiperemese 

gravídica, crescimento fetal excessivo e contrações uterinas prematuras (SENG. et 

al., 2001). 

De acordo com Schmidt; Piccoloto e Muller (2005) os profissionais de saúde 

devem procurar informações sobre o cotidiano da mulher durante o período 

gestacional, parto e puerpério. Informar se a mãe está sendo assistida por alguma 

rede de apoio social, para acompanhar as mudanças psíquicas no pós-parto. As 

queixas apresentadas pela mulher referente a depressão podem ser confundidas com 

outro problema de saúde, sendo necessário que o profissional tenha cautela no 

momento de diagnosticar e reconhecer a patologia instalada.  

Dell'osbel; Gregoletto e Cremonese, (2019) deveram ser adotadas medidas 

para detecção precoce dos fatores de risco envolvidos na DPP, destacando a 

importância na prevenção da patologia e das consequências que a mesma pode 

causar no convívio entre mãe e filho. 

Com base na prevenção da depressão pós-parto, os profissionais da Equipe 

de Saúde desempenham papel importante quanto ao reconhecimento, diagnóstico e 

encaminhamento da gestante e sua família para atendimento especializado com 

profissionais da saúde mental (SCHMIDT; PICCOLOTO; MÜLLER, 2005). 

Portanto, deve-se considerar que as mulheres devem ser acompanhadas pela 

Equipe de Saúde da Família durante o pré-natal e puerpério. O profissional de saúde 

deve estabelecer bom vínculo com a paciente para facilitar a interação profissional- 

paciente, e tornar possível a corresponsabilização entre as duas esferas. 

A qualidade de vida pode ser determinada pela realização de um pré-natal 

psicológico, avaliando precocemente e auxiliando para o desenvolvimento de uma 

gestação saudável e feliz.  Entretanto, se alguns fatores de risco se manifestarem na 

relação mãe-bebê pode ter efeitos negativos, como a depressão pré e pós-parto 

(SILVA et al., 2020). 
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Ramos et al, (2018) destacam que a depressão pós-parto não é uma falha de 

caráter ou uma fraqueza e pode acontecer com qualquer mulher, e de qualquer faixa 

etária. Está relacionada com as causas, como a: Privação de sono; Isolamento; 

Alimentação inadequada; sedentarismo; falta de apoio familiar ou do parceiro; 

ansiedade, estresse ou outros transtornos mentais, ou vício em drogas. 

Para Tolentino et al, (2016) os efeitos podem ser sentidos nas ações da mãe, 

que se torna ausente sem perceber, o que deve ser motivo de procurar ajuda por meio 

de um especialista. De forma a assegura a própria saúde e garantir a proteção do 

desenvolvimento do bebê. A mulher com quadro de depressão pós-parto tende a 

amamentar menos, não dar atenção e até mesmo não cumprir com a vacinação 

indicada para os primeiros meses de vida do recém-nascido. 

Segundo o Ministério da Saúde (2021), são os profissionais de saúde da 

atenção básica os profissionais capacitados para identificar os fatores de risco da DPP 

(Depressão pós-parto). Quintão (2014) destacou que se houver a identificação de 

algum fator que viabilize o desenvolvimento da DPP, deve ser solicitado apoio, por 

meio do Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), ou outros profissionais da 

atenção à saúde mental. 

Silva; Costa e Pitanga, (2019) abordam o processo do pré-natal, e a 

importância do atendimento médico, e do processo educativo realizado por 

enfermeiros, que compõem a equipe multidisciplinar. Os autores afirmam que, as 

informações e orientações as gestantes devem servir para esclarecer suas dúvidas, 

e passar o conhecimento sobre o ciclo gestacional e os cuidados para com o recém-

nascido. 

Chain, (2000) com o sentido de destacar a importância que a equipe de saúde 

tenha maior atenção ao cuidado e atendimento durante o puerpério, tanto em 

relação à mãe, quanto ao recém-nascido, com o objetivo de intervier através da 

promoção da saúde dos familiares de da sociedade no geral. 

Pois, percebe-se que durante este período a mulher sofre diversas e 

profundas transformações, tanto na parte hormonal como emocional. Estas 

mudanças ocorrem muito rápidas no corpo da mulher. Logo após o parto, a mulher 

ainda está na fase de transição, quando seu corpo, ainda, não voltou às condições 

anteriores, apresentando o abdômen em protrusão, mantendo aspecto de grávida 

(ALOISE et al., 2019).  
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Portanto, neste período, é de fundamental importância a atenção do 

profissional de enfermagem voltada para a puérpera. É importante o instrumento de 

rastreio para identificação da depressão pós-parto existe a Escala de Depressão 

Pós-parto de Edimburgo (EPDS), que é desenvolvida para a detecção da depressão 

a princípio, e adaptada para a Depressão pós-parto posteriormente (TOLENTINO 

et al., 2016). 

  Através de um questionário de fácil aplicação, inclusive auto aplicação o que 

facilita seu uso por toda equipe multidisciplinar que atenda essa gestante ou 

puérpera, com 10 questões que refletem como elas se sentem em relação aos 

acontecimentos e vivências realizadas nos últimos dias, podendo ser usada no pré-

natal em até 8 semanas de pós-parto e a cada questão, há opções de respostas 

que pontuam de 1 a 3, com o somatório de pontos que pode chegar até 30. De uso 

clínico com intuito investigativo, adaptada em vários países e línguas, incluindo o 

Brasil (ALOISE et al., 2019). 

Tolentino et al, (2016) diz que a qualificação do enfermeiro(a) auxilia na 

identificação dos fatores de risco da DPP (Depressão pós-parto), sua falta de 

conhecimento na grande maioria camufla sua identificação. Os autores revelam que 

a falta de crédito do profissional quanto a esses fatores de risco, pode trazer 

comprometimento, e também não isenta toda a equipe multidisciplinar da rede de 

apoio em auxiliar para a identificação e orientação a mulher no período 

gravídico/puerperal. 

Segundo Dell'osbel; Gregoletto e Cremonese, (2019) o enfermeiro(a) pode 

auxiliar na identificação dos fatores de risco da DPP (Depressão pós-parto), 

utilizando-se de conhecimentos teóricos práticos e sensibilidade no período 

gravídico-puerperal, quando se encontra, presente atuante na assistência, 

participando das consultas puerperais e na vacinação do RN     (Recém-nascido).  

 Conforme a citação de Bicegli et al., (2017). 

 
Salienta-se que a Enfermagem é arte e ciência, cuja essência e 
especificidade estão focalizadas no cuidar/cuidado do ser humano, 
envolvendo a família e comunidade. Destarte, o profissional está, 
constantemente, em contato com o processo de saúde/doença da população, 
atuando na proteção, promoção, reabilitação do ser humano e prevenção de 
doença (BICEGLI et al, 2017). 
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CONCLUSÃO 
 

 
Com este estudo objetivou-se identificar a atuação do enfermeiro frente aos 

fatores de risco, e proceder com uma análise sobre os principais fatores de risco para 

o surgimento da depressão pós-parto. Além de descrever o papel do enfermeiro no 

acolhimento e cuidado para o enfrentamento da depressão pós-parto. 

Trata-se de um tema atual e essencial para a formação das acadêmicas por 

permitir o aprofundamento do conhecimento científico. A depressão pós-parto é 

considerada um grave problema de saúde pública devido à alta prevalência entre as 

mulheres, e traz sérias consequências tanto para a mãe como para o recém-nascido 

e os familiares.  

O estudo coloca o enfermeiro(a) como protagonista frente ao enfrentamento 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da depressão pós parto, e 

para a assistência e abordagem holística, técnica e integral. Compreende-se que a 

capacitação e a competência do enfermeiro são fundamentais para a criação de 

vínculo de afetividade e da empatia durante a prestação de serviços e saúde, de 

forma empregar um atendimento humanizado. 

Concluiu-se que o acolhimento oferecido pelo enfermeiro e das ações 

educativas com cuidados direcionados a promoção de bem estar e identificação de 

algum fator de risco, é fundamental desde a primeira consulta PNP (Pré-natal 

psicológico). E que o desfecho favorável está relacionado com um diagnóstico 

adequado e da prescrição de medicamentos e ou de terapia por um profissional 

especializado, para amenizar os efeitos causados pelos fatores de risco da 

depressão pós parto. 

Devido a relevância da temática, esta pode ser motivo de estudos e 

pesquisas para melhor compreensão dos fatores, tratamentos e de cuidados 

preventivos.  
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