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RESUMO 

 
Este estudo expõe a necessidade de uma capacitação diferenciada por parte do 
enfermeiro, afim de prestar um cuidado com excelência de forma individual, coletiva 
e integral a essa mulher, tendo como problema de pesquisa os fatores 
condicionantes a depressão pós - parto, e como objetivo geral descrever os sinais e 
sintomas da depressão pós parto, como base foi usada a metodologia de revisão 
bibliográfica integrativa de abordagem qualitativa. Evidenciando como resultado que 
quando este profissional de enfermagem é conscientizado da necessidade de 
buscar um melhor conhecimento ele proporcionará a essa mulher um cuidado 
divergente do que temos hoje, e com qualidade essa gestante/puérpera terá uma 
gestação tranquila assistida por profissionais bem treinados e humanizados dando a 
ela todo o suporte desde o pré-natal realizado na estratégia de saúde da família que 
e a porta de entrada dessa mulher  até ao pós parto na atenção hospitalar. 
Compreende-se que este enfermeiro tendo conhecimento dos sinais e sintomas 
desta doença possua a capacidade de planejar e executar o melhor cuidado para 
aquela cliente compreendendo as possíveis complicações e agravos da depressão 
pós-parto. 
 
Descritores controlados: Enfermagem, Cuidado, Depressão pós-parto.          
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This study exposes the need for a differentiated training on the part of the nurse, in 

order to provide an individual, collective and integral excellence care to this woman, 

having as a research problem the factors conditioning postpartum depression, and as 

a general objective To describe the signs and symptoms of postpartum depression, 

the qualitative approach integrative bibliographic review methodology was used as 

the basis. As a result, when this nursing professional is aware of the need to seek a 

better knowledge, he will provide this woman with a divergent care of what we have 

today, and with quality this pregnant / puerperal woman will have a quiet gestation 

attended by well trained and humanized professionals giving to her all the support 

since the prenatal accomplished in the family health strategy that is the door of entry 

of this woman until the postpartum in the hospital attention. It was tried to present 

that this nurse having knowledge of the signs and symptoms of this disease has the 

ability to plan and execute the best care for that client understanding the possible 

complications and aggravations of the depression after birth. Using the controlled 

descriptors for nursing, care and used the keyword for postpartum depression. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos a depressão tem sido vista como uma doença que 

acomete não somente o estado psicológico mais também o físico desse indivíduo 

causando uma total desestabilização do seu estado físico e o emocional, A 

organização mundial da saúde (OMS) define depressão como um distúrbio cognitivo 

que se caracteriza por uma desesperança, desanimo, alterações do padrão do sono 

fadiga falta de atenção, diminuição do auto estima que em sua grande maioria 

destaca-se a população feminina. A mulher tem a maior probabilidade de 

desenvolver uma forma mais especifica da doença, que é a depressão pós-parto. 

(BRASIL, 2017). 

Este estudo justifica-se por se tratar de um tema relevante, no qual, visa 

proporcionar um melhor entendimento acerca da depressão pós parto para a 

comunidade ao destacar os sinais e sintomas desta patologia e também a atuação 

do profissional de enfermagem nos cuidados prestados. 

Por isto torna-se necessário identificar de forma precoce, quais os fatores 

condicionantes a depressão pós-parto? De modo a orientar os profissionais de 

saúde, puérperas, familiares, e a sociedade em geral, sobre os seus sinais e 

sintomas e as formas de prevenção, promoção e reabilitação, a fim de minimizar os 

efeitos da doença. 

 Objetivo geral desse estudo bibliográfico é descrever os sinais e sintomas da 

depressão pós-parto e a partir deste trago como objetivos específicos, apontar os 

fatores que propiciam a puérpera a desenvolver a depressão pós-parto, discutir 

formas de prevenção desse quadro minimizando os efeitos causados pela doença, 

entender a importância do papel do enfermeiro na detecção dos sinas e sintomas 

reduzindo pós-parto. 

Nesta metodologia foi utilizado um estudo de revisão bibliográfica integrativa 

de abordagem qualitativa. Para esta pesquisa os critérios de inclusão foram artigos 

completos e disponíveis eletronicamente, livros, manuais, publicados em língua 

portuguesa no período de 2007 a 2017, o levantamento de todos os dados 

relacionados à temática foi realizado nas bases de dados informatizados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
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(LILACS), Base de Dados Bibliográfica Especializada na Área de Enfermagem 

(BDENF) e a Biblioteca Científica Eletrônica em Linha (SCIELO), Google Acadêmico. 

Utilizando os descritores controlados para enfermagem, cuidado e depressão pós-

parto. 
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1 A DEPRESSÃO 

 

Cada vez mais dissertada pelos meios de comunicação em geral a depressão 

tem sido versada de forma incorreta sem buscar embasamentos teóricos ou 

científicos respaldando-se em sua grande maioria em opiniões sem qualquer 

fundamentação. De forma significativa no decorrer dos últimos anos o que coopera 

para um estudo mais avançado e eficaz no que se refere a depressão. Há fatores 

genéticos responsáveis nos casos de depressão (FERREIRA, 2014) 

Conforme mostram dados da Organização Mundial de Saúde OMS estima-se 

que mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um aumento 

considerável de 18% entre 2005 e 2015. A falta de informação e o preconceito 

impossibilitam que pacientes com depressão procurem tratamento adequado, o que 

os impede de levar uma vida saudável e produtiva. Os dados ainda mostram que em 

2015 aproximadamente 50 milhões de pessoas viviam com depressão nas Américas 

o que significa cerca de 5% da população. (BRASIL, 2017) 

Segundo a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

Carissa F. Etienne, a depressão não está relacionada a idade, raça ou história 

pessoal e independente do histórico do paciente a depressão causa ruptura nos 

relacionamentos, impedindo-o de ganhar a vida e diminuindo o seu senso de 

autoestima. (BRASIL, 2017) 

A depressão assim como outras doenças exige tratamento e 

acompanhamento psicológico. Além das medicações é necessário que haja um 

acompanhamento mensal e em alguns casos semanal, para que se possa entender 

o grau evolutivo da doença. Pacientes que apresentam quadros moderados da 

doença, costumam responder de forma positiva ao tratamento. Pacientes que 

apresentam um quadro mais grave e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, 

familiar e profissional em sociedade tem de fazer uso de antidepressivos. 

 

SINTOMAS DA DEPRESSÃO 

 

  De acordo com Ferreira (2014), os meios de comunicabilidade têm 

procurado cada vez mais abordar e orientar as pessoas no que se refere a 

depressão, todavia, nem sempre essa abordagem se dá de forma transparente e 
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objetiva, já que ainda há uma defasagem de argumentos teóricos e científicos que 

dê embasamento para o tema.   

A tristeza tem sido erroneamente relacionada com a depressão, e esta por 

sua vez como um grande problema da atualidade. É notório que a tristeza, o 

desanimo e a angústia abrem respaldo para classificar as pessoas como 

depressivas, em razão disso algumas pessoas afastam-se do trabalho e do ciclo 

social. A tristeza ainda é confundida com a depressão, é como se as pessoas não 

tivessem o porquê de estarem tristes. A tristeza não interfere na vida pessoal do 

indivíduo, ou seja, a tristeza não requer tratamento ou acompanhamento psicológico, 

todavia, a depressão sim, uma vez que a depressão não é passageira. (FERREIRA, 

2014) 

A depressão tem sido abordada como a doença da sociedade moderna. É 

necessário salientar que a depressão tem particularidades que podem mostrar uma 

patologia grave ou ser apenas mais um sintoma do indivíduo diante de uma situação 

real da vida, ou seja, suas características podem definir uma tristeza profunda e 

duradoura ou ser apenas um sintoma oriundo de outra patologia. (FERREIRA, 2014) 

É necessário a conscientização de que a depressão é algo normal, e pode 

ocorrer na vida de qualquer indivíduo, somente a informação pode desmitificar um 

conceito errado relacionado a depressão. A depressão possui alguns sintomas como 

apatia, irritabilidade, perda de interesse, tristeza, atraso motor ou agitação, ideias 

agressivas, desolação e múltiplas queixas somáticas (insônia, fadiga, anorexia). O 

diagnóstico do paciente com depressão é perceptível pelos sintomas apresentados e 

por um conhecimento teórico profundo, todavia, suas origens e concepções podem 

gerar questionamentos errôneos e causar intepretações equivocadas o que acaba 

prejudicando o tratamento do paciente (FERREIRA, 2014). 

 

DEPRESSÃO MATERNA 

Outra consequência em decorrência da depressão pós-parto são os 
riscos aumentados de tentativa de suicídios, que de acordo com estudo 
realizado na Inglaterra revela que está entre as principais causa de mortes 
maternas, acometendo 10% dessa população. Há indício de que o 
diagnóstico psiquiátrico poderia ter sido realizado e o suicídio, evitado 86% 
dessas mortes maternas. Esse índice está associado ao diagnóstico de 
depressão, que acomete 22% das mulheres na fase reprodutiva, que se 
estende desde a frequência do comportamento suicida, que compreende da 
ideação até a tentativa ou suicídio consumado, podendo alcançar até quarto 
da população de gestantes (DOS SANTOS LANDIM, 2014. p.4) 
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Segundo Da Costa Tolentino (2016), evidencia se a importância das equipes 

da saúde se capacitarem em psicologia de saúde de forma a antecipar se ao 

problema ajudando a essas mães a enfrentarem circunstancial caso de 

DEPRESSAO PÓS-PARTO a possibilidade de prevenção da se quando a busca 

precoce dessa mãe é realizada o que possibilita o rastreio dessa mãe evitando 

consequências negativas para o seu desenvolvimento subsequente. 

 

A vivência da maternidade muitas vezes é vista como algo naturalizado, 
um fato corriqueiro que se dá de acordo com um instinto pré-programado, 
iniciando com a concepção e finalizando com a feliz experiência de 
interação do par mãe/ bebê. Entretanto, desde que estamos imersos no 
mundo da linguagem, esta experiência está longe de ser algo da ordem do 
natural. Nota-se que a experiência de ser mãe não é reproduzível, não 
segue parâmetros instintivos, nem sempre acontece de forma alegre, nem 
sempre acontece de forma sofrida, nem sempre ela acontece; mas irá se 
apresentar de forma única para cada sujeito. Além das questões singulares, 
pensar a maternidade na contemporaneidade implica pensar também as 
características de nossa época. Respira-se o ar obscuro e confuso daquilo 
que se convencionou chamar “pós modernidade”. Tudo é rápido, prático, 
líquido. A tecnologia tece caminhos de aproximação enquanto, 
paradoxalmente, mantém as pessoas cada vez mais afastadas umas das 
outras. Vive-se a era da exposição, da divulgação profusa de seios, pernas, 
corpos, da hipertextualidade que se enviesa nas mais diferentes formas. 
Nesse contexto, a mulher se resinifica em meio ao pano de fundo das 
contínuas transformações que têm configurado historicamente sobre seu 
papel na sociedade. Com o advento da Revolução Sexual a mulher se olha 
sob um novo espelho, cria novas estratégias de si, assume outros papéis, 
tem outros questionamentos e também outros desejos. (AGUIAR, 2011. 
p.623) 

 

Durante o período gestacional a mulher apresenta várias mudanças 

hormonais físicas e psicológicas o que pode desencadear angustias, medos e 

insegurança quanto a sua capacidade de ser mãe, e o que aumenta a possibilidade 

do desenvolvimento da depressão pós parto, e de outras doenças psíquicas deste 

modo é essencial entender o estado emocional dessa mãe durante sua gestação 

evitando assim o desenvolvimento da depressão pós-parto. (GREINERT, 2015)  

O período gestacional suscita na mulher uma series de fantasias com o seu 

tão sonhado bebe, mais a realidade pode ser bem diferente do tão desejado sonho, 

pois as mudanças que ocorrem a essa mãe durante a gestação mechem 

profundamente com o seu emocional físico e psicológico o que piora com a chegada 

do bebê. (DA COSTA TOLENTINO, 2016). 
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1.2.1 Depressão pós-parto 

 

O quadro clínico da depressão pós-parto de modo geral mostra - se 

semelhante ao de depressão, que ocorrem em outros momentos da vida da mulher 

ampliado de individualidades, relacionadas a sua performance materna sentimentos 

desfavoráveis e a falta de afeto pelo bebê levam a essa mãe a desenvolver o 

sentimento de culpa e incapacidade de ser responsável por essa criança dessa 

forma ela julga ser incapaz de desempenhar o papel de cuidadora o que interfere no 

vinculo mãe e filho. (DA COSTA TOLENTINO, 2016) 

No Brasil esse assunto se tornou até um problema de saúde pública sendo 

inserido na lista de prioridades, de acordo com a Agenda de Pesquisa em saúde 

para a obtenção de maior conhecimento por parte dos profissionais da área. 

(BRASIL, 2008) 

A mulher ao gerar e dar à luz abre se um leque de oportunidades que pode 

ajudá-la em seu crescimento pessoal e emocional mais que ao mesmo tempo pode 

causar perturbação interna quebra de vínculos o que pode ocasionar a depressão 

pós-parto.  (AGUIAR, 2014) 

Da qual apresenta alguns dos seguintes sintomas irritabilidade, choro 

frequente, sentimentos de desamparo e desesperança, falta de energia e motivação, 

desinteresse sexual, alterações alimentares e do sono, sensação de ser incapaz de 

lidar com novas situações e queixas psicossomáticas. A alta prevalência de 

depressão pós-parto nos dias atuais reforça seu significado como problema de 

saúde pública, exigindo estratégias de prevenção e tratamento. (TOLENTINO, et al 

2016, p.61) 

Sendo assim, os fatores que podem levar o puérpera desenvolver depressão 

pós- parto, são a falta de apoio de um parceiro, familiares, condições financeiras, 

meio social em que se vive, o cobrança de sociedade quanto ao número de filhos ou 

o falta deles a falta de suporte do governo que não oferece condições mínimas para 

essa mulher sobreviver ,como acesso a água potável, rede de esgoto, iluminação e 

acesso aos serviços básicos de saúde esses são alguns dos fatores que 

condicionam a essa puérpera a desenvolver a depressão pós-parto pois ela não 

sabe se executará o seu papel de mãe de forme correto como se é esperado por 

todo o sociedade. 
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Muitas vezes os sintomas são negligenciados pela própria puérpera, marido e 

familiares, atribuindo-os ao “cansaço e desgaste” naturais do puerpério, causados 

pelo acúmulo de preocupações e dos cuidados com o bebê. Mesmo com os critérios 

classificatórios do DiagnosticandStatistical Manual of Mental Disorders da American 

PsychiatricAssociation, o diagnóstico da depressão pós-parto nem sempre é fácil e 

inequívoco, partindo do princípio que o quadro clínico pode variar na apresentação e 

intensidade dos sintomas. (FREITAS, 2014, p. 1204) 

Atualmente O prevalecimento da depressão pós-parto na atualidade (10 a 

15% das parturientes) confirmam sua existência como um transtorno de saúde 

pública o que demanda um método de precaução e tratamento através do 

monitoramento dessas mães dando a maior atenção aquelas que possuem baixa 

renda por meio de atuações integradas que considere as variantes podem prevenir 

vários danos a família e a mãe relacionadas a depressão pós-parto. (DA COSTA 

TOLENTINO,2016) 

Algumas condições como a falta de acesso à escola e a baixa renda são 

princípios que constantemente são ligados a depressão pós-parto. Já as fontes 

psicossociais que se agrupam a depressão pós-parto destacam-se a falta de apoio 

durante a doença e a psicológica ‘tristeza pós-parto, depressão pré-natal, baixa 

autoestima, ansiedade pré-natal, estresse na vida, gravidez não planejada (DA 

COSTA TOLENTINO,2016. p.63), esses acontecimentos referidos acima são 

considerados os crucias prenúncios para a depressão pós-parto existe ainda a 

opinião de alguns autores que citam alguns fatores de hereditariedade como algo 

condicionante a depressão pós-parto. (DA COSTA TOLENTINO, 2016) 

Diferentemente do episódio emocional conhecido como baby blues que ocorre 

após o nascimento de uma criança gerando um misto de sentimentos de desanimo, 

abatimento se mostrando bem parecido com o quadro da depressão porem a baby 

blues é um estado passageiro que costuma passar dentro de poucos dias após o 

parto mais na maioria das vezes a depressão pós-parto é confundida com o baby 

blues o que atrapalha o rastreamento precoce da depressão pós-parto.  

 

 

 

  



 

 

 

20 

2. NÍVEL PRIMÁRIO DE ASSISTÊNCIA, ABORDAGEM DO ENFERMEIRO À 

GESTANTE. 

 

Como afirmado anteriormente por COSTA TOLENTINO (2016) o 

desenvolvimento ou a depressão pós-parto é um transtorno existente e de caráter de 

saúde pública. Assim intero que a depressão pós-parto consiste em alterações 

ocorridas durante o estado gravídico da mulher. A World Health Organization (WHO) 

define saúde como “um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não 

meramente a ausência de doença ou enfermidade.” (BRUNNER, L.S., SUDDARTH, 

2009, p. 4) 

Atualmente há um crescente cuidado em abordar saúde, promoção a saúde, 

bem-estar, auto cuidado. O estilo de vida também implica em saúde como resultado 

deste indivíduo, neste caso a gestante. Assim as unidades primarias, Unidades 

Básicas de Saúde e/ou Estratégia Saúde da Família tem como responsabilidade a 

primeira abordagem, o primeiro contato com a gestante tendo em vista a 

necessidade de cuidados de saúde especifico para uns grupos etários e para 

pessoas de determinadas áreas geográficas influenciando na prestação de 

assistência à saúde exigindo uma abordagem direta e específica a este público em 

questão. (BRUNNER, L.S., SUDDARTH, 2009) 

Por estas afirmativas tem se desenvolvido estratégias variadas à promoção 

de saúde, incluindo a detecção deste estado gravídico, rastreio de doenças, 

desenvolvimento fetal, monitorização de mulheres em processo gestacional 

conforme o ciclo de trimestres de vida deste feto, as mudanças variáveis desta mãe 

como saúde biopsicossocial, buscando redução de riscos, nutrição, amparo, 

evidenciando também o auto cuidado, aceitação, entendimento da evolução deste 

estado, os cuidados necessários e suas importâncias devidas.  

 

2.1 UNIDADE BÁSICA DE SAUDE/ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA PRIMEIRA 

ABORDAGEM 

 

O Ministério da Saúde em 1994 iniciou a implantação por meio do Programa 

de Saúde da Família renomeado como Estratégia da Saúde da Família. Buscando 

gerar um programa focal, a Estratégia da Saúde da Família assume o processo de 
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reorganizar da atenção à saúde primaria no país, tendo como base o reconhecimento 

da determinação social no processo saúde-doença e da saúde como um direito de 

cidadania; a eleição da família e de seu espaço social como núcleo básico de 

abordagem no atendimento à saúde; a prestação de atenção integral, contínua e de 

boa qualidade nas especialidades básicas de saúde à população adstrita, a busca da 

satisfação do usuário por meio do estreito relacionamento entre equipe de saúde (em 

questão o enfermeiro) e a comunidade; o estímulo à organização da comunidade para 

o efetivo exercício do controle social e o estabelecimento de parcerias, buscando 

desenvolver ações Inter setoriais. A equipe é responsável por atuar em ações de 

promoção da saúde, de prevenção e de tratamento e reabilitação a agravos. A 

integração entre gestão e atenção é fundamental no desenvolvimento dessas ações. 

Elias, P. E. et al.(2006) nos diz que as unidades PSF contam com Equipes de 

Saúde da Família em conformidade com as normas do Ministério da Saúde e também 

obedecem ao preceito da delimitação de área de abrangência com adstrição de 

clientela. As unidades contam em suas equipes com médicos clínicos, pediatras e 

ginecologista-obstetras, enfermeiros, enfermeiro-obstetra, dentistas, auxiliares de 

enfermagem e pessoal de apoio técnico. A demanda atendida se apresenta como 

espontânea, agendada e/ou encaminhada por outros serviços. Neste caso não há 

discriminação de clientela, e a delimitação da área de abrangência se refere 

exclusivamente às ações de vigilância à saúde. 

Vivemos décadas de privilégio à atenção hospitalocêntrica, onde recursos 

federais em estados e municípios se dava com base principalmente na produção de 

serviços e na capacidade de cura onde a doença já estava instalada, herança da 

medicina previdenciária. Em 1994 os esforços, programas e investimentos públicos 

passaram a se concentrar na atenção básica, com a adoção do Programa de Saúde 

da Família, por meio de incentivos financeiros específicos e da criação de 

mecanismos de transferência de recursos federais calculados com base no número 

de habitantes de cada município inicialmente voltado para estender a cobertura 

assistencial em áreas de maior risco social, o Programa de Saúde da Família aos 

poucos adquiriu centralidade na agenda governamental. Desde 1999, passou a ser 

considerado pelo Ministério da Saúde como uma estratégia estruturante dos 

sistemas municipais de saúde, com vistas a reorientar o modelo assistencial e 

imprimir uma nova dinâmica na organização dos serviços e ações de saúde. A 
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estratégia de saúde da família incorpora os princípios do SUS e se aproxima dos 

pressupostos da atenção primária em saúde. 

Sendo este nosso referencial para a abordagem e cuidado dessa mulher, 

grávida, gestante, em processo gestacional, prenha, pejada, cheia, barriguda, 

parturiente, fretada e buchuda, evitando atendimentos emergências, gerando 

grandes custos, longas permanências nas unidades de emergências, também 

proporcionando bem-estar, qualidade de vida e competência para uma vida sem 

limitações. 

Respaldado pela política de saúde da mulher, o Ministério da Saúde inclui o 

enfermeiro como profissional apto para desenvolver ações em todas as fases do 

ciclo de vida feminino, enfatizando, a fase puerperal, pois nesta situa-se as maiores 

alterações fisiológicos e sociocultural que uma mulher pode enfrentar alterando seu 

estado de saúde ou bem-estar sendo para este necessário o acompanhamento 

integral. (GUIMARÃES, 2013) 

Deve-se iniciar o acompanhamento desta cliente ainda no período de sua 

infância para adolescência, desta forma está jovem seria orientada quanto a uso de 

métodos contraceptivos, estado vacinal, riscos eminentes ao não uso de 

preservativos, gravidez planejada e não planejada, conhecendo assim os fatores 

abordados em um planejamento familiar. Dando ao enfermeiro todo o suporte, já que 

o perfil deste cliente já é conhecido torna-se mais fácil identificar possíveis distúrbios 

biopsicossociais gerando uma linha de ação eficaz para abordagem, histórico, 

tratamento.  Por isso torna- se de suma importância que o enfermeiro que exerce a 

sua função no nível primário tenha um olhar holístico, pois através deste empenho 

será diagnosticado e/ou evitado futuros transtornos e desdobramentos de uma 

depressão pós-parto que poderão causar danos futuros a está grávida e/ou 

puérpera. 

Sendo este o encontro primordial da assistência na unidade de saúde básica, 

do enfermeiro e da cliente. Esta é a nossa porta de entrada principal para uma 

saúde livre de provável depressão puerperal. 

O profissional de enfermagem é quem acompanha esta mulher durante todo o 

processo gestacional de baixo risco, devendo este usar de estratégias para evitar ou 

minimizar possíveis problemas durante ou pós gestação. Para isso foi criado 

dispositivos para o enfermeiro aplicar o cuidado de forma sistematizada diante de 
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suas ações para que haja bem-estar e aceitação desta cliente grávida, uma destas é 

a implementação da SAE.  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vem afim de prestar 

uma assistência integral de forma individual e coletiva assistindo está grávida num 

todo. “Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, 

em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências” 

(COFEN 358 / 2009). 

A literatura refere-se sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) como uma evolução crescente e contínua em direção a uma assistência 

integral ao paciente. Todas as teorias elaboradas têm como objetivo prestar uma 

assistência sistematizada, planejando, organizando e registrando as ações 

realizadas pela enfermeira. Onde o método na prática clínica para sistematizar a 

assistência de enfermagem (SAE) é o processo de enfermagem (PE). 

O segundo artigo do COFEN de 31 de agosto de 2000 nos diz que o 

Processo de Enfermagem se organiza em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes onde: 

I. Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) - processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e 

técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a 

pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado 

momento do processo saúde e doença.  

II. Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão 

sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais 

exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a 

seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados.  

III. Planejamento de Enfermagem - determinação dos resultados que se espera 

alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas 

face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
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momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico 

de Enfermagem. 

IV. Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas na 

etapa de Planejamento de Enfermagem. 

V. Avaliação de Enfermagem - processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar 

se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado 

esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas 

etapas do Processo de Enfermagem. 

No intuito de melhorar os indicadores de saúde as estratégias são planejadas 

e executadas por meio de programas desenvolvidos na atenção básica, voltados à 

Saúde da Criança, como o programa de acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento (CD), Programa Nacional de Imunização, Saúde do Adulto e 

Saúde do Idoso, Programa para cadastramento e acompanhamento de Hipertensos 

e Diabéticos (HIPERDIA) e os programas voltados a Saúde da Mulher, que 

englobam as atividades de planejamento familiar, citologia oncótica e o programa de 

humanização no pré-natal e nascimento (BRASIL, 2006). 
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3. ENFERMEIRO X GESTANTE  

 

No Brasil, a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem nº 7.498/86, 

regulamentada pelo Decreto 94.406/87, dispõe sobre o pré-natal de baixo risco. Este 

procedimento é inteiramente acompanhado pelo enfermeiro, o qual ganha destaque 

com a reorganização dos serviços de atenção básica, dado que seu espaço de 

28 atuação no pré-natal, enquanto integrante da equipe de saúde. (COSTA DE 

OLIVEIRA, 2009) 

Este enfermeiro precisa estar alinhado com esta mulher, preparado e disposto 

a cuidar, inspecionar, auscultar, ouvir, indagar, conhecer, orientar, estreitando assim 

o vínculo de enfermeiro e paciente tornando este profissional uma referência, 

gerando confiança, e comprometimento.  

Muitas das dúvidas desta gestante estão relacionadas à insegurança e 

incertezas em relação ao companheiro, assim também sendo o enfermeiro uma 

ponte importante para agregar este parceiro ao acompanhamento gestacional.  

Dedicar parte do tempo da consulta em escutar, perceber, entender, a gestante e 

sanar as dúvidas reduzindo ansiedades, medos, danos, insegurança, gerando apoio 

psicológico e ético profissional isto é papel do enfermeiro em sua consulta pré-natal. 

(MEDEIROS; PERES, 2011) 

Os registros de enfermagem são à base de dados que nos situa quanto a 

enfermeiros de quem é esta gestante, nos dando base para um diálogo verbal de 

forma empática, não verbal, levando em consideração gestos e ausência dos 

mesmos, atitudes, timbre de voz, inquietação, condição social, grau de escolaridade 

para falarmos de forma a ser compreendido e a compreender, relação intima com 

parceiro e/ou ausência deste, acesso a condição básica de saúde como água 

potável, condição de moradia, saneamento básico dentre outros. Um bom 

enfermeiro faz uso do seu conhecimento teórico juntamente com a técnica adquirida 

o que lhe proporciona um bom resultado frente às intervenções e abordagens de 

enfermagem. 

Diante de todo o estudo bibliográfico para construção deste manuscrito 

percebo a relevância de uma consulta de enfermagem salientando a troca de 

informações e de experiências entre gestante e enfermeiro. Sendo este de extrema 

importância no pós-parto assim como também em um atendimento horizontal, diante 
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de um período onde as grandes maiorias de puérperas se sentem inseguras, 

desconfortáveis, sensíveis consigo mesmas e com cuidados ao bebê, com o paro e 

o período pós-parto necessitando está de informações e segurança assim como 

confiança no que se refere a cuidados e sentimentos. Conhecer a realidade 

situacional e familiar desta puérpera, discutir e efetivar ações de acordo com a atual 

condição da nutriz, não baseadas de ideias e pressupostos, mas certo de possíveis 

medos e anseios. Assim torno a afirmar a relevância em múltiplos aspectos da 

atuação destes profissionais enfermeiros no ciclo gravídico puerperal tanto de forma 

assistencial, como educativa, acompanhando a puérpera e o recém-nato, prestando 

atendimento integral e humanizado ao binômio: mãe-bebê, bem como a toda família. 

 

3.1 ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

 

Apresentar as prevenções de uma depressão pós-parto minimizando seus 

efeitos amparados pelo enfermeiro ainda é muito ousado, tendo em vista que este 

profissional alocado no alojamento conjunto não tem a vivência e nem tão pouco 

conhecimento desta puérpera, desconhece o limiar de alteração do estado pisco 

desta mulher, não diferencia o estado normal (Baby-blues) de um estado em 

desenvolvimento de depressão pós-parto de uma mulher que já se encontra em 

estado depressivo. Quando este enfermeiro detém o conhecimento dos sinais e da 

sintomatologia efetivando um acompanhamento horizontal desta parturiente, 

gestante e puérpera. (FREITAS, 2014) 

Este profissional de enfermagem atuante no puerpério soma 

consideravelmente na prevenção de doenças como diabetes de Melitus, depressão 

pós-parto, hipertensão arterial e obesidade. As puérperas que têm o apoio deste 

profissional e do companheiro possuem menor risco de adquirir depressão pós-

parto, apresentam bons hábitos alimentares, boa recuperação e criança mais 

saudável. Este binômio mãe-bebê não acompanhados pelo profissional de 

enfermagem apresentam uma pré-disposição maior a doenças. 

Entendo que partindo da premissa deste estudo bibliográfico é vital que seja 

esclarecido, estudado e conhecido o desenvolvimento da depressão pós-parto para 

nós quanto profissionais de enfermagem abordando esta mulher, gestante até fase 
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puerperal assim é de suma importância esse enfermeiro ter a definição clara de seu 

papel. 

Os profissionais de enfermagem necessitam estar providos de conhecimentos 

técnicos e científicos para realizar de forma correta a orientação e oferecer o 

cuidado à essa puérpera e seus familiares, através de recursos de educação 

permanente abrangente à todos os profissionais da saúde que estão envolvidos à 

assistência prestadas à essa mulher grávida/puérpera qualificando o atendimento e 

minimizando seus agravos. (FREITAS, 2014) 

Por quê? Esta gestação apresenta mudanças significativas no estado 

corpóreo, há mudanças constantes em seu humor, queda de cabelo, dentes frágeis 

e sensíveis, aumento de peso considerável, estrias espalhadas pelo corpo, não tem 

apoio do parceiro, tem nojo e enjoo só de ver companheiro, o parceiro não a procura 

mais intimamente, vestia nº 36 passa agora vestir n°40, as roupas de uso habitual 

não servem mais, não se reconhece diante o espelho, tem dificuldade em pega 

condição, está barriga atrapalha, tenho que ficar me expondo a outros para fazer 

vários exames, saturada de ir para as consultas de pré-natal, tem vontade de urinar 

toda hora... 

Partindo dessas premissas que a equipe multidisciplinar é essencial para q 

esta mulher seja olhada de forma integral e humanizada, por estes fatores a 

enfermeiro desta unidade de saúde que é o profissional que aborda está gestante 

tem de cumprir o seu papel de cuidador executando com eficiência as suas funções, 

ampliando seus conhecimentos através de capacitações constantes, cursos de 

aperfeiçoamento em sua área de atuação. 

As afirmativas anteriores são reforçadas por Almeida (2008) quando ele nos 

diz claramente que a gestação seguida pelo puerpério é um período 

consideravelmente de risco para esta mulher, assim sendo de suma importância o 

cuidado de enfermagem com qualidade e qualificação, promovendo o conforto físico 

e emocional, implementando ações educativas que possam dar à mulher 

ferramentas para cuidar de si e do (a) filho (a), assim tendo como resultado a 

prevenção de complicações. 

Essas ações devem ser desencadeadas pela escuta sensível e qualificada e 

valorização das demandas pontuais destas mulheres que são influenciadas por 

expectativas sociais relativas ao exercício da maternidade. O parto, a gravidez, a 
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alteração hormonal e corporal são fatores para o psicológico ser abalado, sendo 

estes, riscos eminentes para a depressão pós-parto. (ALMEIDA, 2008.) 

 

3.1.1 Autoconhecimento 

 

Esta mulher que agora está em seu estado de gestação se apresenta inerente 

à este fato, com pensamentos apenas pautados no fator “mudanças”. Esta mesma 

mulher leva anos para definir sua identidade, ter claro para si o seu 

autoconhecimento, então quando ela pensa estar sanado esta questão ela se 

depara com mudanças, esta que como estado gravídico é temporário mais os 

resultados e consequências alguns serão permanentes e outros não trazendo para 

si mesmo uma dúvida constante que reflete nitidamente no processo de 

desenvolvimento de uma depressão pós-parto depressão pós-parto. Sendo assim 

estes fatores só matizados em pequenos fragmentos resultando em uma fagulha 

para início da depressão pós-parto.  

O autoconceito de uma pessoa pode ser facilmente ameaçado. Por exemplo, 

a autoimagem, ou figura mental que a pessoa tem de si mesmo. Podendo ser 

afetado por crises normais de desenvolvimento que podem ocorrer no decorrer de 

seu desenvolvimento assim como a gravidez, envelhecimento a puberdade. O 

impacto de certas condições clinicas ou intervenções cirúrgicas, como: a colostomia 

ou mastectomia, a barriga crescendo o aumento de peso, pode também representar 

uma grande ameaçam a imagem corporal. Esta imagem projetada por essas 

alterações pode suscitar informações relevantes sobre a autoimagem. (BRUNNER, 

L.S., SUDDARTH, 2009) 

Faz-se necessário tornar-se de conhecimento do profissional de enfermagem 

de suas reais atribuições, de seus deveres legais, trabalhar com equipe 

multiprofissional da saúde no intuito de preencher lacunas, vendo realmente esta 

mulher, falando, escutando-a e não passando por ela de forma mecânica sendo 

capaz de identificar o incomodo e ou a infelicidade do seu estado atual, orientando 

também a família de que o cuidado com a puérpera, a mulher é tão importante 

quanto os olhares que são direcionados para o bebe após o parto.  Pois a esta 

mulher é imposta, pela sociedade, a se sentir satisfeita, plena e feliz com seu estado 

transitivo de grávida e de mãe. 



 

 

 

29 

Entendo que a humanização deve ser aplicada no cotidiano do profissional de 

enfermagem o que promoverá uma maior interação entre cliente, profissional e 

família, facilitando o rastreio desta gestante o que nos facilitará possíveis detecção 

de distúrbios que possam levar esta gestante a depressão pós-parto. Pós este 

conhecimento fica mais viável traçar estratégias cabíveis e efetivas, assim como 

metas a fim de prevenir ou minimizar os possíveis danos acometidos a esta mulher 

pela depressão pós-parto.    

O Ministério da Saúde (2011), vem com criação da Rede Cegonha com o 

intuito de operacionalizar pelo Sistema Único de Saúde ações de forma amplificada 

incluindo a necessidade de qualificar o cuidado pré-natal, promovendo a articulação 

em rede, sendo vista como uma das ferramentas que pode contribuir para a melhoria 

do acesso e da qualidade na atenção básica para as mulheres, recém-nascidos e 

crianças. O Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) 

preconiza, também, a vinculação e o acompanhamento das gestantes nas unidades 

de saúde, bem como a utilização de procedimentos e adoção de medidas benéficas 

durante o parto e o nascimento (BRASIL, 2012).  

Como forma de prevenção, reforço que o enfermeiro deve ser capacitado e 

exercer suas competências de forma plena, segura e eficaz sem ferir a ética 

profissional e o ser cuidado.  

Deve estar atento aos sinais que possam indicar que esta gestante deixou de 

ser indicativo de baixo risco para alto risco. Para isto deve-se fazer uma busca ativa 

de forma que esta mulher tenha seu histórico conhecido assim como exames 

laboratoriais, alterações placentárias, número de gravidez, abortos, gravidez 

ectópica, hipertensão arterial, diabetes, sífilis, obesidade, miomas, HIV, 

ultrassonografias, exame físico, estado psicológico, levantamento de estado familiar, 

queixa principal. 

 

3.1.2 HUMANIZAR/ACOLHER 

 

Humanizar o atendimento hospitalar tem sido hoje a palavra de ordem para 

discussão, lembrando que neste trabalho essa temática tem link direto com a 

atenção primaria, na atenção básica, levando em consideração este cliente onde 
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muitas das vezes encontram-se acometido por um estado de doença necessitando 

de um atendimento humanizado com qualidade.  

Neste instante nosso olhar é integral e humanizado é para esta mulher, 

quando descobre que está grávida, frágil e sensível na busca de apoio, conselho e 

ser compreendida. Assim entendemos que desde o funcionário da limpeza aos que 

participam ativamente no cuidado deste cliente, todos que participam do processo 

de trabalho em uma unidade básica/ estratégia de saúde família tem como 

responsabilidade e dever a aplicabilidade do acolhimento, tendo este trabalho 

composto por uma equipe multiprofissional, para assistir a esta mulher grávida. 

Promover tarefas e capacitação onde o fluxo de entrada desta unidade não mais 

seja unidirecional (ligada apenas ao médico), fazendo com que toda equipe participe 

da assistência a esta mulher, usuária, cliente. 

Levando em conta que, humanização nada mais é do que qualidade clínica 

dos profissionais, e que envolve um aprimoramento de comportamento cotidiano 

destes, definir este termo que possui sua identidade tão complexa, subjetiva e 

multidimensional se torna difícil. Dicionários da língua portuguesa assim como 

Bonaldi (2007) definem como: ato ou efeito de acolher, recepcionar, atenção, 

consideração, refúgio, abrigo, agasalho, dar/receber acolhida, atender, dar crédito, 

dar ouvidos admitir, aceitar, amparar. (BONALDI,2007) 

Temos de ter como ideia que humanizar está em constante construção, sendo 

este um processo que sofre influências do contexto em que ocorre, só sendo 

promovida e submetida por nós seres humanos. (PINHEIRO, 2006) 

O acolhimento é a peça fundamental ele vai desde a recepção deste paciente 

ao resultado final de cada proposta de tratamento, sem esquecer que a prática 

constante precisa ser motivada para construção de um cuidado preventivo e não 

curativo da depressão pós-parto. 

 Identificamos corretamente o nosso paciente. 

 Usar sempre o nome e o sobrenome do paciente como método de 

identificação. 

 Confirmar sempre no prontuário o registro deste cliente. 

 Chamar e indagar, soletrar ao cliente o seu nome. 

 Melhora constante de abordagem e comunicação entre profissionais 

e/ou clientes. 
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 Troca de informações entre profissionais e equipe.  

 Trabalhar para obter a resolutividade da questão. 

 Valorizar esta mulher e sua gravidez. 

Comunicação eficiente clara, objetiva, utilizando exemplos e linguagem 

simples sempre que possível diante de um procedimento fazendo com que esta 

mulher tenha clareza das instruções a ela passada.  

Utilizar um processo padrão para prescrições, relato de resultado de exames 

e de prescrições. 

Ouvir está grávida, avaliar de fato a queixa principal que ela venha 

apresentar, pesquisar se realmente a queixa é proveniente de doença 

psicossomática ou referida à saúde vital de órgãos que causem problemas a 

gestação assim gerando a uma depressão pós-parto. 

Registros não são apenas os dados de cadastro do paciente mais também 

documentar a assistência prestada, registrar eventos adversos e objetivos 

alcançados, um feedback.  

 

Da Silva (2011), cita Ferreira (2009) em um dos seus trabalhos, reafirmando o 

que muitos outros autores já haviam dito que humanização significa humanizar, 

tornar humano, dar condição humana a alguma ação ou atitude, humana. Também 

quer dizer ser benévolo, afável, tratável. É realizar qualquer ato considerando o ser 

humano como um ser único e complexo, onde estão inerentes o respeito e a 

compaixão para com o outro. 

Toda ação realizada na saúde parte da premissa de saúde. Assim como 

abordar a humanização deixando de lado o conceito de integral do processo saúde-

doença não produz resultado positivo. Partindo deste princípio, embora humanizar 

seja um termo relativamente novo, afirmo que humanizar parte do íntimo, está 

contido, é a essência, é o valore real expresso na integralidade. (OLIVEIRA, 2012) 

Humanizar a assistência em saúde implica em dar lugar tanto à palavra do 

usuário quanto à palavra dos profissionais da saúde, de forma que possam fazer 

parte de uma rede de diálogo, que pense e promova as ações, campanhas, 

programas e políticas assistenciais a partir da dignidade ética da palavra, do 

respeito, do reconhecimento mútuo e da solidariedade, difundindo os benefícios da 

assistência humanizada; pesquisando e levantando pontos críticos e fazendo bom 
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uso dos pontos positivos beneficiando os usuários e os profissionais de saúde; 

divulgar e fortalecer as iniciativas de humanização já existentes; melhorar a 

comunicação e a integração das unidades de saúde com a comunidade de usuários. 

Guiada pelas abordagens defendidas dissertar sobre atenção básica, assim 

como fomentar esta assistência na unidade básica de saúde, faz-se necessário 

termos a clara ideias que esta gestante muita das vezes já se apresenta como um 

cliente adoecido em busca de assistência curativa. Impregnar a sociedade 

culturalmente da importância vital de que o importante é gerar cuidados preventivos 

pautados em promoção de saúde e não no processo de cura deve ser o diferencial 

avanço de políticas de saúde. Porém quanto aos profissionais de saúde ainda 

estamos estigmatizados pela assistência hospitalocêntrica e curativista, sem preparo 

especializado na  assistência preventiva, que promove saúde, resultando em perda 

significativa de tornar a demanda de saúde resolutiva, e evidenciando a curativa, 

deixando de lado a valiosa e oportuna chance de empreender o atendimento 

humanizado aos que realmente precisam dela. (DE ASSIS SIMÕES, 2007). 

Quando falo de humanizar a assistência em saúde coletiva tenho como base 

tornar os serviços resolutivos e de qualidade, tornando direito de todos e não uma 

mendicância, garantindo assim o acesso universal, gratuito e integral, gerando a 

necessidade do usuário de ser responsável pelo processo de trabalho assim como 

toda sociedade: o povo, o governo, o profissional, enfim todo e qualquer cidadão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica evidente que a depressão é um problema de saúde pública tendo 

necessidade de ser vista com um olhar diferenciado por parte dos profissionais de 

enfermagem da saúde e governo em geral, visto que grande parte da população 

desenvolve ou vive com essa patologia que muitas das vezes passa despercebida 

por esses profissionais por falta de preparo e até mesmo negligência. Tendo em 

vista que as mulheres são as mais acometidas por essa patologia, é necessário 

redobrar a atenção a essa mulher principalmente no período de gravidez/puerpério 

afim de minimizar os efeitos devastadores de uma depressão pós parto, torna-se 

imprescindível a detecção precoce por parte desse profissional de enfermagem 

durante todo o processo do atendimento a essa gestante. 

A atenção primária é  de suma importância no tratamento da puérpera, pois 

ela é a porta de entrada, e através dela o enfermeiro estabelece parâmetros e traça 

estratégias devidamente embasadas em seus conhecimentos teóricos e práticos 

para oferecer o cuidado adequado a essa mulher, pois entende-se que o mesmo 

detenha os conhecimentos necessários, a partir do histórico da gestante, e assim, 

poderá identificar possíveis complicações durante essa gestação, o que lhe dará 

vantagem ao elaborar a melhor forma de abordar essa mulher utilizando as 

ferramentas da sistematização da assistência de enfermagem a (SAE). 

No Brasil o enfermeiro da estratégia de saúde da família tem autonomia para 

realizar o pré-natal de baixo risco, no qual, está amparado pela lei do exercício 

profissional de enfermagem nº 7498/86 proporcionando assim o aumento do vínculo 

desse profissional enfermeiro e essa gestante/puérpera, através das trocas de 

informações absorvidas durante o período das consultas realizadas beneficiando 

todo o tratamento dessa mulher, desta forma, a consulta de pré-natal é de suma 

relevância para que ocorra um enfrentamento das mudanças que ocorrem durante 

todo esse período, sendo assim, vale ressaltar que é necessário que esse 

profissional esteja devidamente capacitado para oferecer um cuidado mais favorável. 
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