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Aos dez dias do mês de julho de 2018 às 17 horas, apresentou-se o parecer da 
monografia de Isabella Veloso e Souza Coelho, intitulada “ O SUPORTE SOCIAL DA 
MULHER NO PUERPÉRIO E SUA RELAÇÃO COM A DEPRESSÃO PÓS-PARTO”. 
Como orientadora da referida Monografia, o (a) Profa. Dra. Priscila Pires Alves, registra 
a Banca Avaliadora e parecerista composta por: Profa. Ms Edneusa Lima Silva e Prof. 
Dr. Ricardo Sparapan Pena. Após leitura e avaliação, os pareceristas consideraram  o 
trabalho APROVADO com nota 10,0 (dez). Com o seguinte parecer:  

O trabalho aborda o tema do apoio social no combate à depressão no puerpério, caracterizando 

bem o assunto, fazendo uma exploração bibliográfica relevante e trazendo críticas importantes, 

como por exemplo, o papel das políticas públicas de saúde nesse processo - as dificuldades no 

âmbito da articulação do acolhimento e do cuidado. Ao apesentar o tema, o liga às questões que 

o constituem, argumentando sobre a necessidade das redes de apoio como transformadoras de 

certa compreensão sobre o puerpério, dando visibilidade aos elementos físicos, sociais e 

familiares que estão em jogo tanto na produção como nas estratégias de cuidado à depressão. 

Aborda também neste conjunto de aspectos, a atuação da psicologia, tanto informacional como 

acolhedora, localizando-a como acompanhante do processo de expansão da liberdade feminina, 

como nas palavras da autora. Por seu potencial elucidativo e clara argumentação teórica, o 

trabalho recebe nota máxima. 
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