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RESUMO 

 

A depressão perinatal não é tratada tal qual uma classe diagnóstica segregada: 

trata-se de um quadro depressivo mais intenso e amplo, de maneira que seu 

diagnóstico é dependente de diversos fatores concernentes à duração, aos sintomas 

e à incapacitação, estabelecidos pelo DSM-IV-TR. Diversas pesquisas concluíram a 

predominância da depressão no período pós-parto (DPP) em variações entre 10% e 

20%, sendo possível, em determinadas ocasiões, alcançar o patamar de 40%. A 

ausência de apoio social é tido como um dos aspectos absolutos da depressão pós-

parto, de maneira que este é denominado como a série de recursos disponibilizados 

pelos demais indivíduos. O arcabouço metodológico deste trabalho foi lastreado por 

Vergara (2013). Esta pesquisa foi apresentada como um estudo descritivo, de 

caráter documental, constituindo-se numa pesquisa bibliográfica.  Diante dos 

achados presentes nesta pesquisa, é possível concluir que o apoio social é 

relevante no combate à depressão pós-parto, auxiliando a puérpera a transpor este 

delicado momento de sua vida, no qual deve aprender a se redescobrir e, ao mesmo 

tempo, ser mãe. 

 

Palavras chave: Depressão pós-parto. Psicologia. Rede de apoio. Gestação. 

 

  



ABSTRACT 

 

Perinatal depression is not treated as a segregated diagnostic class: it is a more 

intense and extensive depressive condition, so that its diagnosis is dependent on 

several factors related to duration, symptoms and disability, established by DSM-IV -

TR. Several studies have concluded the prevalence of postpartum depression (PDD) 

in variations between 10% and 20%, and it is possible to reach a level of 40% on 

some occasions. The absence of social support is considered as one of the absolute 

aspects of postpartum depression, so it is termed as the series of resources made 

available by the other individuals. The methodological framework of this work was 

backed by Vergara (2013). This research was presented as a descriptive, 

documentary study constituting a bibliographic research. Given the findings of this 

research, it is possible to conclude that social support is relevant in the fight against 

postpartum depression, helping the puerpera to transpose this delicate moment of 

her life, in which she must learn to rediscover herself and, at the same time, be 

mother. 

 

Keywords: Postpartum depression. Psychology. Support network. Gestation.   
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INTRODUÇÃO 

 

A depressão consiste em um transtorno de natureza mental com elevada 

incidência na população, consistindo em um fator gerador de reclamações 

psiquiátricas com maior representação nas instituições de saúde mental, tal como 

relatam Kessler et al. (2003). De acordo com Keller e Bolland (1998), a depressão 

ocupa a segunda colocação nas motivações de incapacidade do mundo, no final dos 

anos de 2000, de maneira que a incidência predomina nas mulheres, com idades 

entre 20 anos e 40 anos. 

Segundo informações de natureza epidemiológica, em torno de 15% das 

mulheres são acometidas por depressão, em determinado momento da vida, 

enfatizando-se que as puérperas apresentam maior tendência à afetação que as 

demais mulheres, conforme indicam Elgar et al. (2004). Algumas pesquisas visam a 

disponibilização de informações conclusivas a respeito da incompatibilidade da 

prevalência entre  mulheres e homens, todavia, há indícios que aspectos hormonais 

e biológicos, particulares das mulheres, influenciam na sua susceptibilidade 

(NOLEN-HOEKSEMA et al., 2003). 

Tal discrepância na incidência predominante da depressão em mulheres 

também é associada às condições sociais, de forma que há registros de que as 

mães que apresentam maiores índices de depressão caracterizam-se por eventos 

causadores de estresse vinculados à ausência de rede de apoio social, assim como 

às reduzidas condições econômicas e sociais (ROJAS et al., 2010). 

A depressão perinatal não é tratada tal qual uma classe diagnóstica 

segregada: trata-se de um quadro depressivo mais intenso e amplo, de maneira que 

seu diagnóstico é dependente de diversos fatores concernentes à duração, aos 

sintomas e à incapacitação, estabelecidos pelo DSM-IV-TR (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders ou Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, em tradução livre) (APA, 2000). 

Diversas pesquisas concluíram a predominância da depressão no período 

pós-parto (DPP) em variações entre 10% e 20%, sendo possível, em determinadas 

ocasiões, alcançar o patamar de 40%. Estudos comparativos implementados entre 

amostras britânicas e brasileiras resultou na predominância de depressão pós-parto 
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em 16% das brasileiras e 9,9% das britânicas (MATIJASEVICH et al., 2009). A 

depressão pós-parto inicia-se dias ou semanas posteriores ao nascimento da 

criança, sendo caracterizada por um período de ação mais extenso que os demais 

distúrbios, podendo afetar a mãe no puerpério (DSM-IV-TR, 2000). Os sintomas são 

manifestados por sonolência, ausência de apetite, falta de atenção às atividades 

cotidianas, desgaste emocional frequente, desinteresse por atividades outrora 

interessantes, impossibilidade de dormir nos momentos posteriores à amamentação 

e excesso de ansiedade (BOYD et al., 2005). 

Considerando-se as circunstâncias etiológicas de elevada complexidade, 

ausentes informações com maior profundidade, trata-se a depressão pós-parto de 

uma doença vinculada a diversos aspectos sociais, psicológicos e biológicos, de 

forma que históricos individuais ou familiares, gestação não planejada e estado civil 

solteira podem ser fatores determinantes para o acometimento (MARCUS, 2009). 

A ausência de apoio social é tido como um dos aspectos absolutos da 

depressão pós-parto, de maneira que este é denominado como a série de recursos 

disponibilizados pelos demais indivíduos, podendo ser aferido por vias da percepção 

do nível das relações interpessoais em alusão a certas funções, assim como o 

respaldo afetivo, material e emocional (ALVARENGA et al., 2015). 

O apoio social pode ser conceituado como uma rede social, estabelecida tal 

qual o agrupamento de indivíduos com o qual a mãe, no caso da presente pesquisa, 

demanda da manutenção de contato, vínculo social, atenção e auxílios emocional e 

material (BERKMAN; GLASS, 2000). Com vistas a dar ação à referida definição, 

utilizam-se características, tais quais a quantidade de indivíduos com os quais é 

promovido o contato, a intensidade e frequência da convivência, a caracterização 

familiar, a presença do cônjuge, a participação em ações sociais e a inserção em 

grupos religiosos (BOWLING, 2003). 

Face ao exposto, a presente pesquisa tem como objetivo geral a 

demonstração da relevância da rede de apoio social no combate da depressão no 

puerpério. Os objetivos específicos são discorrer a respeito da atuação da psicologia 

no atendimento à depressão pós-parto, caracterizar a depressão e demonstrar as 

implicações da manutenção de uma rede de apoio social. 
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2 METODOLOGIA 

 

 O arcabouço metodológico deste trabalho foi lastreado por Vergara (2013). 

Esta pesquisa foi apresentada como um estudo descritivo, de caráter documental, 

constituindo-se numa pesquisa bibliográfica.   

 Para executar a inclusão de publicações no referencial teórico, foram 

estabelecidos os seguintes critérios: artigos de revistas científicas e capítulos de 

livros; publicações em português e inglês, realizadas entre os anos de 2000 e 2018. 

Efetuou-se uma revisão de literatura, realizada a partir de artigos selecionados, 

tratando sobre temas que abarcam a relevância do apoio social e a depressão no 

puerpério. 

 A pesquisa acerca da temática de interesse foi levantada através da busca de 

literatura científica na internet, por via de pesquisa na biblioteca eletrônica Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), assim como artigos, monografias e dissertações 

alusivas ao tema, com a utilização das seguintes palavras-chave: atendimento 

psicológico, depressão, apoio social, puerpério e pós-parto. 

 O universo da pesquisa é toda a temática em geral da área da psicologia, 

neste caso, são publicações referentes à depressão no puerpério, apoio social e 

condições sociais precárias.  
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3 AUSÊNCIA DE APOIO SOCIAL NO PUERPÉRIO: CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE 

ASSISTÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM A DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

 

 A pesquisa implementada por Cruz, Simões e Faissal-Cury (2005), norteada 

nas evidências coletadas pelo estudo, concluiu que a extensão do apoio social é 

inversamente proporcional à incidência da depressão no período pós-parto. No 

mesmo sentido, concluiu Saraiva (2007), ao relatar que as puérperas, em estado 

depressivo, manifestavam conflitos sociais como fatores representantes ou 

desencadeadores da depressão, com origem em condições sociais precárias. A 

associação entre o relacionamento com o cônjuge e a depressão da mãe é ratificada 

pelos estudos de Moraes et al. (2006), Sierra-Manzano et al. (2002) e Da-Silva et al. 

(1998), quando estes reportam o apontamento do sofrimento materno vinculado à 

pobreza na qual encontravam-se imersas as pesquisadas. 

 É indispensável a manutenção de boas condições sociais para o ser humano,  

de forma que é necessário aplicar investimentos que primem por uma desejável 

qualidade de vida para tal faixa etária, portanto, apontar os quesitos norteadores da 

qualidade de vida para as puérperas, com baixa condição social é uma preocupação 

para os sujeitos da situação e para os profissionais que lidam com as questões 

sociais. 

 De acordo com Neri (2000), a teorização sobre esta temática implica na 

multiplicidade de preceitos e apontamentos, de forma que a qualidade de vida da 

puérpera deve ser vislumbrada, na sociedade em constante movimento, como um 

fator de caráter social e cultural. É importante dar relevância ao concernente à falta 

de cultura e recursos, assim como ressalta-se que a literatura científica a respeito do 

assunto não é extensa, de forma que a inobservância destes fatores podem implicar 

na ocorrência de enfermidades vinculadas à terceira idade (PENNA; SANTO, 2006). 

 Destaca-se a importância da saúde social, que consiste no aprazimento 

tangente aos amigos e a família, a maturidade afetiva e os enlaçamentos sociais. 

Desta feita, é possível dirimir que a qualidade de vida encontra-se intimamente 

concatenada ao âmbito comportamental e ambiental, devido ao fato de abarcar 

diversas áreas da vida do ser humano. 
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 A definição de pobreza deve ser entendida nos âmbitos social, histórico e 

cultural, de forma que não há um sentido particular de pobreza, ou seja, é um 

vocábulo com significado dinâmico. Muitos autores refletiram sobre o conceito de 

pobreza num sentido sociológico e antropológico, sendo eles: Lister (2004), 

Sandroni (2006), Salles e Tuirán (2003), Asselin (2008) e outros.  

Lister (2004) ressalta, acerca da relevância de apontar o conceito, definição e 

medida de pobreza, a seguinte afirmação: o modelo mais genérico é o conceito, o 

qual sustenta a estrutura na qual definições e medidas tomarão desenvolvimento. 

Elementarmente, almeja definir a significância da pobreza, abarcando os que nela 

estão contidos assim como a sociedade em geral. Por outro lado, visando a 

exatidão, há a definição de pobreza, apontando quem é e quem não é pobre. Os 

mecanismos determinadores do nível de pobreza são as medidas. 

Segundo Sandroni, a ideia de pobreza é o:  

 

Estado de carência em que vivem indivíduos ou grupos populacionais, 
impossibilitados, por insuficiência de rendas ou inexistência de bens de 
consumo, de satisfazer suas necessidades básicas de alimentação, 
moradia, vestuário, saúde e educação. O problema está ligado à 
capacidade produtiva da sociedade. (SANDRONI, 2006, p. 661).  

 

A definição de pobreza, com o decurso temporal, sofreu evolução. Tal fato 

teve por consequência acréscimo de complexidade, haja vista que padrões inéditos 

acoplavam-se à definição essencial. Para Asselin (2008), a definição de pobreza 

origina-se na ética social, de modo que é considerada componente da filosofia 

política que investiga a teoria dos arranjos sociais. O mesmo autor afirma que 

considerar e dar importância à pobreza implica em apontar que há uma 

circunstância inaceitável, sofrida por entes da sociedade e tal fato não pode passar 

despercebido. Há, claramente, um vínculo com o sentido de justiça. 

Segundo Salles e Tuirán (2003), uma renda insuficiente caracteriza a 

pobreza: 

Circunstâncias materiais e os contextos políticos em que impedem de 
desenvolver certas capacidades essenciais que lhe permitam ser membro 
de uma comunidade social, econômica e política. Ser pobre, portanto, 
significa não somente carecer das condições mínimas de vida, mas, 
sobretudo carecer dos recursos indispensáveis para exercer os direitos 
elementares e constitutivos de cidadania social. (SALLES & TUIRÁN, p. 65-
74, 2003). 
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O economista britânico Rowntree, desenvolveu um estudo acerca da pobreza 

denominado: “Poverty: A Study of Town Life”, nele, focou nas seguintes 

necessidades básicas do ser humano: alimentação – essencial para a manutenção 

da vida -, o aluguel e itens da natureza dos calçados, vestimentas e combustível, 

fazendo uso de métodos diversos, para que uma cota mínima, em cada item, fosse 

determinada. No primeiro quesito, com o auxílio de profissionais da área de nutrição, 

buscou apontar limites básicos para o ser humano. No concernente aos produtos 

básicos, questionou às pessoas o que elas consideravam como básico, através de 

uma pesquisa qualitativa. Por último, sobre o aluguel de moradias, calculou o valor 

pago pelos inquilinos. (ASSELIN, 2008). 

Silva (2010) afirma: 

 
O entendimento é de que o sistema de produção capitalista, centrado na 
expropriação e na exploração para garantir a mais-valia, e a repartição 
injusta e desigual da renda nacional entre as classes sociais são 
responsáveis pela instituição de um processo excludente, gerador e 
reprodutor da pobreza, entendida enquanto fenômeno estrutural, complexo, 
de natureza multidimensional, relativo, não podendo ser considerado como 
mera insuficiência de renda é também desigualdade na distribuição da 
riqueza socialmente produzida; é não acesso a serviços básicos; à 
informação; ao trabalho e a uma renda digna; é não a participação social e 
política. (SILVA , 2010. P. 78)  

 

 Como destacou Silva (2010) na citação acima, a desigualdade da renda 

nacional brasileira leva ao fenômeno complexo da pobreza, sendo um fator de não 

participação social e política por algumas classes sociais, dito de outra forma, fator 

de exclusão social.  

 Sen (2000) respalda que o crescimento social e econômico de um país está 

vinculado, de modo inexorável, às oportunidades que o Estado que oferece à 

população para o desenvolvimento pessoal e social, contudo, não limita-se apenas à 

satisfação dos direitos sociais básicos (saúde e educação), mas cultura, segurança, 

liberdade e habitação. Observa-se, pois, que a oportunidade estatal de melhoria das 

condições sociais da população consiste, na verdade, em um mecanismo capaz de 

atenuar a incidência da depressão no puerpério, tendo em vista que questões 

alusivas à ausência de apoio social são determinantes para a prevalência da 

depressão nos períodos posteriores ao parto. 
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 O processo de autonomia gera, na mulher, a escolha de ser mãe ou não, 

onde este processo pode ser explicado por Rey (2005) como uma ação contínua 

entre sentidos de subjetividades e interações sociais, onde o sujeito passa por uma 

constante tentativa de se afirmar como tal e desenvolver sua autonomia inserido em 

seu espaço social; no caso, a mulher toma consciência de que a gestação é um 

momento que ela deve se inserir ativamente na dinâmica do gestar. Ser ou não ser 

mãe diz da afirmação dessa mulher como ser social e possui um auto 

direcionamento sobre seus desejos e convicções. Quebrando a lógica 

historicamente formada, de submissão e sistemas hegemonicamente masculinos, 

essa autonomia conquistada através de lutas e reformas políticas, como a Política 

do Parto Humanizado1, Lei Maria da Penha2, Programa Rede Cegonha3 e entre 

outros, traz a grande influência do movimento de ser mãe nos dias atuais. Diante do 

que foi discutido, a questão de se ter autonomia envolve não somente ser mulher, 

mas sim de ser pessoa e se enxergar como tal, perante o contexto social e também 

a sua subjetividade. Como autonomia, entende-se o que Durand e Heidemann 

(2013) trazem para a sua definição, como uma condição de saúde e cidadania, 

visando a sua inter-relação com os indivíduos e o meio, buscando a sua 

independência diante do seu cotidiano, e também no campo geral da política e da 

vida.  

 Desta forma, apesar do caráter da integralidade do SUS, tem-se que as 

barreiras técnicas, organizacionais e relacionais, associadas às práticas de saúde, 

implementadas pelo SUS propicia uma reduzida visibilidade das demandas da 

mulher no puerpério, demonstrando a falta de êxito na prática do acolhimento. 

Assim, manifesta-se a distância entre o desejo institucional de desenvolver e 

especializar o atendimento, otimizando as relações do conhecimento científico e 

técnico às práticas solidárias e éticas e o dia a dia no ambiente de atendimento 

hospitalar. Tal distância demonstra a desconsideração do pós-parto pelas políticas 

públicas da saúde, comparando-se aos demais estágios da gravidez e do puerpério. 

                                                 
1 

 Carneiro (2013) coloca a Política de Parto Humanizado, como uma rede articuladora de 
propostas críticas e estudos sobre a referência de assistência médica ao nascimento, vigente no país.  
2 

 Lei 11.340/06 de 7 de agosto de 2006. Ferreira et al. (2016) caracteriza como uma lei que 
resguarda a proteção contra a violência de gênero, auxiliando no atendimento policial e assistência 
do Ministério Público. 
3 

 Vasconcelos et al. (2014) consideram a Rede Cegonha como um programa de apoio nas 

maternidades em conjunto as equipes de saúde para ampliar as redes de cuidado materno infantil. 
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4 ATUAÇÃO SOCIAL E PSICOLÓGICA NO ATENDIMENTO À DEPRESSÃO PÓS-

PARTO 

 

 De acordo com Bowling (2003), o apoio social define-se tal qual a disposição 

de recursos ao indivíduo demandante, podendo ser aferido através da percepção 

deste indivíduo, no nível através do qual suas relações pessoais dizem respeito a 

certas funções, tais quais apoio material, emocional e afetivo. 

 Uma relevante definição a respeito do apoio social trata-se da rede social, 

conceituada como sendo o agrupamento de indivíduos com os quais as pessoas 

mantém contato ou vínculo de natureza social, assim como os relacionamentos 

sociais que o indivíduo realiza e as propriedades dessas associações (ALVARENGA 

et al., 2013). 

 Com vistas a colocar em prática tal conceito, são empregadas propriedades, 

tais quais a quantidade de indivíduos com os quais ocorre o contato social, a 

frequência da interatividade, a presença de um companheiro, a inserção em 

atividades de natureza social, a composição familiar e a participação voluntária em 

certas atividades. A rede social pode ou não, desta forma, disponibilizar diversas 

formas de apoio, em estágios variados, de maneira que a rede de apoio pode 

demonstrar suas benesses conforme seja capaz de satisfazer as necessidades dos 

indivíduos; assim, a rede social trata-se da maneira através da qual é definida a 

estrutura social e sua capacidade de oferecer apoio (ALVARENGA et al., 2013). 

 Segundo Bowling (2003), assim como Alexander e Boutin-Foster (2006), 

diversas dimensões funcionais, no âmbito do apoio social, podem ser apresentadas. 

As demonstrações afetivas e de empatia encontram-se associadas ao apoio 

emocional; o apoio afetivo diz respeito às manifestações de afeto físicas e a 

interação social positiva vincula-se à presença de uma pessoa, com a qual seja 

possível realizar atividades agradáveis. O apoio da informação concerne às 

informações que o indivíduo capta da rede, empregando-as na resolução de 

problemas. 

 A definição de uma satisfatória qualidade de vida, com vistas a combater a 

depressão, no puerpério, pode dispor de diversos conceitos, fato que se deve aos 

fatores limitantes que surgem em tal fase da existência. Entretanto, diante do que se 
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percebeu após constatações obtidas no decorrer do estágio, objeto deste relatório, 

concernem à saúde e as boas relações com a família são de destacada relevância, 

pois tais fatores depreendem independência e autonomia: a carência de saúde, na 

velhice, significa a perca da liberdade, devido à dependência de cuidados de outrem 

(SALGADO, 2002). 

 De acordo com Gao et al. (2009), a Depressão pós-parto encontra-se 

associada à ausência de apoio social, a preferência dos sogros por determinado 

sexo da criança e por ausência de contribuição do companheiro nos procedimentos 

cotidianos. Lau e Wong (2008) relatam que é possível perceber que a demanda do 

apoio social manifesta-se, predominantemente, entre 18 e 32 semanas de gestação 

e seis semanas após o parto, ao passo que Lee et al. (2004) afirmam que são 

fatores associados o histórico de depressão, a qualidade da relação conjugal, os 

eventos ocorridos na gestação, a ausência de apoio social, com ênfase para os 

sintomas de depressão presentes no último trimestre da gestação, assim como 

também há interferência da qualidade da comunicação com  sogra. 

 Leug et al. (2005) afirma que idade, situações estressantes ao lidar com o 

bebê e no decurso da gestação, ausência de apoio social na gravidez e no pós-parto 

e sintomas da depressão na gestação são fatores que indicam depressão pós-parto. 

Dindar e Erdogan (2007) relatam que além da falta de apoio social, manifestam-se 

os seguintes fatores, na incidência da depressão pós-parto: más relações com a 

sogra, qualidade de vida conjugal comprometida, insatisfação com as relações 

sexuais, sexo do bebê, perda anterior do bebê, tabagismo, problemas financeiros e 

histórico psiquiátrico. 

 Fatores como ausência de apoio social, histórico psiquiátrico, falta de diálogo 

com amigos e/ou parentes ou a ausência destes, desconhecimento com os cuidados 

com o bebê, modalidade do parto, ausência de planejamento da gestação, nível de 

instrução do esposo e natureza da ocupação da mãe são aspectos que, segundo 

Ege et al. (2008), estabelecem a depressão pós-parto. 

 Neste mesmo contexto, seguem os achados de Kirpinar et al. (2010), ao 

reportarem que a ausência de rede de apoio, o histórico psiquiátrico, a qualidade do 

pré-natal e das relações conjugais são determinantes para a ocorrência de 

depressão pós-parto. Ozhasparan et al. (2011) afirmam que a depressão pós-parto 
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decorre de ausência de rede de apoio na gestação, histórico de depressão, 

qualidade das relações com o companheiro e planejamento da gestação, partindo 

para o mesmo sentido as conclusões de Yagmur e Ulokoca (2010, ao relatarem que 

o apoio social, a qualidade da relação com o companheiro, a saúde do bebê e o 

nível de instrução educacional do esposo são importantes para a não incidência da 

depressão pós-parto. 

 Considerando-se a depressão pós-parto, é necessário ter em vista os dados 

epidemiológicos, norteados pela literatura, os quais apontam a relevância da 

apreciação precoce da depressão, no decorrer da gestação. Diagnosticado o quadro 

de depressão da gestante ou puérpera, é necessário ter em vista a promoção de 

intervenções, com vistas a, essencialmente, dar-lhe apoio neste relevante momento 

de transição.  

 Nesta realidade, o saber a respeito dos fatores multifacetados dos transtornos 

afetivos e psíquicos da mãe, posteriormente ao nascimento da criança, demonstra a 

possibilidade da promoção de intervenções de caráter multidisciplinar, assim que 

sejam apontados os sintomas (SARAIVA; VIEIRA; COUTINHO, 2007). 

 Segundo a consulta da literatura, evidencia-se que a depressão acomete 

mulheres no puerpério, com associação de sintomas psicológicos, sociais e 

biológicos, vinculados a eventos estressantes, com prevalência entre 10% e 40%; tal 

realidade demonstra que a depressão puerperal trata-se de uma enfermidade que 

compromete a saúde da mulher, ocorrendo implicações no que diz respeito à 

interação social entre bebê, mãe e familiares. 

 Tais circunstâncias demandam de uma abordagem na seara dos programas 

da saúde pública de mulher. 

 Desta forma, mudanças de humor, no puerpério, demandam do estudo, no 

âmbito das características subjetivas da depressão pós-parto, na concernência da 

compreensão global feminina, sendo necessário distanciar-se da patologização e da 

padronização de tal modalidade de depressão (ARRAIS, 2015). 

 Relatam Bowling (2003) e Boutin-Foster e Alexander (2006) que existe uma 

multidisciplinaridade dimensional funcional do apoio social a ser apresentada. Tal 

apoio encontra-se vinculado à recepção de manifestações afetivas positivas e 



17 

empatia, sendo necessário o encorajamento e os sentimentos de interesse, escuta, 

afeto, estima, confiança, amor e carinho.  

 Efetivamente, o apoio alude às demonstrações de afeto físico. A interação 

social de natureza positiva encontra-se ligada aos abraços, como exemplo mais 

comum, ao passo que a interação social positiva é norteada pela presença de uma 

companhia para realizar-se atos confortáveis. O apoio relativo às informações 

consiste nas informações provenientes da rede, possibilitando o seu emprego para a 

resolução de impasses. É possível aferir por vias da recepção de conselhos, 

informações, diretrizes e sugestões. Finalmente, o apoio instrumental diz respeito à 

concessão de recursos materiais e serviços práticos, como o auxílio nas tarefas 

domésticas ou no respaldo financeiro. 

 Relatam Merighi, Gonçalves e Rodrigues (2006) que o puerpério ocasiona 

alterações endógenas e exógenas na mulher, caracterizando-se tal qual um 

momento que contém diversas sensações e sentimentos, sendo uma experiência de 

grande relevância no período gravídico puerperal. No âmbito biológico, o organismo 

feminino é exposto a diversas alterações sistêmicas e locais, as quais permanecerão 

posteriormente ao parto. No campo social, a gestação e o nascimento delineiam um 

papel inédito à mulher, passando, por vezes, a renunciar às suas funções 

profissionais e sociais. 

 As referidas alterações ocasionam uma notável vulnerabilidade psicológica, 

época na qual a criança não mais é idealizada e materializa-se como um ser diverso 

da mãe, não sendo incomum o surgimento de quadros depressivos (BRASIL, 2005). 

 Circunstâncias depressivas ocorrem entre 50% e 70% das puérperas, 

manifestando-se, em geral, no 3º dia posterior ao parto, com extensão média de 14 

dias. Tal depressão é caracterizada pela fragilidade, alteração de humor, 

hiperemotividade, ausência de autoconfiança e sensação de incapacidade; entre 

10% e 15% das puérperas são vitimadas por uma modalidade diversa de depressão, 

a qual apresenta-se por vias de sintomas relacionais à alterações do sono e do 

apetite, carência energética, rejeição do recém-nascido, sensação de inadequação, 

ideias suicidas, pensamentos na morte, culpa excessiva e desvalia (REIS, 2012). 

 É comum ocorrerem alterações nas circunstâncias do dia a dia, das 

responsabilidades e das rotinas da mulher, de maneira que tais mudanças são 
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apresentadas tais quais circunstâncias de desarmonia e crise temporárias, 

decorrência dos hábitos pessoais e da rotina, reportam Salim, Araújo e Gualda 

(2010). 

 As tarefas domésticas hodiernas da mulher são intensificadas, devido à 

sobreposição das atividades do recém-nascido, de forma que é natural a 

responsabilidade da maternidade trazer à tona sentimentos de insegurança, 

ausência de liberdade, exaustão e sobrecarga (SARAIVA; COUTINHO, 2008). 

 A atenção relativa ao recém-nascido, somada às alterações psíquicas e 

físicas presentes na puérpera implicam em dificuldades no cotidiano e consistem em 

um fator desgastante para a família. No período puerperal, havendo outros filhos, é 

possível o surgimento de ciúmes, no núcleo da família, de maneira que o sentimento 

de medo de abandono e de traição pode aflorar nos filhos com mais idade, 

manifestando-se por vias da agressividade, sendo necessário promover 

readaptações nas relações familiares (MARTINS; SIQUEIRA; BARBOSA, 2008). 

 Observa-se, pois, a relevância da rede de apoio, com vistas a atenuar tais 

sintomas, não só na puérpera, mas no ambiente familiar. 

 A prestação de uma rede de apoio de qualidade à puérpera tem início com um 

adequado pré-natal, de maneira que a satisfatória prestação da assistência à 

gestante é realizada, é possível ocorrer o puerpério de forma natural, levando a 

mulher a sentir-se adaptada para a prática das novas funções. A gestação, o parto e 

o cuidado com o recém-nascido pode consistir em um fator contributivo para o 

desenvolvimento pessoal e emocional, assim como pode resultar em conflitos, tais 

quais a cessação de funções e vínculos, o desenvolvimento pessoal e emocional e, 

consequentemente, a instauração de um quadro depressivo, relatam Merighi, 

Gonçalves e Rodrigues (2006).  

 Estas circunstâncias demandam da atenção integral, capaz de considerar as 

demandas culturais, sociais, emocionais e intelectuais, não considerando-se 

segregadamente o âmbito biológico. Posteriormente ao parto, a mulher encontra-se 

sensível à integralidade da atenção disponibilizada no transcurso da gestação, 

sendo tal atenção direcionada ao recém-nascido. Outrossim, no decorrer do 

concernido período, há a personificação da dependência da mãe, sendo necessário 
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o suporte dos profissionais de saúde, dos familiares e dos amigos, caracterizando o 

suporte, relatam Barbosa et al. (2005). 

 Desta forma, tem-se que a rede de apoio consiste no objetivo de conectar 

pontos, visando-se à formação de uma teia, abarcando relações de permuta, que 

significam estabelecimentos mútuos e enlaces de dependência recíproca. Desta 

maneira, o respaldo social proporcionado pelas redes dizem respeito ao mecanismo 

de mútuo auxílio, o qual demonstra-se claramente na força e integração de uma 

determinada rede, havendo, assim, a disponibilização de fatores positivos, tais quais 

o fornecimento de ajuda, nas ocasiões críticas e no compartilhamento de 

informações (REIS, 2013). 

 É possível a ocorrência de relações sociais de fulcro religioso, profissional, de 

companheirismo, de amizade, conjugal e familiar, de forma que a rede social 

caracteriza-se tal qual o supedâneo em momentos conflituosos e difíceis. Há 

unanimidade na literatura, segundo Gonçalves et al. (2011), ao relatarem que são 

relevantes das interações sociais, o apoio social e a rede social para a saúde mental 

e física dos indivíduos, caracterizando-se estes aspectos como promotores e 

protetores da saúde. 

 A demanda de promover cuidados adequados ao filho impulsiona a puérpera 

a almejar experiências diversas com membros da família, amigos e vizinhos, de 

forma que tal relação social é permissiva à puérpera a constituição de definições 

voltadas ao desenvolvimento de suas ações na qualidade de mãe, afirmam Martins, 

Siqueira e Barbosa (2008). 

 Nesta realidade, a inserção dos profissionais da psicologia na rede de apoio 

da puérpera consiste em uma prática notavelmente benéfica, considerando-se a 

construção de uma associação entre cliente e profissional ocasiona a possibilidade 

de expansão da liberdade feminina. Desta forma, a presença de boas informações 

significa saber lidar melhor com os impasses do puerpério, sendo a assistência 

profissional responsável por considerar os fatores psicológicos, emocionais, físicos e 

biológicos (REIS, 2013).  
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5 A RELEVÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DA REDE DE APOIO SOCIAL 

 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e com o Ministério 

da Saúde brasileiro, deve ser realizado o aleitamento materno até os seus meses, 

de maneira que faz-se necessária a adequada divulgação dos benefícios deste 

proceder para que haja êxito no cumprimento do referido prazo. Entretanto, tem-se 

que em torno de 60% das mulheres não estão cientes a respeito destas 

informações. Aproximadamente 43% das mulheres realizavam aleitamento parcial e 

27% promoviam aleitamento com leite artificial (MANENTE et al., 2016).  

 De acordo com Bernardi et al. (2009), ocorreu uma redução do índice de 

aleitamento exclusivo no decorrer dos primeiros meses do bebê, apontando-se o 

percentual de 30% de mães que realizam o aleitamento materno exclusivo até o 

sexto mês.  

 A respeito da saúde emocional da mãe, no período gravídico-puerperal, 

registra-se que a sua inserção em grupos informativos, com vistas a dar suporte à 

maternidade, resumiu-se ao período da gestação, representando 53% das mulheres 

pesquisadas, com diminuição para 13% no período posterior ao parto (MANENTE et 

al., 2016). 

 Segundo a Manente et al. (2016), no que concerne à conjugalidade, 77% 

relataram que seus companheiros dedicam-se às mulheres e 90% apresentam 

satisfação com a comunicação entre si, de forma que as pesquisadas acreditam, no 

percentual de 77%, que o parceiro é colaborador nas tarefas domésticas referentes 

ao bebê. Compreende-se que esta rede de apoio pode ser suplementada por vias de 

suportes oriundos de fontes diversas, tais quais a família ou profissionais. Segundo 

Manente et al. (2016), as mulheres sentem-se apoio por parte do companheiro 

(96%), pelos próprios pais (66%) e pelos demais componentes da família (40%). 

 Matos e Magalhães relatam que a convivência conjugal é comprometida com 

o nascimento dos filhos, evento originário da redução da comunicação entre o casal, 

pela procura do momento no qual deverá ser promovida a gestação ou pela 

intensificação das responsabilidades com o nascimento do filho (MATOS; 

MAGALHÃES, 2014). 
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 Os direitos essenciais da mulher que exerce atividade laboral encontram-se 

inseridos no manual do Ministério da Saúde, o qual demonstra o respaldo do 

aleitamento pelo período de seis meses para as mães contempladas com contrato 

formalizado de trabalho, determinando horários para amamentação do bebê, até que 

encontrem-se completos os seis meses (BRASIL, 2010). 

 Mesmo considerando-se os efeitos positivos das políticas materno-infantil no 

Brasil, por vias da lei de ampliação do período de licença maternidade (Lei n° 

11.770/2008), tal benefício não satisfaz, integralmente, a predominância das 

mulheres trabalhadoras, não consistindo em uma realidade, de forma que em torno 

de 70% das mães afirmam não receber apoio no ambiente laboral; 90% das 

mulheres, todavia, informa que há intenção de retorno ao trabalho, 83% das 

pesquisadas informa que o empecilho predominante para voltar ao trabalho é 

distanciar-se do filho (MANENTE et al., 2016). 

 É possível observar que, ao longo da história, a gestante, em condição 

depressiva, é tida como indivíduo hipossuficiente socialmente, visto que não havia 

ato legislativo que os resguardassem, devido à carência de políticas de saúde que 

promovessem o respeito à tal segmento, resultando em exploração e abandono, 

desprovidas de proteção jurídica, apesar da criação de instituições para acompanhar 

o puerpério. Nesta realidade, demonstra-se que é urgente a construção de redes de 

apoio à mulher no puerpério, sendo necessário que o governo, por vias de 

programas de saúde pública, promova a proteção às mulheres nestas 

circunstâncias. 

 Considerando-se o apoio social tal qual um processo no qual constam 

consequências positivas para os receptores e para os emanadores, é possível 

compreender que é possível a contribuição para que a puérpera adapte-se às novas 

circunstâncias, no concernente ao cuidado com o recém-nascido e às atividades 

cotidianas, assim como a conservação da integridade mental e física. É possível que 

o apoio social reduza a possibilidade do acometimento por depressão pós-parto 

(KIM et al., 2017). 

 Nesta realidade, é disponibilizado ao psicólogo a contribuição, no sentido de 

promover a inserção de indivíduo da rede de apoio da puérpera nos seus cuidados 

do dia a dia, possibilitando a participação familiar de maneira ampla. Assim, é 
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importante que tal atenção seja caracterizada pela irrestrição aos procederes de 

natureza clínica. É necessário que sua abrangência seja relativa a um grupo de 

atividades, com ênfase para a criação e manutenção de vínculo, acolhimento, 

promoção da saúde e concessão da autonomia (DUARTE et al., 2013).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 O puerpério consiste no período posterior ao parto, tendo início quando ocorre 

o nascimento  e encerra-se quando os órgãos reprodutores da mulher voltam ao seu 

normal estado de funcionamento. Geralmente, o tempo empregado com o retorno do 

corpo às circunstâncias pré-gravídicas chega ao término entre 3 e 6 meses. Todavia, 

apresenta-se como equivocada a ideia de que as condições psicológicas da mulher 

retornarão às circunstâncias normais neste mesmo período, sendo necessários 

entre 12 e 24 meses para que a referida normalidade volte a estabelecer-se. 

 Comumente, a puérpera lida com os fatores alusivos ao aleitamento, às 

condições do bebê (fome, limpeza, dores e cuidados em geral) e de aspectos 

diversos, os quais são desconhecidos para a nova mãe. Some-se a isto as 

demandas domésticas e profissionais, havendo alteração não só das condições 

físicas, mas das responsabilidades, as quais devem ser enfrentadas com a privação 

de sono e, por vezes, pela fome, diante da falta de tempo para alimentar-se. 

 Face ao exposto, diante do aporte teórico presente nesta pesquisa, tem-se 

que o apoio social é extremamente relevante no período puerperal, sendo 

necessário que o companheiro, a família e os amigos disponibilizem o apoio social, 

tendo em vista que não é exclusiva responsabilidade da mãe promover a 

integralidade dos cuidados com o bebê: cabe ao pai assumir a mesma 

responsabilidade, de forma que o apoio do parceiro é essencial para que a mãe não 

seja acometida pela depressão pós-parto. 

 O apoio social também manifesta-se na presença dos familiares, não só nas 

tarefas domésticas, mas no diálogo, na comunicação, na presença física e 

emocional. Entretanto, são patológicas intervenções nas quais os familiares tentam 

instruir o ato de ser mãe, causando distanciamento entre a puérpera e os familiares. 

 Diante dos achados presentes nesta pesquisa, é possível concluir que o apoio 

social é relevante no combate à depressão pós-parto, auxiliando a puérpera a 

transpor este delicado momento de sua vida, no qual deve aprender a se redescobrir 

e, ao mesmo tempo, ser mãe. 
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