
 0 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA E ENFERMAGEM  
 
 
 
 
 
 

DANIELLE RODRIGUES DE FREITAS 
 
 
 
 
 

A ABORDAGEM DO ENFERMEIRO DE ALOJAMENTO CONJUNTO SOBRE 
DEPRESSÃO PÓS-PARTO ÀS PUÉRPERAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2011 



 1 

 
DANIELLE RODRIGUES DE FREITAS 

 

 

 

 

A ABORDAGEM DO ENFERMEIRO DE ALOJAMENTO CONJUNTO SOBRE 
DEPRESSÃO PÓS-PARTO ÀS PUÉRPERAS 

 

 

 

 

 
Trabalho apresentado ao Curso de 
Graduação e Licenciatura e 
Enfermagem da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense, como um requisito 
parcial para a obtenção do Título de 
Enfermeiro e Licenciado em 
Enfermagem.  

 

 

Orientadora: Profª Ms Bianca Dargam Gomes Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2011 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F 866    Freitas,  Danielle Rodrigues de. 

 A abordagem do enfermeiro de alojamento conjunto 
sobre depressão pós-parto às puérperas / Danielle Rodrigues 
de Freitas. – Niterói: [s.n.], 2011.     

62 f.  
 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2011. 

Orientador: Profª. Bianca Dargam Gomes Vieira.  
 

1.  Saúde materno-infantil. 2. Depressão pós-parto. 3. 
Alojamento conjunto. 4. Cuidados de enfermagem. 5. 
Enfermeiras e enfermeiros. I. Título.                                                                
         CDD 618.24 



 2 

DANIELLE RODRIGUES DE FREITAS 

 

 

 

A ABORDAGEM DO ENFERMEIRO DE ALOJAMENTO CONJUNTO SOBRE 
DEPRESSÃO PÓS-PARTO ÀS PUÉRPERAS 

 

 
Trabalho apresentado ao Curso de 
Graduação e Licenciatura e 
Enfermagem da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense, como um requisito 
parcial para a obtenção do Título de 
Enfermeiro e Licenciado em 
Enfermagem.  

 
 

Aprovada em ___ de _________ de 2011 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

____________________________________________________________ 

Profª Ms. Bianca Dargan Gomes Vieira (Orientadora) 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 
____________________________________________________________ 

Profª Drª Ana Karine Ramos Brum - 1º examinadora 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 
____________________________________________________________ 

Profª Ms. Diva Cristina Morett Romano Leão - 2º examinadora 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 

Dedico este trabalho primeiramente a 
Deus, pois me permitiu ter as 
condições necessárias para seguir este 
caminho até aqui: aos meus pais Valéria 
e Luís pois se hoje estou aqui é graças 
ao esforço deles, que sempre 
estiveram dispostos a me entender e 
compreender, além de me ensinarem os 
verdadeiros valores que importam na 
vida: o amor, respeito, a confiança e a 
responsabilidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

AGRADECIMENTOS 
 

Hoje mais um ciclo da minha vida se encerra e um novo se inicia. E durante 

todo esse caminho, até que eu alcançasse essa vitória, muitas pessoas me ajudaram e 

merecem o meu agradecimento. 

Agradeço primeiramente a Deus que me permitiu estar viva para realizar este 

sonho, me deu saúde e força para acreditar que seria possível, pois sem ele eu nada seria. 

Aos meus ótimos pais Valéria Rodrigues e Luiz Carlos, que desde que eu nasci 

não medem esforços para permitir que eu alcance todos os meus objetivos. Eles, que 

mesmo nas horas mais complicadas, me traziam palavras de amor, carinho e 

confiança.  

Foram eles que me ensinaram, e ainda ensinam, os valores importantes para 

uma vida plena, sendo eles: o amor, carinho, respeito, confiança e a força da união de 

uma família. 

Aos meus tios Naíra e Nilton que sempre deram apoio a mim e aos meus pais 

também, e sempre confiaram na minha capacidade. 

Ao meu namorado e amigo Maicon Oliveira que sempre acreditou em mim e 

esteve, e estará sempre, disposto a me ouvir e  incentivar a alcançar os meus sonhos. 

Aos meus queridos amigos Daniel Sousa, Fernanda Faria, Ana Paula Levi, Laís 

Santana e Érica Cristina, pois juntos passamos por muitas noites sem dormir, muitas 

alegrias em cada vitória nossa, ao longo da nossa vida acadêmica. E também por 

acreditarem em mim, mesmo quando não o tinham porque fazer. 

 Agradeço a toda equipe da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC/UFF), em especial ao Evandro e ao Marcelo pela paciência em resolver todos 

os meus problemas. 

A Professora Ms Diva Cristina Morretti Leão, pois este trabalho se iniciou junto a 

ela. A Professora Ms Liliane Faria e Profª Drª Ana Karine Ramos Brum, pois são 

exemplos de enfermeiras em que eu me espelho para ser. 

E a minha maravilhosa Orientadora Profa Ms Bianca Dargam Gomes Viera, que 

me acolheu com todo o carinho e respeito, e me ajudou a encontrar o meu caminho. 

E para finalizar agradeço a todos que cruzaram o meu caminho nessa jornada, 

aos colegas, professores e funcionários da EEAAC/UFF.  

 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, 
mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito 
que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra 
cinzenta que não conhece vitória nem derrota.” 

Theodore Roosevelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/theodore_roosevelt/�


 6 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
Este estudo trata da abordagem do enfermeiro atuante no alojamento conjunto 
referente às orientações sobre depressão pós-parto as puérperas. Pois o 
desenvolvimento de transtornos psiquiátricos é um evento comum em mulheres 
no período reprodutivo. A mulher durante a gestação passa por diversos 
períodos de transformações, não só físicas, como também na sua auto-estima, 
transformações essas que alteram seu estado psicológico, podendo 
desencadear um quadro depressivo. No desenvolvimento do ciclo gravídico-
puerperal a depressão é uma condição freqüente cujo tratamento clínico é 
complexo, devido à dificuldade de se estabelecer o diagnóstico, pois os limites 
entre o fisiológico e o patológico são muito estreitos. E por esta razão este 
estudo teve por objetivos: Conhecer o entendimento dos enfermeiros do 
alojamento conjunto sobre depressão pós-parto; Identificar a percepção desses 
enfermeiros relativa à importância das orientações sobre depressão pós-parto 
às puérperas; E propor um protocolo para a assistência de enfermagem em 
alojamento conjunto às puérperas. Este é um estudo qualitativo de caráter 
descritivo-exploratório. A coleta de dados ocorreu no Alojamento conjunto da 
Maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 
Fluminense (HUAP/UFF), durante os meses de outubro a novembro de 2011. 
O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada. Os 
participantes da pesquisa foram cinco (5) enfermeiros do alojamento conjunto. 
Para a análise das entrevistas, a modalidade utilizada foi de análise temática, 
que resultou no surgimento de três (3) categorias: Entendimento do enfermeiro 
referente à depressão pós-parto; Percepção da importância das orientações 
sobre depressão pós-parto; Abordagem correta das orientações sobre 
depressão pós-parto. Ao final deste estudo foi possível concluir que o puérperio 
é uma área ainda pouco explorada pelo enfermeiro, e no que refere a 
depressão pós-parto. Os profissionais  possuem dificuldades de elaborar uma 
assistência adequada para as puérperas, devido a falta de experiência e de 
conhecimento sobre a temática abordada. O que demonstrou a importância e 
necessidade da elaboração do protocolo de enfermagem para subsidiar a 
assistência desses profissionais. 
Palavra- chave: Depressão pós-parto, Alojamento conjunto, Assistência de 
enfermagem. 
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ABSTRACT 
 
This study deal with te approach of the nurse active en rooming related 
guidelines on postpartum depression the postpartum women. For the 
development of psychiatric disorders is a common event in women during the 
reproductive period. The woman during pregnancy through the various periods 
of transformation, not only physical but also in their self-esteem, these 
changes alter the psychological state, could trigger a depression. In the 
development of pregnancy and puerperium, depression isa common condition 
whose medical treatment is complex, due to the difficulty in establishing the 
diagnosis, since the boundaries between the physiological and pathological are 
very narrow. And for this reason this study aimed to: Meet the understanding 
of the rooming nurses on postpartum depression; Identify the 
perception of nurses on the importance of guidance on postpartum depression 
the postpartum women; And propose a protocol for nursing care in 
rooming postpartum women. Is a qualitative study was a descriptive and 
exploratory. Data collection occurred in rooming of the maternity on Academic 
Hospital Antônio Pedro the Federal University Fluminense. The data collection 
instrument was a semi-structured interview. Survey 
participants were five (5) nurses on the rooming. For the analysis of the 
interviews the mode used was thematic analysis, resulting in the 
birth order of three (3) categories. At the end of this study it was concluded that 
the puerperium is an area little explored by nurses, and which refers 
to postpartum depression, the professionals have difficulties to develop a 
appropriate assistance to the postpartum women, due to lack of experience 
and knowledge about the theme. What has demonstrated the importance and 
necessity of preparing the nursing protocol to support the assistance of these 
professionals.  
 
Key-words: Postpartum depression, Rooming, Nursing care. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A mulher possui três fases críticas durante seu ciclo vital, que são: a 

adolescência, a gestação e o climatério. Estas fases biológicas são marcadas por 

mudanças metabólicas e hormonais complexas e possuem como consequência 

alterações interpessoais e psíquicas. (AZEVEDO e ARRAIS, 2006)  

A gestação é um fenômeno fisiológico e especial na vida da mulher e 

como tal, desenvolve-se em um contexto social e cultural que influência e 

determina a sua evolução e a sua ocorrência.  

A mulher durante a gestação passa por períodos de transformações, não 

só físicas, como também na sua autoestima, transformações essas que alteram 

seu estado psicológico e socioeconômico, podendo com isso desencadear um 

quadro de depressão.  

O desenvolvimento de transtornos psiquiátricos é um evento comum em 

mulheres no período reprodutivo.  

Segundo Azevedo e Arrais (2006), após o nascimento de um filho, a 

maioria das mulheres experimentam sentimentos contraditórios com a 

maternidade idealizada culturalmente. E desta forma, estabelece-se um conflito 

e instaura-se um sofrimento psíquico que pode configurar como uma base para 

a depressão pós-parto (DPP). 

Atualmente os aspectos emocionais da gestação e do puerpério são 

amplamente conhecidos e convergem a idéia que este é um período de 

grandes transformações psíquicas, decorrente de uma transição existencial 

muito importante.  

No desenvolvimento do ciclo gravídico-puerperal a depressão é uma 

condição freqüente cujo tratamento clínico é complexo, devido à dificuldade de 
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se estabelecer o diagnóstico, pois os limites entre o fisiológico e o patológico 

são muito estreitos.  

A depressão inclui alterações de humor, cognitivas, psicomotoras e 

vegetativas. E devido a sua alta prevalência, 17,1% da população de acordo 

com estudos americanos, segundo Cruz, Simões e Cury (2006), atualmente é 

tida como um importante problema de saúde pública. 

A depressão comumente associada ao nascimento de um bebê refere-

se a um conjunto de sinais e sintomas que se iniciam geralmente entre a quarta 

e oitava semana após o parto. Esses sinais e sintomas incluem irritabilidade, 

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

motivação, desinteresse sexual, transtornos alimentares e do sono, a sensação 

de ser incapaz de lidar com novas situações, bem como queixas 

psicossomáticas.  

 A combinação de fatores obstétricos, sociais, biológicos e psicológicos 

pode trazer situações de risco para a depressão pós-parto. E estudos atuais 

evidenciam que a ocorrência de depressão pós-parto está associada também 

ao pouco suporte oferecido pelo companheiro ou de outras pessoas da família 

que a mãe mantém um relacionamento próximo. (SILVA et al, 2010) 

 No Brasil um estudo realizado em Pelotas no Rio Grande do Sul em 

2007, com 410 puérperas, destacou uma prevalência de 19,1% de DPP. 

(RUSCHIN et al, 2007) 

De acordo com Júnior, Silveira e Gualda (2009) as manifestações 

psíquicas mais comuns em mulheres no pós-parto são: baby blues ou tristeza 

materna, a depressão e a psicose puerperais. Porém a relação de 

sobreposição entre esses quadros não estão claramente definidas.  

 Segundo o Ministério da Saúde (2006, p.78), as condutas dos profissionais 

de saúde baseadas somente nos aspectos físicos não são suficiente. Sendo 

necessário potencializá-las, especialmente para que estes profissionais 

compreendam os processos psicológicos que permeiam o período grávido-

puerperal, ou seja, é necessário que o enfermeiro durante sua assistência aborde 

a mulher em seu todo, e considere sua história de vida, seus sentimentos e o 

ambiente em que esta vive, estabelecendo desta forma uma relação aproximada, 

que valorize a individualidade e unicidade de cada mulher. 
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  Portanto, durante o desenvolvimento do Curso de Graduação de 

Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa/Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF), mais precisamente 

durante o Ensino Teórico-Prático (ETP) da disciplina de Enfermagem em 

Saúde da Mulher II, percebi que dentre todas as orientações que as gestantes 

e as puérperas recebiam dos enfermeiros, tanto no pré-natal quanto no pós-

parto, havia um tema que não se abordava, referente à saúde mental, 

especificamente a depressão pós-parto.  

 Entendia que algumas delas poderiam desenvolver uma depressão 

puerperal e não saberiam, elas e seus familiares, como identificar ou agir 

diante desta situação.  

  Devido ao observado, este assunto começou a inquietar-me, e passei a 

buscar o porquê de os enfermeiros não abordarem esta temática durante suas 

orientações, principalmente no puerpério, tendo eles o papel de educador em 

saúde e o entendimento da importância deste saber. 

 Para tanto o objeto do estudo versa sobre a abordagem do enfermeiro 

de alojamento conjunto sobre depressão pós-parto às puérperas. 

  As questões norteadoras levantadas apontam para: 

 Qual o entendimento dos enfermeiros do alojamento conjunto sobre 

depressão pós-parto? 

 Qual à percepção desses enfermeiros relativa à importância das 

orientações sobre depressão pós-parto às puérperas? 

 Como deve ser a abordagem correta desse enfermeiro sobre 

depressão pós-parto às puérperas? 
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E os objetivos propostos são: 

 Conhecer o entendimento dos enfermeiros do alojamento conjunto 

sobre depressão pós-parto; 

 Identificar a percepção desses enfermeiros relativa à importância das 

orientações sobre depressão pós-parto às puérperas;  

 Propor um protocolo para a assistência de enfermagem em 

alojamento conjunto às puérperas sobre depressão pós-parto. 

Entende-se como justificativa para a realização deste estudo a 

necessidade de aclarar sobre a assistência de enfermagem direcionada 

especificamente ás puérperas, no sentido de identificar e/ou minimizar os 

agravos do trinômio bebê-mãe-família advindos da depressão pós-parto. 

A relevância deste estudo dá-se ao fato de haver a necessidade de 

produção de saberes científicos de enfermagem relativos à DPP, que visem 

subsidiar ferramentas e modelos práticos a serem implantados e 

implementados na assistência à puérpera. 

Através do desenvolvimento deste trabalho, esperamos contribuir para 

assistência por meio de uma melhoria na atenção realizada pelos profissionais 

da saúde, neste caso enfermeiros, objetivando que estes reconheçam a 

gravidade desta doença e reflitam sobre como suas atuações são importantes 

para a prevenção e a redução da prevalência deste transtorno, para o ensino, 

por meio da divulgação e discussão dos saberes identificados, e para a 

pesquisa acrescentando e estimulando a produção de saberes na área. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL: MANIFESTAÇÕES EMOCIONAIS 
 

A gravidez é resultante da fecundação do óvulo pelo o espermatozóide, 

que gerará um embrião. Então se entende por gestação o desenvolvimento e 

crescimento deste embrião dentro do organismo feminino, possuindo um 

período de duração de aproximadamente 39 semanas.  

          A mulher durante a gestação passa por períodos de transformações, não 

só físicas, como também na sua autoestima, transformações essas que alteram 

seu estado psicológico e sócio-econômico. Sendo o desenvolvimento de 

transtornos psiquiátricos é um evento comum em mulheres no período 

reprodutivo. 

 
“A gravidez e o parto são eventos sociais que integram a vivência 
reprodutiva de homens e mulheres. Este é um processo singular, 
uma experiência especial no universo da mulher e de seu parceiro, 
que envolve também suas famílias e a comunidade. A gestação, 
parto e puérperio constituem uma experiência humana das mais 
significativas, com forte potencial positivo e enriquecedora para 
todos que dela participam.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.10)  
 

 
Para que os profissionais da saúde avaliem e acompanhem o 

desenvolvimento gestacional este foi dividido em três trimestres. No primeiro 

trimestre é quando se descobre a gravidez de fato. E a mulher pode vir a 

passar por um conflito devido o desejo ou não por este filho, a mulher 

apresenta uma ambivalência afetiva.  

No segundo trimestre a mulher já possuí uma estabilidade emocional, 

pois ela começa a concretizar essa gravidez como uma realidade, porém a 
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mesma pode apresentar ansiedade no final desse período devido a vários 

motivos, como por exemplo, o medo de não conseguir desempenhar o papel de 

mãe, pelas transformações corporais (aumento de peso) e as questões ligadas 

à amamentação. 

No terceiro, e último trimestre, esta ansiedade tem sua intensidade 

aumentada pela aproximação do momento do parto e as mudanças implicadas 

com a chegada deste filho. 
 
 
“Os sentimentos começam a surgir de maneira conflitante, a 
vontade de ter o filho e terminar a gravidez e ao mesmo tempo a 
ânsia de prolongar a gravidez para adiar as novas adaptações 
exigidas pela chegada do bebê. Nesse período, a mulher tende a 
sonhar com o parto, o que reflete basicamente os temores e as 
situações conflituosas vividas pelas mulheres.” (MALDONADO, 
2005, p.50-51)  

 

 

O parto é o estágio resolutivo do ciclo gravído-puerperal. É a expulsão 

do feto para fora do organismo materno. E neste momento é desencadeada 

uma série de mudanças intra e interpessoais.  

           Nos primeiros dias após o parto a mulher vivencia uma série de 

emoções e expectativas, havendo desta forma uma instabilidade emocional, 

alternando da euforia à depressão. 

Segundo o Ministério da Saúde (2006, p.175) o puérperio é definido 

como o período do ciclo gravídico-puerperal em que as modificações locais e 

sistêmicas, decorrentes da gravidez e parto no organismo da mulher, retornam 

à situação do estado pré-gravídico. 

Sendo o puerpério um período considerado de riscos para alterações 

fisiológicas e psicológicas, tornam-se essenciais os cuidados de enfermagem 

qualificados que tenha como base, prevenção de complicações, conforto físico 

e emocional das puérperas.  

Alterações do comportamento e emocional, de natureza mental, podem 

ocorrer em qualquer fase do ciclo gravídico-puerperal, porém segundo Neme 

(2006) as manifestações primárias inerentes ao puerpério são mais incidentes 

nas primíparas. 
“Na fase puerperal a mulher encontra-se exposta a maiores riscos 
de aparecimento de transtornos mentais em relação a outras fases 
da vida, uma vez que as suas defesas tanto físicas quanto 
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psicossociais são direcionadas à proteção e vulnerabilidade do 
bebê.” (ZANITTI et al, 2003)  
 
 

As manifestações psíquicas mais comuns no pós-parto são: baby blues 

ou tristeza materna, a depressão e a psicose puerperal (JÚNIOR, SILVEIRA e 

GUALDA, 2009). Porém a relação de sobreposição entre esses quadros não 

estão claramente definida. 

 
2.1.1 PUERPÉRIO  
 

O puerpério tem seu início logo após a dequitação, saída da placenta, 

estendendo-se cerca de 6 semanas, quando o organismo materno retorna ás 

suas condições pré-gravídicas. 
 
 
“Puerpério, sobreparto ou pós-parto, é o período cronologicamente 
variável, de âmbito impreciso, durante o qual se desenrolam todas 
as manifestações involutivas e de recuperação da genitália 
materna após o parto. Há, contemporaneamente, importantes 
modificações gerais, que perduram até o retorno do organismo às 
condições vigentes antes da prenhez. A relevância e a extensão 
desses processos são proporcionais ao vulto das transformações 
gestativas experimentadas, isto é, diretamente subordinadas à 
duração da gravidez.” (REZENDE, 2007 p.373) 
 
 

O puerpério se divide em três estágios: Puerpério imediato (inicia-se da 

dequitação até 2 horas após o parto); puerpério mediato (da 2ª hora ao 10º dia 

do pós-parto); puerpério tardio (que se segue do 11º dia até o reinício dos 

ciclos menstruais nas que não lactam e até 6ª-8ª semana nas lactantes).  

Nas primíparas o puerpério pode se estender devido à somatização da 

inexperiência com a ansiedade, medo e outros sentimentos, que geram uma 

instabilidade maior que o natural. 

No puerpério a mulher passa por intensas modificações de adaptação 

psicológicas e biológicas, no qual ocorre o processo de involução dos órgãos 

reprodutivos à situação pré-gravídica, o estabelecimento da lactação e 

ocorrência de intensas alterações emocionais. 

 Pode-se constatar, por meio da revisão da literatura, a importância do 

puerpério enquanto um acontecimento de grande transcendência no ciclo vital 

da mulher.  

De acordo com Merighi, Gonçalves e Rodrigues (2006) o puerpério é: 
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“o período no qual a autoconfiança da mulher encontra-se em crise. 
Tornar-se mãe é um ritual de transição e envolve uma reorganização de 
todos os papéis que integram o autoconceito da mulher. Comentam que 
diversos sentimentos estarão se mesclando no decorrer dos dias; entre 
eles pode-se colocar a euforia, o medo, o alívio, a ansiedade, entre 
outros.”  

 

Strapsson e Nedel (2010) definem o pós-parto como sendo o período 

caracterizado por sentimentos ambivalentes como: euforia, alívio pelo o 

nascimento do filho; aumentando da autoconfiança; desconforto físico 

(decorrente do trabalho de parto); medo de não conseguir amamentar; 

sentimentos de decepção com o filho (pelo sexo, aparência física ou por não 

nascer saudável); medo de não ser capaz de cuidar e responder as 

necessidades do bebê e não ser uma boa mãe. 

 
2.2 DEPRESSÃO PÓS-PARTO  

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão 

é um transtorno mental que afeta cerca de 340 milhões de pessoas em todo o 

mundo. No Brasil são cerca de 13 milhões de pessoas que sofrem de 

depressão, ou seja, sua prevalência é de 2 à 5% da população.  

 
“Depressão é uma resposta comum aos problemas de saúde, 
frequentemente não diagnosticados e não tratados. As pessoas 
podem ficar deprimidas por conseqüência de: lesão ou doença, 
estar sofrendo de uma perda anterior, desencadeando um novo 
problema de saúde, ou podem ter queixas somáticas, que nada 
mais são do que manifestações corporais de depressão.” 
(SMELTZER e BARE, 2005, p.110)  
 
 

 Os sinais e sintomas da depressão variam de acordo com a intensidade 

que eles se manifestam, dependendo, por exemplo, do tipo de personalidade 

da pessoa ou sua história de vida. 

 A depressão é caracterizada pela não vivencia do prazer, do sentimento 

de culpa, concentração diminuída, retardado psicomotor, alterações no padrão 

de sono e apetite, mudanças comportamentais, diminuição da libido e 

pensamentos suicidas.  

 De acordo com Smeltzer e Bare (2006, p.110): 
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“Os sintomas específicos da depressão clinica incluem os 
sentimentos de tristeza, inutilidade, fadiga e culpa e dificuldade em 
se concentrar ou tomar decisões. As alterações no apetite, ganho 
ou perda de peso, distúrbios do sono e retardo psicomotor ou 
agitação também são comuns.” 

 
 

Um dos fatores de risco para o desenvolvimento da depressão é o sexo 

feminino, o número de casos de depressão entre mulheres é o dobro em 

relação aos homens. 

O desenvolvimento de transtornos psiquiátricos é um evento comum em 

mulheres no período reprodutivo. No desenvolvimento do ciclo gravídico-

puerperal a depressão é uma condição freqüente cujo tratamento clínico é 

complexo, devido à dificuldade de se estabelecer o diagnóstico, pois os limites 

entre o fisiológico e o patológico são muito estreitos.  

Através da literatura de artigos e livros, os fatores encontrados como de 

risco para o desenvolvimento da DPP são: baixo nível escolar e/ou sócio-

econômico, psico-sociais, história familiar, estresse, instabilidade conjugal, 

fatores biológicos, gravidez na adolescência, gravidez não desejada, co-

morbidades clínicas, baixa autoestima. 

A depressão pós-parto é um problema de saúde pública, pois afeta não 

apenas a saúde da mulher como o desenvolvimento do seu bebê, pois dificulta 

a interação saudável e necessária do binômio mãe-bebê.   

É a partir das quatro primeiras semanas após o parto que este quadro 

clínico pode se manifestar, tendo sua maior intensidade nos seis primeiros 

meses. 

Ressaltando mais uma vez que é no puerpério, momento em que a 

mulher está mais vulnerável e exposta a múltiplas exigências, também é em 

um período de adaptação ou reorganização corporal, bioquímica, hormonal, 

familiar e social. Estando desta forma propensa a ambivalência com o bebê e 

sentimentos de culpa. 

 De acordo com os critérios do Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders da American Psychiatric Association (DSM-IV-APA, 2010), 

geralmente a sintomatologia da DPP não difere da sintomatologia dos 

episódios de alteração do humor que ocorrem fora do puerpério.  

 O início, nas quatro primeiras semanas do pós-parto, é apenas 

especificador, que pode ser aplicado aos vários transtornos do humor. Por sua 
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vez, o episódio depressivo maior é definido pela vigência de determinados 

sintomas pelo período mínimo de duas semanas, sendo obrigatória a presença 

do humor depressivo (diminuição ou perda do interesse nas atividades 

anteriormente agradáveis), associado a quatro dentre os demais sintomas: 

mudança significativa de peso ou do apetite, insônia ou sono excessivo, fadiga, 

agitação ou retardo psicomotor, sentimentos de desvalia ou culpa, perda de 

concentração e idéias de morte ou suicídio. (DSM-IV-APA, 2010), 

  Mesmo com os critérios classificatórios, o diagnóstico da DPP nem 

sempre é fácil e inequívoco, partindo do princípio que o quadro clínico pode 

variar na apresentação e intensidade dos sintomas.  

 Muitas vezes os sintomas são negligenciados pela própria puérpera, marido 

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

causados pelo acúmulo de tarefas caseiras e dos cuidados com o bebê. 

Sabe-se, também, que algumas mulheres não preenchem os critérios 

diagnósticos de DPP, mas apresentam sintomas proeminentes de incapacitação 

funcional, que podem ser classificados como transtornos mentais comuns. 

A depressão pós-parto pode resultar em uma história com episódios 

recorrentes, pois a identificação errônea e/ou tardia dos sinais e sintomas, 

pelos profissionais da saúde, pode acarretar a demora do tratamento específico 

e, por consequência a não resolutividade do problema.  

O tratamento clínico da DPP tende a requer cuidados ginecológicos, 

psicológicos, psiquiátricos e de enfermagem, além é claro dos cuidados 

sociais, devido aos problemas comumentes envolvidos.  

           Durante o tratamento da DPP objetiva-se não apenas a melhora na 

qualidade de vida da mãe, como também prevenir distúrbios no 

desenvolvimento do bebê, preservando assim, a relação mãe-bebê, e ainda às 

relações conjugal e social.  

            O tipo de tratamento irá variar de acordo com a intensidade do quadro 

depressivo apresentado pela puérpera. Mas aconselha-se para as mulheres 

que sofrem de DPP, a participar de grupos de mulheres que estejam passando 

ou já passaram por essa situação.  

 Chaudron e Pies (2003) descreveram as consequências da depressão 

pós-parto se não tratadas, dividindo-as em precoces e tardias.  
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 Os autores (2003) entendem que as consequências precoces incluem: 

suicídios e/ou infanticídio (0,2% dos casos), negligencias com a alimentação do 

bebê, morte súbita do bebê, machucados “acidentais”, depressão do conjugue; 

e as consequências tardias seriam: crianças maltratadas, retardo no 

desenvolvimento da linguagem e cognitivos da criança, e psicopatologias no 

futuro adulto.  

 Um quarto das mães deprimidas ainda apresentam sintomas após um 

ano do parto, comprometendo desta forma o binômio mãe-filho, a 

amamentação e o desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê.  

E nas mulheres cuja depressão ultrapassam os seis meses após o parto, 

a interação positiva da mãe com o bebê encontra-se mais prejudicada.  

 
2.3 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO  

 

 A experiência da gestação, parto e pós-parto faz com que a mulher 

mude sua vida, a qual esta passa a ter uma nova dimensão, essas novas 

sensações contribuem para o seu crescimento pessoal e emocional, porém, ao 

mesmo tempo, essas mudanças podem causar uma desorganização 

psicológica, resultando em quadros de depressão pós-parto. 

 E por esta razão é essencial que os enfermeiros compreendam essas 

transformações biopsicossociais que estas mulheres passam. E desta forma 

possam oferta um cuidado de enfermagem que auxilie na mediação de 

aspectos culturais inerentes às experiências pós-parto. 

A atuação do enfermeiro junto à mulher durante o ciclo gravídico-

puerperal deve ser feita de forma que haja uma relação de sensibilidade, 

comprometimento e diálogo, para que assim se possa disponibilizar uma 

assistência qualificada, que proporcione o bem-estar desta cliente. 

 Segundo o Ministério da Saúde (2006, p.78), as condutas baseadas 

somente nos aspectos físicos não são suficiente. Sendo necessário 

potencializá-las, especialmente para que se compreendam os processos 

psicológicos que permeiam o período grávido-puerperal, ou seja, é necessário 

que o enfermeiro durante sua assistência aborde a mulher no seu todo, e 

considere sua história de vida, seus sentimentos e o ambiente em que esta 
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vive, estabelecendo desta forma uma relação aproximada, que valorize a 

individualidade e unicidade da mesma. 

 O enfermeiro deve ainda possuir habilidades como perspicácia, 

observação e empatia ao direcionar seu cuidado a essas mulheres. 

 A relação entre o profissional e a cliente segundo Rodrigues, Silva e 

Fernandes (2006), pode interferir positivamente na adaptação da mulher ao 

ciclo gravídico-puerperal, no momento em sua condição de gestante, em 

relação aos futuros eventos do parto e do puerpério. 

 Segundo Rodrigues, Silva e Fernandes (2006): 

 
“O papel do enfermeiro consiste em prestar os cuidados 
necessários para a mãe e a criança, enfocando informações 
precisas sobre parto, o puerpério e puericultura, que minimizem os 
anseios da cliente e que promovam um ambiente saudável para a 
adaptação física e emocional da mulher, da sua condição de 
gestante para a nova condição de puérpera.” 
 
 

 O enfermeiro possui um papel de educar que exige que este profissional 

tenha um potencial de visualizar que a mulher necessita de uma assistência 

que seja condizente as suas necessidades biopsicossociais, que vai desde o 

pré-natal, trabalho de parto e parto, e pós-parto, de forma que esta se estenda 

até seu domicilio.   

 O cuidado deve ser amplo envolvendo a atenção aos aspectos 

subjetivos maternos, indo além da dimensão obstétrica. 

 O enfermeiro deve permear suas ações educativas através da escuta 

sensível, empatia, acolhimento e valorização das especificidades das mulheres 

que sabidamente são influenciadas por expectativas sociais relativas à 

maternidade. (Strapsson e Nedel, 2010)  
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2.3.1. A ATENÇÃO À DEPRESSÃO PÓS-PARTO NO PRÉ- NATAL 

 

 O enfermeiro deve na primeira consulta de pré-natal, além de realizar a 

anamnese e o exame físico completo da gestante, orientar sobre a importância 

da realização do pré-natal; mas também sobre diversos assuntos pertinentes, 

como: mudanças físicas e emocionais durante a evolução da gestação; medos 

e dúvidas sobre o trabalho de parto e parto; a importância da participação do 

pai durante a gestação, parto e nascimento; esclarecimentos sobre direitos e 

benefícios legais; além da importância das consultas puerperais até quarenta e 

dois dias depois do parto, objetivando desta forma reduzir a ansiedade desta 

mulher perante ao novo. 

 O cuidado de enfermagem deve ser integral desde o início do pré-natal, 

antevendo também o puerpério, ou seja, juntamente com todas essas ações o 

enfermeiro deve avaliar na gestante a autoestima, a rede de suporte social, se 

elas possuem o apoio familiar e do companheiro e a satisfação, que consiste 

na aceitação ou não da gravidez. 

 A capacidade do enfermeiro em reconhecer essa mulher-mãe com 

possibilidades a desenvolver a depressão pós-parto é às vezes muito complexa 

devido à psicossomática das queixas que podem sugerir apenas 

caracterizando-se por meio de problemas orgânicos. É necessário que o 

enfermeiro compreenda e contemple o cuidado à mulher no pré-natal 

considerando seus múltiplos contextos e implicações: família, comunidade, 

condições socioeconômicas e subjetividade. 

 
O enfermeiro deve estar preparado para lidar e direcionar uma 
demanda diversificada no tocante a questão de ordem psicológica, 
que dificultam a prevenção, o diagnóstico e o tratamento 
adequado. Desta forma, cabe a este profissional o conhecimento 
acerca da DPP para atuar no acolhimento e direcionamento 
adequado da gestante durante um pré-natal contínuo, humanizado 
e integral, numa lógica de prevenção deste transtorno mental. 
(VALENÇA e GERMANO, 2010). 

 

 O enfermeiro deve estar preparado para perceber os sinais iniciais da 

doença, intervindo de maneira rápida e eficaz. E segundo estudo realizado por 

Valença e Germano (2010) foram descritas como estratégias preventivas 

importante da depressão puerperal, enquanto mulher gestante, a abordagem 
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psicológica da mulher, o incentivo à participação do parceiro nas consultas, 

visitas domiciliares e os grupos de gestantes para educação em saúde. 

 
2.3.2. A ATENÇÃO À DEPRESSÃO PÓS-PARTO NO PUÉRPERIO NO SISTEMA DE 
ALOJAMENTO CONJUNTO 

 

A fase de maior risco para o aparecimento de um transtorno psiquiátrico é no 

puerpério. E por esta razão o tipo e a natureza do suporte recebido são fatores que 

contribuem para uma melhor adaptação e alcance do papel materno. 

E desta forma o cuidado de enfermagem no puerpério deve ter por 

objetivos oferecer estratégias de enfrentamento e adaptação à transição à 

maternidade, com ações voltadas para a superação de dificuldades, 

vivenciadas pelas puérperas neste período. 

Esse cuidado à puérpera é realizado através do Sistema de Alojamento 

Conjunto (SAC), que enfoca a permanência obrigatória do filho, então recém-

nascido, ao lado da mãe, 24 horas por dia, definido por Pasqual, Braccialli e 

Volponi (2010) como: 
 
 

“... um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo 
após o nascimento, permanece ao lado da mãe 24 horas por dia, 
num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Este sistema permite à 
equipe multiprofissional realizar o cuidado direto, o controle do 
ambiente e a articulação com outros setores, possibilitando a 
prevenção de infecções e contribuindo para a saúde do binômio 
mãe-filho.” 
 
 

O enfermeiro que atua no alojamento conjunto tem como objetivo 

realizar assistência ao trinômio mãe-bebê-família, por meio de atividades de 

promoção da saúde e de prevenção de eventuais problemas, como a 

depressão pós-parto, que acarreta além de comprometimentos dos níveis de 

saúde da puérpera, também traz malefícios para o recém-nascido, advindos da 

possível negação da mãe aos cuidados vitais para a sua existência, como o 

aleitamento materno, proteção, higiene e vínculo afetivo. 

O alojamento conjunto é dividido por Pasqual, Braccialli e Volponi (2010) 

em três grandes temáticas: um espaço de promoção do Aleitamento Materno, 

de Vínculos e das Ações da Equipe Multiprofissional. 
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O profissional de saúde nesse momento, inserido no Sistema de 

Alojamento Conjunto deve saber ouvir a puérpera, com uma postura empática 

e de acolhimento, sendo um importante requisito para uma ação preventista. 

Através desta aproximação, o profissional poderá detectar mudanças de 

humor, de pensamento e comportamento sugestivos de distúrbios psiquiátricos. 

E por esta razão o enfermeiro deve conhecer o contexto sócio-familiar 

da gestante e puérpera, para identificar fatores de risco para a DPP e realizar 

intervenções não voltadas somente à saúde da puérpera, mas à saúde integral 

da mulher. 

Estudos nacionais utilizados como referências para a construção desta 

pesquisa apontam que os enfermeiros que atuam na assistência à mulher no 

ciclo gravídico-puerperal apesar de compreenderem seu papel na detecção de 

fatores de risco, sinais e sintomas de DPP nas mulheres, porém relatam a 

dificuldade destas ações devido a sua inexperiência e desconhecimento sobre 

o assunto. Eles apontam como principal responsabilidade encaminhar a 

paciente para outro profissional de saúde. 

Espera-se que o enfermeiro que realiza ações inerentes ao puerpério 

seja capaz de identificar fatores e condições de risco e agravos à saúde da 

mulher e seu concepto, em especial à Depressão Pós-Parto, podendo desta 

forma prevenir problemas provenientes de ordem pessoal e familiar. 

De acordo com Silva et al (2010): 
 
 

“as principais contribuições da enfermagem para o enfrentamento 
da DPP são os seguintes: detecção de novos casos, cuidados ao 
binômio mãe-filho e na dinâmica familiar, o fortalecimento da 
amamentação, o cuidado transcultural, o incentivo a utilização dos 
serviços de saúde e educação em saúde materna sobre DPP.” 
 
 

As consequências da DPP para gestante, criança e família podem ser 

amenizadas devido a uma atuação terapêutica precoce. 

Para uma assistência completa a estas mulheres o ideal seria que o 

enfermeiro oportunizasse a participação de membros da família para obterem 

informações, buscar apoio junto aos profissionais de saúde, oferecendo a eles 

esclarecimentos sobre o quadro destas mulheres. 
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3. METODOLOGIA 
 
 Segundo Minayo (2006, p.44), o conceito de metodologia é: 

 
“Uma discussão epistemológica sobre o “caminho do 
pensamento” que o tema ou o objeto de investigação 
requer, uma apresentação adequada e justificada dos 
métodos, das técnicas e dos instrumentos operativos que 
devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações 
da investigação; e uma “criatividade do pescador”, ou seja a 
sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, 
métodos, achados experimentais, observacionais ou de 
qualquer outro tipo específico de resposta às indagações 
científicas.” 
 
 

 Partindo do entendimento de que o estudo qualitativo parte do 

fundamento que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva, entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

 Propomos esta pesquisa com uma abordagem qualitativa de caráter 

descritivo-exploratório, que para Leopardi (2002, p.135), esta abordagem é 

usada quando não está focalizado em contar o número de vezes em que uma 

variável aparece e sim na qualidade em que se apresenta. 

As pesquisas qualitativas utilizam dados não quantitáveis, coletam e 

analisam matérias menos estruturados e narrativos, porém  necessitam de um 

envolvimento máximo do pesquisador. (FIGUEREDO e SOUZA, 2010, p.107). 

 Entretanto a pesquisa com caráter descritivo procura descobrir, com 

possível descrição, a frequência que ocorre os fenômenos, e também procura a 

natureza do fenômeno e suas características.  
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O objetivo de pesquisa descritiva é conhecer e interpretar a realidade, 

por meio da observação, descrição, classificação e interpretação de 

fenômenos, sem nela interferir para modificá-la. 

A pesquisa descritiva expõe as características de determinada 

população ou fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os 

fenômenos que a descrevem, embora sirva como base para tal explicação. 

No entanto a pesquisa com caráter exploratório é utilizada para realizar 

um estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa que será efetuada, de 

modo que a pesquisa possa ser concebida com uma maior compreensão e 

precisão. (COLLIS, J; HUSSEY, R, 2005)  

 
3.1 SUJEITOS DA PESQUISA 
 

Os sujeitos convidados para participar deste estudo foram os 

enfermeiros que prestam assistência às puérperas no Alojamento Conjunto do 

8o andar, do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)/Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

Sendo os critérios de inclusão o interesse dos mesmos em participar, e o 

de exclusão ser enfermeiro lotado em outros setores e o desinteresse em 

contribuir com a pesquisa.  

Os encontros com os sujeitos foram solicitados e agendados respeitando 

as preferências de data e horário dos entrevistados.  

Este estudo respeitou todos os aspectos da Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996) referente às pesquisas 

envolvendo seres humanos.  

Deste modo as pesquisadoras respeitaram todos os princípios éticos 

que consistem em: informar sobre a intenção do estudo, oferecer e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APENDICE 1), ponderar sobre 

os riscos e benefícios do mesmo, comprometer-se com o máximo de benefícios 

e o mínimo de risco; a relevância social da pesquisa, e a garantia da igual 

consideração dos interesses envolvidos. 

É válido salientar que essa pesquisa foi encaminhada ao Comitê de 

Ética em Pesquisas com Seres Humanos do Hospital Universitário Antônio 
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Pedro/UFF, sendo obtida a aprovação para sua realização, sob o Protocolo de 

nº 0215.0.258.000-11, de doze (12) de agosto de dois mil e onze.  

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 
 

Este estudo teve como cenário o Alojamento Conjunto da Maternidade 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)/UFF, localizado no Centro do  

cidade de Niterói, Rio de Janeiro. 

Justificamos tal escolha pelo fato da referida Maternidade, atender às 

necessidades de assistência da região, possuindo enfermarias para gestantes 

e gestantes de alto risco, centro obstétrico e cirúrgico e alojamento conjunto, 

além de fazer parte também do Hospital Universitário Antônio Pedro, campo de 

atividades teórico-práticas, estágios e residências dos alunos da Universidade 

Federal Fluminense. 

 

3.3  COLETA DE INFORMAÇÕES 
 

A coleta das informações para a realização da pesquisa foi realizada nas 

dependências da Maternidade do Hospital Antônio Pedro, no 8º andar, durante 

os meses de outubro e novembro do ano de 2011. E se deu por meio de 

entrevista semiestruturada individual que conteve questões abertas 

(APÊNDICE 2). 

Para Leopardi (2002, p. 127), a entrevista é uma técnica onde o 

pesquisador está presente junto ao informante e formula questões relativas ao 

seu problema.  

O roteiro da entrevista contemplou pontos relacionados à caracterização 

do perfil do enfermeiro do alojamento conjunto, contendo também perguntas 

relativas à realidade vivida diariamente pelos sujeitos e estando diretamente 

relacionadas ao desenvolvimento do estudo. 

 A população de enfermeiros que compõe a equipe de enfermagem é 

composta por oito (8) entre diaristas e plantonistas, Contudo a amostra do 

presente estudo é composta por cinco (5) enfermeiros, os quais aceitaram 
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participar do estudo. Os outros três (3) enfermeiros não quiseram participar do 

estudo.   

As entrevistas foram gravadas em Mp3, sempre com autorização dos 

entrevistados; e depois transcritas pela pesquisadora.  

A gravação e a transcrição das entrevistas permitiu uma melhor 

exploração das falas dos entrevistados, facilitando desta forma uma análise 

mais detalhada das mesmas.  

Cada entrevista individual teve a duração média de cinco (5) minutos. Os 

entrevistados foram identificados como letras do alfabeto grego para assegurar 

o sigilo e o anonimato dos respectivos depoimentos. 

Houve limitação da pesquisa mediante a inadequada compreensão de 

algumas perguntas, tendo como consequência respostas insatisfatórias ao 

objeto do estudo. 

É válido ressaltar que todo este material será preservado durante cinco 

(05) anos, e após será apagado (gravação) e incinerado (transcrição). 

 
3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Após o tratamento dos dados, por meio da transcrição das gravações 

das entrevistas, foi utilizado a análise de conteúdo, na modalidade de análise 

temática.  

Para Luz (2008) a análise temática procura ouvir o entrevistado, 

apreender sem intervir, fazendo ao texto uma série de perguntas, onde as 

respostas fornecem o conteúdo da mensagem.  
Segundo Minayo (2006, p.316) para a realização de uma análise 

temática é necessário que se cubra os núcleos de sentindo que compõem uma 

comunicação e cuja presença ou frequência de aparição podem significar 

alguma coisa para o objeto analítico visado.  

Dando seguimento ao processo de análise, o desenvolvemos em três 

fases: a pré-análise, que foi a leitura das transcrições das entrevistas; a 

exploração do material, onde foram selecionadas as falas dos sujeitos e 

organização por categorias e; por último, o tratamento dos resultados, a 

interpretação e análise destes. 
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Este tipo de análise permite que os dados agrupados, segundo Leopardi 

(2002), possam ser trabalhados para confirmar a qualidade através das suas 

semelhanças, que constituirão em categorias. 

De acordo com Bardin (1979, p.117) a categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero, com critérios 

previamente definidos. 

Portanto, para atender aos objetivos deste estudo, além das entrevistas 

colhidas e transcritas, procuramos estabelecer articulações com outras 

informações obtidas através de pesquisas bibliográficas, por meio de literaturas 

específica da área, artigos científicos, teses, dissertações e materiais do 

Ministério da Saúde. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Para atender ao desenvolvimento do estudo, os dados obtidos por meio 

das transcrições das entrevistas semi-estruturadas de cinco (05) enfermeiros 

atuantes no Sistema de Alojamento Conjunto da Maternidade do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP)/UFF, foram analisados utilizando a análise 

da caracterização do perfil dos entrevistados, como também das três 

categorias temáticas que emergiram.  

 
4.1. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Neste sentido, das cinco (05) entrevistas, emergiram informações que 

caracterizaram o perfil dos depoentes, no que se refere à idade, sexo, tempo 

de atuação no setor e especialização em obstetrícia. 

Quanto à faixa etária houve uma equivalência onde 40% (02) possui a 

idade entre 30 e 40 anos; 20% (01) entre 40 e 50 anos e 40% (02) entre os 50 

e 60 anos.  

Ao analisarmos o perfil etário desses enfermeiros, pode-se perceber que 

a maioria dos profissionais encontra-se na faixa etária de 30 a 50 anos. O que 

contribuí positivamente para o bom desenvolvimento do setor, como também 

para a qualidade da assistência, pois estes profissionais trazem uma 

maturidade pessoal, refletindo de forma significativa para uma maturidade 

profissional. 

Em relação ao sexo, a análise dos dados revelou que 80% (04) dos 

enfermeiros respondentes são do sexo feminino, sendo observado ainda que 

apenas 20% (01) da participação é masculina. 



 30 

Historicamente a enfermagem é percebida como uma profissão de 

prática feminina, pois o cuidar sempre é relacionado com afetividade e 

sensibilidade; características atribuídas às mulheres e à maternidade.  

Estas questões sociais aos poucos vêm se modificando, como mostra 

em Ojeda et al (2008, p.79) em seu estudo.  

 
 

“... provavelmente a enfermagem é uma das profissões mais 
antigas, exercidas por mulheres... dado que chama a atenção é 
que a Enfermagem encontra-se entre os dez cursos com maiores 
porcentagens de matriculas femininas (84,7%), embora se possa 
dizer que a ampliação masculina nesta área também se mostra 
evidente.” 
 

 

Ao investigar sobre o tempo de atuação dos entrevistados no setor do 

Sistema de Alojamento Conjunto da Maternidade do HUAP/UFF verificamos 

que 60% (03) atuam entre 0 a 10 anos, 20% (01) entre 11 a 20 anos e 20% 

(01) entre 21 a 30 anos. 

A permanência do enfermeiro no setor poder influenciar na assistência 

prestada. Pois quando se atuada por muito tempo no mesmo local, o 

profissional passa a adquiri mais desenvoltura naquele ambiente, enquanto 

espaço físico e equipe de profissionais, para realizar atividades com mais 

qualidade.  

Porém é válido ressaltar, que as comodidades em se conhecer o setor e 

as rotinas do mesmo, não devem desestimular a busca profissional pela 

atualização, para que sua prática não perca a qualidade tão necessária às 

clientes, nesse caso as puérperas. 

Mas não são apenas os enfermeiros mais antigos no setor que trazem 

benéficos à assistência. Os que têm uma atuação mais recente, também 

contribuem de forma positiva, pois trazem consigo novos conhecimentos e 

práticas atualizadas. 

A diversidade no tempo de atuação dos enfermeiros entrevistados não é 

analisada como um aspecto negativo, pois esta diferença permite que haja uma  

troca de conhecimento e experiência, permitindo que esses possam, através 

dessa interação, estarem desenvolvendo uma assistência mais direcionada e 

específica à individualidade de cada puérpera. 



 31 

No que se referente à especialização em obstetrícia, 60% (03) dos 

enfermeiros são especializados em obstetrícia e 40% (02) não são, sendo 

especialistas em outra área, no caso em Terapia Intensiva. 

Segundo Santos Júnior, Silveira e Gualda (2009), o conhecimento 

científico em obstetrícia e ginecologia, tem proporcionado habilidades 

fundamentais a enfermeiros, permitindo-lhes a prática de assistência que 

atende às necessidades mais específicas das mulheres, nesse caso as 

puérperas. 

Nesse sentido, em se tratando de uma maternidade, no setor que 

vivência o Sistema de Alojamento Conjunto, é de grande importância que haja 

enfermeiros obstetras, pois são eles que possuem o conhecimento científico 

para assistir às mulheres no puerpério, e enquanto líderes de equipe, 

direcionar os seus liderados adequadamente, permitindo uma maior troca de 

conhecimento e de experiência.  

A partir do término da caracterização dos enfermeiros entrevistados, 

buscamos atingir os objetivos propostos, por meio da análise das três categorias 

que emergiram do estudo. 

 
4.2. CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Das falas emergiram as seguintes categorias temáticas relativas à 

assistência do enfermeiro do Sistema de Alojamento Conjunto às puérperas: 

Entendimento do enfermeiro referente à depressão pós-parto; Percepção da 

importância das orientações sobre depressão pós-parto e Abordagem correta 

das orientações sobre a depressão pós-parto. 

Onde cada categoria está descrita e analisada, apresentando desta 

forma os resultados da pesquisa. 

 

Entendimento do enfermeiro referente à depressão pós-parto  
 
 Esta categoria trata do conhecimento científico que o enfermeiro possui 

sobre a depressão pós-parto, intencionando identificar, desta forma, como o 

mesmo percebe as suas pacientes puérperas, em relação aos sinais e 

sintomas característicos.  
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 A priori, antes de analisarmos as falas dos entrevistados, faz-se 

necessário compreender o significado da palavra entendimento, que segundo 

Kant (2008) é uma das fontes de conhecimento juntamente com a 

sensibilidade. É a faculdade de pensar o objeto, entender, compreender. 

Em continuidade a este pensamento, e por meio da análise dos 

depoimentos quanto ao entendimento do enfermeiro referente à depressão 

pós-parto, emergiram as seguintes compreensões: desorganização psicológica; 

transtorno de humor; insegurança da puérpera e a dificuldade da assistência de 

enfermagem devido ao pouco conhecimento. 

A desorganização psicológica é caracterizada pela a ruptura de 

personalidade e realidade. E é após o nascimento do bebê que todas as 

angústias, dúvidas e medo pelo desconhecido se intensificam, o que pode levar 

esta puérpera a desenvolver depressão pós-parto. 

 

 “... é uma desorganização psicológica que ocorre com 

a puérpera após o nascimento da criança.” (Gama) 

 

 De acordo com Silva e et al (2010) a experiência de gerar, parir e cuidar 

de um filho pode dar à mulher uma nova dimensão de vida e contribui para o 

seu crescimento emocional e pessoal. Ao mesmo tempo pode causar uma 

desorganização interna, ruptura de vínculos e de papéis e até resultar em 

quadros de depressão puerperal. Dependendo da intensidade da DPP seu 

agravamento pode levar a uma neurose ou desordem psicótica. (SANTOS 

JÚNIOR, SILVEIRA e GUALDA, pg. 2010) 

Quanto aos transtornos de humor, observemos nas falas a seguir, que 

apontam para uma alteração da normalidade. Uma perturbação do humor e/ou 

do afeto, que interfere de maneira negativa na relação do binômio mãe-bebê.  

 
 

“... tristeza mesmo, insegurança... há uma diferença do 

padrão de normalidade... um cansaço exagerado um 

desânimo exagerado, uma falta de esperança, de não 

acreditar que será capaz de passar por aquele 

momento...” (Beta) 
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“... quadro apresentado pela puérpera caracterizado pela 

dificuldade de interação com o RN, aceitação da situação 

nova vivida e os sinais são estresse, desgaste emocional, 

entre outros característicos de depressão.” (Alfa) 

 
 

A depressão pós-parto é considerada um transtorno de humor, e como 

tal, apresenta o mesmo quadro clínico da depressão em outros momentos da 

vida da mulher. 

A insegurança da puérpera também foi abordada por meio das falas 

abaixo que aponta o conflito vivenciado pelas puérperas por não saberem se 

serão capazes de desenvolver todos os papéis advindos com a maternidade. E 

este sentimento é um importante contribuidor para o aumento da ansiedade 

apresentada pelas puérperas. 

 
 
“... é uma situação vivenciada pela mulher após o 

parto, onde ela se encontra ansiosa, depressiva, rejeita 

o bebê. Mais às vezes a depressão pós-parto pode ser 

confundida com a ansiedade que a mulher sente 

mesmo após o parto, a insegurança pelas 

transformações...” (Sigma) 

 

A depressão pós-parto (DPP) afeta tanto a saúde da mãe quanto o 

desenvolvimento de seu filho. A manifestação desse quadro acontece a partir 

das primeiras quatro semanas após o parto, apresentando sintomas 

semelhantes a um quadro depressivo: desanimo persistente, sentimento de 

culpa, temor de machucar o filho. (VALENÇA e GERMANO, p 132. 2010).  

 As literaturas utilizadas para a realização deste estudo relatam que o 

nascimento de um filho a mulher passa por um período fisiológico de tristeza, o 

chamado Baby Blues, as mulheres no puerpério experimentam sentimentos 

contraditórios como a felicidade pelo nascimento do seu bebê e o medo e a 

insegurança em não sentir-se capaz de desempenhar seu papel de mãe. 
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 Os enfermeiros depoentes também relataram a dificuldade da 

assistência devido ao pouco conhecimento e experiência, apontando a 

necessidade do suporte de outros profissionais como psicólogos e psiquiatras. 

 Em face desta limitação, delegam para esses outros profissionais, todas 

as ações terapêuticas na reabilitação dessa mulher. 

 

“... não tem um suporte para essa mulher, porque não 

tem um psicólogo ou psiquiatra e ai fica os enfermeiros 

e os obstetras tentando da melhor maneira possível dar 

esse suporte...” (Gama) 

“... se ela está precisando de ajuda e sinaliza isso, ai 

você encaminha ela para um profissional mais 

especializado para trata-la adequadamente.” (Beta)  

 

 Estudo realizado por Júnior, Silveira e Gualda (2009) mostra que os 

enfermeiros reconhecem sua importância na atenção da DPP, porém eles 

reiteram que o pouco conhecimento acrescido com a inexperiência com a 

temática dificulta a identificação e intervenção dos profissionais referente a 

esses transtornos psiquiátricos relacionados ao puerpério. 

 Segundo Valença e Germano (2010) o enfermeiro compreende seu 

papel no reconhecimento dos sintomas depressivos nas mulheres, são 

concisos de uma inexperiência e desconhecimento acerca da temática 

abordada. 

 Os enfermeiros devem compreender todos os fatores que permeiam a 

DPP para proporcionarem o bem-estar emocional das puérperas. Esse 

conhecimento é essencial não apenas para a qualificação do atendimento 

prestado mais para que haja uma decisiva colaboração á situação vivenciada, 

contribuindo para que essa puérpera possa exercer saudavelmente a 

maternidade. 

 

Percepção da importância das orientações sobre depressão pós-parto 

Esta categoria trata de como o enfermeiro percebe a importância das 

orientações direcionadas sobre depressão pós-parto, nesse momento ímpar 
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que é o puerpério, intencionando desvelar como o mesmo vivência essa 

situação. 

Entendendo que a percepção é um processo individual onde toma-se 

consciência de fatos, objetos, situações e relacionamentos por meio de 

reconhecimento, observação e discriminação, permitindo desta maneira 

organizar e interpretar os conhecimentos recebidos.  

Baseado neste contexto, a percepção é um importante processo que o 

enfermeiro deve sempre estar desenvolvendo e ampliando, para que o mesmo 

possa ter uma avaliação mais qualificada da assistência prestada. 

E em continuidade a este pensamento, quanto à categoria referente à 

percepção dos enfermeiros quanto à importância das orientações sobre 

depressão pós-parto, emergiram depoimentos apontando: serem 

desnecessários à puérpera, serem necessários à puérpera e a orientação para 

a equipe de saúde. 

Observou-se uma divergência nas falas dos depoentes quanto a 

necessidade em realizar orientações pertinentes ao pós-parto durante o 

puerpério. Nestas exposições, trazidas de forma negativa para à mulher, como 

demonstra a seguir. 

 

“... falar de depressão no pós-parto: acho um período 

delicado, para a abordagem deste assunto...” (Alfa) 

“Não... as orientações sobre depressão pós-parto 

devem ser realizadas durante o pré-natal, lá sim é 

importante orientar e debater o assunto, mais aqui no 

alojamento conjunto elas já estão fragilizadas e corre o 

risco de ao realizar as orientações, elas somatizarem... 

aumentando sua ansiedade e insegurança.” (Sigma) 

 

 Ao se abordar a depressão no ciclo gravídico puerperal é imprescindível 

identificar as mulheres com fatores de risco, por meio do acompanhamento 

durante o pré-natal. (VALENÇA e GERMANO, pg. 2010) 

 O profissional capacitado atuante no pré-natal tem dessa forma a 

perspectiva de prevenir e promover à saúde, podendo então mudar a alta 

prevalência de Depressão Pós-Parto.  
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 Entretanto apesar da importância das orientações realizadas no pré-natal. 

Estudos indicam que as estratégias de prevenção universal da DPP no período do 

pré-natal têm falhado, apresentando baixos valores preditivos positivos nas 

mensurações e os eventos após o nascimento, no puerpério, têm apresentado 

maior relevância na prevenção dessa  patologia. (TOSTES et al, 2011) 

 E nestas exposições, contrapostas as anteriores, demonstram a forma 

positiva e necessária de ser realizar as orientações à mulher puérpera, durante 

o seu pós-parto. 

“É importante para elas saberem que não são as 

únicas, que outras passaram por esse momento. Que 

isso vai passar e elas vão voltar a se sentirem 

competentes, que é passageiro.” (Beta) 

  

 O alojamento conjunto permite que o enfermeiro possa realizar 

promoção da saúde e prevenção de eventuais problemas do puerpério, através 

das orientações e trocas de experiências. 

 Pasquali, Braccialli e Volponi (2010), definem o alojamento conjunto 

como um sistema que permite realizar o cuidado direto, possibilitando a 

prevenção de agravos físicos e psicológicos, contribuindo para a saúde do 

binômio mãe-filho, onde o enfermeiro do alojamento conjunto deve ser capaz 

de avaliar as condições emocionais da puérpera, objetivando garantir a saúde 

do binômio. 

 Ainda durante a análise das falas dentro desta categoria, foi levantada 

pelos depoentes a importância e a necessidade de orientação para a equipe de 

saúde, para uma sistematização mais eficaz. 

 

“... para a equipe seria válido sim, facilitando a 

identificação prévia, promovendo atendimento mais 

rápido e adequado, minimizando o sofrimento da 

cliente e os riscos para o RN.” (Alfa) 

“... seria importante orientar a equipe, para que se 

possa identificar precocemente e dessa forma prestar 

uma assistência de qualidade.” (Omega) 
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 Como já citado anteriormente a depressão pós-parto é negligenciada 

tanto pelas puérperas, familiares e profissionais da saúde, pois a realização do 

diagnóstico e muito complexo. Sendo desta forma necessária que a equipe 

seja capacitada, para terem condições de detectar as puérperas que 

apresentam riscos para o desenvolvimento de DPP. E o enfermeiro sendo o 

líder da equipe é fundamental que este conheça e domine toda a temática.  

 

Abordagem correta das orientações sobre depressão pós-parto 
 

 Esta categoria trata sobre a forma mais adequada que o enfermeiro 

deve repassar as informações e orientações sobre a depressão puerperal, 

objetivando com essa ação minimizar futuras complicações à puérpera.  

 Abordagem de acordo com dicionário significa ação ou efeito de abordar. 

No tocante a abordagem da enfermagem Galera e Luis (2002, p.143) 

descrevem como um trabalho da enfermagem, tais como: ações, atividade, 

intervenção que define alguma ação ou resposta do enfermeiro, que resulta em 

respostas cognitivas e afetivas no contexto do relacionamento enfermeira- 

paciente.  

A partir desse entendimento, quanto a abordagem correta das 

orientações sobre a depressão pós-parto, emergiram as seguintes estratégias: 

anamnese admissional; apoio à puérpera; informação sobre os transtornos 

psiquiátricos no puerpério. 

 Mas para o enfermeiro abordar a puérpera de uma forma eficaz é 

necessário, primeiramente, estabelecer uma relação de confiança com a 

paciente para conseguir, por meio de uma anamnese, detectar sinais e 

sintomas sugestivos de uma possível depressão puerperal. Como é 

demonstrado na fala a seguir: 

 

“Na admissão a gente pergunta qual foi a sua história 

gestacional, quantos filhos ela tem, como foi a 

gestação, se ela amamentou ou não amamentou, se 

houve alguma complicação, alguma coisa, se ela ficou 

ou se sentiu deprimida, triste nas gestações anteriores. 
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E a partir daí você começa a identificar alguma que 

pode apresentar depressão pós-parto.” (Gama) 

 

 Reconhecer o estado depressivo da mãe é essencial e, às vezes, 

complexo pelas queixas psicossomáticas que podem sugerir apenas problemas 

orgânicos. (VALENÇA e GERMANO, 2010, p. 131) 

 E a partir de uma relação de confiança entre o enfermeiro e a puérpera, 

o profissional oferece apoio e estímulo à mesma intencionando obter mais 

informações, para, por consequência, qualificar ainda mais o cuidado, por meio 

de uma detecção precoce do quadro. Vejamos isso no depoimento 

subsequente: 

“Então deveria apoiar essa mãe, passar a ver como ela 

está se sentindo, se ela está precisando de ajuda e 

nisso observar se ela sinaliza algum sintoma 

depressivo...” (Beta) 

 

 Para Silva et al (2010) a detecção precoce de novos casos, o 

fortalecimento da amamentação e do binômio mãe-filho, o incentivo a 

educação materna sobre a depressão puerperal são as principais contribuições 

do enfermeiro relacionado à depressão pós-parto. 

 Sendo a DPP um problema de saúde pública, faz-se necessário que os 

profissionais sejam capacitados para orientar as puérperas e seus familiares 

adequadamente, para que estes sejam capazes de identificar sinais e sintomas 

desse transtorno, não negligenciando os casos. É através das orientações e 

vigilância desses profissionais que será possível a detecção precoce dos novos 

casos, contribuindo desta forma para a redução da prevalência da Depressão 

Pós-Parto. 

 Observou-se, ainda, nas falas dos enfermeiros que havia uma certa 

confusão, dos mesmos, talvez por falta de informação, entre os conceitos dos 

transtornos psiquiátricos no puerpério, principalmente entre a depressão e a 

psicose puerperais, comprometendo, desta forma, a uma abordagem eficaz. 

Como podemos observar no depoimento a baixo: 
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“... observar o grau desse distúrbio, perguntamos o que 

ela está sentindo, se ela tem dúvidas. E medidas 

preventivas como: não deixá-la perto das janelas,... 

sozinha com o bebê, assim sempre ter alguém a 

vigiando.” (Lambda) 

 

 É na psicose puerperal, diferente da depressão pós-parto, que a mulher 

apresenta um quadro delirante acompanhado de alucinações. E os sintomas 

aparecem entre dois até 3 meses após o nascimento do bebê. 

 De acordo com a DSM-IV (2010) há uma correlação entre história prévia 

de transtornos psiquiátricos antes ou durante a gravidez. As condições 

existenciais e vivenciais dessa mulher podem influenciar no desenvolvimento 

do quadro, como, por exemplo, nos casos de gravidez não desejada, gravidez 

repudiada por familiares, carência social e outros fatores capazes de 

desestabilizar emocionalmente a relação entre a paciente e sua gravidez.  

Além de fatores hormonais e hereditários também envolvidos. 

 Ainda diferente da depressão pós-parto na psicose puerperal a mulher 

possuí delírios ligado ao bebê. Como achar que o bebê não nasceu, foi 

trocado, está morto ou é defeituoso. Levando as tentativas de homicídio contra 

o bebê. 

 Além da dificuldade de detecção de casos de depressão pós-parto, 

muitos profissionais de saúde, por não saberem quais ações desenvolver com 

a puérpera deprimida ou com risco de depressão, preferem não falar sobre o 

assunto. 

 Muitas das ações desenvolvidas pelos enfermeiros do Sistema Único de 

Saúde (SUS) são regulamentadas e baseadas em normas e protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS), por meio de manuais, e este por 

sua vez, não possui uma ênfase e/ou um direcionamento para a atuação 

destes profissionais de saúde em relação aos transtornos de humor que 

permeiam o ciclo gravídico puerperal. 
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5. PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PUERPERA EM 
ALOJAMENTO CONJUNTO 
 
 A enfermagem teve seu início baseado em conhecimentos empíricos e 

suas atividades baseadas na repetição de normas e rotinas. E desta forma não 

havia uma reflexão referente à sua atuação.  

 De acordo com Andrade e Silva (2007) a assistência de enfermagem 

realizada de forma intuitiva, sem uma sistematização do trabalho causa sérios 

problemas como comprometimento da qualidade da assistência, desorganização 

do serviço, conflito de papéis, desvalorização do profissional enfermeiro, o 

desgaste de recursos humanos e perda de tempo. Sendo necessário o 

desenvolvimento de uma enfermagem científica, utilizando métodos de trabalho 

com fundamentação teórica, visando uma assistência sistematizada. 

 A utilização de um protocolo de enfermagem norteia o cuidar, facilita o 

processo de enfermagem e garante o registro adequado das intervenções 

realizadas pelo enfermeiro. 

 Para Higa, Mondoca, Reis e Lopez, (2008) o protocolo de enfermagem 

tem proporcionado à cliente um atendimento integral e humanizado e à 

enfermeira, maior autonomia na sua área de atuação, favorecendo o trabalho 

colaborativo e interativo com a equipe multidisciplinar.  
 Apenas no Manual do Parto, Aborto e Puerpério (2001) e na Agenda da 

Gestante (2008), ambos materiais confeccionados e distribuídos pelo Ministério da 

Saúde, são abordadas questões relativas à depressão pós-parto, todavia de forma 

pouco aprofundada, não definindo uma conduta específica para o enfermeiro no 

Sistema de Alojamento Conjunto, no momento do puerpério mediato. 

 Segundo Tostes et al (2010) as revisões de literatura internacional indicam 

que as estratégias de prevenção universal da depressão pós-parto no pré-natal 
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tem falhado, porém as mesmas, após o nascimento têm apresentado uma 

significativa relevância no desenvolvimento de resolubilidade deste transtorno. 

 É no puerpério que o profissional da saúde, em questão o enfermeiro, 

deve atuar junto a essa mulher. E é no alojamento conjunto que essa 

assistência deve ser iniciada.  

 Para tal, um dos objetivos proposto por este estudo foi o da elaboração 

de um protocolo para a assistência de enfermagem à puérpera em alojamento 

conjunto, para que desta forma haja uma assistência mais direcionada e 

eficiente na busca e minimização dos riscos das mulheres em relação à 

depressão pós-parto.  

 Para a elaboração deste protocolo utilizou-se a Escala de Depressão 

Pós-parto de Edimburgo (EPDS) (ANEXOS 2 e 3) que é validada 

internacionalmente, e no Brasil desde  2003.  

  A referida Escala é um instrumento de fácil aplicação, sendo específica para 

detectar casos de depressão pós-parto, e utilizada, principalmente, nas consultas 

puerperais. É composta por 10 enunciados que são pontuados de acordo com a 

presença e a intensidade dos sinais e sintomas relativos ao distúrbio.  

 Devido às exposições, apresentamos o Protocolo de Assistência de 

Enfermagem à Puérpera em Alojamento Conjunto: 

 

Na admissão:  
 Na admissão da puérpera, o enfermeiro deve fazer o levantamento do 

histórico gestacional e social dessa mulher, como também as impressões do 

trabalho de parto e parto, e do momento atual, ou seja: 

 

• Hábitos de vida: tabagismo, alcoolismo, drogatização e exercícios físicos; 

• Medicamentos em uso: 

• Quantas gestações e/ou abortos?   

• Houve complicações nas gestações e partos anteriores? 

• Quantos filhos?  

• Como se sentiu após o nascimento dos filhos: depressiva, chorosa, ansiosa? 



 42 

• Praticou a amamentação anteriormente? 

• A última gravidez foi planejada? É desejada? 

• Possui apoio do conjugue e/ou da família? 

• Se possui casos na família de transtornos mentais, ou se já apresentou 

episódios depressivos em outras fases da vida e/ou nas gestações? 

• Como foi o trabalho de parto e parto? 

• Como está se sentindo agora? 

 O enfermeiro precisa também, após a coleta do histórico, realizar o 

exame físico nesta puérpera, além do geral, como avaliação da temperatura, 

pulso, respiração e pressão arterial, o estado nutricional, hidratação, ausculta 

cárdio-pulmonar, e membros superiores e inferiores; o específico: 

 

• Avaliação das mamas; 

• Inspeção do fundo de útero; 

• Cicatriz operatória, se houver; 

• Loquiação; 

• Edemas nos membros inferiores; 

• Áreas avermelhadas em panturrilhas. 

 

 Informações pertinentes para a identificação do diagnóstico de 

Enfermagem, e por consequência para a prescrição de Enfermagem (plano de 

cuidados). 

 

Diariamente até a alta:  
 Mas durante a realização do exame físico diário, por toda a 

permanência dessa mulher no alojamento conjunto, o enfermeiro deve estar 

atendo e questionar à puérpera se ela está apresentando alguns dos sinais e 
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sintomas abaixo relacionados, avaliando sua intensidade. Para, desta forma, 

avaliar se esses sinais e sintomas são referente a tristeza materna fisiológica, 

comum ao puerpério ou ultrapassam o padrão de normalidade.  

 O enfermeiro deve perguntar, por exemplo, quanto ela se sente motiva e 

capaz, qual a frequência do choro. É válido ressaltar que as informações 

apontadas pelos acompanhantes não devem ser descartadas, visto que são as 

pessoas que vivenciam de forma mais próxima o reflexo desses sinais e sintomas. 

 

• 

Abordagem: questionar à puérpera sobre esses sinais/sintomas e 

observar expressões faciais e atitudes como: a inquietação no leito ou 

gesticulação exacerbada; 

 

Ansiedade e preocupação 

• 

Abordagem: observar se à puérpera evita mexer em seu filho, recém-

nascido, atentar para falas, como: “Não sei se vou conseguir...”, “Não 

tenho segurança...”; 

 

Medo 

• 

Abordagem: observar se à puérpera interage com o bebê, ou se evita 

pegá-lo no colo. Observar também se a mesma está amamentando e 

realizando os cuidados necessários ao recém-nascido; 

 

Interação do binômio 

• 

Abordagem: a puérpera dificilmente irá relatar que está desanimada e/ou 

infeliz, então devemos estar atentos às expressões corporais, 

principalmente as faciais como: olhar perdido, apático, olhos 

lacrimejantes; 

Desânimo e tristeza 

• Choro 
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Abordagem: no alojamento conjunto é mais difícil encontrar a puérpera 

em choro claro e audível, porém deve se estar atento para esses 

episódios, ou como já dito anteriormente, as expressões de choro. 

 

 Após a realização e avaliação desta etapa, se o enfermeiro detectar 

alguma puérpera com risco de desenvolvimento de depressão puerperal, o 

mesmo deve agir da seguinte forma: 

 

• Esclarecer todas as dúvidas e anseios da puérpera quanto a sua 

capacidade de desenvolver seu novo papel de mãe; 

• Realizar e estimular a participação das puérperas em uma roda de 

conversas, onde elas possam expor suas duvidas, medos, experiências 

de vida, para minimizar os medos e a ansiedades; 

• Incentivar a amamentação e os cuidados para o estreitamento do 

vínculo entre a mãe e o recém-nascido; 

• Estimular a participação do pai e/ou companheiro e/ou acompanhante 

aos cuidados com o recém-nascido; 

• Orientar a família a sempre incentivar a mulher, ressaltando sua capacidade 

de realizar todas as suas funções, de mãe, esposa, e/ou profissional; 

• Preparar à equipe de enfermagem quanto a atenção à essa puérpera, 

não só em relação ao estimulo ao autocuidado e aos cuidados 

relacionados ao recém-nascido, mas também a estarem predispostos à 

uma escuta sensível referente as suas angustias; 

• Informar a equipe de saúde e ao médico responsável sobre o quadro 

que se apresenta, objetivando um diagnóstico médico, e também uma 

discussão sobre a melhor abordagem enquanto puérpera, recém-

nascido e família; 

• Registrar em prontuário os achados e as abordagens utilizadas. 
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Plano de Alta:  
 O enfermeiro deve orientar a puérpera sobre a importância da 

realização das consultas puerperais na Rede de Atenção Básica de Saúde, 

para dar continuidade ao acompanhamento desses sinais e sintomas tendo um 

suporte adequado.  

 Para as que apresentam um grau de depressão mais intenso, o 

enfermeiro deve encaminhá-la para um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), que possua um grupo de acompanhamento de mulheres com 

transtornos mentais após o parto.  

 Segundo Silva et al (2010) como legado da Reforma Psiquiátrica e a 

proposta de intersetorialidade do Sistema Único de Saúde, os CAPS passaram 

a absorver e acompanhar uma grande demanda de mulheres, vítimas de 

transtornos psiquiátricos maternos.  

 Deve-se reforças as orientações passadas durante o período de 

internação da puérpera, para que se reforce o vínculo do trinômio mãe-bebê-

família, de forma a prevenir o desenvolvimento da DPP. Como, por exemplo, as 

orientações referentes à: 

 

• Incentivar a amamentação e os cuidados para o estreitamento do 

vínculo entre a mãe e o recém-nascido; 

• Estimular a participação do pai e/ou companheiro e/ou acompanhante 

aos cuidados com o recém-nascido; 

• Orientar a família a sempre incentivar a mulher, ressaltando sua 

capacidade de realizar todas as suas funções, de mãe, esposa, e/ou 

profissional. 

 

 O enfermeiro ao sistematizar sua assistência facilita a elaboração e 

avaliação dos seus cuidados. Para garantir que as intervenções de 

enfermagem sejam satisfatórias, a utilização de um protocolo fornece o 

subsidio necessário para nortear adequadamente todo o processo 

desenvolvido pelo enfermeiro, desde a admissão até o planejamento da alto da 

puérpera.  
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 Para tanto, intencionando facilitar a utilização do referido protocolo na 

prática assistencial, sugere-se o seguinte instrumento (APÊNDICE 3) em 

formato de ficha, a ser preenchido pelo enfermeiro do alojamento conjunto em 

relação à puérpera, para ser anexada ao prontuário da mesma. 

É válido ressaltar a importância da equipe de Enfermagem, e também da 

equipe de saúde, que devem receber estímulo e treinamento por meio de uma 

educação permanente intencionando uma atenção qualificada no alojamento 

conjunto quanto ás questões da abordagem, identificação e assistência à 

depressão pós-parto à puérpera, recém-nascido e família. 

Mas é fundamental que se tenha em mente a importância da atenção 

precoce na depressão pós-parto, tendo assim a possibilidade de intervenções 

profissionais que proporcionem às puérperas o apoio de que necessitam para 

superar os desafios de ser mãe, sem perderem suas identidades.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 O desenvolvimento de transtornos psiquiátricos em mulheres no 

período reprodutivo é um evento comum. Durante a gestação a mulher passa 

por transformações não só físicas como psicológicas e sociais, estando 

vulnerável ao desenvolvimento de um quadro depressivo. 

  Devido a sua alta prevalência e dificuldade de diagnóstico, atualmente 

a depressão puerperal é identificada como um importante problema de saúde 

para a mãe, que compromete o bem-estar do recém-nascido e família.  

 O que evidencia a importância da detecção e percepção precoce de 

sinais e sintomas depressivos, para que haja uma remissão rápida do quadro, 

evitando maiores impactos sobre o binômio mãe-bebê e a família. 

 Por está razão este estudo teve como objetivos conhecer o 

entendimento dos enfermeiros do alojamento conjunto da maternidade do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) sobre depressão pós-parto, 

identificar a percepção dos mesmos relativa à importância das orientações 

sobre depressão pós-parto e propor um protocolo para a assistência de 

enfermagem no alojamento conjunto quanto à depressão pós-parto. 

Foram entrevistados cinco (5) enfermeiros que atuam no alojamento 

conjunto. Das entrevistas, emergiram informações que caracterizaram o perfil 

dos depoentes, no que se refere à idade, sexo, tempo de atuação no setor e 

especialização em obstetrícia. A maioria dos profissionais encontra-se na faixa 

etária de 30 a 50 anos. O que contribuí positivamente para o bom 

desenvolvimento do setor, pois estes profissionais trazem uma maturidade 

pessoal, refletindo de forma significativa para uma maturidade profissional. 
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Em relação ao sexo, a análise dos dados revelou que 80% (04) dos 

enfermeiros respondentes são do sexo feminino e 20% (01) de participação é 

masculina. No referente ao tempo de atuação dos entrevistados no setor, 

verificamos que 60% (03) atuam entre 0 a 10 anos, 20% (01) entre 11 a 20 

anos e 20% (01) entre 21 a 30 anos. E 60% (03) dos enfermeiros são 

especializados em obstetrícia sendo eles de grande importância, pois  

possuem o conhecimento científico específico para assistir às mulheres no 

puerpério. 

 O puerpério é um período considerado de riscos para alterações 

fisiológicas e psicológicas na mulher, tornando essenciais os cuidados de 

enfermagem qualificados, que tenham como base a prevenção de 

complicações, conforto físico e emocional das puérperas. 

 Devido a complexidade do quadro clínico, a depressão pós-parto varia 

na apresentação e intensidade dos sintomas. Sendo muitas vezes 

negligenciado pela puérpera, marido/familiares e até mesmo pelos profissionais 

da saúde. 

 O enfermeiro atuante no alojamento conjunto deve ter por objetivo a 

promoção da saúde e prevenção de problemas eventuais. Deve ainda ser 

capacitado para avaliar as condições físicas e emocionais apresentadas pelas 

puérperas, como também, saber ouvi-las de forma que estas se sintam 

acolhidas e seguras. 

 Através da realização deste estudo, assim como também apontado 

pela literatura utilizada, os enfermeiros que atuam no ciclo gravídico-puerperal, 

no caso o puerpério imediato e mediato, encontram dificuldades em prestar 

uma assistência especifica e qualificada, no que se refere à prevenção e 

detecção precoce da depressão pós-parto. 

 As normas e os manuais estabelecidos pelo Ministério da saúde não 

enfatizam as intervenções de enfermagem no que diz respeito as alterações 

emocionais, e principalmente da depressão pós-parto. 

 E com base na ausência de uma normatização para essa assistência o 

referido estudo realizou a elaboração de um protocolo de enfermagem para tal, 

visto que a utilização de um protocolo de enfermagem norteia o cuidar, facilita o 

processo de enfermagem e garante o registro adequado das intervenções 

realizadas pelo enfermeiro.  
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 Portanto conclui-se que o puerpério foi identificado enquanto parte do 

ciclo gravídico-puerperal, o momento em que o profissional da saúde, em 

questão o enfermeiro no alojamento conjunto, deve atuar junto a essa mulher, 

para ter a possibilidade de trabalhar na prevenção da depressão pós-parto e na 

promoção da saúde, sendo essencial na contribuição da redução deste 

transtorno e por consequência na diminuição do impacto para a mãe, o bebê e 

a família como um todo. 
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APÊNDICE 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. 
Título do Projeto: A abordagem do enfermeiro de alojamento conjunto sobre depressão pós-
parto às puérperas. 
Pesquisador Responsável: Profª  Ms Bianca Dargam Gomes Vieira  
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones pra contato: (21) 3332-6811 
Nome do voluntário: _____________________________________________________ 
Idade: _____ anos                                    R.G. ________________________ 

 
 O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “ A 
abordagem do enfermeiro de alojamento conjunto sobre depressão pós-parto às puérperas”, 
desenvolvido sob a responsabilidade do pesquisador Bianca Dargam Gomes Vieira e sua 
orientada Danielle Rodrigues de Freitas. Esta pesquisa tem como objetivos: conhecer o 
entendimento dos enfermeiros do alojamento conjunto sobre depressão pós-parto, identificar a 
percepção desses enfermeiros relativa à importância das orientações sobre depressão pós-parto 
às puérperas e propor um protocolo para a assistência de enfermagem em alojamento conjunto 
às puérperas sobre depressão pós- parto. Para isso será aplicada uma entrevista semi-estruturada 
com dados referentes à caracterização e com três perguntas abertas. Todos os questionários 
passarão por uma análise sendo preservada a identidade dos participantes. A presente pesquisa 
não oferece risco ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso o (a) Sr. (ª) tenha qualquer 
dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador, por telefone ou 
pessoalmente. O pesquisador garante o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. 
Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos 
científicos da área de saúde. 
 Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e 
deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações 
relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. Este documento será 
elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma 
arquivada pelo pesquisador. 
 
Eu, _____________________________________, RG nº_________________, declaro ter sido 
informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 
descrito. 

Niterói,___ de __________ de _______.  
 
___________________________                                      _____________________________ 
            (Participante)                                                          DANIELLE RODRIGUES DE FREITAS 
                                                                                                    (Responsável por obter o consentimento) 
 
 
______________________________                                         ________________________________ 
            Testemunha             Testemunha 
 
 
 
 

Dados de identificação 
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APÊNDICE 2 
  

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 
Dados de identificação 
Nome:_______________________________________ 
Sexo: ( ) F ( ) M                     Idade: _________anos. 
Tempo de Formado: 
Possuí especialização na área: ( ) Sim ( ) Não 
Tempo de atuação no setor: 
 
 
Questão 01: Qual o seu entendimento sobre Depressão pós-parto? 

Questão 02: Como você percebe a importância das orientações sobre depressão pós-

parto para as puérperas? 

Questão 03: Como você acha quer deve ser a abordagem correta das orientações sobre 

depressão pós-parto às puérperas? 
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APÊNDICE 3 
  

FICHA DE ANAMNESE – DEPRESSÃO PUERPERAL 

 

Identificação 

Nome: Idade: 

Quarto/Leito Data da admissão no AC: 

Na Admissão: 

Hábitos de Vida 

(   ) tabagismo – anos: (   ) alcoolismo – anos: 

(   ) droga(s) – qual(is) 

tipo(s)/anos: 

(   ) medicamento(s) – qual(is) 

tipo(s)/anos: 

(   ) exercício físico  

Antecedentes Pessoais e Familiares 

Apresenta casos de transtorno mental na família? 

(   ) Não    (   ) Sim – parentesco: 

Apresentou caso de transtorno mental em sua vida? 

(   ) Não    (   ) Sim – em qual momento: 

Gestações Anteriores 

Quantas gestações: Houve complicação 

 (   ) Não    (   ) Sim – tipo: 

Quantos partos: Houve complicação 

 (   ) Não    (   ) Sim – tipo: 

Quantos normais: Quantos cesáreos: 

Quantos abortos: (   ) Espontâneo    (   ) Provocado 

Amamentou: (   ) Sim    (   ) Não – motivo: 

Como se sentiu, no geral, após o nascimento do(s) filho(s): 

(   ) alegre   (   ) deprimida   (   ) chorosa   (   ) ansiosa   (   ) raiva    (   ) medo 

Última Gestação 

Essa gravidez foi planejada: (   ) Sim    (   ) Não – motivo: 

Essa gravidez foi desejada: (   ) Sim    (   ) Não – motivo: 

Possui apoio do conjugue/família (   ) Sim    (   ) Não 

Como foi o trabalho de parto/parto (   ) ótimo   (   ) regular   (   ) ruim 
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 Motivo: 

Puerpério 

Como está se sentindo agora: 

(   ) alegre   (   ) deprimida   (   ) chorosa   (   ) ansiosa   (   ) raiva    (   ) medo 

Diariamente até a alta                                                                              Dia: 

Como está se sentindo agora: 

(   ) alegre   (   ) deprimida   (   ) chorosa   (   ) ansiosa   (   ) raiva    (   ) medo 

Expressão Facial 

(   ) alegria   (   ) normal   (   ) tristeza   (   ) apatia   (   ) chorosa    (   ) outra: 

Expressão Corporal 

(   ) normal    (   ) inquieta    (    ) lenta 

Interação com o RN 

(   ) normal   (   ) muita   (   ) pouca   (   ) nenhuma 

Realização dos cuidados com o RN (   ) presente      (   ) ausente 

Sinalização verbal de medo ou insegurança  (   ) presente      (   ) ausente 

Observação do acompanhante sobre o estado emocional da puerpera: 

 

                                                                                                             Dia: 

Como está se sentindo agora: 

(   ) alegre   (   ) deprimida   (   ) chorosa   (   ) ansiosa   (   ) raiva    (   ) medo 

Expressão Facial 

(   ) alegria   (   ) normal   (   ) tristeza   (   ) apatia   (   ) chorosa    (   ) outra: 

Expressão Corporal 

(   ) normal    (   ) inquieta    (    ) lenta 

Interação com o RN 

(   ) normal   (   ) muita   (   ) pouca   (   ) nenhuma 

Realização dos cuidados com o RN (   ) presente      (   ) ausente 

Sinalização verbal de medo ou insegurança  (   ) presente      (   ) ausente 

Observação do acompanhante sobre o estado emocional da puerpera: 
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10. ANEXOS 
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