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RESUMO 

 

A mulher vê a gravidez como uma experiência única que envolve uma série de 

mudanças psicológicas, físicas, fisiológicas, sociais e emocionais. Como esse é um processo 

saudável na maioria dos casos, às vezes há desvios da normalidade, que podem ser monitorados 

de forma adequada por meio de triagem precoce e não afetarão mulheres grávidas e seus filhos. 

O enfermeiro tem um papel privilegiado no acompanhamento do planejamento da gravidez, 

assim podendo evitar situações de perigo e desenvolver planos de intervenção para minimizar 

efeitos nefastos. Com o objetivo de compreender os fatores de risco para a saúde mental e bem-

estar de puérperas, bem como a descoberta de estratégias de promoção da saúde mental na 

população-alvo, foi realizada uma revisão integrativa da literatura e selecionados artigos para 

constituir uma amostra, que identificaram alguns fatores de risco e algumas estratégias para 

promover a saúde mental. Cuja ação investigativa foi saber o que a literatura científica revela 

sobre a assistência de enfermagem às mulheres no período puerperal relacionados aos aspectos 

emocionais. Buscou-se levantar na literatura científica quais os principais transtornos 

emocionais que se destacam no período puerperal; identificar na literatura científica os métodos 

de cuidado às puerperas relacionados aos aspectos emocionais e listar as ações e cuidados 

comumente tomados na assistência à mulher no que se refere aos aspectos emocionais. A partir 

das buscas nas bases de dados contidas na BVS, com aplicação dos filtros de texto completo, 

idioma português, inglês e espanhol e ano de publicação 2006 a 2020, obteve-se 11 artigos a 

partir dos descritores: saúde mental and gestantes, saúde mental and puerpério and 

enfermagem. A análise foi por inferência interpretativa com abordagem qualitativa na qual 

categorizou-se os aspectos emocionais prevalentes relacionando-os com as ações preconizadas 

pelos autores a fim de contribuir para a atuação da enfermagem em relação à assistência 

emocional à gestante. As pesquisas apontam que é necessário aumentar a conscientização sobre 

os problemas a assistência emocional da enfermagem às mulheres, não apenas para entender os 

fenômenos que a afetam, mas também para melhorar as estratégias de saúde mental no ciclo 

gravídico-puerperal. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Gravidez; Puerpério; Saúde Mental, Assistência emocional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

A woman sees pregnancy as a unique experience that involves a series of psychological, 

physical, physiological, social and emotional changes. As this is a healthy process in most cases, 

there are sometimes deviations from normality, which can be adequately monitored through 

early screening and will not affect pregnant women and their children. Nurses have a privileged 

role in monitoring pregnancy planning, thus being able to avoid dangerous situations and 

develop intervention plans to minimize harmful effects. In order to understand the risk factors 

for the mental health and well-being of pregnant and postpartum women, as well as the 

discovery of goals for promoting mental health in the target population, an integrative literature 

review was carried out and articles were selected to constitute a sample, which identified some 

risk factors and some strategies to promote mental health. Whose investigative action was to 

know what the scientific literature reveals about nursing care for women in the pregnancy-

puerperal period related to emotional aspects. We sought to raise in the scientific literature 

which are the main emotional disorders that stand out in the gestational period; publication of 

scientific literature the methods of care for pregnant women related to emotional aspects and 

listening to the actions and care commonly taken in the care of pregnant women with regard to 

emotional aspects. From the searches in the databases contained in the VHL, with application 

of full text filters, Portuguese, English and Spanish and year of publication 2006 to 2020, 11 

articles were obtained from the descriptors: mental health and pregnant women, health mental 

and postpartum and nursing. An analysis was carried out by interpretive inference with a 

qualitative approach, in which the prevalent emotional aspects were categorized, relating them 

to the actions recommended by the authors, in order to contribute to the performance of nursing 

in relation to emotional assistance to pregnant women. Research indicates that it is necessary 

to raise awareness about the problems of emotional nursing care for women, not only to 

understand the phenomena that affect it, but also to improve mental health strategies in the 

pregnancy-puerperal cycle. 

 

Keywords: Nursing; Pregnancy; Puerperium; Mental Health, Emotional Assistance; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestação e o puerpério são períodos de especial atenção na vida da mulher, pois 

envolvem inúmeras alterações no corpo, em relação a produção de hormônios, nos aspectos 

psicológicos e nas interações sociais, e essas alterações podem refletir diretamente na saúde 

mental dessas pacientes (CAMACHO et al., 2006). 

A gravidez e a maternidade têm se tornado, cada vez mais, alvos de pesquisas científicas 

porque se trata de um fenômeno singular e subjetivo que envolve mudanças hormonais, físicas, 

mentais e sociais pois, desencadeiam ajustes e adaptações na vida pessoal. Tais mudanças 

levaram estudiosos a hipótese que mulheres grávidas podem ser mais suscetíveis a problemas 

de saúde mental e desenvolvimento de psicopatologias (MORAIS et al., 2017). 

E, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017) cerca de 322 milhões 

de pessoas sofrem de algum transtorno mental, com prevalência entre mulheres. A gestação e 

o puerpério dizem ser fatores de risco reconhecidos para o desenvolvimento e agravamentos de 

problemas na saúde mental, com prevalências tanto no período gestacional quanto no pós-parto. 

Esses agravos possuem uma significativa parcela de culpa quando se trata da morbidade e 

mortalidade em todo o mundo, constituindo um importante problema de saúde pública.  

Durante a gestação, as mulheres experimentam altos níveis de ansiedade relacionados a 

preocupações com a sua própria saúde e a saúde do feto. Desconfortos relacionados às 

adaptações fisiológicas da gestação podem afetar a saúde física e mental da mulher, 

consequentemente afetando o desenvolvimento do feto. A ansiedade e depressão podem 

aumentar o risco de resultados fetais ruins. As mesmas, se não identificadas ou tratadas durante 

a gravidez podem dificultar no cumprimento das orientações médicas no pré-natal, diminuindo 

a frequência de consultas e promovendo risco de morte neonatal (GUERRA et al., 2014). 

 A investigação e identificação do transtorno mental ainda é um desafio para os 

profissionais de saúde desde o momento da realização da atenção básica e primária, até a 

elaboração de um diagnóstico de patologias referentes a distúrbios mentais. Na literatura atual 

é sugerida que a assistência emocional da gestante na gravidez possa estar sendo negligenciada 

já que há poucas pesquisas cientificas sobre o assunto e os diagnósticos dependem de avaliação 

clínica (COSTA et al., 2018). 

A assistência à saúde prestada a gestante se limita a consulta individual, direcionando o 

foco apenas para o controle biológico e fisiológico do corpo e descoberta de patologia, sem a 

devida valorização de abordagem de questões que envolvam o estado emocional da gestante. 

Nesta assistência inclui-se o enfermeiro, que é profissional habilitado e de fácil acesso as 
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mulheres no acompanhamento gestacional, pois o mesmo também pode prestar uma assistência 

integral e qualificada, promovendo junto a gestante possibilidade de uma gravidez tranquila, 

feliz e saudável. 

A atenção pré-natal é fundamental na prevenção de complicações durante a gravidez, 

parto e puerpério, promovendo proteção às mães e aos bebês. Nesse contexto, a assistência 

emocional durante o período gestacional é indispensável desde a inicialização do pré-natal. Ela 

pode colaborar para redução de estresse e alivio de tensões, além de proporcionar o aumento 

do sentimento de segurança para a gestante (PICCININI et al., 2012). 

Desde os tempos históricos, a prática da enfermagem está intimamente relacionada ao 

cuidado e alívio do sofrimento humano. Como todos sabem, qualquer forma patológica que 

afete o homem causará uma série de doenças, além da dor, do medo, da ansiedade, do 

preconceito, da dúvida e do pessimismo que a acompanha. Doenças sem tratamento científico 

vão sustentar esses sentimentos de forma mais grave e alarmante, exigindo alívio e recursos 

para promover dignidade em todo o desenvolvimento da patologia (SILVA; BOTTI, 2005). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2006), um dos principais instrumentos para uma 

assistência digna e de qualidade começa no acolhimento. Esse é um aspecto importante de uma 

política humanizada, o que significa que o profissional de enfermagem deve ter uma postura 

ética. A partir do pré-natal, parto e puerpério, as etapas desse processo são consideradas como 

uma ação que precisa ser realizada durante todos os períodos de enfermagem. Geralmente, por 

falta de experiência e até mesmo de habilidade para lidar com essas situações, muitos 

profissionais têm dificuldade em acompanhar a gestante desde o início da gestação até depois 

do nascimento do bebê, sendo difícil dar suporte e assistência emocional. 

Portanto, este trabalho enfatiza a importância de um acompanhamento adequado, por 

parte da enfermagem, para promover uma assistência de maior qualidade e auxiliar na redução 

dos malefícios, salientando a implantação de estratégias de promoção da assistência à saúde 

mental das gestantes, buscando minimizar os efeitos emocionais negativos durante a gravidez. 

1.1 PROBLEMA E OBJETO DE PESQUISA  

 

Tem-se como problema de pesquisa a seguinte questão: O que a literatura científica 

revela sobre a assistência de enfermagem às mulheres no período puerperal relacionados aos 

aspectos emocionais? Cujo objeto é: assistência de enfermagem relacionados aos aspectos 

emocionais que envolvem a mulher no puerpério. 
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 1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender os aspectos emocionais prevalentes de mulheres, no período 

gravídico/puerperal e, a assistência de enfermagem proposta na literatura científica. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Levantar na literatura científica quais os principais transtornos emocionais que se 

iniciam no período gestacional, ressaltando que é de suma importância estender, tal ação de 

estudo, até o puerpério para melhor compreensão da assistência emocional prestada. 

-Identificar na literatura científica os métodos de cuidado às puérperas relacionados aos 

aspectos emocionais; 

-Listar as ações e cuidados comumente tomados na assistência à gestante no que se 

refere aos aspectos emocionais; 

-Categorizar os aspectos emocionais prevalentes relacionando-os com as ações 

preconizadas pelos autores a fim de contribuir para a atuação da enfermagem em relação à 

assistência emocional à puerpera. 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

A enfermagem desempenha um papel fundamental na detecção e prevenção, 

conduzindo à manutenção e promoção da gravidez e do puerpério. Estimular a compreensão 

das mulheres e seus companheiros, bem como as emoções e sentimentos durante este período, 

ou seja, aumentar a detecção e prevenção de transtornos emocionais, traduzirão em uma 

gestação tranquila e exercícios maternos saudáveis que serão essenciais para o futuro 

desenvolvimento do relacionamento mão e filho (a). 

De acordo com a qualidade de vida das mulheres, pode-se explicar que a depressão está 

mais sujeita a ocorrer durante a gravidez e no pós-parto. Portanto, o enfermeiro deve ser 

proficiente nessa temática, pois o profissional faz parte da atenção básica, que é a porta de 

entrada para acolher e deve orientar corretamente a mulher no puerpério no tratamento e 

prevenção de transtornos emocionais. 

Na prática profissional, o enfermeiro utiliza a consulta de enfermagem como ferramenta 

para obter as informações necessárias sobre a saúde do paciente para a implementação de 

medidas de recuperação. O aconselhamento de enfermagem para o comportamento educativo é 
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essencial para que os pacientes reflitam sobre seu estado de saúde. Neste sentido, os 

profissionais de saúde podem ajudar os pacientes a ganhar autonomia para lidar com períodos 

frágeis, como a gravidez e o puerpério. 

Atualmente, nota-se que os serviços de saúde prestados às mulheres são fragmentados, 

comprometendo a qualidade da assistência prestada. Ao longo dos anos, políticas públicas de 

saúde foram formuladas para garantir que as mulheres recebam cuidados de saúde de qualidade, 

com ênfase na integridade da mulher. Porém, apesar do desenvolvimento contínuo dessas 

políticas de saúde, elas ainda precisam ser fortalecidas. 

O plano de pesquisa tem como ênfase a ampliação e contribuição de informações para 

estudantes e profissionais de enfermagem, visando capacitar os mesmos para a melhoria da 

assistência emocional às gestantes. Buscando oferecer possibilidades para a estratégia de 

qualificação, desenvolvimento tecnológico e científico.  

Acredita-se que o cuidado de Enfermagem gera construção de conhecimento para um 

atendimento com um olhar diferenciado, de qualidade e que proporcione uma assistência digna 

e respeitosa. Com esse estudo, viabiliza-se uma formação profissional facilitadora da qualidade 

no serviço prestado à mulher durante a gestação. 

Esta proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa Saúde Integral da Mulher e 

do Recém-Nascido, que visa à formação de profissionais para melhoria da produção de saúde 

do indivíduo e da comunidade. As perspectivas de gênero, políticas públicas, tecnologia e 

inovação no cuidado e ensino de enfermagem fundamentam possibilidades de estratégias de 

qualificação, desenvolvimento técnico-científico de estudantes e profissionais envolvidos com 

o cuidar da mulher em todo seu ciclo vital e do recém-nascido até 30 dias de vida. Pensa-se 

como desfecho a produção da saúde do indivíduo, família e comunidade através da linha de 

cuidado horizontal e societal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DEFINIÇÃO SOBRE O QUE É TRANSTORNO EMOCIONAL 

 

O transtorno emocional é uma modificação na saúde mental de uma pessoa que reduz 

seu bem-estar. São basicamente mudanças na função de pensamento de uma pessoa, que 

afetarão suas emoções, raciocínio, comportamento, atitude e desempenho na vida pessoal e 

profissional (EQUIPE IBC, 2018). 

Este é um problema gravíssimo e tornou-se uma das principais razões da incapacidade 

e absentismo do nosso país. O dado que comprova isso vem da Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2017) onde afirma que cerca de 322 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de doença 

mental, entre as quais predominam as mulheres. Pode-se citar como os transtornos mentais mais 

comuns: a ansiedade, depressão, fobia social e o estresse.  

 2.2 GESTAÇÃO E PUERPÉRIO 

 

Atualmente, habilidades relacionadas à saúde das mulheres ganham espaço e vão para 

além do enfoque referente à mera reprodução, observando o cuidado com a mulher num todo. 

Como resultado, novas condições para o tratamento da saúde da mulher surgiram, e a prevenção 

de doenças e tratamentos que são prevenidos de forma especial é o foco das atenções (CUNHA 

et al.; 2012). 

Em referência ao tratamento da saúde da mulher o Ministério da Saúde, no Programa de 

Assistência Humanizada a Mulher (BRASIL, 2001, p. 11), evidencia que: 

 

A saúde não deve se restringir ao tradicional conceito da prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação, mas deve ser abordada também no contexto cultural, 

histórico e antropológico, onde estão os indivíduos que se querem ver saudáveis ou 

livres de doenças. 

 

A gravidez e o puerpério são períodos de adaptação na vida da mulher, pois inúmeras 

mudanças ocorreram em seu corpo, alterando seu metabolismo e a produção de hormônios. 

Afinal, isso marca uma etapa importante da vida, sendo também um momento de reajustar seus 

papéis sociais e mudar seu psicológico. Inclui a criação de um novo sujeito, que duraram nove 

meses para se desenvolver, e geralmente sendo esperado com muita ansiedade. Além disso, 

existem muitas construções sociais e ideais que as mulheres grávidas desejam tornarem-se 
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mães. Tudo isso aumenta o risco de mudanças psicológicas durante este período, podendo 

causar distúrbios emocionais (KROB et al., 2017). 

O período gestacional é uma etapa da vida da mulher na qual ocorrerão profundas mudanças 

em todos os níveis, que ajudarão no desenvolvimento da gravidez e do parto.  

Mudanças psicológicas acompanhadas por mudanças físicas tendem a preparar as 

mulheres para um novo papel, mas é a mulher grávida o centro  desse conjunto de 

mudanças. Durante a gravidez, a mulher deve obter informações e conhecimentos que a 

capacitem com autonomia, habilidades e poderes para fazer escolhas que influenciem na sua 

saúde, ou seja, ao longo da gravidez (ZAMMAR, 2016). 

A gravidez é caracterizada por grandes mudanças na psicologia. Uma das primeiras 

modificações é a mudança da imagem corporal, que é um componente das mudanças globais e 

contínuas nas funções corporais femininas. No início da gravidez, várias reações emocionais 

começam a aparecer, que podem ser medo, ansiedade, Insegurança, dúvidas, alegria e decisões 

que precisam ser tomadas (ZAMMAR, 2016). 

 

A gravidez como transição existencial representa a possibilidade de atingir novos 

níveis de integração, amadurecimento e expansão da personalidade ou de adotar uma 

solução patológica que predominará na relação com a criança. Uma relação saudável 

implica em perceber e satisfazer de modo adequado as necessidades do bebê, visto 

como um indivíduo separado da mãe e não simbioticamente confundido com a mãe. 

Em contraste, uma relação doentia caracteriza-se pela expectativa de que o bebê 

preencha necessidades neuróticas da mãe ou do pai, como por exemplo, evitar a 

solidão, preencher a carência de afeto, realiza-los como pessoas; o bebê pode 

representar aspectos doentios da mãe ou do pai; com frequência, é essa a dinâmica 

subjacente à incessante procura de médicos para descobrir “o que há de errado” com 

o bebê que na realidade é perfeitamente saudável (MALDONADO, 2013, p. 13).  

 

O puerpério é um período de adaptação psicológica e também ao desempenho da nova 

função, a maternidade. Nesse período, além do cansaço causado pelo processo de parto, também 

ocorrem mudanças hormonais repentinas e importantes (GUERRA et al., 2014). 

Em suma, pode-se dizer que a gravidez e o puerpério são períodos críticos para a saúde 

mental da mulher e esses eventos são desafios em seu processo de planejamento de vida, que 

implicam processos de adaptação para a sua resolução saudável. 

2.3 ASSISTÊNCIA EMOCIONAL DE ENFERMAGEM COM A GESTANTE. 

 

A consulta de enfermagem durante a gravidez e o pós-parto é muito importante. Por 

meio do pré-natal, o enfermeiro é um profissional que mantém contato constante durante a 

gestação e deve compreender a sensibilidade da gestante, ouvi-la e conversar, compreender seus 
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medos sobre a gravidez e o parto e poder ajudá-la a enfrentá-los (LEÔNIDAS; CAMBOIM, 

2016). 

O cuidado emocional na enfermagem deve ser considerado uma prática imprescindível, 

integrada as necessidades da gestante por causa de todas as mudanças emocionais da gravidez. 

Na enfermagem humanizada, há entusiasmo, escuta ativa e compreensão em todos os 

momentos, para que tal gestante possa enfrentar os possíveis obstáculos da gravidez e realizar 

os cuidados emocionais necessários. “O acolhimento, a escuta ativa e a compreensão de cada 

momento vivenciado somado a um cuidado humanizado possibilitando a prática do cuidado 

emocional necessário a esta gestante para enfrentar os possíveis obstáculos da gestação” 

(SILVEIRA; TAVARES; MARCONDES, 2016). 

Os mesmos autores (SILVEIRA; TAVARES; MARCONDES, 2016) dizem que o 

cuidado emocional é definido como "percepção imperceptível", que significa tratar o indivíduo 

como um todo, incluindo suas necessidades silenciosas e, em muitos casos, é expresso por meio 

de gestos, pequenas palavras ou expressões. De acordo com a autora, o cuidado diário não é 

exercido adequadamente, devido ao “medo de se envolver”, ao “medo de ser um ser humano 

que sente” e devido armadura antiemocional embutida em nós mesmos para nos proteger dos 

conflitos da vida diária. 

 

Os aspectos que envolvem a subjetividade da mulher, no que tange as suas emoções, 

devem ser abordados na assistência de saúde durante todo o período gestacional, haja 

vista que a gravidez é marcada por diversas transformações que alteram o equilíbrio 

psíquico da mulher ocasionando sentimentos como dúvida, angústia, insegurança. 

(SILVEIRA; TAVARES; MARCONDES, 2016, p.22). 

 

Portanto, é fundamental que os profissionais da enfermagem, que trabalham diretamente 

na assistência à mulher no período gestacional, façam com que na conduta assistencial sejam 

abordados também os aspectos subjetivos que envolvam a vida desta mulher, possibilitando 

assim, a criação de um ambiente onde o cuidado emocional seja desenvolvido e a mulher tenha 

a garantia de um cuidado integral. 

Segundo GUERRA et al. (2014), os profissionais de saúde que estão diretamente 

relacionados ao cuidado à gestante, em especial o enfermeiro, precisam compreender a situação 

social atual, principalmente quando a gestante apresenta dificuldade de adaptação à 

maternidade de forma saudável. A composição e capacitação da equipe visa aprimorar o 

atendimento à mulher nessa fase vulnerável.  

Desta forma, os enfermeiros serão capazes de avaliar as necessidades psicológicas das 

mulheres, prestar cuidados e realizar intervenções adequadas. “O bem-estar no nível da saúde 
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mental no processo de “gestar” requer atenção e profundo conhecimento tanto na identificação 

dos fatores de risco quanto na identificação das estratégias a serem utilizadas, sendo essencial 

a realização de um maior número de estudos sobre estas questões, visando uma prática baseada 

em evidências” (SILVEIRA; TAVARES; MARCONDES, 2016, p.34). 

De acordo com o Conselho Internacional de Enfermeiros (2011), o conceito de bem-

estar está associado ao conceito de saúde, sendo apresentado como: “Saúde: imagem mental de 

se sentir bem, de equilíbrio, de contentamento, de amabilidade ou de alegria e conforto, 

usualmente demonstrada por tranquilidade consigo próprio e abertura para as outras pessoas ou 

satisfação com a independência”. 

No conceito proposto nas normas de qualidade da atenção de enfermagem à saúde 

mental, “A pessoa, no decurso do seu projeto de vida e de saúde, confronta-se com inúmeros 

desafios, cujo sucesso na resolução, reside nas suas capacidades de adaptação” (CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS, 2011). 

Conforme Silveira, Tavares e Marcondes (2016), os profissionais de saúde devem 

priorizar a comunicação, que é uma ferramenta valiosa no processo de cuidar. Ouvir suas 

queixas, coletar informações e proporcionar um olhar ou tato simples são os elementos básicos 

para alcançar e promover um relacionamento saudável entre profissionais de saúde e gestantes, 

fazendo surgir sentimentos como o afeto, o bem-estar e a confiança, primordiais para um 

atendimento humanizado.  

Para o Ministério da Saúde (2006), um dos principais instrumentos de qualidade da 

assistência começa no acolhimento. Esse é um aspecto importante de uma política humanizada, 

o que significa que o profissional de enfermagem deve ter uma postura ética. Consumando que 

esta etapa do processo seja vista como uma ação que necessita ocorrer em todos os momentos 

da atenção desde o pré-natal, parto e o puerpério.  

A consulta de enfermagem, segundo COFEN (1993), é uma importante e decisiva 

estratégia de cuidado, amparada por lei, privativa do enfermeiro, e tem inúmeras vantagens na 

assistência prestada, além de prevenir situações evitáveis, também auxilia na promoção da 

saúde, diagnóstico e tratamento precoce. Ela pode detectar desvios de saúde precocemente e 

tomar medidas de acompanhamento para resolver o bem-estar das pessoas. Isso permite que o 

enfermeiro trabalhe com os pacientes, o que ajuda a identificar problemas e tomar decisões. 

Portanto, deve ser norteada pela Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) para 

tornar a enfermagem adequada, individualizada e eficaz (COFEN, 2009). 

Ela tem como objetivo nortear todas as condutas atribuídas aos pacientes. É 

sistematizado por meio de uma série de etapas específicas para recuperar todas as informações 



17 
 

necessárias sobre a saúde do indivíduo. Nesse caso, o enfermeiro tomará medidas corretivas ou 

encaminhará a outros profissionais quando a situação ultrapassar suas capacidades 

profissionais.  

Uma das principais ações realizadas durante a consulta de enfermagem é a ação 

educativa, que visa orientar o paciente a refletir sobre sua própria condição de saúde, 

orientando-o a tomar medidas para melhorar e mudar seus hábitos para solução de problemas. 

A equipe médica deve ser assistente para que os pacientes ganhem autonomia para lidar com 

períodos de possível doença. E um dos momentos em que a mulher vivencia essas fases de 

vulnerabilidades é justamente no ciclo gravídico-puerperal (SILVA, 2017). 

A assistência à mulher grávida inicia-se no pré-natal com ações educativas pertinentes 

a gestação, se prolongando ao parto e deve ser continuada no puerpério, propiciando um ciclo 

saudável e livre de danos a sua saúde. A consulta de puerpério visa reduzir a mortalidade 

materna, mas o número de mulheres que recebem consulta puerperal no setor saúde é muito 

pequeno. Esta é um direito de toda mulher após o parto e é muito importante para a construção 

de uma nova etapa de vida para a mulher. No entanto, para que sua qualidade seja eficaz, é 

necessário conhecer o perfil dos pacientes atendidos para estabelecer instrumentos de avaliação 

que atendam às suas reais necessidades (SILVA, 2017). 

Por fim, se acordo com GUERRA (2014), pode-se dizer que as enfermeiras e 

enfermeiros, especializados em saúde materna, precisam entender a situação social da gestante, 

enfatizando que o treinamento insuficiente da equipe reduzirá a autoconfiança das mulheres e 

a sua predisposição para enfrentar os problemas.  

Portanto, a composição e o treinamento da equipe são particularmente importantes e 

também é um fator a ser considerado a fim de melhorar o atendimento às mulheres nesta fase, 

quando as mulheres são particularmente vulneráveis. Somente desta forma os enfermeiros 

podem avaliar as necessidades psicossociais das mulheres e fornecer suporte e programar 

intervenções adequadas. 

2.4 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL 

 

O atendimento pré-natal caracteriza-se pelo programa de assistência à gestante, 

historicamente realizado pela medicina e pela enfermagem. Os objetivos do atendimento pré-

natal são os seguintes: Diagnosticar ou confirmar as doenças maternas e tratá-las; monitorar o 

progresso da gravidez e observar a condição da gestante e o desenvolvimento fetal; o 

diagnóstico e tratamento das complicações clínicas relacionadas à gravidez; recomendar 
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medidas preventivas para proteger a saúde da gestante e do feto e preparar a gestante para o 

parto e a amamentação (CALDAS et al., 2013). 

O Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(Portaria/GM nº 569, de 01/06/2000) o qual representa um divisor de águas na mudança do 

padrão de atendimento à mulher durante a gravidez, parto e pós-parto. A política pública de 

assistência proposta pelo programa tem como principais estratégias: melhorar o acesso, a 

cobertura e a qualidade do pré-natal, parto e puerpério. Além disso, baseia-se na cidadania e na 

humanização dos serviços de saúde prestados às mulheres. O objetivo do pré-natal é intervir 

para reduzir o risco de consequências adversas para a mãe e / ou bebê / feto. Portanto, a equipe 

de saúde deve estar preparada para enfrentar quaisquer fatores que possam interferir na gravidez 

de uma perspectiva integral, ou seja, levando em consideração os aspectos clínicos, 

socioeconômicos e emocionais (BRASIL, 2002). 

Conforme GARCIA et al. (2018), é sabido que o pré-natal contribui para a saúde da 

gestante e do feto, mas mesmo com o aumento da cobertura, ainda é possível perceber a falta 

dessa atenção. As qualificações dos profissionais de pré-natal devem ser sempre cumpridas para 

garantir a saúde das mães e bebês. Para tanto, faz-se necessária a conscientização da formação 

dos profissionais envolvidos no processo de enfermagem e, portanto, é preciso aliar o 

conhecimento científico e técnico a um compromisso satisfatório com a assistência médica. 

Concluindo que, a atuação assistencial da equipe de enfermagem é muito importante para as 

mulheres em qualquer fase da gravidez e puerpério. 

 

Por se tratar de um período envolto de ansiedades, medos e angústias se faz 

fundamental na gestação à interação entre mulher-profissional, pois é esta relação que 

determinará o sucesso do pré-natal. Para tanto, se faz necessário que o profissional se 

posicione de uma forma neutra e que guarde para si seus dogmas, conceitos e 

preconceitos, e promova o acolhimento e a escuta das necessidades da gestante, 

transmitindo segurança para que a mulher se sinta fortalecida até o momento do parto. 

(SILVEIRA; TAVARES; MARCONDES, 2016, p.40). 

 

Dessa forma Silveira, Tavares e Marcondes (2017) atenta que para estabelecer um pré-

natal de qualidade e humanizado, é necessário estabelecer uma organização de serviços de 

saúde cujas qualificações profissionais devem estar atentas e sensíveis às necessidades de saúde 

da mulher e utilizar a tecnologia para promover o bom desenvolvimento do aconselhamento, 

objetivando sempre um cuidado integral e holístico.  

A eficácia de toda a assistência prestada durante o pré-natal é fundamental para o 

desfecho do processo gravídico-puerperal. Portanto, além das intervenções no momento 

adequado, também devem ser determinados os fatores de risco para a saúde materna e fetal. 
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Buscando evitá-los e reduzi-los, e ao mesmo tempo, promover a saúde e melhorar a qualidade 

de vida. 

No que se refere à enfermagem, de acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 

que dispõe sobre a regulamentação do Exercício Profissional da Enfermagem e que é 

regulamentada pelo Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, o pré-natal pode ser 

acompanhado de forma adequada pelo enfermeiro, cabendo-lhe à realização de consulta e 

prescrição da assistência de enfermagem.  

Diante disso, entende-se que o período da consulta de enfermagem, além das habilidades 

técnicas, o enfermeiro também deve demonstrar interesse pela gestante e seu estilo de vida, 

ouvir suas queixas e levar em consideração suas preocupações e ansiedade. Portanto, ajudará a 

gestante, sua família e a comunidade a realizar mudanças efetivas e saudáveis (SILVEIRA; 

TAVARES; MARCONDES, 2016). Contudo, os mesmos devem ser capazes de identificar os 

fatores ou condições que podem prejudicar ou agravar a saúde da mulher e do feto. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

O presente trabalho se constitui em uma revisão integrativa da literatura a respeito da 

prevalência da assistência emocional durante o puerperio e os fatores de risco relacionados, 

juntamente com a participação do enfermeiro nesse contexto.   

Além de apontar lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidas por novas 

pesquisas, a revisão integrativa, também pode buscar, avaliar e resumir os trabalhos disponíveis 

que contribuam para o conhecimento da atualidade. Mendes, Silveira e Galvão (2008, p.760) 

destacam que uma revisão integrativa consiste em uma ampla análise da literatura, o que 

auxilia: 

 

(...) para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões 

sobre a realização de futuros estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa é 

obter um profundo entendimento de um determina do fenômeno baseando-se em 

estudos anteriores. É necessário seguir padrões de rigor metodológico, clareza na 

apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga identificar as características 

reais dos estudos incluídos na revisão. 

 

 

A abordagem utilizada nesse método de pesquisa é qualitativa, no qual os dados são 

obtidos de forma descritiva, para que os pesquisadores possam aprofundar seus conhecimentos 

a partir do que a literatura revela sobre a assistência emocional de enfermagem com a gestante. 

 

O percurso analítico e sistemático, portanto, tem o sentido de tornar possível a 

objetivação de um tipo de conhecimento que tem como matéria prima opiniões, 

crenças, valores, representações, relações e ações humanas e sociais sob a perspectiva 

dos atores em intersubjetividade. Desta forma, a análise qualitativa de um objeto de 

investigação concretiza a possibilidade de construção de conhecimento e possui todos 

os requisitos e instrumentos para ser considerada e valorizada como um construto 

científico (MINAYO, 2012, p.626). 

 

 

A partir disso, entende-se que a finalidade da pesquisa qualitativa é possibilitar a 

apreensão da matéria-prima, crenças, valores, expressões, relações e ações humanas e sociais 

na perspectiva de sua particularidade e subjetividade. 

De acordo com BOGDAN E BIKLEN (1994), a pesquisa qualitativa é uma espécie de 

pesquisa educacional em que se questionam os fundamentos e antecedentes de origem, sua 

particularidade e limitações, sendo mais adequada ao conteúdo da pesquisa. Em contrapartida, 

GIL (2002, p.133) diz que a pesquisa qualitativa depende de vários fatores, como a fonte dos 

dados coletados, o tamanho da amostra e os instrumentos de pesquisa utilizados. Além disso, 
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pode ser definido como uma série de atividades envolvendo redução, classificação, 

interpretação e redação de relatórios de dados. 

3.2 MÉTODO 

 

De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa pode determinar, 

analisar e sintetizar os resultados de pesquisas independentes sobre o mesmo tópico, ela pode 

determinar o conhecimento atual sobre um tópico específico, ajudando assim a ter um impacto 

benéfico na qualidade do atendimento prestado aos pacientes. Portanto, é preciso ressaltar que 

o impacto do uso de revisões integrativas não se deve apenas ao desenvolvimento de políticas, 

protocolos e procedimentos, mas também ao pensamento crítico necessário à prática diária. 

Acrescenta-se que, a revisão integrativa é constituída por seis etapas ou fases, sendo elas: 

elaboração da questão norteadora (1), busca na literatura (2), coleta de dados (3), análise crítica 

dos estudos incluídos (4), discussão dos resultados (5) e apresentação da revisão integrativa (6). 

A primeira etapa é a elaboração da questão norteadora, que deve ser elaborada de forma 

clara e específica, incluindo os conhecimentos e as teorias que os pesquisadores aprenderam. 

Essa é a primeira e mais importante etapa, pois determina quais estudos serão incluídos, os 

métodos de identificação que serão utilizados e as informações coletadas de cada estudo 

selecionado. Diante disso, levanta-se uma questão norteadora: O que a literatura científica 

revela sobre a assistência de enfermagem na atenção primária às puerperas relacionada aos 

aspectos emocionais? 

A segunda etapa, a busca na literatura, deve ser diversa e extensa. Os padrões de 

amostragem devem garantir a representatividade das amostras e mostrar que são indicadores 

confiáveis. O método mais correto é incluir todas as obras encontradas, mas se isso não for 

viável devido ao grande número de obras, você pode escolher aleatoriamente. Os critérios de 

inclusão e exclusão devem ser sempre discutidos com base nas questões norteadoras.  

A terceira etapa equivale à coleta de dados. Para extrair dados dos artigos selecionados, 

é necessário o uso de uma ferramenta pré-elaborada que possa garantir que todos os dados 

relevantes sejam extraídos, minimizando o risco de erros de transcrição, garantindo que as 

informações sejam verificadas quanto à precisão e utilizadas para registros. Os dados incluem: 

bases de dados, títulos, autoria, periódico, ano e considerações temáticas. 

A quarta etapa equivale a uma análise abrangente dos estudos incluídos. É nessa etapa 

que os estudos incluídos são analisados criticamente. Semelhante à análise de dados de 

pesquisas convencionais, é necessário adotar um método organizado para pesar o rigor e as 
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características de cada estudo. A experiência clínica dos pesquisadores não só ajuda a 

determinar a praticidade dos métodos e resultados, mas também ajuda a determinar a validade 

dos métodos e resultados. 

A quinta etapa, ou discussão dos resultados, tem como característica a interpretação e 

síntese dos resultados, os dados apresentados na análise do artigo são confrontados com o 

referencial teórico. Além de identificar possíveis lacunas de conhecimento, também é possível 

priorizar pesquisas futuras. No entanto, para proteger a validade das revisões abrangentes, os 

pesquisadores devem destacar suas conclusões e inferências e explicar seus vieses. 

Por fim, a sexta etapa corresponde à apresentação da revisão integrativa, onde a mesma, 

deve conter informações detalhadas e relevantes, metodologia sensível ao contexto e não deve 

omitir evidências relevantes. A pesquisa deve ser completa e apresentada de forma clara para 

que os leitores possam avaliar criticamente os resultados. Nesse sentido foram compostos 

fluxogramas das buscas realizadas apontando para o n de onze artigos selecionados. 

Como critério de inclusão foram considerados os artigos que contivessem no título 

palavras chaves diretamente ligadas ao tema, tais como: Saúde mental, gestantes, transtorno 

emocional, puerpério e enfermagem. 

A análise foi por inferência interpretativa com abordagem qualitativa na qual 

categorizou-se os aspectos emocionais prevalentes relacionando-os com as ações preconizadas 

pelos autores a fim de contribuir para a atuação da enfermagem em relação à assistência 

emocional à mulher no ciclo gravídico-puerperal.  
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4 RESULTADOS 

 

 A partir das buscas nas bases de dados contidas na BVS, com aplicação dos filtros de 

texto completo, idioma português, inglês e espanhol e ano de publicação 2006 a 2020, foi 

encontrado total de 246 artigos. Destes, excluiu-se 12 artigos em razão de duplicatas e 159 por 

não estarem disponíveis de forma gratuita. Após isso, procedeu-se à leitura dos títulos e 

resumos, a partir da qual buscou-se textos que se adequem ao tema e questão de pesquisa 

propostos, de modo que foram excluídos 64 artigos por não atenderem aos critérios 

selecionados.  

Assim sendo, conta-se como corpus deste estudo o total de 11 artigos (fluxograma 1). 

 
 

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção de artigos. Rio de Janeiro, 2020 

 

 

Dos 11 artigos incluídos nessa revisão, a maioria (três deles) foram publicados no ano 

de 2018, seguido do ano de 2012 (dois artigos). Em relação ao periódico, dois foram publicados 

em uma revista de psiquiatria, tendo predominância de publicações na área da saúde (quadro 

1).  
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Quadro 1 - Síntese dos artigos incluídos na revisão. Niterói, RJ, Brasil, 2021. 

Nº Autores/ 

Ano/ Revista 

Título Objetivo Metodologia Resultados 

A1 CAMACHO 

et al., 2006 

 

 

Rev. Psiq. 

Clín. 

Transtornos 

psiquiátricos na 

gestação 

e no puerpério: 

classificação, 

diagnóstico e 

tratamento 

revisão da 

literatura, 

apresentando os 

principais aspectos 

sobre transtornos 

psiquiátricos 

relacionados à 

gestação 

e ao puerpério. 

 

Revisão de 

literatura 

Os autores apontam sobre a 

epidemiologia, os fatores de 

risco, etiologia e explanam 

sobre alguns transtornos, tais 

como: Transtorno do pânico, 

Transtorno Obsessivo 

Compulsivo e Transtornos 

puerperais. Além disso, fala 

sobre a escala de depressão 

para uso na gravidez, sobre a 

detecção de mulheres com 

depressão pós parto, 

importância do diagnóstico, 

tratamento precoces e opções 

de tratamento. 

A2 PEREIRA; 

LOVISI, 

2008 

 

Rev Psiq 

Clín. 

Prevalência da 

depressão gestacional 

e fatores associados 

Revisar a 

prevalência e os 

fatores de risco para 

a depressão durante 

a gravidez. 

Revisão de 

literatura 

Os autores trazem que a 

prevalência de depressão 

durante a gravidez apresentou-

se mais elevada em países 

desenvolvidos. Aponta para o 

pouco de número de estudos 

relacionados ao tema no 

Brasil, além de trazer fatores 

de risco. 

A3 CUNHA et 

al., 2012 

 

Revista 

Saúde e 

Pesquisa 

A importância do 

acompanhamento 

psicológico durante a 

gestação em relação 

aos aspectos que 

podem prevenir a 

depressão pós-parto 

Levantar aspectos 

presentes na 

literatura acerca da 

importância do 

acompanhado 

psicológico durante 

a gestação, com 

foco nos métodos de 

prevenção da 

depressão pós-parto. 

 

Revisão de 

literatura 

O estudo mostra os fatores de 

risco para desenvolver 

depressão pós parto, assim 

como: a mudança na rotina 

estresse, algum antecedente de 

ordem psiquiátrica, ansiedade 

pré-natal, sensação de 

incapacidade, pouco apoio 

social, baixa autoestima e a 

gestação inesperada, sem o 

devido planejamento. Além 

disso, traz sintomas que são 

recorrentes em mulher com 

depressão pós-parto, a saber: 

desânimo insistente, temor de 

ferir o bebê, insônia, 

pensamentos obsessivos e 

culposos, falta de apetite, 

diminuição considerável da 

libido e a mais preocupante, 

ideias suicidas. 

A4 PICCININI 

et al., 2012 

 

Psicologia: 

Percepções e 

Sentimentos de 

Gestantes sobre o 

Pré-natal 

investigar as 

percepções e os 

sentimentos de 

gestantes sobre 

Estudo quali-

quantitativo 

Evidencia a importância do 

pré-natal, ação 

multiprofissional, sendo as 

ações realizadas com base na 
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Teoria e 

Pesquisa 

o pré-natal 

 

humanização, envolvimento 

familiar e formação de vínculo 

mãe-bebê. Revelou que, em 

geral, existe uma preocupação 

quanto à assistência e que as 

demandas emocionais não são 

atendidas. Neste sentido, 

revela a importância de um 

pré-natal humanizado. 

A5 FÉLIX et al., 

2013 

 

Enfermería 

Global 

Atuação da 

enfermagem frente à 

depressão pós-parto 

nas consultas de 

puericultura 

Identificar como a 

enfermagem atua 

frente à DPP nas 

consultas de 

puericultura ao passo 

que sensibiliza 

profissionais para a 

detecção precoce. 

Estudo 

qualitativo: 

Pesquisa-ação 

Discute o não entendimento 

das enfermeiras quanto ao 

conceito da depressão pós-

parto, contudo ressalta que 

essas são capazes de 

identificar situações que 

podem predispor a ocorrência 

da mesma. Esse não 

entendimento vem levando ao 

subdiagnóstico 

A6 LEÔNIDAS; 

CAMBOIM, 

2016 

 

Temas em 

Saúde 

Cuidado de 

enfermagem à mulher 

com depressão pós-

parto na atenção 

básica 

Analisar a 

assistência de 

enfermagem a 

portadora de 

depressão pós-parto 

na atenção básica. 

Revisão de 

literatura 

O presente estudo mostra a 

importância da sensibilidade 

no pré-natal, visto que o 

vínculo formado auxilia na 

identificação de sinais e 

sintomas da depressão pós-

parto. Aponta que a prestação 

de uma assistência 

desqualificada compromete o 

diagnóstico do quadro 

depressivo. 

A7 MORAIS et 

al., 2017 

 

Cad. Saúde 

Pública 

Sintomas depressivos 

e de ansiedade 

maternos 

e prejuízos na relação 

mãe/filho em uma 

coorte pré-natal: uma 

abordagem com 

modelagem de 

equações estruturais 

investigar a 

associação entre 

sintomas depressivos 

e de ansiedade 

maternos e prejuízos 

na relação mãe/filho, 

por meio de 

modelagem de 

equações estruturais. 

Estudo 

quantitativo: 

coorte 

prospectivo 

 

Os autores encontraram 

associação entre depressão na 

gestação e pós-parto com 

dificuldades na relação 

mãe/filho, sendo esse prejuízo 

mais expressivo na depressão 

na gestação. Além desses, 

alguns fatores de risco 

estiverem associados ao 

comprometimento, tais como: 

menor apoio social, situação 

socioeconômica desfavorável e 

viver sem companheiro, por 

via indireta. 

A8 GARCIA et 

al., 2018 

 

Revista 

Online de 

Pesquisa 

Cuidado é 

Fundamental 

As ações de 

Enfermagem no 

Cuidado à Gestante: 

Um Desafio 

à Atenção Primária 

de Saúde 

Verificar as ações 

desenvolvidas pelos 

profissionais de 

enfermagem na 

assistência às 

gestantes em 

unidades de atenção 

primária à saúde. 

Estudo 

quantitativo: 

descritivo 

A pesquisa apontou que a 

maioria (97%) das ações 

desenvolvidas pelos 

profissionais na pré-consulta é 

a aferição da pressão arterial. 

Além disso, revelou que dentre 

as orientações as mais 

realizadas eram sobre o 

aleitamento materno (30,59%) 

e o teste do pezinho (74,35%). 
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A9 COSTA et 

al., 2018 

 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva 

Transtornos mentais 

na gravidez e 

condições do recém-

nascido: estudo 

longitudinal com 

gestantes assistidas 

na atenção básica 

Verificar a presença 

e a associação entre 

diagnósticos 

prováveis de 

transtornos mentais 

em gestantes da 

atenção básica e 

condições dos 

recém-nascidos. 

Estudo 

quantitativo: 

longitudinal 

O estudo aponta para 

ocorrência de transtornos 

mentais, sendo os principais: 

depressão/distimia, ansiedade 

/pânico. 

Dentre as mulheres com 

transtornos, houve associação 

com impactos para os filhos, 

como baixo peso ao nascer ou 

peso excessivo e 

prematuridade 

A10 LIMA et al., 

2018 

 

Cadernos de 

Graduação 

Depressão pós-parto: 

um olhar criterioso 

da equipe de 

enfermagem 

Conhecer a 

assistência de 

enfermagem 

designada para 

mulheres com 

quadro de depressão 

pós-parto. 

 

Revisão de 

literatura 

Os resultados mostraram a 

importância da identificação 

precoce de mulheres com 

Depressão pós-parto (DPP), 

visto que esta é uma doença 

emergente. Mostra também os 

impactos da DPP para a 

relação mãe-bebê e com os 

familiares. Desta forma, revela 

a importância da assistência de 

qualidade e da capacitação 

profissional. 

A11 SILVA et al., 

2020 

 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE online 

Intervenções do 

enfermeiro na 

atenção e prevenção 

da depressão 

puerperal 

Identificar a 

produção científica 

sobre as 

ações/intervenções 

que podem ser 

desenvolvidas pelo 

enfermeiro na 

atenção e prevenção 

de danos da 

depressão puerperal. 

Revisão de 

literatura 

As intervenções apontadas na 

literatura enquanto ações do 

enfermeiro foram: 

identificar sinais e sintomas da 

depressão puerperal; realizar 

consulta de pré-natal; realizar 

educação em saúde; incentivar 

o parto normal; apoiar 

condições psicológica e 

encaminhar para serviço 

especializado.  

Fonte: Elaboração própria 

 

No que tange aos achados, o estudo permitiu a divisão dos artigos em duas macros 

categorias: aspectos emocionais das gestantes e assistência de enfermagem. A primeira 

apresentou alterações emocionais principalmente a depressão, sendo que essa pode se 

manifestar no período gravídico ou puerperal, além dessa outras como ansiedade, transtorno do 

pânico e transtorno obsessivo-compulsivo também emergiram.  

Em relação a segunda categoria, assistência de enfermagem, essa versou sobre a 

importância de o pré-natal ser realizado com qualidade, fornecer espaço de escuta, assim como 

realizar orientações, encaminhamento e atuar conjuntamente com diversos profissionais 

(quadro 2).  

 

Quadro 2 - Macro categorias emergentes dos artigos incluídos na revisão. Niterói, RJ, Brasil, 

2021. 
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Macro categorias 

Aspectos emocionais das gestantes 

Transtorno do pânico 

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) 

A1 

Depressão (gestacional; pós-parto-parto) A2; A3; A5; A6; A9; A10 

Ansiedade moderada e grave A7; A9 

Assistência de Enfermagem 

Atuação multiprofissional A1; A4; A10 

Pré-natal de qualidade A4; A10; A11 

Identificação da depressão pós-parto A5 

Escuta sensível A6; A10 

Encaminhamento A6; A11 

Orientação  A8; A11 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5 DISCUSSÃO 

 

Aspectos emocionais das gestantes  

O período gravídico é único para cada mulher e é transpassado por transformações 

físicas, psíquicas e sociofamiliares. Dentre essas transformações, oito estudos (A2, A3, A5, A6, 

A7, A9, A10, A11) apontaram principalmente para depressão, a qual se dividiu entre gravídica 

e puerperal. Essa doença é caracterizada como um transtorno mental que apresenta sintomas 

persistentes, com longa duração, frequência e intensidade (OPAS, 2017; AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Além da depressão, no período gravídico-puerperal, as mulheres podem apresentar o 

baby blues e psicoses, sendo que a primeira se caracteriza por uma apatia transitória de menor 

gravidade e a segunda se apresenta com elevados índices de seriedade, embora de menor 

frequência na população (CAMPOS; RODRIGUES, 2015).  

Além dessas, outras patologias também foram apresentadas, a exemplo da ansiedade 

moderada e grave (MORAIS et al., 2017; CUNHA et al., 2012). Estudo com 209 gestantes, 

realizado em município do sul de Minas Gerais, no período de janeiro a maio de 2013, 

encontrou uma porcentagem de 26,8% de quadros ansiosos relacionados à gestação, sendo esta 

ocorrência mais comum no terceiro trimestre (42,9%) (SILVA et al., 2017).  

Corroborando, outra pesquisa, realizada em São Paulo, com 479 gestantes para avaliar 

níveis de ansiedade demonstrou que 36% das mulheres apresentaram sintoma de ansiedade no 

terceiro trimestre gestacional (SCHIAVO; RODRIGUES; PEROSA, 2018). Esses dados 

apontam que, embora com menor frequência, a ansiedade pode ser uma das manifestações 

apresentadas sobretudo na gravidez e com ainda menor ocorrência no pós-parto.  

Diante desse cenário, os artigos identificaram que sobre a atuação da Enfermagem é 

necessário que ações sejam realizadas a fim de diminuir os impactos tanto para mãe como para 

criança. No contexto brasileiro, o Ministério da Saúde, através do Programa de Humanização 

do Pré-natal e Nascimento instrui os profissionais sobre as condutas a serem tomadas durante 

a consulta realizada por enfermeira (BRASIL, 2002). Estudo ainda revelou sobre a importância 

da Enfermagem de atuar de maneira holística para o cuidado qualificado às gestantes/puérperas 

(FÉLIX et al., 2013). 

O pré-natal preconizado pelo Ministério da Saúde precisa ser de qualidade, o que 

significa as orientações adequadas, bem como, o preenchimento do cartão da gestante, 

atualização e adequação do calendário vacinal, solicitação de exames de rotina, realização de 

atividades educativas e visitas domiciliares e agendamento de consultas médicas para 
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identificação de fatores de risco, além de preconizar um mínimo de seis consultas (MARIO et 

al., 2019). Sobre isso, pesquisa sobre conduta dos profissionais de saúde durante o pré-natal 

constatou que estes realizam aferição da PA, peso, altura e pulso, exame físico obstétrico com 

exame das mamas, ausculta do batimento cardio-fetal e palpação, situações que devem constar 

no cartão da gestante (GARCIA et al., 2018).  

Essa realidade denota a importância de compreender as alterações que possam estar 

associadas a quadros psíquicos em gestantes. Estudo realizado com seis enfermeiros, com 

metodologia de grupo focal, revelou a importância de manter o rigor das consultas de pré-natal 

no acompanhamento puerperal, a fim de identificar melhor questões de saúde mental (FÉLIX 

et al., 2013).  

Outro estudo, sob ótica das gestantes revelou que estas, em consonância com as 

enfermeiras, acreditam na importância do pré-natal, desta feita enfatizaram a ultrassonografia 

como forma de diminuir a ansiedade referente à saúde do bebe, o que favorece a formação de 

vínculo mãe-filho (PICCININI et al., 2012). Salienta-se que quando a assistência não ocorre de 

maneira eficiente, pode comprometer o diagnóstico do quadro depressivo (LEÔNIDAS; 

CAMBOIM, 2016). 

Considerando o processo de adoecimento das mulheres durante a gravidez e/ou 

puerpério, o estudo A9 aponta que a ansiedade pode estar associada à síndrome do pânico. Essa 

associação é comum, pois conforme o DSM-V, o pânico é configurado como uma das doze 

subcategorias relacionadas ao Transtorno de ansiedade (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). Desta forma, percebe-se que já possuir e/ou desenvolver um transtorno 

mental pode facilitar o desencadear de outros, o que vulnerabiliza ainda mais as mulheres.  

Sobre essas manifestações, alguns condicionantes foram indicados nos estudos 

enquanto fatores de risco, sendo eles de ordens hormonais, hereditários, características pessoais 

e de saúde, sociodemográficos e econômicos.  

Segundo Camacho et al. (2016), os fatores hormonais podem ser explicados pela queda 

brusca nos níveis de estrógeno e progesterona, que durante a gravidez estava elevada. Esse 

achado é similar a outros estudos que também sinalizam para diminuição de hormônios que são 

característicos de determinadas fases da vida, como o pós-parto e fases pré-menstruais, o que 

soma as diversas mudanças de ordem física e emocional que a mulher enfrenta nesse período 

(CAMPOS; RODRIGUES, 2015; HARTMANN; SASSI; CESAR, 2017).  

Enquanto fatores hereditários, Camacho et al. (2016) também apresenta que possuir 

histórico de transtornos mentais na família é fator preditivo para o desenvolvimento de 

alterações psíquicas no período gravídico-puerperal. Silva e Botti (2005) retratam que a 
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predisposição familiar expõe as mulheres ao desenvolvimento de depressão pós-parto, sendo 

extremamente considerável na etiologia da doença. Deste modo, conhecer a história familiar é 

de extrema relevância no cuidado às mulheres.  

De modo semelhante, já ter alguma doença mental de base, pode levar a outras 

(CAMACHO et al., 2006). Em pesquisa transversal com 394 gestantes, pesquisadores 

encontraram associação entre transtorno mental e doenças crônicas, o que pode reverberar na 

maior necessidade de atendimento em decorrência da soma de morbidades (KASSADA et al., 

2015). Nessa mesma linha, o estudo A1 aponta que mulheres que têm transtorno obsessivo-

compulsivo possuem maiores chances de desenvolver depressão pós-parto, o que guarda 

relação com a associação entre precedentes psiquiátricos e o estabelecimento de novos 

transtornos (PEREIRA; LOVISI, 2008; CUNHA et al., 2012).  

Ante esse cenário, sinaliza-se para a necessidade de investigar o histórico de vida e 

saúde da mulher. Nesse ínterim, os estudos apontam ainda a necessidade de identificação 

precoce no pré-natal, através do levantamento de sinais e sintomas tais como tristeza intensa, 

choro persistente, sentimentos de inutilidade, rejeição do bebê, sentimento de incapacidade para 

cuidar da criança, desinteresse em amamentar e baixa estima, o que pode ocorrer através da 

anamnese aprofundada ou ainda do exame físico cuidadoso (LEÔNIDAS; CAMBOIM, 2016; 

LIMA et al., 2018).  

Pesquisa aponta que a depressão pós-parto (DPP) começa a ser observada a partir da 4ª 

semana do puerpério, e é manifesta com os seguintes sintomas: desânimo insistente, temor de 

ferir o bebê, insônia, pensamentos obsessivos e culposos, falta de apetite, diminuição 

considerável da libido e a mais preocupante, ideias suicidas (CUNHA et al., 2012). A 

identificação precoce, a partir dos sinais e sintomas, pode permitir uma intervenção adequada 

e reduzir os impactos (SILVA et al., 2020). 

No que tange aos aspectos pessoais, perpassam pelos fatores de risco, o planejamento 

em relação a gravidez. Cunha et al. (2012) traz que a gestação inesperada pode se configurar 

como fator de risco, uma vez que não há preparo emocional e o desejo de ter a criança. Esta 

situação é ressalta nos artigos A1 e A2 ao apontarem que quando a mulher tem uma atitude 

negativa frente a gravidez ou ainda está grávida de um determinado sexo, enquanto sonhava 

com outro, pode desencadear sentimentos de tristeza e culminar em quadros ansiosos ou 

depressivos.  

Como alternativa para identificação destes sintomas, três estudos (PEREIRA; LOVISI, 

2008; LIMA et al., 2018; SILVA et al., 2020) sugeriram a utilização da Escala Edinburgh 

Postnatal Depression Scale, que é utilizada nas Unidades básicas de Saúde para rápida 
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identificação e inclusive alerta para ideações suicidas. Essa escala já é reconhecida por sua 

eficácia em identificar situações de depressão e indicada para uso no sistema único de saúde 

por não possuir custos (FIGUEIRA et al., 2009). Destaca-se que a utilização da Escala não deve 

substituir uma análise clínica apurada.  

Outro fator que pode influenciar para o aparecimento de sintomas é a sensação de 

incapacidade frente à chegada de um filho (CUNHA et al., 2012). Essas situações podem ser 

amenizadas quando existe próximo a mulher um planejamento sexual e reprodutivo que a 

permita exercer sua sexualidade de maneira consciente e organizada quanto a chegada de um 

filho, além de possuir informações suficientes que a permitam cuidar da criança. 

Sendo assim, o enfermeiro é o profissional que possui um acompanhamento com a 

gestante, e é necessário que a enfermagem seja proficiente nessa temática, para que a 

implantação de estratégias de promoção da assistência à saúde mental das gestantes, buscando 

minimizar os efeitos emocionais negativos durante a gravidez e orientar corretamente a mulher 

no puerpério no tratamento e prevenção de transtornos emocionais. 

O profissional de enfermagem deve ter um olhar atento e humanizado para o processo 

gestacional, o histórico pessoal, social, cultural e econômico. Procurando estabelecer um 

relacionamento no qual exponham as verdadeiras necessidades, oferecendo um serviço 

qualidade, respeito e confiança, dessa forma será desenvolvida uma assistência capaz de 

proporcional a saúde mental e física da gestante um período satisfatório de bem estar durante a 

gestação e puerpério  

 

Assistência de enfermagem 

Neste ínterim, cabe às enfermeiras favorecer um ambiente adequado para acolher a 

mulher e desenvolver vínculos. Autores trazem a importância da sensibilidade no pré-natal para 

ouvir e dialogar com a gestante, além disso, aponta que sendo conhecedor da história da mulher, 

fica mais fácil auxiliá-la nos pós parto de modo que ela possa enfrentar as exigências requeridas 

nessa fase da vida (LEÔNIDAS; CAMBOIM, 2016). Deste modo, destaca-se as ações de 

prevenção para que sejam minimizados os efeitos negativos na saúde da mãe e da criança 

(LEÔNIDAS; CAMBOIM, 2016).  

Silva et al. (2020) aponta que, a partir de visitas domiciliares ou consultas, é possível a 

promoção e a educação em saúde, elementos que contribuem no cuidado às questões 

emocionais da mulher. Entretanto, essas orientações dizem respeito apenas à esfera biológica, 

no que concerne à amamentação e à importância do teste do pezinho, as quais podem minimizar 

a ansiedade, mas pouco se vê ações voltadas ao emocional das mulheres (GARCIA et al., 2018). 
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Quando o diálogo e o compartilhamento de saberes são ligados às questões emocionais, estas 

configuram-se como tecnologias leves para prevenção e cura da doença (LIMA et al., 2018). 

 O incentivo ao parto normal foi outra estratégia apontada nos estudos, de modo que os 

profissionais de saúde, munidos do conhecimento acerca dos benefícios dessa via de parto, 

forneçam informações às mulheres de maneira suficiente para que estas optem 

preferencialmente pelo parto normal e sejam sanadas suas dúvidas em relação a esse momento. 

Salienta-se que a prestação de informações poderá, inclusive, reduzir quadros ansiosos (SILVA 

et al., 2020). 

Frente ainda aos aspectos pessoais, em relação às características inerentes à mulher, ser 

menor de 16 anos, pouco responsável ou desorganizada e fazer uso de substâncias estiveram 

presentes (CAMACHO et al., 2006; PEREIRA; LOVISI, 2008). Essa situação pode guardar 

relação com a pouca maturidade para gerenciar uma gravidez e as demais desordens que podem 

ser ocasionadas em uma gravidez precoce.  

Estudo realizado em Olinda, município de Pernambuco, que entrevistou três gestantes 

adolescentes apontou como principais impactos para estas, a interrupção de vivenciar a 

adolescência, comprometimento escolar e consequente atuação profissional, dificuldades em 

estabelecer novos relacionamentos sexuais, novas gravidezes e dependência financeira e 

vulnerabilidade (DIAS et al., 2020). Por outro lado, as próprias repercussões de uma família 

desestabilizada ou de uma vida permeada por conflitos pode se caracterizar como fator de risco, 

assim como apontado nos estudos A1 e A2 que relacionam eventos estressantes com a 

ocorrência de transtornos mentais. Essa situação denota que características próprias da mulher 

ou ainda o cenário que ela se encontra pode vulnerabilizar ao transtorno.  

Considerando o exposto, os aspectos relacionados às condições sociais podem também 

ser destacados como fatores que colocam em risco às mulheres para o desenvolvimento de 

transtornos mentais/psiquiátricos na gestação ou puerpério. Neste sentido, os artigos A1, A2 e 

A3 trazem que a falta de um suporte social, ou a inadequação deste vulnerabilizam às gestantes 

e/ou puérperas. Estudo em São Paulo realizado com 30 mulheres primigestas obteve como 

associação positiva o fato de sentir falta de um suporte social e a manifestação de depressão 

(MANENTE; RODRIGUES, 2016).  

Nesse processo, importa a inclusão da família no cuidado à gestante/puérpera. Deste 

modo, estudo apontou que familiares e amigos de referência na gestação são elementos 

positivos, pois favorecem o compartilhamento de informações sobre o período da gravidez, 

parto e puerpério, bem como presta apoio emocional (PICCININI et al., 2012). Sobre isso, o 

baixo apoio social pode contribuir para o transtorno mental, deste modo quando há suporte dos 
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familiares, os impactos da doença são diminuídos e consequentemente prejuízo na relação 

mãe/filho (MORAIS et al., 2017).  

Estudo que teve como participantes 300 gestantes, realizado em município de São 

Paulo, não encontrou associação entre os transtornos mentais e implicações para o RN, situação 

que pode guardar relação com o fato de o público possuir apoio familiar, configurando como 

fator de proteção (COSTA et al., 2018). Por outro lado, estudo bibliográfico mostrou que a 

necessidade de rearranjo das estratégias e rotinas familiares e também individuais podem 

favorecer o desenvolvimento dos sintomas da depressão pós parto (CUNHA et al., 2012). 

Camacho et al. (2006) e Pereira e Lovisi (2008) revelaram que o não possuir 

companheiro ou apresentar relação afetiva insatisfatória são também condicionantes para o 

aparecimento de sintomas psiquiátricos em gestantes e puérperas. A2 e A10 também revelam 

sobre a vulnerabilidade causada pela presença de transtornos/conflitos familiares e conjugais. 

Sobre isso, pesquisa demonstrou que a violência conjugal, esta ocorrida antes, durante ou após 

gestação, é um fator de risco para a depressão pós parto (FERREIRA et al., 2020). 

Os aspectos sociais relacionam-se com questões econômicas e estas podem ser 

preditoras de desordens mentais, sobretudo em uma fase da vida, onde há maior necessidade de 

recursos financeiros. Sobre isso, Camacho et al. (2006) aponta que mulheres que não possuem 

emprego encontram-se em risco para alterações emocionais. Estudo de revisão que analisou 

pesquisas de 1997 a 2007 realizadas em países subdesenvolvidos mostrou uma taxa média de 

20% de transtornos mentais, sendo a pobreza, expressa através da baixa renda, desemprego, 

dificuldades financeiras e baixa escolaridade, fatores de risco que mais se relacionavam à 

depressão gestacional (PEREIRA; LOVISI, 2008).  

No estudo A7, o público investigado, o qual já possuía depressão ou ansiedade, tinha 

como característica nível socioeconômico baixo, com renda familiar de 1 a 3 salários-mínimos, 

embora sem estabelecimento claro de associação, percebe-se um consenso na caracterização. 

Semelhantemente, em A10 identificou-se como fatores de risco, o nível socioeconômico e a 

escolaridade. Contrapondo, A9 não encontrou associação entre o relacionamento conjugal, 

nível de escolaridade ou socioeconômico com as condições emocionais maternas, nem com as 

condições do RN, contudo cabe uma análise da caracterização desse público.  

Justamente, porque os estudos mostraram que esses fatores de risco contribuem para a 

ocorrência de transtornos mentais, bem como para prejuízos na relação mãe-filho. Estudo revela 

que baixo apoio social, assim como situação socioeconômica desfavorável e viver sem 

companheiro estão associadas ao prejuízo na relação mãe/filho. Deste modo, percebe-se que as 

condições socioeconômicas impactam substancialmente na qualidade de vida das mulheres, 
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sobretudo durante a gestação e puerpério, uma vez que possuir baixa renda pode acarretar 

dificuldades na obtenção de acesso aos cuidados específicos no campo emocional e consequente 

repercussões para o binômio mãe/bebê. 

Outras implicações apontadas foram rejeição da criança e insuficiência nas trocas 

afetivas, devido à dificuldade de estabelecimento de apego entre a díade mãe/filho 

(LEÔNIDAS; CAMBOIM, 2016; MORAIS et al., 2017). Contudo, Morais et al., (2017) em 

seu estudo realizado em São Luís, Maranhão, Brasil, ao associar os prejuízos na relação mãe e 

filho com os transtornos psíquicos, encontrou significância estatística com depressão na 

gestação e pós-parto, por outro lado, a ansiedade não esteve associada (MORAIS et al., 2017). 

Essa realidade mostra que, embora haja associação, há elementos que podem servir como 

protetores ou ainda outros determinantes que perpassam pela situação, fazendo com que, 

mesmo frente aos fatores de risco, as mulheres não tenham alterações psíquicas.  

 Cabe destacar que a própria relação mãe/filho quando prejudicada pode ocasionar 

repercussões para a prole, além disso, os transtornos mentais das mães, por si só, já trazem 

adoecimento às crianças. Nesse sentido, os estudos identificaram em filhos de mães com 

transtornos na gravidez e/ou puerpério alterações no desenvolvimento no que diz respeito à 

prematuridade, baixo peso ao nascer (BPN) ou peso excessivo, retardo cognitivo, dificuldade 

de crescimento, alterações no sono, gastrointestinais e comportamentais (LEÔNIDAS; 

CAMBOIM, 2016; COSTA et al., 2018).  

Então, pensa-se ser imprescindível que haja conhecimento acerca da depressão no 

período gravídico puerperal, possibilitando aos profissionais atuarem de maneira mais assertiva 

e garantindo um cuidado mais qualificado às mulheres e ao bebê (SILVA et al., 2020). Essa 

realidade pode estar associada a falta de conhecimento sobre os transtornos mentais, assim 

como denota pesquisa com profissionais de saúde, mostrou que estes não conseguiram definir 

o que é DPP, mas sinalizaram que se a enfermagem estivesse atenta a este fenômeno, mais 

casos seriam detectados (PICCININI et al., 2012). Embora não se busque a culpabilização dos 

profissionais, alerta-se para a necessidade de preparo profissional para lidar com as questões 

emocionais.   

Contudo, mesmo os profissionais que possuem algum conhecimento teórico sobre o 

tema, poucos são os que se preocupam com as questões mentais, tampouco as investigam de 

maneira precoce (LIMA et al., 2018). Em outro estudo, os profissionais trouxeram que o 

cuidado oferecido às puérperas com problemas psíquicos é deficiente, visto que é olhado de 

forma mais enfática para os problemas de ordem biológica (FÉLIX et al., 2013). Cabe destacar 

que, como característica do próprio processo depressivo, muitas mulheres tendem a não falar 
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ou verbalizar suas angústias e ansiedades, o que pode contribuir na dificuldade dos profissionais 

identificarem a depressão (SILVA et al., 2020).  

 Deste modo, cabe a inclusão de uma equipe multiprofissional, a fim de prestar um 

cuidado holístico para as gestantes/puérperas, sobretudo pela vulnerabilidade nessa etapa da 

vida, onde a atenção está voltada à criança. Estudos ressaltam que o trabalho em equipe deve 

ser realizado e que caso seja identificado mulheres em situação de DPP, esta deve ser 

encaminhada para o serviço adequado na rede de cuidado (LEÔNIDAS; CAMBOIM, 2016; 

LIMA et al., 2018).  

Considerando que a doença impacta na saúde da mulher, outros profissionais 

devidamente capacitados, podem realizar o controle através de medicações, se houver a 

articulação entre profissionais (LEÔNIDAS; CAMBOIM, 2016; LIMA et al., 2018).  

De modo semelhante, o encaminhamento pode favorecer o atendimento a partir de 

diversas áreas do saber, como a psicologia que tem apontado a Terapia Cognitiva 

Comportamental como uma prática salutar no cuidado à DPP (CUNHA et al., 2012). Portanto, 

é necessário destacar que o encaminhamento para o serviço especializado não deve ocorrer 

devido à falta de conhecimento dos profissionais ou como meio de se livrar do problema, mas 

sim enquanto potencializadora do cuidado, uma vez que este compartilhamento entre 

profissionais beneficia a mulher, a criança e toda a família (SILVA et al., 2020). 

Não obstante, é preciso reconhecer a necessidade de haver um profissional de referência 

no pré-natal, destacando a enfermeira, uma vez que esta possui maior facilidade de desenvolver 

vínculo e têm em sua formação a prática voltada ao cuidado integral. Estudo mostrou que na 

ausência de um profissional de referência ou um atendimento sem vínculo, a assistência pode 

representar um fator de preocupação (PICCININI et al., 2012). Um bom relacionamento com o 

profissional favorece o sentimento de segurança nas gestantes e puérperas e consequentemente 

o não desenvolvimento de transtornos mentais (PICCININI et al., 2012). Dessarte, a vinculação 

entre profissional e paciente, quando esta é estabelecida com qualidade e baseada na confiança, 

favorece a identificação de sintomas psiquiátricos, possibilitando assim o cuidado precoce. 

Mediante o exposto, é visível a falta de preparo profissional frente à problemática do 

cuidado psicoemocional às mulheres no período gravídico-puerperal. Este despreparo se mostra 

em diversos momentos, desde o pré-natal até o entendimento da necessidade do atendimento 

multiprofissional. Assim, foi evidenciado pelo estudo algumas possíveis estratégias de melhoria 

na oferta de cuidado às mulheres, trazendo o enfoque para ações centradas no modelo holístico. 

Este, por partir do pressuposto de um olhar biopsicossocial dos sujeitos, permite 

estabelecer relações de cuidado sensível e humanizado, tão necessário às mulheres neste 
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período da vida. O estudo ainda permite revelar alguns dos principais sofrimentos emocionais 

que podem ser vividos neste momento. Desta forma, o estudo me permitiu apreender formas de 

oferecer de maneira mais qualificada e cuidado de enfermagem às mulheres no período 

gravídico e puerperal.  

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo identificou as principais alterações emocionais presentes no período 

gravídico/puerperal perpassando por transtornos mentais mais frequentes nessa etapa. Além 

disso, foi possível elencar como a literatura aponta a assistência de enfermagem que deve 

ocorrer nesse contexto, expresso pela importância de um pré-natal de qualidade, incluindo nele 

a identificação de sinais e sintomas de transtornos mentais, escuta sensível e orientações, além 

de apontar para necessidade de uma atuação multiprofissional e quando necessário, a realização 

de encaminhamentos.  

Deste modo, o estudo contribui para a ampliação do conhecimento de profissionais da 

saúde, sobretudo da área da enfermagem, para o cuidado emocional às mulheres no período 

gravídico, estendido ao puerperal é elemento também apontado na literatura como fundamental 

para propostas de intervenções.  

Enquanto estudante de enfermagem, pude ampliar meu olhar no que diz respeito aos 

aspectos emocionais vivenciados por mulheres no período gravídico-puerperal, desmistificando 

alguns conceitos de uma maternidade sem problemas. O estudo me permitiu pensar sobre 

fatores que podem impactar na vida e saúde dessas mulheres e o que eu, enquanto (futura) 

profissional de enfermagem posso fazer para amenizar o sofrimento ou ainda garantir um 

cuidado holístico. A pesquisa apontou para importância da enfermagem na prevenção e 

enfrentamento do adoecimento e propõem ações que podem ser implementadas na prática 

assistencial, mas também em outras áreas de modo que a família e uma rede de apoio estejam 

incluídas.  

Destaca-se a importância de novos estudos que busquem possíveis dificuldades dos 

profissionais em assumir as ações listadas e indique possibilidades de driblá-las. Deste modo, 

espera-se intervir nas dificuldades e contribuir no cuidado às mulheres.  
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