
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA  

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATHÁLIA RAMOS MORAES  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Atuação do Enfermeiro Obstetra junto à puérpera com regulação de 

humor prejudicada  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
Niterói  
2018  

 



 
 

NATHÁLIA RAMOS MORAES 
 
  
 
 
 

 
 
 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO OBSTETRA JUNTO À PUÉRPERA COM 
REGULAÇÃO DE HUMOR PREJUDICADA  

  
  
  
  
  
  

Trabalho apresentado à disciplina Trabalho 
Monográfico II do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para 
aprovação na disciplina.  

  
 

   
 

   
.  
 

 
 
 

ORIENTADORA: PROF.ª DR.ª. Aldira Samantha Garrido Teixeira  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói, RJ  
2018 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NATHÁLIA RAMOS MORAES 
 
  
 
 
 

 
 
 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO OBSTETRA JUNTO À PUÉRPERA COM 
REGULAÇÃO DE HUMOR PREJUDICADA  

  
  
  
  
  
  

Trabalho apresentado à disciplina Trabalho 
Monográfico II do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para 
aprovação na disciplina.  

  
 

   
 

 Aprovado em: 10 de dezembro de 2018 
.  
 

 
BANCA EXAMINADORA  

 
 

___________________________________________________________________  
Prof.ª Dr.ª. Aldira Samantha Garrido Teixeira (Orientadora) 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF  
 

 
___________________________________________________________________ 

Msº André Guayanaz Lauriano(1º Examinador)  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF  

 
 

 Profª Drª Andrea Cardoso de Souza (2º Examinador). 
 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

 
 

Niterói, RJ  
2018 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dedico este trabalho à minha família que 
sempre me apoiou. À minha irmã que foi 
minha fonte inspiradora e que sempre 
esteve ao meu lado. Ao meu noivo que 
sempre tinha uma palavra para me 
incentivar. 



 
 

 
AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradeço primeiramente à Deus por ter me ajudado em toda a graduação a 
manter força e fé. Para que eu pudesse passar por todos os obstáculos enfrentados 
durante todo esse percurso. 
  Aos meus pais que sempre me incentivaram e que sempre me apoiaram em 
todos os momentos da faculdade. E que me ajudaram a vencer mais essa etapa na 
minha vida, com muito amor e compreensão. 

À minha irmã que é uma pessoa maravilhosa pra mim, que sempre me apóia, 
me incentiva e me ajuda. Agradeço muito à Deus por tê-la ao meu lado sempre. Me 
ancorando nos momentos bons e ruins.  

Ao meu noivo que sempre me ajudou, e sempre tinha uma palavra de força 
para me oferecer e continuar essa caminhada. 

E claro a todos os amigos que fiz na faculdade, e não foram poucos. Em 
especial à Priscila, Stephane, Natalia, Kamille, Isla, Nemísia, Luana, Bianca, 
Tatyane, Karyne, Anna Carolina, Caroline Dafflon, Uyara, Hugo. Enfim, muito 
obrigada por deixar a caminhada mais leve e cheia de risadas. 

Não podendo faltar os agradecimentos aos docentes e aos pacientes com 
quem aprendi muito, sem a compreensão e a paciência deles, não conseguiria 
chegar onde cheguei. Além de todos os profissionais do Hospital Universitário 
Antônio Pedro que sempre me ajudaram e me ensinaram muita coisa do que eu sei 
hoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

RESUMO 
 
 

Este trabalho consiste na compreensão da temática da atuação do enfermeiro 
obstetra junto à puérpera com regulação do humor prejudicada, sendo mostrada a 
importância do enfermeiro obstetra não somente no momento do parto, mas também 
no cuidado integral à essa mulher que necessita de maior atenção, por estar com 
uma dificuldade de lidar com as alterações advindas do nascimento de um filho. Não 
só na prevenção da patologia como também na intervenção desta, buscando uma 
forma de conforto ao acometimento momentâneo que pode gerar maiores problemas 
se não for interceptado. Já que se sabe, segundo estudos da Fiocruz (2016), que 
25% das mães são acometidas pela depressão pós-parto. Sendo assim, esse 
trabalho foi traçado com o objetivo geral de compreender a atuação do enfermeiro 
obstetra perante uma puérpera com a regulação do humor prejudicada. Trata-se de 
um estudo qualitativo, com caráter descritivo de cunho exploratório. Tendo como 
população alvo os enfermeiros obstetras pertencentes ao Fórum Permanente de 
Enfermagem Obstétrica. O Formulário online, no qual foi fornecido como instrumento 
da pesquisa, foi respondido por 17 enfermeiros obstetras que atuam na assistência, 
com um intervalo de tempo de trabalho de 4 meses a 43 anos, tendo um homem e 
16 mulheres. Obteve-se como resultado que os enfermeiros obstetras souberam 
identificar os sinais e sintomas da doença, os fatores de risco, como o enfermeiro 
obstetra deve agir diante da regulação de humor prejudicada, desta forma ele está 
preparado para conduzir uma assistência a essas mulheres sabendo detectar, tratar 
precocemente, atuar na redução de danos para que essa patologia não venha a 
evoluir. Gerando maiores impactos na vida dessa mulher. Conclui-se a grande 
importância da enfermagem obstétrica na atuação do enfermeiro perante a puérpera 
com regulação do humor prejudicada, já que este estará mais próximo em todo o 
processo gravídico-puerperal, tendo gerado um vínculo facilitando as condutas que o 
profissional deve realizar. 

 

Palavras chave: Puerpério; Enfermeiro Obstetra; Cuidados de Enfermagem; 
Depressão Pós-Parto; 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 This work consists in the understanding of the thematic of the performance of 
the obstetrician nurse with the puerpera with impaired mood regulation, showing the 
importance of the obstetrician nurse not only at the time of childbirth, but also in the 
integral care of this woman who needs more attention, for having difficulty coping 
with the changes arising from the birth of a child. Not only in the prevention of the 
pathology but also in the intervention of this one, seeking a form of comfort to the 
momentary affection that can generate greater problems if it is not intercepted. Since 
it is known, according to studies by Fiocruz (2016), that 25% of the mothers are 
affected by postpartum depression. Therefore, this study was designed with the 
general objective of understanding the performance of the obstetrician nurse before a 
puerperal with the regulation of impaired mood. It is a qualitative study, with a 
descriptive character of exploratory nature. Having as target population the 
obstetrical nurses belonging to the Permanent Forum of Obstetric Nursing. The 
online form, which was provided as a research tool, was answered by 17 obstetrician 
nurses who work in care, with a working time interval of 4 months to 43 years, with 
one man and 16 women. It was obtained as a result that the obstetrician nurses were 
able to identify the signs and symptoms of the disease, the risk factors, as the 
obstetrician nurse should act in the face of the impaired mood regulation, in this way 
he is prepared to conduct assistance to these women knowing how to detect , treat 
early, act in harm reduction so that this pathology does not evolve. Generating 
greater impacts on the life of this woman. It is concluded that the importance of 
obstetric nursing in nurses' performance towards the puerpera with impaired mood 
regulation, since it is closer in the pregnancy-puerperal process, generating a link 
facilitating the behaviors that the professional must perform. 

 

Keywords: Puerperium; Nurses Obstetricians; Nursing care; Baby blues 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde criança me vi na posição de cuidar. Quando ingressei no Curso de 

Graduação em Enfermagem, da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) não tinha noção de como seria a minha 

função como enfermeira, pois não tinha nenhum contato com a profissão. Porém ao 

passar dos períodos na faculdade, comecei a ter contato com o ensino da prática e 

verifiquei a partir do ensino teórico e prático com maior aproximação com a prática 

da enfermagem. Vez que amo cuidar das pessoas e ter novos desafios diariamente. 

Aos poucos fui me apaixonando pela profissão, o que me fez olhar com outros olhos 

essa carreira tão linda. 

Durante o 5º período, uma das matérias que me foi apresentada foi Saúde 

da Mulher. Fiquei fascinada, com toda a autonomia e a importância que o enfermeiro 

tem no processo de cuidado da vida de uma mulher, tendo como principal papel o de 

cuidar e de buscar de forma integral a saúde destas mulheres e promover atividades 

que contribuem para um ciclo gravídico positivo (Protocolo de Enfermagem na 

atenção primária à saúde, 2012). Dessa forma, passei a imaginar que essa seria a 

minha especialização, então busquei mais conhecimentos dentro da 

disciplina,inclusive realizando uma visita à Casa de Parto, em Realengo, onde obtive 

orientações de como ocorre o atendimento de enfermeiros, com suas pacientes 

durante todo o período gestacional até o momento do parto e pós-parto. Após tais 

apresentações e vivências, me identifiquei com a profissão de Enfermagem 

Obstétrica, pois é possível apoiar e motivar as mães para que possam protagonizar 

um processo tão importante de suas vidas de maneira agradável, e responsável, 

passando uma experiência favorável, para obtenção de lembranças positivas de 

todo esse período. 

Em meio a essas experiências, recebi a notícia de que minha irmã, Vanessa, 

estava grávida de seu primeiro filho. Dessa forma, acompanhei todo o seu período 

gestacional, acompanhando-a em suas consultas e exames de pré-natal, pois é um 

ponto chave do acolhimento do enfermeiro para com a paciente, colaborando para 

mais um aprendizado. Após o nascimento do meu sobrinho, verifiquei que a 

Vanessa apresentava algumas atitudes tais como: distanciamento do seu filho, falta 
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de vontade de amamentar, excesso de cobrança com a sua autopercepção, 

facilidade de alteração de humor e sentimento de não atender as suas expectativas 

como mãe. 

Para que pudesse prestar mais atenção nas atitudes dela, tentei buscar de 

modo científico formas de detecção e tratamento para o quadro de regulação de 

humor prejudicada, conforme a classificação do diagnóstico de enfermagem da 

NANDA 1  (2015-2017), sendo coloquialmente chamado de Depressão Pós-Parto 

(DPP), embora seja uma nomenclatura utilizada por médicos.  

As doenças psiquiátricas pós-parto são pouco reconhecidas, tratadas ou 

pesquisadas. Somente a partir de 1995 é que os quadros de alteração de 

humor decorrentes do parto, psicóticos ou não, foram incluídos 

no DiagnosticandStatistical Manual of Mental Disorders - 4th edition (DSM-

IV) e classificados como transtornos de humor. Anteriormente, os sintomas 

da depressão puerperal não eram considerados distintos da depressão 

maior.(SCHARDOSIM; HELDT, 2011, s/p) 

A fase puerperal, segundo Rezende (2011), ocorre a partir do terceiro 

período do parto, caracterizado pela saída do feto até a dequitação2 . O quarto 

período, chamado de Greenberg, que conta a partir da primeira hora após a saída 

da placenta. Esse momento é de suma importância, devido aos riscos iminentes de 

hemorragia e pelo descuido quase total daqueles que acompanham as puérperas. 

Concluindo com base em Rezende (2011), o puerpério é um período na vida 

reprodutiva que apresenta muitas mudanças no corpo da mulher, sendo essas 

alterações fisiológicas e psicológica. Inclusive nesse período deve-se haver mais 

atenção para qualquer sinal de patologias. 

Este período pode ser divido em três etapas: Pós-parto imediato que vai do 

1º ao 10º dia, onde acontecem os fenômenos catabólicos e involutivos das 

estruturas responsáveis pelo abrigo ao feto, durante a gravidez; pós-parto tardio que 

vai do 10º ao 45º dia, período de transição onde se inicia a recuperação genital; pós-

                                                           
1 Diagnóstico de enfermagem 
2 descida e expulsão da placenta e de suas páreas para fora das vias genitais.  
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parto remoto a partir do 45º dia, período de duração imprecisa, que varia com a 

presença ou não da lactação. (REZENDE,2011) 

E é ainda nesse período, de acordo com Camacho e Loreto (2012, p.89) que 

ocorre uma queda brusca de hormônios, que anteriormente eram produzidos pela 

placenta. Nessa fase, o estrógeno, que antes do parto havia sofrido uma elevação 

importante, cai rapidamente, assim como os níveis de progesterona. Em algumas 

mulheres, mais sensíveis às flutuações hormonais, ocorreria uma espécie de 

“abstinência”, e, naquelas que já apresentam predisposição genética e/ou fatores 

psicossociais associados, o quadro depressivo pode instalar mais facilmente. 

No período do puerpério ocorrem modificações fisiológicas e psicossociais3, 

por isso é um período que requer maior cuidado e maior assistência para a detecção 

precoce da regulação do humor prejudicada e pressupõe o acompanhamento dessa 

puérpera juntamente com o psicólogo, favorecendo assim um trabalho 

multiprofissional e mais eficaz. 

A maior parte desses transtornos puerperais não são diagnosticados e 

quando tratados, boa parte deles o é de modo inadequado.Por convenção, 

considera-se transtornos puerperais os que tem início nos primeiros seis 

meses de puerpério, embora os que surjam nos primeiros dois meses após 

o parto tenham mais relação  com a transição do estado gravídico para o 

estado puerperal. (VIEIRA FILHO,2006, p.41) 

Para Franza (apud Porto, 2008), as modificações psicossociais, levam seis 

semanas para serem concluídas. Psicologicamente se prolonga por alguns meses, 

já que há muitas mudanças que ocorrem na mulher, na sua vida social e familiar. 

Podendo ser intensas, dependendo de mulher para mulher. 

Existem alguns tipos de modificações psicossociais que se diferem entre si, 

como o baby blues que consiste, segundo Vieira Filho (2006), no surgimento de 

sintomas disfóricos e depressivos como: flutuações do humor, choro imotivado, 

cansaço, irritabilidade, entre outros que surgem em geral entre o segundo e o quinto 

dia pós-parto e desaparecem espontaneamente nos dez dias seguintes, estima-se 

que ocorra em 70% dos partos. Se persistir por mais de 14 dias passa a ser 

considerado um episódio depressivo. 

                                                           
3que são alterações psicológicas que levam a dificuldade na socialização. 
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O mesmo autor afirma que o grande fator de risco do baby blues seria a 

história pregressa de depressão em qualquer momento da vida, como também de 

baixo suporte social no período gravídico e puerperal associado à ocorrência de 

acontecimentos de grande impacto negativo na vida destas mulheres. E que não é 

preciso uso de medicamentos para o seu tratamento, apenas apoio familiar e dos 

profissionais. 

O funcionamento psíquico materno mostra grave comprometimento além do 

baby blues e da depressão pós-parto tem a psicose puerperal, de acordo com o 

Ministério da Saúde (2011) é mais rara, aparecendo em aproximadamente 1 a 2 

mulheres em cada 1000 partos. Como apresenta maior comprometimento 

emocional, necessita intervenção cuidadosa e criteriosa. Sintomas psicóticos como 

delírios, alucinações, agitação psicomotora e estado confusional também são 

presentes. Deve ser lembrado que é possível casos de recidivas em outras 

gestações e que pode evoluir para quadros depressivos não puerperais ou mesmo 

outros quadros psicóticos. Requer atenção terapêutica em relação à mãe, à criança 

e ao estabelecimento dos primeiros laços afetivos. 

No que difere da depressão pós-parto dessas alterações psicossociais, 

segundo o Ministério da Saúde (2011), é que essa pode interferir na relação entre o 

binômio mãe-bebê; talvez pelo fato da mãe ter que se acostumar que seu bebê não 

está mais dentro dela e com ele vem todas as expectativas criadas nesse processo, 

até mesmo antes de estar grávida, e também nos entraves que irá enfrentar no 

processo da maternagem. 

Essas modificações ocasionam um afastamento dela para se proteger de 

uma possível rotulação ou constrangimento, algumas situações o afastamento pode 

chegar ao ponto da mesma não se aproximar do próprio marido por receio de uma 

não aceitação ocasionada pela atitude da mesma com seu filho. (Sobreira e Pessôa, 

2012) 

Camacho e Loreto (2012), defendem que as modificações psicológicas 

podem se agravar levando a depressão pós-parto, que apresenta diversas causas, 

dependendo do contexto em que essa mulher está inserida, em como essa gravidez 

foi planejada ou não, se essa mulher teve o apoio da família, do marido e se ela já 

teve ou tem histórico de depressão pós parto pregresso ou na própria família. 
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Assim, temos que olhar cada mulher em sua singularidade, já que o que 

desencadeou a depressão pode ter sido ocasionado por vários fatores e com isso a 

forma de lidar e tratar serão peculiares para cada uma delas. 

A importância da atuação do enfermeiro é muito significativa já que temos 

contato com a paciente no decorrer de todo esse processo de sua vida, podendo 

assim detectar precocemente os sintomas dessa patologia e com isso realizar um 

tratamento cujo objetivo constitui-se no restabelecimento da saúde da mulher. 

Para Theme (2016), a cada 4(quatro) mulheres, mais de uma apresenta 

sintomas de depressão no período de 6 a 18 meses após o nascimento do 

bebê. Esses dados mostram a importância da educação em saúde, e também das 

implicações da falta dessa ação para a saúde da mulher. 

1.1 Questão norteadora 
 

 De que forma o enfermeiro obstetra pode atuar junto à puérpera com 
regulação de humor prejudicada e em sua promoção à saúde ? 
 

1.2 Objeto 
 

Cuidado do enfermeiro obstetra junto à puérpera com a regulação do humor 
prejudicada. 

 
1.3Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Compreender a atuação do enfermeiro obstetra perante uma puérpera com a 
regulação do humor prejudicada. 

 

1.3.2 Objetivo específico 

 Identificar como o enfermeiro obstetra desenvolve o cuidado às puérperas 
com regulação de humor prejudicada;  

 Descrever a atuação do enfermeiro obstetra na prevenção e na detecção 
desta doença  

 Analisar sobre a ótica do enfermeiro obstetra as ações do cuidado à puérpera 
com regulação de humor prejudicada. 
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2. Revisão de Literatura 
 

2.1 Regulação de humor prejudicada 

De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
depressão destaca-se como a quinta causa de morbidade entre todas as doenças 
do mundo. Dos casos identificados há uma incidência maior em pessoas do sexo 
feminino. 

Esse transtorno é caracterizado por afetar o estado de humor, sendo de 
ordem mental e comportamental. Pode ser ocasionado por diversos fatores como 
histórico familiar, história prévia de depressão, o não apoio da família, a gravidez 
não ser planejada, o medo de não ser uma boa mãe, o medo do novo, a ansiedade. 
Um turbilhão de sentimentos que passam na mente dessa mulher, que está 
vulnerável, já que as modificações fisiológicas e psicológicas estão muito 
latentes.(CANTILINO et al.,2010) 

 
A DPP, embora se apresente como um distúrbio de humor de grau 
moderado a severo, de caráter multifatorial, é clinicamente identificável 
como um episódio depressivo, com início logo após o parto. É uma 
patologia derivada da combinação de fatores biopsicossociais dificilmente 
controláveis e que atuam de forma implacável no seu surgimento. (SGOBBI 
E SANTOS, 2008, p. 94) 

Essa comorbidade acomete mais de 25% das mulheres no Brasil, de acordo 
com dados da Fiocruz (2016), o que mostra um número significativo de mulheres 
acometidas por esse transtorno.  

Segundo Camacho e Loreto (2012), as flutuações hormonais relacionadas 
ao ciclo reprodutivo feminino teriam uma grande influência no transtorno depressivo 
nas mulheres, portanto a gestação e o pós-parto seriam períodos de maior 
vulnerabilidade. 

Devido a essa instabilidade hormonal, as mulheres estariam mais 
suscetíveis para uma possível potencialização dos transtornos preexistentes e 
também ao surgimento de novas doenças nas pacientes com predisposição, o que 
geralmente pode ocorrer no período do puerpério. 

Segundo Camacho e Loreto (2012), o estresse influencia no eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal a alteração é dada em pacientes deprimidos. Na 
gestação e no pós-parto que são fases onde há as flutuações hormonais 
expressivas, há também períodos de estresse, dependendo de cada mulher, há 
mulheres que esse período de estresse é pouco ou até mesmo inexistente e em 
outras que o estresse é intenso, sendo relevante o ambiente onde esta se encontra 
inserida, questões genéticas, entre outros fatores; e esse estresse pode ser tão 
elevado que não afeta só a mente, mas também o físico. 
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Os fatores de risco estão interligados a várias ocorrências biopsicossociais 
e obstétricas, como: gravidez não planejada, baixo peso ou prematuridade 
do bebê, intercorrências neonatais e malformações congênitas, 
desapontamento com o gênero sexual do bebê, fatores socioculturais, 
situação socioeconômica, instabilidade emocional, pouca idade da mãe, 
abortos anteriores, mãe ser solteira, grande número de filhos, desemprego 
após a licença maternidade, decepções pessoais ou profissionais, morte de 
pessoas próximas, separação do casal durante a gravidez, baixa 
autoestima, brigas com marido, família e amigos, histórico pessoal ou 
familiar de doença psiquiátrica, anteriores ou durante a gravidez.(SGOOBBI; 
SANTOS, 2008, p.94) 

O’Hara e cols. (apud Camacho; Loreto, 2012),encontraram 21% de 
depressão pós-parto em pacientes que haviam apresentado sintomas depressivos 
durante a gravidez. Há estudos apontando para 60% a incidência de depressão pós-
parto entre mulheres que haviam se submetido a tratamento prévio para algum 
transtorno afetivo, em comparação a apenas 3% entre mulheres sem história prévia 
de transtorno afetivo. 

Segundo Vieira Filho (2006), sabe-se que após o parto o risco de ocorrência 
de transtornos de humor permanece aumentado por pelo menos dois anos com 
relação às nulíparas. A chance de uma multípara ser internada por uma psicose nos 
primeiros três meses após o parto é 20 vezes maior do que em qualquer outro 
momento de sua vida. 

De acordo com Camacho e Loreto (2012), as condições que essa mulher 
vive também têm grande influência sobre a ocorrência de depressão pós-parto. 
Estudos mostram uma incidência maior em mulheres adolescentes em relação às 
adultas. Talvez, por motivos de falta de apoio familiar, fase de amadurecimento 
dessa adolescente, gravidez contrária a vontade do companheiro, precário suporte 
social, uma possível violência doméstica, entre outros fatores capazes de influenciar 
emocionalmente entre a paciente e sua gravidez. 

A paciente com regulação de humor prejudicada tem grandes chances de 
obter um bom prognóstico, por mais lento que seja esse tratamento. Para isso, 
precisa-se da detecção precoce e planejamento da terapêutica. Se a depressão 
puerperal não for tratada, ela se agravará dificultando a relação entre a mãe e bebê 
e também pode alterar o desenvolvimento dessa criança. 

O tratamento é de forma lenta e progressiva, e o enfermeiro, como parte da 
equipe multiprofissional, deve incentivar e mostrar os benefícios à adesão desse 
cuidado. 

O uso de medicação antidepressiva é a primeira linha no tratamento. 
Apesar de poucos estudos avaliarem o uso de antidepressivos 
especificamente na DPP, eles têm se mostrado, na prática clínica, eficazes 
e essenciais no tratamento. Numa revisão sistemática, feita por Dennis e 
Stewart, havia três estudos abertos, com grupos pequenos e sem grupo de 
controle, que avaliavam eficácia da sertralina, fluvoxamina e venlafaxina na 
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DPP, e em todos eles foi observada melhora dos sintomas 
depressivos.(CANTILINO et al.,2010) 
 

Segundo Vieira Filho (2006), todos os psicofármacos ingeridos pela mãe 
passam para o leite. A pesar disso, há poucas pesquisas sobre os possíveis danos 
para os bebês a estas substâncias psicoativas. Portanto, a aderência ao tratamento 
farmacológico deve ser avaliada em relação aos riscos e benefícios oferecidos por 
eles. 

 
A psicoterapia interpessoal, que é uma forma de psicoterapia breve, foi 
adaptada para o tratamento da depressão pós-parto. Acrescenta tópicos 
específicos como o relacionamento com o bebê, o relacionamento com o 
parceiro e o retorno ao trabalho, com o objetivo de reduzir os sintomas 
depressivos e melhorar as relações interpessoais. (Camacho e 
Loreto,2012,p.95), 

Idem, há também grupos de apoio, tendo como integrantes outras mulheres 
com depressão pós-parto, esse grupo tem como objetivo a troca de informações e 
experiências para que essas mulheres não se sintam sozinhas e saibam que outras 
mulheres também passam pelas mesmas situações. Essa terapia é chamada de 
Terapia Congnitivo-Comportamental (TCC). 

De acordo com Vieira Filho (2006), “a depressão pós-parto, não tratada está 
associada a prejuízos cognitivos na relação mãe-bebê e a anormalidades 
eletroencefalográficas. Complicações mais raras são riscos de suicídio e 
infanticídio”. 

Para Valença e Germano (2010), a melhor forma da prevenção é melhorar a 
atenção na saúde da mulher a partir do seu pré-natal ou logo após o parto, tendo 
como objetivo diminuir os fatores de risco psicossociais no humor pós-parto. 

 
No pré-natal o enfermeiro tem maior contato com a cliente e com isso, 

consegue fazer um rastreamento melhor, quanto ao histórico dessa mulher 
relacionado à depressão pós-parto, apontando assim se esta tem propensão a 
doença ou não. Se esse profissional detectar qualquer fator de risco que aponte uma 
probabilidade para essa mulher desenvolver essa doença, a mesma deve ser 
encaminhada a um psiquiatra e o enfermeiro continua seu acompanhamento 
promovendo a promoção da saúde e ações terapêuticas. 

 

2.2 Consequências da Regulação do Humor Prejudicada 

 

Camacho e Loreto (2012), alertam que a depressão pós-parto tem um 
impacto não só na mulher, mas repercute de uma forma negativa à família em geral, 
tanto na relação conjugal quanto com os filhos, não só ao filho que acabou de 
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nascer, mas ele é o mais afetado, já que este necessita da mãe nas fontes 
emocionais, cognitivas e sociais. 

O impacto da depressão materna na interação mãe-bebê e no 
desenvolvimento neurobiológico e psicológico da criança tem sido 
investigado, pois há evidências de que o estado depressivo da mãe possa 
repercutir negativamente no estabelecimento das primeiras interações com 
o bebê, na formação de um vínculo afetivo seguro entre mãe e filho e no 
desenvolvimento da criança, o qual se propagará em suas futuras relações 
interpessoais.(SGOBBI; SANTOS, 2008, p.96-97) 

Sgobbi e Santos (2008), ressaltam os efeitos da depressão pós-parto na 
interação mãe-bebê dependerá do tempo de permanência dos sintomas e da 
cronicidade do quadro depressivo. A DPP pode acarretar conseqüências na vida dos 
filhos em diferentes fases da vida como: 

· pré-escolar e escolar: sentimentos de solidão, culpa, enurese, 
hiperatividade, entre outros; 

 · puberdade e adolescência: comportamentos de rebeldia, isolamento, 
ansiedade e episódios depressivos; e 

 · adulto jovem: comportamentos de rebeldia, culpa, ambivalência excessiva, 
entre outros. 

Para Sgobbi e Santos (2008), as crianças, filhas de mães deprimidas, 
apresentam dificuldades na interação social, no afeto, apresentam dificuldade na 
aprendizagem, hiperatividade e desatenção. 

 O recomendado, para Sgobbi e Santos (2008), seria alguém da família, dar 
apoio para que a mãe consiga cuidar no sentido de suprir a falta de afeto e 
interação, e não afastando-a de seu filho para que não perca a relação, além 
também desse contato poder ajudar essa mãe no seu tratamento. 

 

2.3 Assistência do Enfermeiro Obstetra 

 

Para uma significativa assistência da enfermagem na saúde da mulher 
precisava-se de um suporte pelas políticas públicas. Com isso historicamente pode-
se verificar que foi um trabalho árduo para que esse suporte fosse dado. 
Começando pela implementação de políticas públicas para saúde mental da mulher 
que só foi implementado em 1960 com a instituição de internações psiquiátricas. 
(FERRAZ, 2012, p.19)  

Somente nos anos 80 com o enfraquecimento da ditadura que houve 
discussão sobre direitos humanos e a questão da saúde mental da mulher internada 
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em hospitais psiquiátricos e assim houve a abertura do (Centro de Atenção 
Psicossocial)  CAPS em São Paulo, que servia como cuidados intermediários entre 
hospitalização e ambulatório, logo em seguida surgiu o (Núcleo de Atenção 
Psicossocial) NAPS ampliando esse tipo de atenção.(FERRAZ, 2012, p.19) 

Entretanto, o mesmo autor destaca que falta especialização dos 
profissionais para o desenvolvimento do cuidado com pessoas com transtornos 
psicológicos, dificultando a atenção aos pacientes agudos com transtornos 
depressivos, afetivo bipolar, pânico, depressões pós-parto. Sendo assim, a inserção 
dos programas referente à mulher permanece ainda tímida e se mostra 
predominantemente circunscrita às universidades. 

Com isso, podemos observar a grande importância da expansão dos 
cuidados às mulheres, já os índices se mostram significativos. Tendo como ponto de 
partida inicial a interação entre as clínicas ginecológicas e obstétricas com a 
psiquiatria e a equipe de saúde mental favorecendo a formação de redes de 
oportunidades profissionais, resultando em um impacto bastante positivo no cuidado 
com as mulheres e no fortalecimento de políticas adequadas a esse cuidado. 

Para Sgobbi e Santos (2008), é de suma importância que o enfermeiro 
acolha e direcione a puérpera tanto para a prevenção quanto para o tratamento da 
DPP. 

Um dos principais instrumentos para uma assistência digna e de qualidade 
inicia-se no acolhimento. Sendo este um aspecto essencial da política de 
humanização que implica o profissional de enfermagem ter uma postura 
ética. Fazendo com que esta etapa do processo seja visto como uma ação 
que necessita ocorrer em todos os momentos da atenção desde o pré-natal, 
parto e o puerpério ( Ministério da Saúde, 2006, p.16). 

O enfermeiro obstetra também pode prestar ajuda não só aos pacientes, 
mas também aos familiares para que nessa jornada estes apoiem essa mãe que 
também precisará de suporte em casa, para que ela possa continuar tendo contato 
para o estímulo afetivo com essa criança. E também a estimule a aderência ao 
tratamento. Afinal, também tem a entrada de um novo membro da família, ou seja, 
algo novo para eles e que precisa de apoio que talvez essa mãe não esteja 
preparada para oferecer no dado momento. Passando a responsabilidade de 
cuidados, de apoio para um responsável da família dessa mãe, de preferência, para 
que mantenham o contato e criando o vínculo de forma gradual, para que não haja 
nenhum afastamento do binômio mãe-bebê. 

Uma das formas que se pode detectar a DPP é na aplicação, através da  
consulta de enfermagem no puerpério, da Escala de Depressão Pós-Parto de 
Edimburgo (EPDS), que segundo o manual de promoção da Saúde Mental na 
Gravidez e Primeira Infância de Lisboa, foi desenvolvida em 1987 como um 
instrumento específico para identificar a depressão no período pós-natal. Essa 
escala já foi validada no Brasil e outros 23 países. Alguns estudos brasileiros 
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mostram a grande relevância desse instrumento, como o estudo de (SILVA, 2013, 
p.16) 

Sendo um dos instrumentos mais utilizados para o rastreamento dos 
sintomas depressivos pós-parto; essa escala consiste em um instrumento de auto-
aplicação, com 10 perguntas, cujas opções são pontuadas de (0 a 3), de acordo com 
presença ou a intensidade do sintoma nos últimos sete dias. As perguntas apontam 
sintomas psíquicos como humor depressivo, sintomas fisiológicos e alteração de 
humor. A somatória dos pontos perfaz escore de 30, sendo considerado de 
sintomatologia depressiva valor igual ou superior a 12, como definido na validação 
da escala em uma amostra brasileira(RUSCHI et al, 2007). 

Neste contexto, podemos verificar a grande importância dos enfermeiros 
obstetras na identificação e condução desse processo patológico para um 
rastreamento e tratamento precoce, minimizando os impactos no binômio e na 
família. (RUSCHI et al, 2007) 

 

2.4 Diagnóstico de Enfermagem 

 

De acordo com o NANDA (2015-2017), regulação de humor prejudicada é 
definido como um estado mental caracterizado por mudanças no humor ou no afeto 
e que abarca uma série de manifestações afetivas, cognitivas, somáticas e/ou 
fisiológicas, variando de leves a graves. Sua característica definidora é o 
afastamento; afeto triste; autoestima influenciada; culpa excessiva; desesperança; 
irritabilidade; mudanças no comportamento verbal. Os fatores relacionados são: 
alteração no padrão de sono; ansiedade; dor; função social prejudicada; 
hipervigilância; ideias de suicídio recorrente; isolamento social; mudança no peso; 
prejuízo funcional; psicose e solidão. 

 

2.5 Intervenção de Enfermagem 

Segundo (Classificação de Intervenção de Enfermagem) NIC pode-se ter 
como seguintes intervenções relacionado ao caso de regulação do humor 
prejudicada. 

 

A melhora do enfrentamento 

Tem como definição: assistência ao paciente para adaptar-se a estressores, 
mudanças ou ameaças percebidas que interfiram na satisfação das exigências da 
vida e no desempenho de papéis. 
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Atividades/ cuidados de enfermagem:  

 Avaliar o impacto da situação de vida do paciente nos papéis e nas relações;  
 Encorajar o paciente a identificar uma descrição realista da mudança de papel; 
 Avaliar a compreensão que o paciente tem do processo de doença;  
 Oferecer informações reais a respeito do diagnóstico, tratamento e prognóstico;  
 Confrontar os sentimentos ambivalentes do paciente (raiva ou depressão); 

encorajar a identificação de valores específicos de vida. 

 

Escutar ativamente 

Tem como definição: Atenção criteriosa e atribuição de significado às mensagens 
verbais e não verbais de um paciente 

Atividades/ cuidados de enfermagem:  

 Estabelecer o propósito da interação;  
 Demonstrar interesse pelo paciente; 
 Usar perguntas ou declarações para estimular a expressão de ideias, 

sentimentos e preocupações;  
 Focalizar-se totalmente na interação, suprimindo preconceitos, tendências, 

pressupostos, preocupações pessoais e outras distrações;  
 Evidenciar percepção e sensibilidade às emoções;  

 Usar comportamento não verbal para facilitar a comunicação 

 

Cuidados pós-parto 

Definição: Monitoramento e controle da paciente que recentemente deu à luz. 

Atividades/ cuidados de enfermagem:  

 Demonstrar confiança na capacidade da mãe para cuidar do recém-nascido; 
 Discutir os sentimentos que a mãe possa ter em relação ao bebê, conforme 

apropriado;  
 Informar à mãe sobre sintomas de depressão pós-parto que pode ocorrer após a 

alta;  
 Monitorar o surgimento de sintomas de depressão pós-parto;  
 Determinar como a paciente se sente quanto às mudanças no corpo após o 

nascimento;  
 Encorajar a paciente a retomar as atividades normais, conforme a tolerância 

 

Promoção da Integridade FAMILIAR: família que espera um filho 
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Definição: Facilitação do crescimento de pessoas ou famílias que estejam 
acrescentando um bebê à unidade familiar;  

Atividades/ cuidados de enfermagem:  

 Estabelecer uma relação de confiança com os pais;  
 Escutar as preocupações, os questionamentos e os sentimentos dos familiares; 
 Auxiliar a família a desenvolver mecanismos de enfrentamento adaptados para 

lidar com a transição à paternidade/maternidade; 
 Monitorar a adaptação dos pais à maternidade/paternidade;  
 Preparar os pais para as mudanças esperadas nos papéis envolvidos na 

paternidade/maternidade;  
 Explicar as causas e as manifestações da depressão pós-parto. 

 

Controle do humor 

Definição: Oferta de segurança, estabilização, recuperação e manutenção de 
paciente com humor disfuncionalmente deprimido ou elevado. 

Atividades/ cuidados de enfermagem: 

 Avaliar o humor (p. ex., sinais, sintomas, histórico pessoal), inicialmente, e em 
intervalos regulares, à medida que o tratamento evolui. 

 Administrar questionários de autorrelato (p. ex., Inventário da Depressão, 
escalas da condição funcional), conforme apropriado.  

 Determinar se o paciente apresenta riscos à sua segurança ou à de outras 
pessoas. Considerar a hospitalização do paciente com transtornos do humor que 
representem riscos à segurança, que seja incapaz de satisfazer às próprias 
necessidades de autocuidado e/ou careça de apoio social.  

 Iniciar as precauções necessárias para salvaguarda do paciente ou de outras 
pessoas com risco de dano físico (p. ex., suicídio, autoagressão, fuga, violência).  

 Adaptar ou interromper medicamentos que possam contribuir para os 
transtornos do humor (p. ex., por enfermeiros de prática avançada, 
adequadamente licenciado). 

 Auxiliar no autocuidado, se necessário.  
 Monitorar o estado físico do paciente (p. ex., peso e hidratação do corpo). 
 Monitorar e regular o nível de atividade e estimulação no ambiente conforme as 

necessidades do paciente.  
 Auxiliar a paciente a manter um ciclo normal de sono/vigília (p. ex., períodos 

programados de descanso, técnicas de relaxamento, medicamentos sedativos e 
limite na ingestão de cafeína).  

 Auxiliar a paciente a assumir cada vez mais responsabilidades pelo autocuidado, 
na medida de suas possibilidades.  
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 Providenciar oportunidades para atividades físicas (p. ex., andar ou usar bicicleta 
ergométrica).  

 Encorajar a paciente a assumir papel ativo no tratamento e na recuperação, 
conforme apropriado.  

 Providenciar ou encaminhar à psicoterapia (p. ex., comportamental cognitiva, 
interpessoal, conjugal, familiar, grupal), conforme apropriado. 

  Interagir com a paciente a intervalos regulares de modo a transmitir atenção 
e/ou oferecer uma oportunidade para expressar seus sentimentos. 

  Auxiliar a paciente a identificar pensamentos e sentimentos subjacentes ao 
humor disfuncional. 

  Limitar a quantidade de tempo dado a paciente para a expressão de 
sentimentos negativos e/ou relatos de fracassos anteriores. 

  Auxiliar a paciente a extravasar seus sentimentos de forma adequada (p. ex., 
saco de areia, arteterapia e atividade física vigorosa).  

 Auxiliar a paciente a identificar elementos precipitadores do humor disfuncional 
(p. ex., desequilíbrios químicos, estressores situacionais, luto/perda e problemas 
físicos). 

 Auxiliar a paciente a identificar os aspectos precipitadores capazes/incapazes de 
mudança.  

 Auxiliar a paciente na identificação de recursos disponíveis e pontos 
positivos/capacidades que possam ser usados na modificação dos elementos 
precipitadores do humor disfuncional.  

 Ensinar novas habilidades de enfrentamento e de resolução de problemas.  
 Encorajar a paciente, conforme sua tolerância, a envolver-se em interações e 

atividades sociais com outras pessoas. 
 Proporcionar o treinamento de habilidades sociais e/ou assertividade, conforme 

necessidade.  
 Oferecer a paciente um retorno em relação à adequação de seus 

comportamentos sociais.  
 Controlar e tratar as alucinações e/ou delírios que podem acompanhar o 

transtorno do humor.  
 Administrar medicamentos que estabilizem o humor (p. ex., antidepressivos, lítio, 

anticonvulsivantes, antipsicóticos, ansiolíticos, hormônios e vitaminas).  
 Monitorar a paciente quanto a efeitos secundários dos medicamentos e seus 

impactos no humor.  
 Tratar e/ou controlar os efeitos secundários dos medicamentos, ou as reações 

adversas dos medicamentos utilizados para o tratamento dos transtornos do 
humor.  

 Monitorar e promover a adesão da paciente ao regime medicamentoso. 
 Oferecer ensino sobre medicamentos a paciente/pessoas importantes. 
 Orientar a paciente/pessoas importantes sobre a doença, caso a disfunção do 

humor basear-se em doença (p. ex., depressão, mania e tensão pré-menstrual).  
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 Oferecer orientações sobre o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de 
apoio (p. ex., família, amigos, recursos espirituais, grupos de apoio e 
aconselhamento).  

 Auxiliar a paciente a antecipar e enfrentar as mudanças de vida (p. ex., emprego 
novo, necessidade de faltar ao trabalho, grupo de novos amigos). 

  Oferecer acompanhamento a paciente externo, a intervalos adequados, 
conforme a necessidade. 

 

2.6 Resultados de Enfermagem 

Segundo o (Classificação de Resultados de Enfermagem) NOC pode-se ter os 
seguintes resultados. 

 
Enfrentamento 

 
 Identificar padrões eficazes de enfrentamento 
 Verbalizar sensação de controle 
 Relatar redução de estresse 
 Verbalizar aceitação da situação 
 Buscar informações sobre a doença e o tratamento 
 Verbalizar necessidade de auxílio 
 Relatar redução de sentimentos negativos 
 Relatar aumento de conforto psicológico 

 
 

Controle da depressão  

 

 Identificar precursores da depressão 
 Manifestações comportamentais da depressão ausente 
 Relatar sono adequado 
 Relatar ausência da manifestação física da depressão 
 Relatar melhora do humor 

 Segue o plano de tratamento 
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3. Metodologia 
 

3.1Tipo de pesquisa 

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa com abordagem qualitativa 
por responder questões particulares, para assim conhecer melhor a atuação do 
enfermeiro obstetra e também poder avaliar de uma forma geral se o enfermeiro 
obstetra está qualificado na detecção e intervenção precoce nesse processo da 
patologia.E também aspectos exploratórios por trabalhar com o universo dos 
significados, motivos, aspirações, crenças, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (Minayo, 2001). Esse estudo 
também apresentou caráter descritivo, segundo GIL (2008), pois descreveu as 
características de determinadas populações ou fenômenos.  Utilizaram-se técnicas 
padronizadas de coleta de dados, tais como o formulário e a observação 
sistemática.  

 Respondendo às questões particulares, teve-se como participantes da 
pesquisa populações ou fenômenos que atendaram o objetivo do trabalho, que em 
questão foram os enfermeiros especializados em obstetrícia que fazem parte do 
Fórum Permanente de Enfermagem Obstetra que serviu como cenário desse 
estudo. 

Essa pesquisa pôde gerar como risco, um desconforto pelo não 
conhecimento do tema e consequentemente não saber responder às perguntas. O 
benefício foi a autopercepção de seus conhecimentos sobre o assunto e se esses 
não forem habilitados, proporcionará a discussão sobre o assunto na área. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 

O cenário da pesquisa se deu no Fórum Permanente de Enfermagem 
Obstétrica, composta no total de 250 enfermeiros obstetras (de acordo com o grupo 
do aplicativo Whatsapp), limitação uma vez que o whatsapp permitiu esse número 
máximo de integrantes, na plataforma online pelo aplicativo whatsapp e Facebook, a 
quem só têm acesso, enfermeiros obstetras que foram indicados para participar. A 
população alvo do estudo foram enfermeiros obstetras integrantes do Fórum de 
Enfermagem Obstétrica do Rio de Janeiro. Critérios de inclusão: Enfermeiros 
Obstetras que atuam na assistência no pré-natal, parto e puerpério, integrantes do 
Fórum Permanente de Enfermagem Obstétrica. Como critério de exclusão: 
Enfermeiros Obstetras integrantes do Fórum Permanente de Enfermagem Obstétrica 
que não atuam na prática assistencial, que são docentes. 

A amostra foi de acordo com a saturação dos dados, que segundo a 
Fontanella et al, o fechamento amostral por saturação teórica é operacionalmente 
definido como a suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados 
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obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância 
ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados. 

O Fórum é uma instância da (Associação Brasileira de Enfermagem 
Obstétrica do Rio de Janeiro), ABENFO-RJ originária do Grupo de Trabalho da 
Enfermagem Obstétrica- GTEO, do Fórum Perinatal da Região Metropolitana I, do 
Estado do Rio de Janeiro, cujas atividades se estenderam de dezembro de 2015 até 
dezembro de 2016.  

Criado em 14/12/2016, com o objetivo de discutir a identidade e visibilidade 
dessa categoria profissional, o Fórum está sob coordenação da Profa. Ms Edymara 
Tatagiba Medina e Vice coordenação da Profa. Dra. Marcela Zveiter. E, utiliza a 
ferramenta do Whatsapp para agregar os profissionais, divulgar assuntos, marcar 
encontros locais, troca de saberes e discussões sobre a temática profissional. 

De acordo com LIMA et al, a utilização do Whatsapp como ferramenta de 
interatividade mostrou-se efetivo e bastante aplicável. Assim, este campo que 
concentra apenas enfermeiros obstetras foi escolhido diante da facilidade de 
encontrar o profissional alvo desse estudo considerando ainda que estão ligados à 
ABENFO-RJ. 

 

3.3 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados através do preenchimento do formulário eletrônico 
enviado por e-mail aos integrantes do Fórum Permanente de Enfermagem 
Obstétrica, no período de 1 semana. Através de reuniões feitas pelo Fórum, entrei 
em contato com os participantes, esclarecendo o meu estudo e também estando 
disponível a dúvidas. Sendo assim pedi o contato do e-mail daqueles que gostariam 
de participar da pesquisa, para que enviasse o (Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido) TCLE, e somente puderam responder ao Formulário aqueles que ao 
lerem o TCLE digital assinalaram a opção “Li e Concordo”, sendo inclusive possível 
a obtenção do TCLE no formato pdf. A partir do aceite na opção “Li e Concordo” 
cada participante teve acesso ao formulário. Àqueles que leram e não concordaram, 
não fizeram parte do estudo sendo assim descartados. 

Nesse formulário, que foi criado a partir de questões que foram julgadas pelo 
autor como relevantes, de acordo com seu estudo sobre o tema, apresentou 17 
perguntas. Sendo iniciada pela caracterização geral e logo após, questões sobre o 
tema. Não foi obrigatório o preenchimento da identificação. As questões que o 
receptor não soube, foi identificado como “não sei”, fazendo parte da análise dos 
dados. Esse formulário foi criado pela pesquisadora principal. Foi dado um prazo 
para os participantes de 1 semana para me enviarem o formulário preenchido. 

 



29 
 

3.4 Análise de dados 

A Análise Temática de Conteúdo, segundo Minayo (2007), desdobrou-se nas 
etapas pré-análise, exploração do material ou codificação e tratamento dos 
resultados obtidos/ interpretação. 

A Análise Temática tradicional trabalha inicialmente esta fase, recortando o 
texto em unidades de registro que podem constituir palavras, frases, temas, 
personagens e acontecimentos, indicados como relevantes para pré-análise. 
Posteriormente, o pesquisador escolhe as regras de contagem por meio de 
codificações e índices quantitativos. Finalmente, o pesquisador realiza a 
classificação e a agregação dos dados, escolhendo as categorias teóricas ou 
empíricas, responsáveis pela especificação do tema (BARDIN, 1977). Sendo assim, 
o analista propôs inferências e realizou interpretações, interrelacionando-as com o 
quadro teórico desenhado inicialmente ou abre outras pistas em torno de novas 
dimensões teóricas e interpretativas, sugerida pela leitura do material (MINAYO, 
2007). 

 

3.5 Aspectos éticos 

Este projeto de pesquisa foi desenvolvido de acordo com as normas 
vigentes expressas na Resolução 466 de dezembro de 2012 e resoluções 
complementares do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética, com o CAAE:91399718.6.0000.5243. No seu 
desenvolvimento foram observadas as orientações e demais normas e 
recomendações éticas para a realização de pesquisas no Brasil. O termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido foi entregue aos participantes, os quais ficaram 
de posse de uma cópia permanecendo outra com o pesquisador. O material 
coletado foi de uso exclusivo do pesquisador, sendo utilizado com a única finalidade 
de fornecer elementos para a realização deste projeto de pesquisa, da própria 
pesquisa e dos artigos e publicações que dela resultem. No projeto da pesquisa e 
mesmo na escrita do TCC, foi assegurada a confidencialidade dos dados e das 
informações que possibilitem a identificação dos participantes. 

A pesquisa não ofereceu nenhum constrangimento aos participantes e não 
foi objeto de nenhum benefício, ressarcimento ou pagamentos aos mesmos. O 
material coletado não foi objeto de comercialização ou divulgação que possa 
prejudicar os entrevistados. Nesse aspecto, os dados coletados serão guardados 
durante cinco anos pelo pesquisador, sendo destruídos tão logo esse prazo tenha 
expirado. É compromisso assumido pelo pesquisador manter os participantes 
informados acerca do andamento da pesquisa e, ao final de sua realização, 
comunicar-lhes os resultados e/ou devolver-lhes, de alguma forma, o produto 
alcançado.  
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A realização dessa pesquisa não ofereceu nenhum ônus financeiro ou 
investimento da instituição. Para a pesquisa foi utilizado recursos financeiros do 
pesquisador, no qual assumiu a responsabilidade por todos os investimentos que 
foram necessários em todo o seu processo. 
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4. Resultados e Discussão 

Para uma melhor análise, os resultados foram divididos em categorias e 
subcategorias 

 

Tabela 1: Categorias e subcategorias do formulário de questões 

Categorias 
 

Subcategorias 

Categoria 1 – Percepção do enfermeiro 
obstetra sobre o conceito de depressão 
pós-parto nas suas várias vertentes 

Subcategoria 1- Conceitos 
Subcategoria 2 – Complicações 

Categoria 2- Assistência do enfermeiro 
obstetra às parturientes com depressão 
pós-parto 

Subcategoria 1 – Recursos disponíveis 
Subcategoria 2- Dificuldades 
encontradas 
Subcategoria 3- Causas da depressão 
pós-parto 
Subcategoria 4 – Instrumento para 
detecção da depressão pós-parto 

Fonte: Elaboração própria 

 

Categoria 1- Percepção do enfermeiro obstetra sobre o conceito de Depressão 
pós parto nas suas várias vertentes  

Nesta categoria pretende-se conhecer as percepções dos enfermeiros 
obstetras pertencentes ao Fórum Permanente de Enfermagem Obstétrica sobre a 
depressão pós-parto, reconhecendo as várias vertentes para que o profissional deva 
perceber e apontar, afim de uma detecção e tratamento precoce. 

 

Subcategoria 1- Conceitos 

Quando feito a pergunta do que se entende como depressão pós-parto, 
obteve-se as seguintes respostas. 

 

Tabela 2: Respostas sobre o conceito 
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Enfermeiro Obstetra 1 Entendo que seja uma doença que ocorre depois 
do parto devido a queda brusca hormonal, fatores 
sociais, dificuldade no aleitamento, violência 
obstétrica, se na família tem casos de depressão. 

Enfermeiro Obstetra 2 transtorno de humor em que sentimentos de 
tristeza, ansiedade e exaustão podem ser 
extremos e podem interferir na capacidade de uma 
mulher cuidar de si mesma ou do filho. 

Enfermeiro Obstetra 3 É um transtorno do humor que acomete mulheres 
após o parto 

Enfermeiro Obstetra 4 Transtorno psicológico relacionado ao pós parto, 
desencadeado por alguma situação 

Enfermeiro Obstetra 5 É a depressão que ocorre no período após o parto. 
Na grande maioria das vezes a família e 
profissionais não conseguem identificar, 
associando o estado da mulher como falta de 
interesse pelo seu filho e descuido. 

Enfermeiro Obstetra 6 Entendo como um transtorno de ordem emocional 
e psicológica que pode acometer mulheres no 
puerpério tardio e remoto inclusive. 

Enfermeiro Obstetra 7 A mãe rejeita o filho, não amamenta e nem cuida 
Enfermeiro Obstetra 8 Um conjunto de fatores preexistentes na vida 

emocional e social da mulher, que podem emergir 
durante o pós parto nas primeiras quatro semanas 
como sofrimento emocional de tristeza, 
desamparo, desesperança incapacidade, falta de 
energia, impotência de lidar com as necessidades 
e exigencias de cuidados com seu bebê. 

Enfermeiro Obstetra 9 A DPP é ma doença que atinge um número 
considerável de mulheres no pós parto. Os 
sintomas são variados, porém, na maioria dos 
casos, ocorre uma tristeza profunda, sentimento 
de incapacidade, negação e rejeição da criança, 
diminuição do auto cuidado, perda de apetite e em 
casos mais graves: o suicídio. 

Enfermeiro Obstetra 10 Estado emocional e afetivo conturbado por 
inúmeras expectativas, experiências e anseios que 
circundam a vida, o contexto social e familiar da 
mulher, durante a gestação, parto e puerpério. 

Enfermeiro Obstetra 11  É o conjunto de sinais e sintomas depressivos que 
acontecem após o parto 

Enfermeiro Obstetra 12  Permanência de humor entristecido e baixa 
motivação para atividades da rotina de 
autocuidado e cuidados com o bebê. Deve ser 
diferenciado do "baby blues". 

Enfermeiro Obstetra 13 Sentimentos alterados durante o puerpério, 
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podendo apresentar sinais e sintomas de tristeza, 
medo, insegurança, desinteresse. 

Enfermeiro Obstetra 14  Alterações no estado de humor da Puérpera até o 
42 dia pós parto que podem levar a prejuízo no 
seu estado de saúde como um todo e no vínculo 
com o bebê e com a família 

Enfermeiro Obstetra 15 Estado no qual a mãe se sente apática, inclusive 
podendo rejeitar o próprio filho. 

Enfermeiro Obstetra 16 Alteração psíquico de moderado a severo, com 
início 2 semanas após o parto. 

Enfermeiro Obstetra 17 Alteração emocional ocorrida após o parto 
 

Com as respostas obtidas, pode-se perceber que os enfermeiros obstetras 
compreenderam a pergunta feita, de acordo com os estudos aqui expostos. Com 
isso, podemos afirmar que esses profissionais saberão identificar puérperas com a 
depressão pós-parto, já que responderam mostrando destreza sobre o assunto. 

Já que para Sgobbi e Santos, a DPP embora apresente como um distúrbio de 
humor de grau moderado a severo, de caráter multifatorial, é clinicamente 
identificável como um episódio depressivo, com início logo após o parto. É uma 
patologia derivada da combinação de fatores biopsicossociais dificilmente 
controláveis e que atuam de forma implacável no seu surgimento. 

 

A próxima tabela é relacionada ao apontamento de quais sinais e sintomas 
que se identificam com uma suposta depressão pós-parto. 

 

Tabela 3: Respostas relacionadas ao sinais e sintomas 

Enfermeiro Obstetra 1 A mulher fica muito chorosa, não consegue controlar 
o seu choro, desanimo acentuado, perda de apetite, 
dificuldade de laços afetivos com o concepto, 
nervosismo e isolamento 

Enfermeiro Obstetra 2 Quando os sintomas de exaustão se perduram por 
mais de 2 semanas, assim acompanhamento de 
tristeza profunda, choro frequente, tendência suicida 
e outros. 

Enfermeiro Obstetra 3 Variação do humor, choro frequente, sentimento de 
tristeza 

Enfermeiro Obstetra 4 Irritabilidade no cuidado com o recém nascido, humor 
diminuído, indisposição e negação no aleitamento 
materno entre outros 

Enfermeiro Obstetra 5 A mulher nesse período fica chorosa, sem interesse 
para cuidar do seu filho, falta de apetite, sono 
inadequado... 
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Enfermeiro Obstetra 6 Perda da vontade de realizar atividades banais. 
Autocuidado e cuidado do bebê. Tristeza e 
desinteresse pela vida. 

Enfermeiro Obstetra 7 Apatia, tristeza, rejeição ao Rn 
Enfermeiro Obstetra 8 Falta de energia ao receber o bebê nos braços; não 

fixa o olhar no bebê; Não tem aquela pegada 
emocionada e eufórica ao ver o filho (a); tem 
dificuldade para amamentar, chora achando-se 
incapaz de cuidar do bebê e a tristeza aumenta 
gradativamente 

Enfermeiro Obstetra 9 Através da observação dos sinais e sintomas no pós 
parto, da anamnese, do exame físico. 
A identificação precoce destes sinais, evitará o 
avanço da doença e suas graves consequências. A 
puérpera recusa-se ou não tem interesse em cuidar 
do RN, não sente prazer em amamentá-lo, recusa a 
alimentação, tende a procurar isolamento. 

Enfermeiro Obstetra 10 Durante o Parto é comum observar parturientes que 
não conseguem lidar bem com a dor, após o 
nascimento pode ser observado pouco ou nenhum 
desejo de contemplação com o recém nascido, 
apatia, tristeza. 

Enfermeiro Obstetra 11 Tristeza, isolamento, falta de higiene, falta de cuidado 
com o bebê 

Enfermeiro Obstetra 12 Choro frequente e sem cauda aparente, irritabilidade, 
dificuldades no sono e na alimentação, sentimento de 
desamparo e isolamento. 

Enfermeiro Obstetra 13 Não sei 
Enfermeiro Obstetra 14 Desanimo, rejeição ao Rn, falta de estímulo para 

cuidar do bebê 
Enfermeiro Obstetra 15 Rejeição do bebê, não interage com as pessoas... 
Enfermeiro Obstetra 16 Choro fácil, abatimento, anorexia, tristeza, distúrbio 

de sono, ideias suicidas. 
Enfermeiro Obstetra17 Tristeza profunda , dificuldade frente aos problemas , 

dificuldade de dormir e etc 
 

De acordo com o NANDA, as características definidoras para a regulação do 
humor prejudicada ser identificada como depressão pós-parto são: o afastamento, 
afeto triste, autoestima influenciada, culpa excessiva, desesperança, irritabilidade, 
mudanças no comportamento verbal. 

E conforme as respostas pôde-se identificar que a maioria dos enfermeiros 
obstetras responderam com exatidão alguns dos sinais e sintomas identificados nas 
puérperas, de acordo com o que o NANDA mostrou. E apenas um não soube 
responder. 
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Em seguida, procurou-se saber se os profissionais em questão, realizam 
preparação psicológica nas parturientes para que preparem-as ao parto. Com isso, 
se obteve as seguintes respostas: 

 

Tabela 4: Quanto à preparação psicológica para as puérperas 

Enfermeiros Obstetras 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14,15,16,17 Sim 

Enfermeiros Obstetras 6,10,11 Não 

 

Os enfermeiros obstetras que responderam que não realizam, esclareceram 
que a melhor período a ser feita a preparação psicológica é no pré-natal. E a sua 
maioria diz que faz sim o preparo psicológico. 

Nesta fase é o enfermeiro obstetra que recebe a grávida desde a internação 
até encaminhá-la a sala de parto, por isso torna-se importante o enfermeiro 
comunicar-se com ela, ganhando a sua confiança e deixando-a relaxada e a 
vontade, para que com isso ela possa entrar já com uma visão do que a espera. 

 

Subcategoria 2: Complicações 

Nesse item foi aplicado a pergunta sobre os principais impactos para o 
binômio mãe-bebê. 

 

Tabela 5: Relacionado às complicações para o binômio mãe-bebê 

Enfermeiro Obstetra 1 Pode gerar com que a mulher se sinta 
impotente, ela irá se culpar por estar 
com sentimentos negativos 

Enfermeiro Obstetra 2 Os bebês são mais propensos a ter 
problemas emocionais e 
comportamentais, como dificuldades de 
dormir e comer, choros excessivos. 

Enfermeiro Obstetra 3 Dependendo do nível do acometimento 
psicológico pode ocasionar o 
afastamento momentâneo da mãe e filho 

Enfermeiro Obstetra 4 Separação entre o binômio; quebra de 
vínculo, introdução de fórmula alimentar 

Enfermeiro Obstetra 5 Interferência no vínculo, prejuízos a 
amamentação e descuido com BB... 
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Enfermeiro Obstetra 6 Desinteresse pelo cuidado e risco 
potencial de suicídio (mãe). 

Enfermeiro Obstetra 7 Tristeza falta de assistência 
Enfermeiro Obstetra 8 Os bebês costumam chamar 

incessantemente suas mães através do 
choro inconsolável. São submetidos a 
complemento alimentar, medicalizados 
precocemente e abandono emocional. 
Quanto às mães, estas aumentam o 
nível de sofrimento de angústia, 
impotência e apatia. 

Enfermeiro Obstetra 9 Afastamento, em alguns casos a mãe 
chega a renunciar o bebê, dificuldade ou 
renúncia no aleitamento materno, 
aumento do tempo de internação. 

Enfermeiro Obstetra 10 Falta de gregária e pertença ao vínculo 
com recém-nascido, aleitamento 
materno dificultado ou obstruído, 
negligência de cuidados neonatais, 
entrega do RN a terceiros, tentativa de 
suicídio ou infanticídio. 

Enfermeiro Obstetra 11 Doenças variadas, hospitalização, falta 
de vínculo afetivo, em casos extremos a 
morte. 

Enfermeiro Obstetra 12 Redução da interação com o bebê com 
risco para dificuldade de vinculação com 
a criança. 

Enfermeiro Obstetra 13 Falta de vínculo entre mãe e bebê, 
prejudicando por exemplo o aleitamento 
materno e outros cuidados do bebê. 

Enfermeiro Obstetra 14 Vínculo prejudicado 
Enfermeiro Obstetra 15 Influência direta no vínculo 
Enfermeiro Obstetra 16 A diminuição do vínculo mãe e bebê, 

desmame precoce e até mesmo a não 
aceitação do bebê por parte da mãe. 

Enfermeiro Obstetra17 Ligação afetuosa entre mãe e bebê 
 

Muitos atribuíram os principais impactos, ao vínculo que pode ser prejudicado 
entre a mãe e o bebê, o que foi apontado por alguns autores pesquisados para esse 
estudo. 

Como Sgobbi e Santos (2008) destacaram, que os efeitos da depressão pós-
parto na interação mãe-bebê dependerá do tempo de permanência dos sintomas e 
da cronicidade do quadro depressivo.  

Com isso, pode-se observar que todos os profissionais que responderam 
compreenderam de alguma forma apontar impactos que devem ser evitados através 
da detecção precoce. 
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Categoria 2 – Assistência do Enfermeiro Obstetra às parturientes com 
depressão pós-parto. 

 

Nesta categoria aponta-se às intervenções, ao cuidado e às dificuldades que 
os Enfermeiros Obstetras enfrentam perante uma puérpera já com a depressão pós-
parto instalada. 

 

Subcategoria 1 - Recursos disponíveis 

Sendo assim, através das perguntas pôde-se obter as seguintes respostas: 

 

Tabela 6: Relacionado às intervenções que devem ser realizadas para detecção 
precoce. 

Enfermeiro Obstetra 1 Iria conversar com a família para dar apoio a 
puérpera para poder ajudá-la nesse momento. 
Encaminharia para um psicólogo para acompanhar a 
mesma. 

Enfermeiro Obstetra 2 Acompanhamento contínuo, rede de apoio, grupo de 
puérperas. 

Enfermeiro Obstetra 3 Busco sempre oferecer escuta ativa, sensível, para 
que a mulher possa falar o que sente. Orientações a 
respeito da maternidade para reduzir ansiedade e 
medo. 

Enfermeiro Obstetra 4 Contato visual entre o binômio, reação ao contato 
pele a pele 

Enfermeiro Obstetra 5 Observação: do ambiente, da interação da mãe com 
RN e familiares, proporcionaria escuta... 

Enfermeiro Obstetra 6 Consulta de puerpério. Roda de conversa... 
Enfermeiro Obstetra 7 Anamnese e detecção dos sinais e sintomas 
Enfermeiro Obstetra 8 Observar a recepção do bebê por essa mãe 

imediatamente após o parto. Como é a recepção para 
a amamentação. Obs.: a enfermagem tem um 
péssimo hábito antecipar a iniciativa materna, quer 
ensinar a mulher a amamentar pegando o peito, 
ajustando a pega...Ela precisa ter a iniciativa! Ela 
precisar descobrir sozinha com a nossa supervisão, e 
não intervenção! Aí podemos identificar o nível de 
doação de si para o filho! 
Identificar o tipo de choro que costuma ser 
persistente por não identificar a energia e a conexão  
com a mãe a partir do olhar. 
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A mulher segura o bebê de forma quase que 
displicente e o seu olhar está sempre distante, 
desconectado daquele momento, que geralmente é 
de felicidade. 

Enfermeiro Obstetra 9 Solicitação de intervenção imediata de equipe 
multidisciplinar (assistente social, psicólogo, 
nitricionista, fonoaudiólogo), incentivo ao auto 
cuidado e a importância desse momento tanto para a 
puérpera quanto para o RN. 

Enfermeiro Obstetra 10 Acolhimento e apoio as suas necessidades 
preementes, solicitação de auxílio a profissionais de 
saúde mental, vigilância materna e ao recém-nascido 
com apoio de um familiar orientado. 

Enfermeiro Obstetra 11 Vigilância constante para identificar alterações no 
humor, promoção da escuta qualitativa, realização de 
atividades em grupo. 

Enfermeiro Obstetra 12 Estabelecimento de vinculo durante o pré-natal, com 
escuta atenta Às mudanças nos três trimestres da 
gestação.  
Atenção ao discurso materno sobre mudanças 
corporais ao longo da gestação, com estímulo sobre 
a relação entre essas mudanças e o desenvolvimento 
fetal. Observação do discurso sobre o preparo do 
ambiente domiciliar (o "ninho"), com incentivo para 
exteriorização de sentimentos e acolhimento das 
incertezas. Acompanhamento do desenvolvimento do 
bebê ideal: período maior e menor de atividade ao 
longo do dia e da noite; relação da atividade fetal com 
expectativas ("vai ser jogador de futebol, vai ser 
bailarina, vai ser calminho, é preguiçosa, vai gostar 
da noite"). 

Enfermeiro Obstetra 13 Escuta ativa e acionaria o serviço de psicologia 
Enfermeiro Obstetra 14 Conversaria com a puérpera e caso percebesse 

necessidade acionaria o serviço de psicologia 
Enfermeiro Obstetra 15 Orientar ajuda professional 
Enfermeiro Obstetra 16 Criação de vínculo, a escuta ativa da cliente, estímulo 

para cliente expor seus sentimento é um atendimento 
multiprofissional. 

Enfermeiro Obstetra17 Avaliação psicológica e identificar se existe algum 
problema real 

 

Com as dadas respostas, pode-se verificar que os Enfermeiros Obstetras 
souberam de alguma forma auxiliar essas puérperas, mostrando que juntamente aos 
autores das obras citadas, estão em comum acordo e que terão excelentes condutas 
para com essas puérperas. 



39 
 

Pois, de acordo com Sgobbi e Santos (2008), é de suma importância que o 
enfermeiro acolha e direcione a puérpera tanto para a prevenção quanto para o 
tratamento da depressão pós-parto. 

Pretendeu-se conhecer quais os cuidados de enfermagem prestadas as 
parturientes com DPP, e as respostas colhidas foram as seguintes: 

 

Tabela 7: Cuidados de enfermagem às puérperas 

Enfermeiro Obstetra 1 Conversar com esta mulher, apoiar a mesma, 
fazendo com que se sinta importante nesse momento 
pós parto. Incluir a família nos cuidados com o RN. 

Enfermeiro Obstetra 2 Fortalecimento do vínculo mãe bebê, escolhas 
conscientes sem culpabilização, suporte emocional, 
apoio paterno, distribuição de tarefas domésticas e 
destinadas ao cuidado materno e ao bebê. Estratégia 
de melhoria da autoestima. 

Enfermeiro Obstetra 3 Escuta sensível; Orientações sobre seu estado, criar 
vínculo e estimular a mulher falar o que está sentindo, 
promover e favorecer a criação de uma rede de 
cuidado e apoio emocional, envolvendo profissionais 
da saúde, familiares e amigos da puérpera; Escuta 
sensível; Orientações sobre seu estado, criar vínculo 
e estimular a mulher falar o que está sentindo, 
promover e favorecer a criação de uma rede de 
cuidado e apoio emocional , envolvendo profissionais 
da saúde, familiares e amigos da puérpera; 

Enfermeiro Obstetra 4 Escuta terapêutica, apoio positivo para o 
enfrentamento do problema 

Enfermeiro Obstetra 5 Promover o ambiente acolhedor, estimular o vínculo 
mãe bebê , realizar escuta ativa e solicitar avaliação 
psicológica. 

Enfermeiro Obstetra 6 Redução de danos, no sentido de facilitar assistência 
multidisciplinar. Escuta ativa. 

Enfermeiro Obstetra 7 Observação constante 
Enfermeiro Obstetra 8 Escuta, apoio e supervisão da relação e cuidados 

com o bebê. Se os sinais se agravarem solicitar 
intervenção do psicólogo 

Enfermeiro Obstetra 9 A enfermagem deve prestar assistência em todos os 
cuidados com a mãe e o RN; 
A puérpera com DPP, não deve permanecer sozinha 
ou isolada; 
Incentivar e viabilizar a permanência de um familiar 
e/ou pessoa de confiança para que a acompanhe 
durante o período de internação; 
Solicitar avaliação de um especialista (psiquiatra); 
Analisar fatores de risco. 

Enfermeiro Obstetra 10 Apoio, acolhimento, vigilância, cuidados partilhados 
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com um acompanhante contínuo e auxílio da equipe 
de saúde mental. 

Enfermeiro Obstetra 11 Realizar conversa terapêutica, solicitar atendimento 
psicológico, estabelecer estreitamento familiar 

Enfermeiro Obstetra 12 A enfermeira trabalha nas cinco etapas do Processo 
de Enfermagem, dirigida à cada puérpera. 

Enfermeiro Obstetra 13 Não sei 
Enfermeiro Obstetra 14 Não sei 
Enfermeiro Obstetra 15 Ajuda profissional 
Enfermeiro Obstetra 16 Realizar Escuta ativa, estimular vínculo, proporcionar 

ambiente propício para trabalhar educação em saúde. 
Enfermeiro Obstetra 17 Evitar uso de materiais perfuro cortantes e de vidro, 

manter janela com grade ou proteção contra queda e 
manter medicamentos distantes 

 

Conforme as respostas, podemos destacar que apenas dois profissionais não 
souberam identificar quais cuidados devem ser prestados às puérperas. O que pode 
gerar uma falha na assistência, já que o Enfermeiro Obstetra é o primeiro 
profissional que essa puérpera terá contato após seu retorno para as consultas. E 
ele deveria ter o conhecimento dos cuidados que deveriam ser ofertados. 

O restante dos profissionais souberam com bastante clareza responder as 
perguntas, muitas delas convergindo, o que mostra uma boa colocação para um 
bom atendimento. Em sua maioria a escuta ativa e a formação de vínculo foram as 
mais mencionados, mostrando uma convergência com o autor Sgobbi e Santos 
(2008). 

A pergunta seguinte, era saber se o profissional se sentia capaz em identificar 
e intervir na puérpera com depressão pós-parto. 

 

Tabela 8: Auto percepção quanto à intervenção e identificação da depressão pós-
parto 

Enfermeiros Obstetras 1,4,11,14,16,17 Talvez 
Enfermeiros Obstetras 2,3,5,7,8,9,10,12,13 Sim 
Enfermeiros Obstetras 6,15 Não 
 

Com isso, pôde-se observar que maioria se sente apto para intervir e 
identificar a DPP, e outros com um número significativo colocaram talvez, mostrando 
em sua justificativa que terão dificuldades, mas que tentaram de alguma forma 
intervir para a melhora da paciente. 
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Subcategoria 2- Dificuldades encontradas 

 

Tabela 9: Dificuldades sentidas para o cuidado às puérperas 

Enfermeiro Obstetra 1 A negação em virtude da depressão, a mulher esta 
muito fragilizada e pode se sentir ofendida. 

Enfermeiro Obstetra 2 Rede apoio enfraquecida. 
Enfermeiro Obstetra 3 A falta de conhecimento e sensibilidade por falta dos 

profissionais da saúde no trato com a puérpera. 
Enfermeiro Obstetra 4 Não aceitação da existência de DPP 
Enfermeiro Obstetra 5 Não possuo. 
Enfermeiro Obstetra 6 Dificuldades na perspectiva de rede de cuidado. 
Enfermeiro Obstetra 7 Detectar os sintomas 
Enfermeiro Obstetra 8 Lidar com o desânimo e a falta de energia da mãe pra 

superar a depressão. 
Enfermeiro Obstetra 9 A maior dificuldade nestes casos é a recusa do 

cuidado por parte da equipe multidisciplinar. Na 
maioria dos casos de DPP, a puérpera recusa-se a 
aceitar ajuda e tem dificuldade para aceitar o 
tratamento; 
Devido a DPP, todos os cuidados de enfermagem 
prestados, requerem observação e vigilância 
constantes (o que nem sempre é possível devido ao 
quantitativo de profissionais por paciente, na 
instituição). 

Enfermeiro Obstetra 10 Sensação de impotência laboral mediante a pouca 
aceitação e vínculo mãe-bebe, preocupação contínua 
no estabelecimento das relações afetivas. 

Enfermeiro Obstetra 11 A barreira emocional para o estabelecimento da 
confianca, a falta de tempo para este tipo de cuidado 
devido número reduzido de profissionais, a falta de 
preparo para este tipo de cuidado. 

Enfermeiro Obstetra 12 Há muitos anos eu fui chamada para cuidar 
(privativamente) de uma puérpera. Na primeira 
consulta domiciliar de enfermagem obstétrica eu 
estabeleci o diagnóstico de Maternidade prejudicada 
e Auto-estima alterada. Imediatamente após a 
consulta eu me comuniquei com a família e com a 
médica obstetra.  
Para minha surpresa, a médica já tinha indicado a 
necessidade de consulta psiquiátrica, mas a família 
não havia acatado a indicação. A mãe da puérpera 
agradeceu, mas não permitiu que eu continuasse 
cuidando da puérpera e eu não soube do desfecho 
daquele caso. 

Enfermeiro Obstetra 13 Não sei. 
Enfermeiro Obstetra 14 Não sei informar 
Enfermeiro Obstetra 15 Abertura da mulher 
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Enfermeiro Obstetra 16 Realizar escuta ativa, pois a Puérpera com DPP 
muitas vezes não fala sobre o que está vivendo e 
sentindo. 

Enfermeiro Obstetra17 Até que ponto é um problema psicológico e não uma 
imaturidade 

 

A maioria das respostas foi devido à dificuldade na aceitação por parte das 
puérperas e até mesmo, da própria família, o que dificulta o andamento do 
tratamento e um prognóstico positivo. 

E dois profissionais não souberam opinar sobre a dificuldade na prestação de 
cuidados. 

 

Subcategoria 3 – Causas da depressão pós-parto 

 

Gráfico 1: Faixa etária de mulheres com maior índice de DPP 

 

 

 

Os depoentes apontam que a partir de sua vivência a faixa etária mais 
acometida pela depressão pós parto é a de 18 a 30 anos de idade. O que de acordo 
com Campos e Rodrigues, que a faixa etária mais acometida é a partir dos 24 anos 
de idade, em média. Ou seja, está dentro da faixa que a maioria dos profissionais 
respondeu.  

Faixa etária de mulheres com maior 
índice de DPP, de acordo com as percepções 

dos enfermeiros obstetras

Menor de 17 anos
(adolescentes)

de 18 a 30 anos (jovens adultos)

Maior de 30 anos
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A próxima pergunta foi quanto às principais causas da depressão pós-parto 
que os Enfermeiros Obstetras puderam observar. Como as seguintes: 

 

Tabela 10: Causas da depressão pós-parto 

Enfermeiro Obstetra 1 Fatores genéticos, sociais, hormonais e 
familiares. 

Enfermeiro Obstetra 2 Sobrecarga materna e frustrações 
ideológicas 

Enfermeiro Obstetra 3 Falta de orientações a respeito dessa 
nova etapa da vida da mulher, falta de 
apoio emocional durante todo o período. 

Enfermeiro Obstetra 4 Gravidez indesejada, relacionamento 
familiar conturbado, modificações físicas 
por conta da gestação 

Enfermeiro Obstetra 5 Gravidez indesejada, falta de apoio da 
família e do companheiro. 

Enfermeiro Obstetra 6 Gravidez não planejada e/ou desejada; 
desamparo do companheiro; feto com 
mal formação ou síndrome; gravidez 
fruto de violência sexual; e histórico de 
depressão anterior 

Enfermeiro Obstetra 7 É uma linha tênue 
Enfermeiro Obstetra 8 Conflitos familiares anteriores a 

gravidez; falta de suporte materno (avó) 
durante a gestação e no parto; mulher 
com história de depressão anterior à 
gravidez e as bruscas mudanças 
hormonais sofridas pela mulher nesta 
fase. 

Enfermeiro Obstetra 9 Gestação não planejada, aspecto 
financeiro, falta de apoio familiar, fatores 
hereditários. 

Enfermeiro Obstetra 10 Distúrbios psíquicos preexistentes, uso 
de drogas, mulheres sem apoio socio-
econômico e afetivo, momento 
inadequado ou não desejado para 
gestação, doenças maternas com ou 
sem transmissibilidade fetal e má 
formações fetais. 

Enfermeiro Obstetra 11 Gravidez não planejada, falta de apoio 
familiar, falta de recursos financeiros, 

Enfermeiro Obstetra 12 Estrutura psíquica somada às alterações 
hormonais 

Enfermeiro Obstetra 13 Gravidez não planejada, medo, relação 
conjugal instável. 
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Enfermeiro Obstetra 14 Não sei informar 
Enfermeiro Obstetra 15 Falta de rede de apoio 
Enfermeiro Obstetra 16 Fatores relacionados internamente e 

externamente aos seus medos, anseios, 
inquietações, medos e incertezas 
apresentados no processo gestatório 
que não foi trabalhado durante este 
processo e reflete no puerpério. 

Enfermeiro Obstetra17 Gravidez indesejada, imaturidade 
emocional e financeira 

 

 

A maioria soube identificar as causas de uma depressão pós-parto, e com 
isso há uma importância muito grande, já que sabendo as causas a detecção 
precoce será mais precisa e podendo não acarretar em um prognóstico negativo. 
Convergindo novamente com os autores citados. 

Como Sgobbi e Santos (2008), para eles as causas estão interligadas a várias 
ocorrências biopsicossociais e obstétricas, como: gravidez não planejada, baixo 
peso ou prematuridade do bebê, intercorrências neonatais e malformações 
congênitas, desapontamento com o gênero sexual do bebê, fatores socioculturais, 
situação socioeconômica, instabilidade emocional, pouca idade da mãe, abortos 
anteriores, mãe ser solteira, grande número de filhos, desemprego após a licença 
maternidade, decepções pessoais ou profissionais, morte de pessoas próximas, 
separação do casal durante a gravidez, baixa autoestima, brigas com marido, família 
e amigos, histórico pessoal ou familiar de doença psiquiátrica, anteriores ou durante 
a gravidez. 

 

 

 

Subcategoria 4 – Instrumento para detecção 

Neste segmento será avaliado se os profissionais em questão já ouviram falar 
da escala de depressão pós-parto de Edimburgo e se já fizeram o uso dela. 

 

Tabela 11 – Conhecimento sobre a escala de depressão pós-parto de Edimburgo 

Enfermeiros Obstetras 1,4,6,7,8,9,11,13,14,15.  Não 

Enfermeiros Obstetras 5,10,12,16,17 Sim 
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Conclui-se que a maioria nunca ouviu falar da escala, por ser uma escala que 
mostra a probabilidade, daquela mulher que preencheu a escala, de ter ou não uma 
possível depressão pós-parto, ela poderia ser mais divulgada para que a detecção 
precoce seja uma prática mais rotineira. Com isso pode-se adiantar o tratamento e 
resultando em um bom prognóstico. Porém, como verificado ela é pouco utilizada. 

 

A próxima questão foi para quem respondeu “sim” na questão anterior , se a 
mesma já fez o uso da escala. E a resposta foi a seguinte. 

Apenas um Enfermeiro Obstetra dos 17 entrevistados, utilizam a escala como 
forma de detecção. Um número preocupante, diante dos benefícios que essa escala 
poderia estar proporcionando a detecção precoce dessas mulheres que são 
atendidas por esse profissionais em gerais. 

Considerando o manual de parto, aborto e puerpério do MS, os agravos à 
saúde da mulher principalmente no que se refere à depressão pós-parto, as 
respostas obtidas apontaram que aproximadamente 88% dos enfermeiros obstetras 
compreenderam a importância ou declararam saber no que consiste a depressão 
pós-parto, os principais impactos e as intervenções que devem ser realizadas.  

É, portanto o profissional habilitado a realizar prestação de assistência à 
parturiente e ao parto normal; identificar as distócias obstétricas e tomada de 
providências até a chegada do médico; realizar a episiotomia e episiorrafia com 
aplicação de anestesia local, quando necessária, como diz o art. 9º do Decreto 
94.406/87 (COFEN).  

A formação abrange além do conhecimento e habilidade no processo de 
partejar, uma maior autonomia em função da expertise da área e isso ficou claro no 
aspecto específico da depressão pós-parto, tema em tela nessa pesquisa. 

Ao perguntar sobre quais os sinais e sintomas que se pode identificar esta 
doença, apontado que em sua quase totalidade há uma compreensão sobre os 
sinais e sintomas. Isso destaca a importância no diagnóstico precoce assim como a 
rápida intervenção. Reduzindo riscos à saúde materna e do bebê, possibilitando a 
ele atuar diretamente na linha do cuidado evitando os riscos. 

Quando é perguntado sobre a atuação dos profissionais quanto à preparação 
psicológica das mulheres, três dos profissionais disseram que não fazem, o que 
dificulta ainda mais no tratamento dessas mulheres que ficam tão vulneráveis nesse 
momento da vida. Já que a atuação dos enfermeiros obstetras como sistema de 
apoio se faz muito necessária nesse período que essa mulher se encontra. 
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Diante da pergunta sobre os cuidados de enfermagem perante uma puérpera 
com depressão pós-parto, 15 profissionais demonstraram conhecimento sobre essa 
temática, informando quais são as formas que utilizam para atuar diante do quadro. 

Na pergunta que consta sobre as causas da depressão pós-parto 16 
profissionais desenvolveram as resposta com destreza, mostrando conhecimento 
sobre o assunto, no que ajuda a identificar fatores desencadeadores da doença e 
assim ele poderá agir precocemente impedindo um agravo. 

Com isso, percebe-se que há alguns Enfermeiros Obstetras que tiveram 
dificuldade em responder algumas perguntas, e que mostra uma deficiência para a 
assistência dessas mulheres que necessitam de muita atenção, já que os dados da 
Fiocruz mostram que 25% das mães no Brasil são acometidas pela depressão pós-
parto. E essa defasagem, pode gerar a evolução da doença acarretando em um 
prognóstico negativo, tendo em vista que uma das principais atribuições do 
enfermeiro obstetra, além das específicas da área, é a assistência.  

Quando se pergunta sobre o instrumento que poderia auxiliar muito na 
detecção e no tratamento precoce, as respostas são ainda mais impactantes, já que 
apenas 2 pessoas das 17 ouviram falar e dessas 2 apenas 1 utiliza esse método. Ou 
seja, um instrumento que facilita o diagnóstico para o profissional é pouco divulgado 
e conhecido, afastando a possibilidade da mudança do resultado final dessas 
mulheres que estão passando pela depressão pós-parto. 

Contudo, identificando pontualmente cada pergunta, pôde-se perceber que a 
maioria das respostas foram convergentes às apontadas pelos autores das obras 
citadas, e com isso mostra que no geral, os profissionais estão preparados para 
atender essas puérperas. 

Fazendo uma avaliação sobre o cumprimento dos objetivos propostos com 
este estudo pode-se afirmar que todos os objetivos traçados foram alcançados da 
melhor maneira tendo por base a pesquisa bibliográfica feita e os resultados obtidos 
durante a pesquisa da revisão de literatura. 

No que condiz o objetivo geral “Compreender a atuação do Enfermeiro 
Obstetra perante uma puérpera com a regulação do humor prejudicada” foi 
compreendido através da revisão de literatura, mostrando que o Enfermeiro Obstetra 
tem várias vertentes que pode adotar para sua melhor atuação, principalmente 
criando vínculo com a puérpera, tendo escuta ativa, proporcionando a interação da 
equipe e do hospital que irá acolhê-la quando o trabalho de parto estiver 
estabelecido, dentre outros.  

Quanto aos três objetivos específicos, o primeiro: “Identificar como o 
enfermeiro obstetra desenvolve o cuidado à puérpera com regulação de humor 
prejudicada” foi atingido através das respostas obtidas pelo formulário, que estavam 
de acordo com os achados da bibliografia.  
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O segundo objetivo específico foi “Descrever a atuação do enfermeiro 
obstetra na prevenção e na detecção desta doença” foi compreendido através tanto 
da leitura das obras citadas como também foi explicitado pela população alvo da 
pesquisa através do formulário. Destacando as diversas formas de atuação, uma 
delas o uso do instrumento de escala de depressão pós-parto, que como resultado 
da pesquisa, observou-se o quão pouco ela é conhecida e o quanto ela poderia 
estar auxiliando esses profissionais na suposta prevenção e detecção. 

E como terceiro e último objetivo específico “Analisar sobre a ótica do 
enfermeiro obstetra as ações do cuidado à puérpera com regulação de humor 
prejudicada.” E através da pesquisa pode-se observar que a maioria dos que 
responderam saberiam estabelecer os cuidados, mas que muitos não mostraram 
segurança na resposta, devido a responder que talvez seria capaz de identificar e 
intervir às puérperas com depressão pós-parto. 
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5. Considerações Finais 

 

Pode-se concluir que o trabalho atingiu todos os objetivos nele traçado. E que ele 
apresenta uma relevância muito significativa, a partir dos resultados obtidos, já que 
ainda tem profissionais como enfermeiros obstetras com o conhecimento do tema e 
dos instrumentos que possam ser utilizados, apesar dos poucos que não souberam  
ou quiseram opinar.  

E também mostra que mesmo com o conhecimento dos profissionais, ainda há a  
necessidade de qualificação para que haja a real mudança no panorama da saúde 
em geral, que já vem evoluindo, mas que precisa ser intensificada nesse processo, 
vez que a demanda exige isso. 

Notou-se que as questões que contribuem para o desenvolvimento da doença 
são essencialmente psicossociais, embora haja a presença também de fatores 
biológicos e sociais. 

E que segundo Camacho e Loreto (2012) a grande influência no transtorno 
depressivo nas mulheres são as flutuações hormonais, portanto a gestação e o pós-
parto seriam períodos de maior vulnerabilidade. 

E que o enfermeiro é de suma importância para o acolhimento e direcionamento 
da puérpera tanto para a prevenção quanto para o tratamento da depressão pós-
parto (Sgobbi e Santos, 2008). 

E conforme a resolução COFEN 339/2008, a enfermagem obstétrica por estar à 
frente do cuidado com as gestantes, parturientes e puérperas, terá mais 
possibilidades da identificação de fatores de risco que aquela mulher tem, os sinais 
que ela já venha aparentando e assim, o enfermeiro obstetra conseguirá intervir 
precocemente.  

Quanto à terapêutica pode ser não farmacológica como a criação de vínculos, 
roda de conversas, escuta ativa, aconselhamentos, como também as farmacológicas 
como antidepressivos.(NANDA-2015-2017). 

Em relação aos dados bibliográficos encontrados, percebe-se a falta do 
aprofundamento científico dessa temática e a falta de trabalhos relacionados com a 
atuação da Enfermagem Obstétrica, principalmente em artigos em português e da 
Enfermagem. 

 E por fim, o estudo mostrou a grande importância da enfermagem na 
assistência. Principalmente a enfermagem obstétrica com um olhar mais 
especializado e mais crítico, podendo ajudar na diminuição dos índices de 
depressão pós-parto e no bem-estar dessas mulheres que se encontram 
desamparadas e necessitam de um apoio maior. Tendo profissionais mais 
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capacitados atenuaria todo esse desconforto gerado pela falta de conhecimento e 
amparo. 
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Apêndice i – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do meu projeto de pesquisa 

“Atuação do Enfermeiro Obstetra junto à puérpera com regulação do humor 

prejudicada", tendo como pesquisadores Nathália Ramos Moraes e Aldira Samantha 

Garrido Teixeira, pertencentes à Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense. Este tem o propósito do conhecimento da 

percepção do profissional em questão sobre o dado assunto, onde fornecerá 

perguntas relacionadas à regulação do humor prejudicada e seu instrumento de 

detecção; e as respostas sinceras serão cruciais para uma pesquisa mais 

fidedignas, podendo assim ter impactos positivos na atuação dos profissionais em 

questão. 

Nome do voluntário:   

Idade:                      anos                                                                 

O dado projeto de pesquisa tem como objetivo: Compreender a atuação do 

enfermeiro perante uma puérpera com a regulação do humor prejudicada. Tendo 

como justificativa, a reflexão sobre a quantidade de casos de regulação de humor 

prejudicada, que segundo Thaeme (2016) a cada 4 mulheres, mais de uma 

apresenta sintomas de depressão no período de 6 a 18 meses após o nascimento 

do bebê.   Esses dados mostram a importância do conhecimento sobre o assunto e 

com isso a detecção e a intervenção precoce.  

Este projeto de pesquisa será desenvolvido de acordo com as normas vigentes 

expressas na Resolução 466 de dezembro de 2012 e resoluções complementares 

do Conselho Nacional de Saúde. O termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

será entregue aos participantes, os quais ficarão de posse de uma cópia 

permanecendo outra com o pesquisador. 

 O material coletado será de uso exclusivo do pesquisador, sendo utilizado com a 

única finalidade de fornecer elementos para a realização deste projeto de pesquisa e 

dos artigos e publicações que dela resultem, sendo assegurada a confidencialidade 

dos dados e da identificação dos participantes.  

A pesquisa não oferecerá nenhum constrangimento aos participantes e não será 

objeto de nenhum benefício, ressarcimento ou pagamentos aos mesmos. O material 

coletado não será objeto de comercialização ou divulgação que possa prejudicar os 

entrevistados. Nesse aspecto, os dados coletados serão guardados durante cinco 

anos pelo pesquisador, sendo destruídos tão logo esse prazo tenha expirado. É 
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compromisso assumido pelo pesquisador manter os participantes informados acerca 

do andamento da pesquisa e, ao final de sua realização, comunicar-lhes os 

resultados e/ou devolver-lhes, de alguma forma, o produto alcançado. 

O benefício será a autopercepção de seus conhecimentos sobre o assunto e se 

esses não forem habilitados, proporciona a discussão sobre o assunto na área. Essa 

pesquisa pode gerar como risco, um desconforto pelo não conhecimento do tema e 

consequentemente não saber responder às perguntas. A participação é voluntária. 

Após a leitura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, você deverá 

assinar (assinatura eletrônica ou imprimir, assinar e escanear) e remeter este termo 

aos pesquisadores via e-mail. 

Critérios de inclusão: Enfermeiros Obstetras que atuam na assistência no pré-natal, 

parto e puerpério, integrantes do Fórum Permanente de Enfermagem Obstétrica. 

Como critério de exclusão: Enfermeiros Obstetras integrantes do Fórum Permanente 

de Enfermagem Obstétrica que não atuam na prática assistencial, que são docentes. 

Com isso, terá a opção de assinalar no final desta página “Li e Concordo” ou “Não 

concordo” para dar prosseguimento ou não da pesquisa. 

A partir do preenchimento e retorno do seu questionário à pesquisadora, as suas 

respostas serão contabilizadas e analisadas. E esse consentimento poderá ser 

retirado a qualquer momento, sem qualquer penalização. Diante de qualquer dúvida, 

forneço o meu contato (21)99663-8181 para saná-las. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato 

com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 

às 17:00 horas:   

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax:+55(21) 26299189  

( ) Li e Concordo 

( ) Não concordo 
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Apêndice ii – Formulário Online de questões 
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Anexos 

Anexo 1- Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS)  

Edinburgh Postnatal Depression. Original de JL Cox, JM Holden, R Sagovsky. British 
Journal Of Psychiatry (1987), 150, 782-786. VersãoPortuguesa : Postnatal 
depression in an urban area of Portugal: comparison of childbearing women and 
matched controls. Augusto A; Kumar R; Calheiros JM; Matos E; Figueiredo E. 
PsycholMed, 26 (1):135-41; 1996 Jan 

Nome:  

Data: 

Idade do bebé:  

Pontuação:  

Aplicador da escala:  

Dado que teve um bebé há pouco tempo, gostaríamos de saber como se sente.  

Por favor, sublinhe a resposta que mais se aproxima dos seus sentimentos nos 
últimos 7 dias. Obrigado. 

 Nos últimos 7 dias:  

1. Tenho sido capaz de me rir e ver o lado divertido das coisas.  
Tanto como dantes  
Menos do que antes 
 Muito menos do que antes  
Nunca 
 

2. Tenho tido esperança no futuro.  
Tanta como sempre tive 
 Menos do que costumava ter  
Muito menos do que costumava ter  
Quase nenhuma 
 

3. Tenho-me culpado sem necessidade quando as coisas correm mal. 
Sim, a maioria das vezes  
Sim, algumas vezes 
Raramente 
Não, nunca  
 

4. Tenho estado ansiosa ou preocupada sem motivo. 
Não, nunca  
Quase nunca 
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Sim, por vezes  
Sim, muitas vezes 
 

5. Tenho-me sentido com medo ou muito assustada, sem motivo.  
Sim, muitas vezes  
Sim, por vezes 
Não, raramente  
Não, nunca 
 

6. Tenho sentido que são coisas demais para mim. 
Sim, a maioria das vezes não consigo resolvê-las 
Sim, por vezes não tenho conseguido resolvê-las como antes  
Não, a maioria das vezes resolvo-as facilmente  
Não, resolvo-as tão bem como antes  
 

7. Tenho-me sentido tão infeliz que durmo mal. 
Sim, quase sempre 
Sim, por vezes  
Raramente  
Não, nunca  
 

8. Tenho-me sentido triste ou muito infeliz. 
Sim, quase sempre  
Sim, muitas vezes  
Raramente 
Não, nunca  
 

9. Tenho-me sentido tão infeliz que choro. 
Sim, quase sempre  
Sim, muitas vezes  
Só às vezes  
Não, nunca  
 

10. Tive ideias de fazer mal a mim mesma.  
Sim, muitas vezes 
Por vezes  
Muito raramente  
Nunca 


