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1. RESUMO 

 

Introdução: As mudanças fisiológicas sofridas durante o período puerperal podem 

ser um fator de importante significado para a manifestação da depressão pós-parto. 

Objetivo: Identificar o conhecimento produzido a respeito da assistência de 

enfermagem a mulher com depressão pós-parto. Metodologia: Optou-se pelo 

método de revisão integrativa da literatura. O levantamento dos textos foi feito na 

base de dados BVS. Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no 

Brasil, com textos completos disponíveis online. Resultados Parciais: Os textos 

foram agrupados em categorias temáticas que pretendem discutir o papel da 

enfermagem na identificação, assistência e esclarecimento da mulher em risco de 

depressão pós-parto e na sociedade para tal patologia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Durante a gestação e com o nascimento do bebê, a mulher passa por 

mudanças biológicas, subjetivas, sociais e familiares (BRASIL, 2012). Surgem 

diversos sentimentos na mulher, e estes muitas vezes são contraditórios e 

incompatíveis com a idealização do modelo de mãe ideal.  Ocorrem muitas 

mudanças, podendo ocasionar desequilíbrios temporários e alteração na identidade 

da mulher. Toda a carga de expectativas em cima da mulher e a frustração entre a 

realidade vivida no dia a dia e o que se espera da “mãe ideal”, pode abrir uma 

lacuna para a instalação de doenças psíquicas (AZEVEDO E ARRASI, 2006).  

Transtornos psiquiátricos associados ao puerpério, assim como a depressão 

pós parto, têm sido identificados há muito tempo. Nos séculos XVII e XVIII, relatos 

de casos de “insanidade puerperal” começaram a aparecer na literatura médica 

francesa e alemã. Em 1818, Jean Esquirol foi o primeiro a fornecer dados 

detalhados e quantitativos de 92 casos de psicose puerperal retirados dos seus 

estudos na Salpétrière (CANTILINO, 2010).  

Atualmente, tem-se que as doenças psiquiátricas pós-parto possuem pouca 

visibilidade, são pouco reconhecidas, tratadas ou pesquisadas.   

 

3. OBJETIVO 

  



 

 

Identificar o conhecimento produzido a respeito da assistência de 

enfermagem a mulher com depressão pós-parto.  

 

4. METODOLOGIA 

      

 Pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico através da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

A busca foi efetuada utilizando as seguintes palavras-chaves: depressão pós-

parto e enfermagem. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 9 artigos científicos e uma monografia que 

atenderam os critérios de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um 

formulário de coleta de dados que permitiu a obtenção de informações de 

identificação do texto – título, nome do período onde o estudo foi publicado, ano de 

publicação, objetivos do estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e 

temática abordada. 

 Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os artigos foram alocados em cinco categorias temáticas, a saber:  

 Atuação do enfermeiro frente à depressão pós-parto 

 Tratamento da depressão pós-parto/psicanálise 

 Rastreamento da depressão pós-parto 

 Interação entre mãe, filho e família 

 Sinais e sintomas da depressão pós-parto 

 Tratamento da depressão pós-parto/psicanálise 



 

 

  

O trabalho de monografia analisou 19 artigos e concluiu que a equipe 

multiprofissional envolvida, na qual está incluso o enfermeiro, podem ter um 

relevante papel na identificação, assistência e esclarecimento da mulher em risco de 

DPP e na sociedade para tal patologia. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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