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RESUMO

O puerpério é entendido como os quarenta e cinco dias após o parto, sendo dividido em imediato, tardio e remoto, onde a mulher sofre 
alterações hormonais, emocionais e físicas. A depressão pós-parto é um distúrbio psíquico e ou fisiológico que costuma ocorrer nas primeiras 
semanas após o parto, afetando não apenas a mãe, como o recém-nascido e as pessoas que o cercam. O objetivo foi analisar o cuidado de 
enfermagem a puérpera com depressão. A metodologia utilizada no estudo foi a revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativo e 
descritivo na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, com os descritores: cuidado, enfermagem, depressão, puerperal nas bases de dados 
MEDLINE (424), LILACS (10), BDENF - Enfermagem (6), IBECS (5), BINACIS (1), CUMED (1) , encontrado 447. Feito o recorte temporal entre 2012 a 
2018, selecionado artigos disponíveis online, tendo como assunto principal: prevenção da depressão pós-parto, cuidado pós-natal, período pós-
parto, foram excluídas as produções que não tiveram aderências a tema proposto, sendo selecionadas 17 publicações para a análise. Os estudos 
apontam a importância da triagem feita pelo enfermeiro durante a consulta de pré-natal e na identificação precoce dos sintomas durante o 
período de puerpério, dos artigos analisados 31,3% evidenciaram como complicação materna a depressão puerperal, dificultando na manutenção 
da amamentação e nos cuidados com o recém-nascido, 51,7% não apresentaram sintomas no período de puerpério e 17% receberam atenção do 
enfermeiros que identificaram sintomas de tristeza, hipovolição e ou apatia, anedonia, dificuldade na relação com o recém-nascido.  Os achados 
enaltecem a importância da assistência de enfermagem à mulher durante o período de gestação ao puerpério, o enfermeiro acompanha a mulher 
desde a concepção até a parturição e puerpério. Podendo contribuir na qualidade de vida do binômio mãe e recém-nascido, favorecendo a 
detecção o mais precocemente possível dos sintomas da depressão durante o ciclo gravídico puerperal.  Conclui-se que a depressão no puerpério 
incorre na possibilidade de desamparo do recém-nascido e no abandono de si, esse quadro pode ser minimizado com a construção da 
sistematização da assistência com um plano de cuidados que contemple os cuidados no pós-alta também.
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