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Saúde

RESUMO

A depressão pós-parto (DPP) é uma patologia que ocorre nas primeiras semanas após o parto, com consequências negativas não só para a mãe, 
mas também para o bebê e os familiares. Os profissionais de saúde devem estar aptos para detectar e auxiliar na prevenção precoce e no 
tratamento as gestantes com predisposição a desenvolver a depressão pós-parto e prevenir possíveis traumas. A pergunta norteadora do 
trabalho foi: Como o enfermeiro pode intervir para diminuir casos de depressão pós-parto? Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 
observar a atuação do enfermeiro na prevenção e na constatação do diagnostico da depressão pós-parto. Para tanto, foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura nas bases de dados SCIELO e LILACS com recorte temporal dos anos 2014 até 2018 e a utilização dos descritores: 
Puerperal, depressão, enfermeiro e cuidados. Foram excluídos os artigos que não tinham aderência ao tema proposto, repetidos, incompletos ou 
pagos, sendo selecionados a final, 13 artigos para análise mais crítica. Os resultados demonstraram uma alta incidência de depressão pós-parto 
sem o prévio reconhecimento da família ou dos profissionais de saúde durante o acompanhamento pós-parto em consultas, além disso, também 
foi observada grande dificuldade do enfermeiro em prestar assistência especifica e qualificada a puérperas sobre este transtorno por falta de 
conhecimento dos mesmos sobre a doença; os estudos analisados também avaliaram o atendimento à puérperas já com sintomas ou com quadro 
instalado da patologia, no entanto, não ficaram evidenciadas em nenhum dos estudos avaliados, ações do enfermeiro na prevenção e 
constatação do diagnóstico de DPP. Desta forma, conclui-se que há uma lacuna na atuação do enfermeiro diante do diagnóstico prévio e 
acompanhamento do tratamento de DPP e com isso se faz importante capacitar de forma continuada os enfermeiros para que estes possam 
auxiliar no diagnóstico precoce de DPP, inclusive durante consultas do pré-natal, identificando uma pré-disposição à depressão, levando em 
consideração fatores emocionais, sociais e econômicos, bem como o meio ambiente onde vive a gestante e seus familiares.
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