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Resumo O presente relatório reflete as atividades desenvolvidas no decurso do 
estágio profissional realizado na USF Leme sita em Ílhavo no período 
de 18 de setembro de 2017 a 09 de fevereiro de 2018, com o objetivo 
de adquirir competências no âmbito Enfermagem de Saúde Familiar. 
Este documento contempla uma primeira parte onde se procurou 
descrever e analisar criticamente as competências desenvolvidas, 
dificuldades e situações marcantes do estágio, e uma segunda parte, 
onde o local de estágio serviu de contexto para a realização dum 
estudo empírico que visava: a “Promoção da saúde mental das 
puérperas da USF Leme, em contexto de visita domiciliária: a 
intervenção do enfermeiro de família”. 
O nascimento de um filho figura como um evento marcante na vida da 
mulher que modifica de forma permanente o seu estatuto, 
responsabilidades e competências, tratando-se por isso de um período 
de grande vulnerabilidade e facilitador de instabilidade mental. A 
intervenção precoce na área da saúde mental, nomeadamente na 
visita domiciliária ao recém-nascido e à puérpera, permite avaliar e 
diagnosticar necessidades que impliquem planear intervenções para 
dar suporte às funções parentais e facilitar as relações mãe-bebé. É 
fundamental implementar condições para a proteção e o 
desenvolvimento das crianças enquanto indivíduos vulneráveis. 
Foi atendendo a estas premissas que se desenhou esta investigação 
que tem como principal objetivo caraterizar as puérperas da USF Leme 
face à sua saúde mental, identificando o risco de depressão pós-parto, 
e determinando os fatores protetores ou de agravamento em saúde 
mental até ao 15º dia pós-parto de modo a delinear o papel do 
Enfermeiro de Família em contexto de visita domiciliária. 
Para a realização deste estudo exploratório descritivo com 
componente analítica, numa perspetiva quantitativa, foi aplicado como 
instrumento de recolha de dados um questionário constituído por 
quatro partes: 1. caracterização sociodemográfica, do contexto familiar 
e clínica; 2. escala de depressão pós-parto de Edimburgo (EPDS); 3. 
escala de autoperceção materna das competências cuidativas 
neonatais; 4. escala de vinculação materna pós-natal. A amostra é 
constituída por 29 puérperas inscritas na Unidade de Saúde Familiar 
Leme que aceitaram a visita domiciliária. 
As participantes do estudo apresentaram uma idade média de 32 anos 
e a maioria era casada, com habilitação académica superior e 
pertencente a uma classe social média-alta. O contexto familiar é 
composto maioritariamente por famílias nucleares com alta 
funcionalidade. As participantes são apoiadas nos cuidados 
necessários prestar ao RN, nomeadamente pelo companheiro. Em 
termos clínicos salientou-se, a maior expressão das mulheres 



 

 
 

 

  

primíparas, a vivencia de gravidezes aceites e vigiadas; a maioria não 
apresentou antecedentes psiquiátricos. As participantes, não 
possuíam risco de DPP, atendendo ao resultado da EPDS; 
percecionaram-se como muito competentes na prestação de cuidados 
ao RN; e evidenciaram elevada qualidade na vinculação que 
estabeleceram com o RN. A analise inferencial dos dados obtidos  
permitiu conclusões noutras dimensões, nomeadamente no que se 
refere à probabilidade de relação entre variáveis de caraterização e 
dimensões das escalas EAPMCCN, e EVMPN. 
Com este estudo foi possível identificar os fatores de risco (reduzido 
poder económico associado à classe social e antecedentes pessoais 
psiquiátricos) e fatores protetores (presença de suporte sociofamiliar e 
apoio autopercebido pela puérpera, classe social média a elevada, 
ausência de antecedentes psiquiátricos, resultados da EPDS < 12, 
autoperceção materna elevada das capacidades de prestação de 
cuidados ao RN, elevada qualidade de vinculação, e elevada perceção 
de família altamente funcional) da saúde mental das puérperas 
participantes.  
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Abstract This report reflects the activities developed during the professional 
internship held at USF Leme in Ílhavo from September 18th, 2017 to 
February 9th, 2018, with the objective of acquiring competencies in the 
field of Family Health Nursing. 
This document contemplates a first part where it was described and 
critically analysed the development of skills, the difficulties and relevant 
situations of the internship, and a second part, an empirical study that 
aimed: “Mental health promotion of the USF Leme’s postpartum women 
in the context of home care: Family Nurse intervention”. 
The birth of a child is an important event in a woman's life, which 
permanently changes her status, responsibilities and skills, and is 
therefore a time of great vulnerability and a facilitator of mental 
instability. Early intervention in mental health, especially in the home 
care to the newborn and the postpartum woman, allows the 
assessment of needs that involve interventions to support parental 
functions and facilitate the mother-baby relationship. It is essential to 
implement conditions for the protection and development of the 
newborn.  
It was based on these principles that this research was designed. The 
main objective was to characterize USF Leme's postpartum women in 
relation to their mental health, identifying the risk of postpartum 
depression, and determining the protective or aggravating factors in 
mental health up to the 15th day postpartum in order to delineate the 
role of the Family Nurse in the context of a home visit. 
For the accomplishment of this descriptive exploratory study with 
ananalytical component, a questionnaire consisting of four parts was 
built: 1. Sociodemographic characteristics, family and clinical context; 
2. Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS); 3. Maternal self-
perception of competence in caring for the newborn scale; 4. Postnatal 
maternal attachment scale. The sample consisted of 29 puerperal 
women of the USF Leme who accepted the home visit. 
The study participants had a mean age of 32 years old and the majority 
were married, with a higher academic qualification and belonging to a 
middle-upper social class. The family context is composed mostly of 
nuclear families with high functionality. Participants are supported in 
the necessary care provided to the newborn, especially by the partner. 
In clinical terms, the highest expression of primiparous women was the 
experience of accepted and supervised pregnancies; the majority did 
not present psychiatric history. The participants had no risk of PPD, 
given the EPDS result; perceived as very competence in providing care 
to the newborn; and showedhigh quality in the relationship they 
established with the RN. The inferential analysis of the obtained data 
allowed conclusions in other dimensions, namely with regard to the 



 

 
 

 

  

probability of relationship between variables of characterization and 
dimensions of the EAPMCCN and EVMPN scales. 
With this study, it was possible to identify risk factors (low income 
associated with social class and personal history of psychiatric disease) 
and protective factors (presence of social and family support and self-
perceived  support by the puerperal woman, medium to high social 
class, absence of psychiatric history, EPDS <12, high maternal self-
perception of care for the newborn, high quality of attachment, and 
perception of highly functional family) of the mental health of the 
puerperal participants. 
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INTRODUÇÃO  

 

O ingresso no Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar foi uma consequência do 

processo contínuo de necessidade de evolução pessoal e profissional indispensável para a 

compreensão do outro e para a prestação de cuidados mais adequado às suas necessidades 

daqueles aquém cuido. Assumindo como ponto de partida a experiência profissional na 

prestação de cuidados à família adquirida ao abrigo do novo enquadramento legislativo dos CSP 

(Cuidados de Saúde Primários), desde do momento integrei, segundo Figueiredo (2009), um 

modelo direcionado para os cuidados de proximidade efetivados pelas Unidades de Saúde 

Familiar, que se assumem como unidades fundamentais de prestação de cuidados de saúde, 

individuais e familiares e o foco da prática de Enfermagem para o sistema familiar.  

Deste modo, no âmbito da unidade curricular Estágio, integrada no 3º semestre do 2º ano, do 

curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, organizado pela Escola Superior de 

Saúde da Universidade de Aveiro, pela Escola Superior de Enfermagem de Vila Real da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pela Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Bragança no ano letivo 2017/2018, realizou-se o estágio de natureza profissional 

na Unidade de Saúde Familiar (USF) Leme com vista ao desenvolvimento de competências na 

área do cuidado à família como unidade de cuidados e na prestação de cuidados específicos 

nas diferentes fases do ciclo de vida e níveis de prevenção 

A realização deste estágio teve também como objetivos proporcionar momentos de 

aprendizagem ao nível da mobilização de recursos da comunidade para a prestação de cuidados 

à família capacitando-a face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento; ao nível 

da identificação de determinantes em saúde com consequências no sistema familiar; e ao nível 

do desenvolvimento de uma relação de parceria com a família no sentido da gestão, promoção, 

manutenção e recuperação da saúde familiar direcionando-a na consecução da sua autonomia  

Inerente a este estágio esteve também o desenvolvimento do estudo empírico, cuja colheita de 

dados aconteceu durante o período de ocorrência do mesmo e com a colaboração dos 

enfermeiros de família da USF Leme. 

A família, percecionada como um bem ou recurso relevante pela sua função, quer na esfera 

afetiva em contexto da promoção de apoio e recuperação da pessoa, quer como promotora da 

saúde aos seus membros, a família, enquanto unidade de cuidados, beneficia da intervenção 

integrativa do enfermeiro na prestação de cuidados específicos nas diferentes fases do seu ciclo 

de vida ao nível da prevenção primária, secundária e terciária (OE, 2011b) 
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Uma abordagem do tipo sistémico permite ao enfermeiro uma avaliação e intervenção eficazes, 

visam “a capacitação da família para a partir da maximização do seu potencial de saúde 

ajudando-a a ser proactiva na consecução do seu projeto de saúde” (Figueiredo, 2012, p. 69). 

O nascimento de um filho, é considerado um momento marcante, único e de grande importância 

na vida da família tenha ele sido planeado, desejado, ou alheio à sua vontade. É neste sentido, 

que a parentalidade exige aos pais uma adaptação das suas expetativas, sentimentos, 

comportamentos, atitudes e preocupações (Bispo, 2015). Sendo a parentalidade, entendida 

como uma etapa do desenvolvimento da família ao longo do ciclo vital, há que considerar o 

impacto desta mudança na vida dos novos pais, dada a complexidade de competências e 

saberes necessários, as alterações nos papéis sociais, acompanhadas de necessidades de 

redefinição/organização dos projetos de vida, com interações que podem influenciar a futura 

interação pais-pais e pais-criança, nomeadamente no que diz respeito ao estabelecimento do 

vínculo afetivo. (Martins, Abreu, & Figueiredo, 2014). 

A adoção de respostas comportamentais de ajustamento que é requerida nesta transição é, 

todavia, suscetível de gerar descompensação e aquisição de vulnerabilidades em si próprios e 

no desenvolvimento sadio das respetivas crianças (Meleis, 2010; Schumacher & Meleis, 1994). 

O período após o parto é conhecido como sendo o de maior vulnerabilidade da vida de uma 

mulher em resposta às alterações biológicas, psicológicas e sociais que se verificam. Por este 

motivo é considerada a época mais vulnerável para a ocorrência de transtornos psiquiátricos 

nomeadamente a melancolia puerperal, a depressão pós-parto (DPP) e a psicose pós-parto. 

É neste contexto que surge a visita domiciliária (VD) de enfermagem enquanto meio para o 

esclarecimento de dúvidas e deteção precoce de possíveis complicações no pós-parto, tendo 

como finalidade auxiliar e capacitar a mulher e família na adaptação a esta nova fase do seu 

ciclo de vida, dentro do seu contexto familiar e social compensando a brevidade do internamento 

e a dificuldade na apreensão da informação (Pereira, 2012). 

Estes foram os aspetos que motivaram o desenvolvimento de um estudo empírico sobre: a 

“Promoção da saúde mental das puérperas da USF Leme, em contexto de visita domiciliária: a 

intervenção do enfermeiro de família”. O estudo empírico pretendeu contribuir para a 

caraterização das puérperas da USF Leme face à sua saúde mental, identificando o risco de 

DPP, e determinando os fatores protetores ou de agravamento em saúde mental até ao 15º dia 

pós-parto de modo a delinear o papel do Enfermeiro de Família (EF) em contexto domiciliário. 

Este relatório pretende ser demonstrativo das aprendizagens realizadas a partir de um processo 

autoformativo, de pesquisa e reflexão, mobilizador dos saberes adquiridos num contexto teórico 

para as competências necessárias no contexto da prática clínica. 

O presente documento encontra-se estruturado em dois capítulos. O primeiro capítulo diz 

respeito à análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências durante o estágio 
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profissional e é constituído pela contextualização do estágio e pela reflexão sobre o 

desenvolvimento de competências. O segundo capítulo diz respeito ao estudo empírico e é 

composto pelo enquadramento teórico, pelo enquadramento metodológico, pela apresentação e 

discussão de resultados, e pela conclusão. 
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CAPíTULO I - ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

O presente relatório, reporta-se ao estágio de natureza profissional desenvolvido no período 

compreendido entre 18 de setembro de 2017 e 9 de fevereiro de 2018, contemplando 480h de 

trabalho na USF Leme sob a orientação da Enfermeira Isabel Lopes, Mestre em Enfermagem de 

Saúde Familiar. 

A Unidade de Saúde Familiar Leme, localizada no distrito de Aveiro, é parte integrante do 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Baixo Vouga, e está sediada na freguesia de S. 

Salvador no concelho de ílhavo, num edifício que acolhe mais duas unidades funcionais: USF 

Costa de Prata e UCC Laços de Mar e Ria.  

O concelho de Ílhavo possui uma área territorial de 73,47 Km2, é constituído pelas cidades de 

Ílhavo e Gafanha da Nazaré e por quatro freguesias, são elas São Salvador, Gafanha da Nazaré, 

Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo. De acordo com os dados dos Censos de 2011 

(INE, 2012) o concelho de Ílhavo regista uma população residente constituída por 38.598 

indivíduos, que em termos percentuais correspondem a 52,3% (20.191) da população do sexo 

feminino e 47,7% (18.407) do sexo masculino. 

Atendendo, à distribuição da população Ilhavense por grupos etários, pode constatar-se que a 

maioria da população se encontra na faixa etária entre os 25 e os 64 anos, seguindo-se os 

indivíduos com mais de 65 anos e, logo a seguir, aqueles que se encontram entre os 0 e os 14 

anos (CMI, 2013). 

Exercendo a sua atividade no concelho de Ílhavo, a USF Leme tem como área geográfica de 

atuação a totalidade do referido concelho, propondo-se a abranger no máximo 10 500 utentes 

(USF Leme; ACeS Baixo Vouga, 2017). Para tal, conta com uma equipa multidisciplinar 

composta por 6 médicos e um interno da especialidade de Medicina Geral e Familiar, 6 

enfermeiras das quais 2 são mestres em ESF e 2 são especialistas em Enfermagem de 

Reabilitação, e ainda 4 secretários clínicos que asseguram o funcionamento da USF de 2.ª a 6.ª 

feira das 08 -20 horas (DGS, 2018).  

Em fevereiro de 2018, segundo o Registo Nacional de Utentes, encontravam-se inscritos 9 772 

utentes na USF Leme que correspondem a 4,422 famílias de diferentes tipologias (nucleares, 

alargadas, reconstruídas, monoparentais, unitárias…). Relativamente ao número total de 

inscritos, 98,8% tinham médico de família e EF atribuído, 0,80% não possuíam médico de família 

por opção, enquanto que 0,23% não possuíam médico de família (enquadram-se nesta 

percentagem os utentes temporariamente deslocados para este concelho e que estão inscritos 

em unidades de saúde que distam a mais de 30 Km do mesmo – utentes esporádicos) (DGS, 

2018).  
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No sentido de se perceber a tendência de crescimento populacional dos utentes inscritos na USF 

Leme, apresenta-se o gráfico ilustrativo na forma de pirâmide etária, onde se pode constatar a 

existência de um maior número de pessoas idosas com 65 e mais anos (2 150 utentes) em 

relação à ao número de jovens dos 0 aos 14 anos (1 337 utentes), evidenciando uma população 

envelhecida, marcada por uma menor taxa de natalidade, uma menor taxa de mortalidade e uma 

maior esperança de vida 

 

Figura 1: Pirâmide etária dos utentes da USF Leme em 02.2018 (DGS, 2018) 

 

Esta distribuição da população inscrita na USF Leme, traduz o impacto no índice de dependência 

total, para o qual muito contribui a população idosa. O referido índice traduz a relação entre a 

população jovem (0-14 anos) e idosa (idade igual ou superior a 65 anos), enquanto população 

dependente, e a população ativa (15-64 anos) e potencialmente produtiva. O índice de 

dependência pode ser calculado distintamente para jovens e idosos sempre em relação à 

população ativa (DGS, 2018). Estes índices são importantes na medida em que dão visibilidade 

à parcela da população inativa que está potencialmente dependente da população ativa. Deste 

modo, valores elevados de dependência sugerem-nos elevados encargos assistenciais para a 

população ativa em áreas como a saúde, a assistência social, entre outras. O acompanhamento 

da evolução destes índices permite às USF efetuar ajustes nos seus planos de ação e carteira 

de serviços, prevendo e trabalhando necessidades em saúde da sua população.  
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Figura 2: Índices de Dependência na USF Leme (DGS, 2018) 

Outro grupo específico que tem interesse destacar é o das mulheres em idade fértil que 

representa cerca de 22,52% da população inscrita na USF. 

É com base nas caraterísticas da sua população e nas potencialidades da sua equipa, que a 

unidade de saúde responde aos desafios e trabalha na criação de respostas de qualidade no 

âmbito da acessibilidade e da gestão da saúde e da doença, e qualificação da prescrição, no 

sentido de obter um índice de desempenho global (IDG) ajustado às suas previsões e 

contratualizado com o ACeS Baixo Vouga / Administração Regional de Saúde (ARS) Centro 

(USF Leme; ACeS Baixo Vouga, 2017). A sua carteia básica de serviços segue as orientações 

estratégicas da Direção Geral de Saúde, no que diz respeito à vigilância e promoção da saúde 

nas diferentes fases do ciclo de vida dos indivíduos e famílias.  

A missão da USF Leme consiste em “prestar cuidados de saúde personalizados, globais, 

equitativos e de qualidade, promovendo a participação e autonomia dos cidadãos a quem presta 

cuidados e o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus profissionais, para melhorar o 

bem-estar e a qualidade de vida de todos” (USF Leme, 2015, p. 8). Foi neste contexto que a 

equipa multiprofissional da USF Leme permitiu a realização deste estágio profissional e 

potencializou o desenvolvimento das minhas competências.  

Os objetivos de estágio foram os seguintes: 

 cuidar a família como unidade de cuidados;  

 prestar cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família ao nível da 

prevenção primária, secundária e terciária;  

 mobilizar os recursos da comunidade para a prestação de cuidados à família capacitando 

a mesma face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento; 

 identificar precocemente os determinantes da saúde com efeitos na saúde familiar; 

 desenvolver em parceria com a família processos de gestão, promoção, manutenção e 

recuperação da saúde familiar, identificando e mobilizando os recursos necessários à 

promoção da sua autonomia 

As atividades desenvolvidas no campo de estágio visaram o desenvolvimento das seguintes 

competências:  
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 reconhecimento da complexidade do sistema familiar, considerando as suas 

propriedades de globalidade, equifinalidade e auto-organização, que lhe confere uma 

organização estrutural específica;  

 conceção da família como uma unidade em transformação, sujeita a transições 

normativas decorrentes dos seus processos desenvolvimentais inerentes ao ciclo vital; 

no desenvolvimento do processo de cuidados em colaboração com a família estimulando 

a participação significativa em todas as fases do mesmo; 

 realização de avaliação, qualquer que seja o contexto da prestação de cuidados, à 

família nas dimensões estrutura, desenvolvimento e funcionamento;  

 reconhecimento de situações de especial complexidade formulando respostas 

adequadas aos processos globais inerentes ao desenvolvimento familiar, na realização 

e avaliação de intervenções de modo a promover e a facilitar as mudanças no 

funcionamento familiar. 
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2. REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
 

A Enfermagem de Saúde Familiar (ESF), enquanto área da especialidade de Enfermagem de 

Saúde Comunitária, pressupõe a existência de um conjunto de competências específicas, que 

surgem descritas no Anexo II do Regulamento 428/2018 da Ordem dos Enfermeiros, publicado 

em Diário da República n.º 135/2018, Série II. O reconhecimento de competência científica, 

técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados permite que qualquer 

cidadão saiba o que pode esperar destes profissionais, reconhecendo-lhes igualmente a 

existência de conhecimentos próprios num domínio específico da Enfermagem.  

O estágio profissional desenvolvido no âmbito do curso de mestrado em ESF, permitiu a 

aprendizagem em contexto clínico implicando uma atividade cognitiva nos diversos níveis de 

reflexão. Este processo de aprendizagem foi iniciado pela experiência de situações novas e a 

redefinição da estrutura de conhecimentos pré-existentes. Neste sentido, pode dizer-se que a 

aprendizagem ocorreu quando se deu a transformação no significado das experiências (Abreu, 

2001). O desenvolvimento profissional do enfermeiro depende de um processo reflexivo e 

contínuo que se preocupa com as necessidades e potencialidades de cada um. 

A atividade cognitiva assenta em diversos níveis de concretização da reflexão que, de acordo 

com Van Manen (2016) são os seguintes: Nível técnico - execução das técnicas e estratégias 

de reflexão onde existe uma preocupação com a eficácia e com a eficiência das ações e dos 

meios utilizados com vista a atingir um objetivo pré-determinado; Nível prático - fundamentos 

praxeológicos, ou seja, há uma preocupação com os pressupostos, com os valores e com as 

consequências da sua ação; Nível crítico - quando a reflexão compreende valores e princípios 

sociais e por isso entendida como sendo reveladora de preocupações éticas, morais, sociais e 

políticas mais alargadas, levando o estudante/profissional a questionar sua própria prática tal 

como as condicionantes que podem constranger a liberdade de ação ou limitação da eficácia 

das suas ações (Oliveira & Serrazina, 2002; Tomaz, 2007; Van Manen, 2016). Apesar de serem 

distinguidos por níveis, mais importante que uma hierarquia, é a presença dos 3 de modo a 

complementar o contexto da situação vivenciada com os saberes que se têm, avaliando e 

tomando decisões de modo informado e sistemático (Oliveira & Serrazina, 2002). 

A ESF, enquanto área emergente e diferenciada, que considera as necessidades de cuidados 

de enfermagem especializados, tem o seu foco na unidade familiar e em cada um dos seus 

membros, atendendo às dinâmicas da família e às relações entre os seus membros, à estrutura 

e funcionamento familiar, bem como, ao relacionamento dos diferentes subsistemas no espaço 

intra e extrafamiliar, onde o meio envolvente é gerador de mudanças no equilíbrio familiar. Num 

acompanhamento que se prevê ao longo do ciclo vital e aos diferentes níveis de prevenção, o 

enfermeiro intervém capacitando as famílias face às exigências e especificidades do seu 

desenvolvimento liderando e colaborando na gestão da saúde familiar. (OE, 2011b, 2018). 
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Tendo esta premissa como ponto de partida, as atividades desenvolvidas no estágio permitiram 

o desenvolvimento das seguintes competências:  

 

Reconhecimento da complexidade do sistema familiar, considerando as suas 

propriedades de globalidade, equifinalidade e auto-organização, que lhe confere uma 

organização estrutural específica;  

O reconhecimento da complexidade do sistema família foi proporcionado pelo contato 

estabelecido com os utentes através da realização de consultas de vigilância para promoção da 

saúde no indivíduo/família ao longo do ciclo vital (ex.: Consultas de Saúde Materna, de Saúde 

Infantojuvenil, de Planeamento Familiar, de Rastreio Oncológico, de Doença crónica e de 

Vacinação) e atividades de âmbito curativo (ex. tratamento de feridas agudas e crónicas e 

administração de terapêutica), encontrando-se a promoção/educação para a saúde subjacente 

a todas estas áreas de intervenção. O contexto da prestação de cuidados de enfermagem incluiu 

tanto o meio clínico da USF como o meio domiciliário através da VD. Verificou-se que no meio 

clínico a principal fonte de informação sobre a família foi o indivíduo (membro), enquanto que no 

meio domiciliário a informação provinha, na maioria dos casos, de vários elementos da família.  

Considero que o domicílio foi o espaço privilegiado para o reconhecimento da unidade familiar 

ao possibilitar a sua compreensão da sua estrutura, organização e funcionamento; a avaliação 

do meio onde as pessoas vivem e interagem permitindo diagnosticar as suas necessidades de 

cuidados e potencialidades enquanto elementos promotores de saúde; e ainda a identificação 

de sinais de crise ou de maior vulnerabilidade familiar. Para Figueiredo (2012), a compreensão 

da estrutura, processos de desenvolvimento e estilo de funcionamento das famílias, viabilizam 

uma prática dirigida para a capacitação funcional das famílias face às exigências e 

especificidades do seu ciclo de vida. O conhecimento integral e realista do meio físico, familiar e 

social onde a família se insere, permite concebe-la enquanto unidade de transformação que se 

autodefine e recria, ampliando o foco do enfermeiro para uma visão mais holística do seu alvo 

de cuidados (Figueiredo, 2012; OE, 2002). 

 

Conceção da família como uma unidade em transformação, sujeita a transições 

normativas decorrentes dos seus processos desenvolvimentais inerentes ao ciclo vital; 

no desenvolvimento do processo de cuidados em colaboração com a família estimulando 

a participação significativa em todas as fases do mesmo;  

As famílias desenvolvem-se através de transições, onde os novos contextos requerem mudança 

nos padrões familiares, que podem resultar de dois tipos de situações causadoras de 

perturbação: as que surgem associadas ao ciclo de vida da família e com carater previsível, 
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designadas por normativas, ou ainda, as de situações não normativas, decorrentes de situações 

imprevistas associadas a fatores de stresse (Figueiredo, 2012; Hanson, 2005; Relvas, 2003) 

A etapa do estudo empírico desenvolvido da USF Leme ajudou a criar condições que facilitaram 

o acompanhamento de várias famílias em transição normativa decorrente dos seus processos 

desenvolvimentais associados ao ciclo de vida da família, nomeadamente no que respeita à 

entrada de novos elementos na família. Com o valioso contributo da equipa de enfermagem da 

USF Leme, foi possível realizar várias consultas de vigilância de Saúde Materna e Saúde Infantil 

(objetivo de procura dos serviços pelo individuo/família) às mesmas famílias tanto em contexto 

clínico como domiciliário, facilitando a relação terapêutica e possibilitando um maior 

conhecimento do contexto familiar e dos processos de vida, viabilizando a avaliação familiar e a 

definição de um plano de cuidados onde a família está implicada e é elemento ativo e 

participativo. Esta circunstância permitiu a consciência da função de gestor e organizador dos 

recursos disponíveis tanto na família como no meio envolvente com vista ao máximo da sua 

autonomia, sendo para cada família uma referência e suporte qualificado para a resposta às suas 

necessidades e para o exercício das funções familiares (OE, 2011b). A exemplo dos recursos da 

comunidade mobilizados para apoio às famílias pode referir-se o “Curso de preparação para a 

Parentalidade” e o “Curso de recuperação Pós-Parto” da responsabilidade da UCC Laços de Mar 

e Ria e a ação social do concelho de Ílhavo. 

 

Realização de avaliação, qualquer que seja o contexto da prestação de cuidados, à família 

nas dimensões estrutura, desenvolvimento e funcionamento;  

Atendendo a que exerço a minha atividade como enfermeira numa USF há vários anos, 

considerei a priori que teria alguma dificuldade em perceber a diferença entre a minha prática de 

cuidados atual e o exercício da ESF. O contexto do estágio ajudou-me a identificar essa diferença 

e a perceber a importância dos ganhos em saúde que se obtêm quando o EF interage com as 

famílias utilizando um método organizado, dinâmico e sistematizado de pensamento crítico sobre 

a saúde familiar compilando dados sobre a mesma de modo a identificar problemas e a formular 

diagnósticos de enfermagem e objetivos, assim como o planeamento da intervenção ou contrato 

de ação com a família (OE, 2011b).  

A discussão de casos clínicos com a enfermeira supervisora foi uma atividade muito presente ao 

longo do estágio e um instrumento importante para a aprendizagem e para o aperfeiçoamento 

do raciocínio na avaliação familiar e para a intervenção com as mesmas.  

De acordo com Figueiredo (2009), as fontes de dados sobre a família são, as entrevistas, 

observação no domicílio, registos e dados de outros profissionais onde constem também 

resultados da aplicação de instrumentos específicos de avaliação familiar (Ex. Graffar, APGAR 

Familiar) 
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A concretização da avaliação e a intervenção familiar, foi riquíssima no acompanhamento de 

algumas famílias pela existência de múltiplos contatos, mas muito pobre naquelas em que houve 

apenas um contato com o utente (que continua a ser o acesso privilegiado para chegar à família) 

ou família no âmbito das atividades desenvolvidas. Na realidade do EF esta é uma dificuldade 

que o tempo resolve na medida em que os contatos se repetirão e a colheita de dados é feita de 

forma contínua. Outro constrangimento identificado refere-se à gestão do tempo que é 

necessária acontecer numa organização para poder haver “produção de cuidados” de acordo 

com o contratualizado pela USF e dar resposta aos motivos que levam os clientes à unidade de 

saúde. 

Identifiquei como obstáculo à evidência dos ganhos em saúde na ESF, a parca informação que 

existe registada sobre a unidade familiar. O conhecimento que o enfermeiro obtém das famílias 

através dos anos de acompanhamento e prestação de cuidados aos seus membros é 

importantíssimo, contudo falta o elemento agregador de toda esta informação – o processo 

clínico familiar que se encontra subvalorizado relativamente ao individual. É o acesso ao registo 

das informações colhidas, avaliações e intervenções planeadas e realizadas, que permitem uma 

perceção eficaz da complexidade da unidade familiar e da forma como deve ser gerida a 

continuidade dos cuidados atendendo às necessidades e potencialidades identificadas.  

Neste sentido, uma das atividades realizadas no âmbito deste estágio foi a colheita de dados 

organizada e sistematizada, com recurso a alguns instrumentos de avaliação familiar e, sempre 

que possível, com a definição de diagnósticos de enfermagem e planos de cuidados ajustados à 

família através do programa informático que permite o acesso à informação clínica – SClínico® 

- como forma de dar visibilidade a cuidados que foram prestados na ESF. 

No campo do SClínico® destinado à família o desenvolvimento do processo de enfermagem 

baseia-se no Modelo Dinâmico de Avaliação Familiar enquanto ferramenta dinâmica, flexível e 

interativa, para fazer face às necessidades dos enfermeiros portugueses relativamente aos 

cuidados às famílias e desenvolvido após reflexão das práticas em contexto dos CSP (OE, 

2011a). Para Abel Paiva (2006), a utilização das ferramentas informáticas imergiu como uma 

oportunidade para que, em segundos, se respondesse a questões colocadas aos registos de 

enfermagem, permitindo a organização, tratamento e gestão dos dados, informação e 

conhecimento processados na documentação dos cuidados (processo clínico).  

A parametrização atualmente existente no programa informático possui ainda limitações na 

definição de alguns diagnósticos e intervenções, mas já permite particularizar as três dimensões 

de avaliação da família: a dimensão de avaliação estrutural – incide na estrutura da família e o 

contexto ambiental; avaliação de desenvolvimento – entendimento dos fenómenos relacionados 

ao desenvolvimento da família numa abordagem processual e contextual; e a dimensão de 

avaliação funcional – refere-se aos padrões de interação familiar, que possibilitam o desempenho 

das funções e tarefas familiares a partir da complementaridade funcional que dá sustentabilidade 

ao sistema numa perspetiva coevolutiva que admite a sua continuidade (Figueiredo, 2012). 
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Parece-me ainda importante referir que uma mais valia para o desenvolvimento das minhas 

competências, esteve no facto de ter sido supervisada e acompanhada durante o estágio por 

uma enfermeira mestre em ESF, que desenvolve uma prática fundamentada nos saberes 

específicos da enfermagem de família nos diferentes contextos e ajustado ao ciclo vital da 

família, facilitando o meu exercício de transposição dos saberes teóricos para a prática dos 

cuidados à família. Saber transpor, segundo Boterf (2003, p. 70) “é a capacidade que a pessoa 

tem de utilizar os saberes em contextos diversos aprendendo a adaptar-se”, isto é, ter a 

capacidade de “resolver problemas ou de enfrentar situações, e não um problema ou uma 

situação”. 

Para especialistas como Alarcão e Tavares (2013) o desenvolvimento pessoal e profissional do 

estagiário deve ser entendido como um processo ecológico e inacabado, que depende das 

capacidades das pessoas e das potencialidades do meio, para possibilitar a construção do saber 

e do ser, mas também do saber-fazer profissional e de saber-estar, viver e conviver com os 

outros. 

A vivência de todas as experiências que compuseram o estágio profissional permitiram que 

transformasse a capacidade em habilidade, em destreza e em técnica. Este fenómeno ao qual 

Tavares e Alarcão (1985) denominaram de competência, permite-me afirmar que sou agora 

capaz de cuidar da família como unidade de cuidados e prestar cuidados específicos nas 

diferentes fases do ciclo de vida da família ao nível da prevenção primária, secundária e terciária 

(OE, 2011b). 

Para Abreu (2007), o profissional desenvolve-se num processo contínuo de construção e 

reconstrução, de confronto com patrimónios individuais e coletivos, de significações e de 

aprofundamento de cenários. Acredito que a reflexão sobre as práticas e a vontade de mudar e 

quer fazer melhor permite a reestruturação do modo de pensar e intervir, e seguir novos 

caminhos de valorização pessoal e profissional. No entendimento de Rua (2011, p. 41) a 

“construção de saberes em enfermagem inscreve-se num processo dinâmico que se inicia com 

a formação inicial em “contexto formal” e se prolongará ao longo da vida, dando resposta aos 

desafios emergentes da prática profissional e da evolução dos contextos”.  

A experiência deste estágio profissional enriqueceu-me enquanto estudante e profissional pelo 

facto de ter proporcionado a evolução do meu pensamento e da minha prática no que se refere 

à família e à intervenção familiar. Consolidei conhecimentos próprios da ESF, sei fundamentar 

os princípios em que se baseia a intervenção do enfermeiro de família, atingi os objetivos 

propostos e desenvolvi as competências preconizadas com um desempenho muito bom. Sou 

agora capaz de prestar cuidados com mais qualidade às famílias. 
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CAPíTULO II – ESTUDO EMPÍRICO 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  
 

O contributo para a investigação na área da ESF acontece através do desenvolvimento de um 

estudo empírico no âmbito da promoção da saúde mental das puérperas da USF Leme aquando 

da visitação domiciliária pelo EF.  

O puerpério é um período que se distingue pela grande vulnerabilidade da mulher, caracterizado 

por sucessivas transformações psicossociais, estados de desequilíbrio biofísico, consolidação 

da relação mãe/filho, pais/filho e de reorganização do relacionamento familiar e conjugal. 

(Mendes, 2007).  

Com internamentos hospitalares cada vez mais curtos, as puérperas têm dificuldade em assimilar 

o leque de informação que lhes é transmitido, tanto no que se refere aos cuidados a si própria 

como ao seu filho. É já em casa que a mulher se consciencializa da total dependência do RN, 

sendo as primeiras 3 semanas pós-parto referidas como um período muito cansativo. Apesar 

dos momentos de gratificação ao cuidar do bebé e sentimentos de realização pessoal, o que 

mais caracteriza as mães é uma focalização nas suas falhas e nas necessidades do RN 24 horas 

por dia (Mendes, 2007; Pereira, 2012). 

A intervenção do EF à puérpera e família na VD, contribui para uma melhor adequação dos 

cuidados a prestar, proporcionando mais facilmente a oportunidade à mulher e casal de 

expressarem os seus sentimentos. A intervenção do EF consiste em avaliar as capacidades e 

necessidades de aprendizagem da mãe e família, dando-lhes reforços positivos sobre as 

capacidades de desenvolvimento das suas habilidades em cuidar do filho e aumentando a sua 

autoestima e autorresponsabilidade (Pereira, 2012). 

Neste contexto, a promoção da Saúde Mental na puérpera assume extrema importância nos 

cuidados de saúde, pois visa potenciar o estado de equilíbrio que lhe permite compreender, 

interpretar e adaptar-se ao meio que a cerca, estabelecendo relações significativas com o RN, 

outros membros da família e a sociedade. Esta ação é de tal forma necessária, que a Direção 

Geral de Saúde (DGS) publicou em 2005 um Manual de Orientação para Profissionais sobre a 

Promoção da Saúde Mental na Gravidez e Primeira Infância, reiterando recentemente algumas 

dessas orientações também no Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco 

de 2015.  

A questão de investigação, segundo Streubert e Carpenter (2013), identifica o fenómeno em 

estudo, delimitando e clarificando o fenómeno de interesse. Deste modo, a questão de 

investigação que orientou este estudo foi: Qual o estado da saúde mental das puérperas da 

USF Leme até ao 15º dia de vida do RN relativamente ao risco de DPP? 
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Outras questões de investigação foram formuladas com o intuito de guiar e organizar a colheita 

de dados, assim como auxiliar na resposta à questão central: 

 Que perceção têm as puérperas das suas competências cuidadoras? 

 Existe vinculação estabelecida entre mãe e RN?  

 Qual a perceção da puérpera acerca do seu contexto familiar?  
 

A resposta a estas questões determina a orientação de todo o processo metodológico 

seguidamente descrito. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Este capítulo desenvolve o quadro conceptual elaborado para caraterizar o fenómeno em estudo. 

Realiza-se uma abordagem inicial aos processos de transição para a parentalidade com especial 

enfoque no papel materno; na saúde mental da puérpera; na vinculação mãe/RN; bem como no 

papel do EF em contexto de visitação domiciliária. 

 

2.1. Transição para a Parentalidade 

A realidade de tornar-se pai ou mãe é um fenómeno que desencadeia um período de mudança 

e instabilidade para o homem e mulher, independentemente da parentalidade ser biológica ou 

adotiva, de serem casais de marido e mulher, casais que coabitam, mães solteiras, famílias 

monoparentais, ou qualquer outra forma relacional com impacto também na restante família 

(Pedrosa, 2011). Na mesma perspetiva, Figueiredo (2012) afirma que o nascimento de um filho 

assinala a transição do ciclo evolutivo da família ao qual está inerente a definição de papéis 

parentais e a adaptação à responsabilidade permanente de serem pais.  

O ciclo vital da família, enquanto “sequência previsível de transformações na organização 

familiar, em função do cumprimento de tarefas bem definidas” (Relvas, 1996, p. 16) dá-nos conta 

dessas mudanças em cinco etapas do caminho que a família percorre desde que nasce até que 

morre. Neste estudo considera-se que a transição para a parentalidade se reporta à passagem 

da 1ª etapa “Formação do casal”; para a 2ª etapa “Família com filhos pequenos”.  

As transições familiares são, de acordo com Meleis e Schumacher (1994), acontecimentos que 

assinalam uma reorganização nos papéis e tarefas da família, e que podem ser classificadas em 

quatro tipos: desenvolvimental, situacional, saúde-doença e organizacional. No entender de 

Meleis (2010), as transições de caráter desenvolvimental são aquelas que decorrem do processo 

de desenvolvimento ao longo do ciclo vital, sendo a transição para a parentalidade, uma das 

mais estudadas e a que serve de contexto a esta investigação.  

Pressupõem-se que a família deva saber enfrentar e adaptar-se aos eventos importantes da vida, 

assim como às mudanças no seu estado de saúde ao longo do seu ciclo vital, contudo, verifica-

se que a dinâmica familiar, o suporte dos amigos, o acompanhamento por profissionais de 

referência, e os modelos socioambientais, influenciam de forma positiva ou negativa a vivência 

e dinâmica da transição (Meleis, 2010). 

É nesses momento de crise que, segundo Hanson (2005), se dá a abertura dos limites da família 

ao exterior e se verifica uma maior recetividade às intervenções de enfermagem. O 

acompanhamento pelo enfermeiro, também ele capaz de influenciar positiva ou negativamente 
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a vivência da transição familiar, deverá ser no sentido de direcionar o processo de transição para 

o equilíbrio final, de modo a que o bem-estar da família seja restaurado (Meleis, 2010). 

Durante o puerpério, o RN precisa que cuidem dele, a mulher precisa de recuperar do parto, de 

aprender como cuidar do seu filho, assim como sentir-se bem com ela própria no seu novo papel 

e simultaneamente ajustá-lo aos outros que já assumia. O pai precisa funcionar como uma matriz 

de apoio à puérpera e adquirir competências que lhe permitam cuidar da sua companheira em 

fase de recuperação, a cuidar do seu filho e a sentir-se bem consigo próprio no seu novo papel 

de pai (Frizzo, Silva, Piccinini, & Lopes, 2011; Kerber, Falceto, & Fernandes, 2011; Pereira, 

2012). 

A interação com o RN em casa é uma experiência nova, que envolve os pais de forma muito 

exigente. É no retorno ao domicílio com o novo membro da família que os pais se confrontam 

com uma série de dificuldades que despoletam a necessidade de desenvolvimento de 

competências cognitivo-motoras (CCM) e competências cognitivo-afetivas (CCA) no cuidado ao 

RN. A aquisição destas competências permite responder aos cuidados de alimentação, higiene 

e conforto, manutenção da temperatura corporal, manutenção de um ambiente seguro, sono e 

repouso e ainda comunicação/estimulação do RN. Trata-se, portanto, de um período de intensa 

aprendizagem e necessidade de informação por parte dos pais (Ferreira, 2012; I. Mendes, 

Cortesão, Sousa, & Carvalho, 2011; Mendes, 2007; Pedrosa, 2011). 

Os pais podem sentir-se sobrecarregados face à perspetiva de cuidar de um RN apelativo e 

totalmente dependente, com comportamentos que frequentemente não corresponde às suas 

expectativas. Mesmo os pequenos detalhes da vida diária podem tornar-se preocupantes dadas 

as exigências do recém-nascido ou o desconforto e fadiga associados ao nascimento nos 

primeiros dias de regresso a casa. As alterações da autoimagem materna e as dúvidas e 

sentimentos em relação à sexualidade são igualmente motivo de preocupação para ambos 

(Lowdermilk & Perry, 2008). 

Na perspetiva de Moura-Ramos e Canavarro (2007), o nascimento de um filho deve ser 

entendido como um acontecimento promotor de grandes mudanças nos membros da família, 

salientando que nem todos os indivíduos interpretam e dão um significado negativo a essas 

mudanças. Para alguns membros da família, pode ser origem de stress pelas exigências de 

prestação de cuidados, reorganização individual, conjugal, familiar e profissional, enquanto que 

para outros pode ser origem de grande satisfação, pela realização pessoal que pode promover 

a aproximação entre os membros da família pelo significado que enceta. 

 

2.1.1. Vivencia do puerpério 

O momento da alta hospitalar é um acontecimento marcante para a mulher e para a família pois 

assinala o início de mais uma fase, rica em inseguranças e dúvidas. Por mais capacitados que 
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os pais estejam, a partir desse momento, eles estarão sozinhos na responsabilidade de cuidar 

do filho e no desempenho do seu papel parental. O confronto entre o bebé fantasiado e o bebé 

real acontece e a mãe e o pai começam a percecionar que é mais difícil viver com ele do que se 

podia à partida imaginar (Colman & Colman, 1994; Roque & Costa, 2014). 

O puerpério é o período de recuperação física e psicológica da mãe que começa imediatamente 

a seguir ao parto e se prolonga por 6 semanas após o parto (42 dias) (DGS, 2015). Numa 

perspetiva diferente (Lowdermilk & Perry, 2008) afirma que apesar do puerpério, 

tradicionalmente, possuir uma duração de seis semanas, este tempo varia de mulher para 

mulher. Tratando-se de uma continuidade do processo vivido durante a gravidez, não podendo 

ser considerado um período isolado, mas sim uma prossecução das suas influências, e 

circunstâncias tanto internas como externas que envolvem a mulher e a família conferindo-lhes 

vivências e experiências singulares e únicas (Pereira, 2012). 

É previsto que a mulher durante a gravidez aprenda, pratique e desenvolva comportamentos 

referentes ao papel maternal, sobretudo no que diz respeito aos cuidados essenciais a prestar 

ao RN, contudo nem sempre a realidade se afigura como na imaginação, e as dificuldades podem 

surgir nesta fase (Mendes, 2002). 

Estas dificuldades estão associadas às alterações corporais típicas do puerpério, às alterações 

emocionais e sociais frequentes neste período e aos cuidados ao RN, particularmente, a 

amamentação que acontece nesta nova fase do ciclo de vida (Carvalho & Tavares, 2010). Assim 

sendo, é importante que o enfermeiro tenha em atenção a perceção que a mãe tem dos cuidados 

que presta ao RN. 

As modificações de adaptação psicoorgânicas que a mulher vivencia no decorrer deste período 

são intensas, uma vez que decorrem do processo de involução dos órgãos reprodutivos à 

situação pré-gravídica, do estabelecimento da lactação e da ocorrência de intensas alterações 

emocionais (Strapasson & Nedel, 2010). Segundo Pereira (2012) é, especialmente durante a 

primeira semana, que o corpo da mulher sofre as maiores alterações relacionadas com o 

processo de regulação hormonal que pelo seu desenvolvimento rápido e por vezes abrupto, pode 

tornar-se perturbador para a mulher. 

Para Camarneiro (2007) é de esperar que no período pós-parto, aconteça uma readaptação 

psicológica ao nível da imagem corporal, bem como um reajustamento psicossocial e 

readaptação aos novos papéis relacionais da família. Figueiredo (2001), por outro lado, refere 

que a realização desse conjunto de adaptações nem sempre é fácil, tornando a mulher vulnerável 

ao desequilíbrio psicológico e levando à aquisição de um conjunto de novas competências 

psicológicas e sociais. Estas novas competências, ao nível psicológico, estão relacionadas com 

a autonomia da mulher que tem agora a seu cargo um RN e com o ajuste da sua identidade, 

conjugação do papel mulher com o papel materno.  
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Segundo Strapasson e Nedel (2010), estas caraterísticas fazem do puerpério um período de 

riscos para alterações fisiológicas e psicológicas, tornando-se um momento de excelência para 

a intervenção de enfermagem. 

 

2.2. Saúde mental da mulher no puerpério 

A saúde mental e o bem-estar são fundamentais para a nossa capacidade coletiva e individual 

como seres humanos pensantes, capazes de sentir, interagir uns com os outros, ganhar e 

aproveitar a vida, no entanto, atualmente a formação do capital mental individual e coletivo – 

especialmente nos estádios iniciais da vida – está a ser retido por uma série de riscos evitáveis 

para a saúde mental (WHO, 2013) 

Na panorâmica nacional, onde o programa de saúde mental foi definido como sendo de atuação 

prioritária, está preconizada a promoção e desenvolvimento de fatores protetores da saúde 

mental na gravidez e na primeira infância, intervindo precocemente nas situações identificadas 

como problemáticas mantendo um contacto próximo e um conhecimento atualizado (DGS, 2015). 

A mesma fonte veicula que a gravidez e o puerpério constituem um período crítico e vulnerável 

para a saúde mental da mãe e da criança, com a possibilidade de comprometimento de todo o 

desenvolvimento futuro. 

É fundamental a existência de fatores protetores da saúde mental como bons vínculos afetivos, 

de suporte emocional, a sensação de estar integrado num grupo ou comunidade, a resiliência, a 

capacidade de enfrentar e responder positivamente a eventos de vida potencialmente adversos 

(DGS, 2015).  

Considerando os eventuais transtornos emocionais no período pós-parto, podem distinguir-se 

três tipos com graus de ocorrência e severidade diferentes, são eles: a melancolia da 

maternidade (blues pós-parto), a DPP e a psicose puerperal (Carlesso & Souza, 2011). 

Frequentemente, por volta do terceiro dia após o parto, algumas mulheres vivenciam o blues 

pós-parto, que se carateriza por um estado de fragilidade e disposição para reagir 

emocionalmente de modo excessivo às ocorrências. Aspetos como o choro e a tristeza são 

acompanhados por sentimentos de falta de confiança e incapacidade para cuidar do RN. Este 

período corresponde a uma etapa de reconhecimento mútuo entre a mãe e o bebê, sendo 

considerado o tempo necessário para a mãe compreender que o RN é um ser separado dela, 

marcando o fim da gravidez psíquica (Saraiva & Coutinho, 2008). Apresentando, segundo a DGS 

(2015), uma prevalência entre 40% a 60%, constitui uma perturbação emocional que deve estar 

ultrapassada ao fim de 10 a 14 dias e tende a desaparecer de modo espontâneo. Apesar se ser 

reconhecida como uma fase de carater adaptativo não deve, contudo, ser desvalorizada. Autores 

como Silva, Araújo, Araújo, Carvalho, e Caetano (2010) consideram mesmo que nos casos em 
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que o blues pós-parto não cede ao final de duas semanas após o parto, já se considera 

depressão. 

A DPP apresenta-se descrita na atualidade como uma perturbação de humor que decorre em 

seguimento do nascimento de um bebé e que implica um conjunto de sintomas, mais evidentes 

entre o 4ª e a 8ª semana após o parto, que se prolongam e agravam no tempo (Gonçalves, 

2008). Tem, de acordo com a DGS (2015), uma prevalência de 10% a 15%. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para o facto da depressão materna, para além 

do sofrimento que constitui, causa também incapacidade e redução da resposta da mãe às 

necessidades da criança. As evidências indicam que o tratamento da depressão das mães 

conduz a uma melhoria do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, pelo que é de 

grande importância o papel do enfermeiro na deteção de mulheres com alto risco de 

desenvolvimento de DPP, conforme se sugere neste estudo (WHO, 2002). 

Carlesso e Souza (2011) reiteram esta realidade afirmando que as evidências apontam para os 

efeitos da influência negativa da DPP no desenvolvimento da criança, potencializando desordens 

do foro linguístico, comportamental, afetivo, cognitivo e social.  

A psicose puerperal, pode surgir nas duas primeiras semanas após o parto, e caracteriza-se por 

sintomas intensos, incluindo alucinações, delírios e angústias paranoides sendo a alteração mais 

grave que pode ocorrer no puerpério. Está relacionada com um risco significativamente 

aumentado de danos ao mesmo ou ao RN, podendo mesmo levar a casos de infanticídio. Apesar 

da gravidade é a perturbação mental de menor prevalência de 2-4/1000 puérperas, mas requer 

tratamento intensivo em consulta da especialidade e por vezes de internamento (DGS, 2005, 

2015; Munoz, Agruss, Haeger, & Sivertsen, 2006; Schmidt, Piccoloto, & Muller, 2005). 

 

2.3 Vinculação na interação Mãe/RN 

A Teoria da Vinculação desenvolvida a partir dos trabalhos de John Bowlby e Mary Salter 

Ainsworth entre as décadas de 70 e 90, contribuiu para a compreensão da origem e 

desenvolvimento dos padrões de relacionamento que se estabelecem ao longo de toda a vida, 

dando particular valor à primeira relação que é estabelecida entre o RN e as figuras de 

vinculação.  

A vinculação é entendida como uma necessidade humana geral, que permite o desenvolvimento 

de relações afetivas de proximidade com o objetivo de alcançar um nível de segurança que 

permita a explorar o self, os outros e o mundo. O papel da principal figura de vinculação é 

normalmente desempenhado pelas mães, que é vista como uma base segura que permite à 

criança explorar o mundo e regressar quando ela sente que mãe está disponível e que responde 



 

 
 

31 

às suas necessidades (Ainsworth, 1989; Camarneiro, 2011; Carrulo, 2016; Pacheco, Costa, & 

Figueiredo, 2003; Silva, 2012).  

A qualidade emocional que se desenvolve nos primeiros anos de vida é fundamental na 

modelação de uma estrutura básica que servirá de referência aos indivíduos, tanto em situações 

favoráveis como nas adversidades que terão de enfrentar. Na verdade, os laços vinculativos são 

determinantes no desenvolvimento do bem-estar afetivo que é a base para o desenvolvimento 

saudável de qualquer criança e que estabelecerá a forma como ela própria se relaciona com ela 

própria e com o mundo que a rodeia (Soares, 2008). A mesma autora (Soares, 2008, p. 32) 

considera que “muitas das perturbações comportamentais, sociais e emocionais que afetam a 

saúde dos indivíduos podem, em muitos casos, resultar de dificuldades ocorridas na infância, 

nomeadamente, na qualidade da interação mãe/filho e dos laços vinculativos estabelecidos 

durante o exercício da função parental”. Em concordância, a DGS (2005) acrescenta à qualidade 

da vinculação, a consistência e constância dos cuidados parentais e ainda a adequada interação 

pais-filho, como fatores cruciais para o desenvolvimento psíquico e social da criança, com 

repercussões ao longo de todo o seu ciclo de vida  

Para Pacheco (2003) a relação existente entre a vinculação da mãe e os cuidados prestados ao 

bebé não é linear, contudo, quando a rede de suporte instrumental e emocional é a mais 

adequada, verifica-se, geralmente, uma melhor qualidade da relação e dos cuidados prestados 

ao bebé. 

Na literatura encontram-se descritos diferentes tipos de vinculação, tendo-se optado por 

apresentar os definidos por Ainsword (1978) e publicados pela DGS (2005): Vinculação segura, 

Vinculação Insegura / Evitante, Vinculação Insegura / Ambivalente; Vinculação Insegura / 

Desorganizada. O tipo de vinculação estabelecida com o RN cria expectativas no modo com ele 

se desenvolve em relação às reações da figura de vinculação (ex.: mãe), em situações 

emocionalmente significativas e tendo como base a repetição de respostas contingentes e 

sincrónicas por parte destes. Desta forma, encontra-se sistematizado na Tabela 1 os diferentes 

tipos de vinculação, bem como os comportamentos esperados do RN face à figura de vinculação 

e a resposta da figura de vinculação na interação com o RN. Neste estudo pretende-se conhecer 

a perceção da mãe quanto à qualidade com que essa vinculação acontece independentemente 

do modelo operativo interno do RN. 
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Tabela 1:  

Os tipos e comportamento de vinculação 

Tipo de 
vinculação 

Comportamentos do RN/ Criança face 
à figura de vinculação- 

Comportamento da figura 
de vinculação 

Vinculação 
segura 

 Resposta positiva à sua aproximação 
 Procura a proximidade e mantém o 

contato 
 Envolve-se em interações à distância 
 Acalma-se na sua presença 
 Sossega facilmente após reencontro 
 Usa-a como uma base segura para a 

exploração 
 Prefere a sua companhia à de um 

estranho 

 Responde às 
necessidades da criança 
de modo caloroso, 
sensível e fiável  

 Hesitante face às 
manifestações da criança 

 Disponível física e 
emocionalmente  

 Tem prazer na interação 

Vinculação 
insegura/ 
evitante 

 Quase não reage à separação 
 Não festeja o seu regresso após o 

encontro; ignora-a ou evita-a  
 Não procura a proximidade ou 

manutenção do contacto 

 Tende a ser indisponível, 
não responsivo ou 
rejeitante 

Vinculação 
insegura/ 

ambivalente 

 Fica perturbado ou inquieto, se é 
separado da figura de vinculação 

 Difícil de acalmar após o encontro, 
pode ficar zangado  

 Tem dificuldade em explorar o meio 
circundante 

 Tende a responder às 
necessidades do bebé de 
modo inconsistente ou 
imprevisível 

Vinculação 
insegura/ 

desorganizada 

 Pára subitamente, durante segundos 
ou minutos, com olhar alheado ou 
assustado  

 Afasta-se da figura de vinculação 
quando está perturbado ou ansioso 

 Esconde-se após a separação  
 Fica confuso e assustado após o 

encontro  
 Evita fortemente e mostra grande 

ambivalência ou grande resistência 
face à figura de vinculação 

 Em situações extremas é 
abusivo ou gravemente 
negligente  

 As respostas tendem a ser 
ameaçadoras, muito 
ansiosas ou dissociadas 

Nota: Adaptado de DGS (2005) 

 

2.4. O papel do enfermeiro na visita domiciliária 

O EF tem um importante papel ao nível da vigilância da família ao longo dos primeiros meses de 

vida da criança, monitorizando eventuais alterações na puérpera, RN bem como no contexto da 

vida familiar de modo a diagnosticar precocemente, ou mesmo antecipar necessidades de uma 

intervenção de enfermagem. 

Ao EF, compete interagir com as famílias utilizando um método organizado, dinâmico e 

sistematizado de pensamento crítico sobre a saúde destes, recolhendo dados sobre cada família 

que permitam a identificação de problemas e a formulação de diagnósticos de enfermagem. 

Enquanto prestador de cuidados, combina a promoção de saúde, a prevenção da doença com a 
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atuação e responsabilidade clínica dirigida aos membros da família. É gestor e organizador de 

recursos com vista ao máximo de autonomia daqueles a quem dirige a sua intervenção (OE, 

2011b, 2018). 

Já se passaram várias décadas desde que a OMS (1998) estabeleceu que os cuidados pós-

natais têm que ser centrados nas famílias, individualizados, multidisciplinares, holísticos e 

culturalmente contextualizados, atendendo que o período pós-parto é particularmente 

significativo para a mãe, pai e bebé, e reconhecido como necessário à adaptação física e 

psicológica da mulher. A recente reforma dos CSP, veio estimular a intervenção dos profissionais 

de saúde junto das famílias ao longo do seu ciclo vital e simultaneamente determinar novas e 

ambiciosas exigências na promoção da saúde de grupos mais vulneráveis da comunidade, 

nomeadamente na área da saúde materno- infantil (Ribas, 2014). 

Para Reis (2011) se os pais, mas especialmente as mães, tiverem uma colaboração e 

acompanhamento necessários para a aquisição de comportamentos parentais adequados, 

temos a transição para a parentalidade facilitada. Nesta lógica, o contributo fundamental dos 

enfermeiros está em assegurar à família, cuidados no sentido de prevenir, promover e adaptar 

através de processos de aprendizagem (OE, 2004). 

Benner (2005) aponta a função de educação e orientação como um dos domínios dos cuidados 

de enfermagem, referindo que esta intervenção permite que o utente atinja um melhor nível de 

preparação para as situações de desequilíbrio no seu estado de saúde.  

Vista como uma oportunidade para promover um futuro mais saudável da família desde o início 

do ciclo de vida, a DGS (2015, p. 79) afirma que a “visita domiciliária durante o período do 

puerpério (…) constitui um instrumento de trabalho, sendo particularmente importante nas 

famílias ou situações identificadas como de risco”. É fundamental que o enfermeiro estabeleça 

relações de confiança com a puérpera/família de modo a facilitar a expressão de ideias, 

expectativas, fantasias, sentimentos (positivos e negativos) e competências inerentes à 

parentalidade, e que esteja ciente do impacto que o estado mental de uma mulher pode ter sobre 

o desenvolvimento da criança e os cuidados prestados à mesma (DGS, 2015). 

A visita domiciliária possibilita o conhecimento da realidade do indivíduo e da sua família, 

contribuindo para a promoção, prevenção e manutenção da saúde (Pereira, 2012). 

De acordo com Rice (2004) o modo mais adequado de conhecer de forma mais adequada e 

profunda a família, as suas relações, e o meio envolvente é através da visita domiciliária. A 

proximidade que o enfermeiro consegue com a família permite-lhe conhecer o seu contexto 

habitacional, relacional, estrutural e redes de apoio, proporcionando a sua autonomia e 

corresponsabilidade nos seus cuidados, reduzindo os riscos de saúde e promovendo a saúde 

das populações (Rice, 2004). 
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A visita domiciliária neste contexto, facilita um encontro entre o enfermeiro e a puérpera junto da 

família, dado que se encontram no seu ambiente, usufruem do seu conforto e ganham a 

oportunidade para que a mãe apresente as suas reais condições de vida, bem como as suas 

dúvidas e inseguranças. Isto permite ao enfermeiro ajustar esta realidade com as necessidades 

por si identificadas de cuidados de enfermagem e implementar intervenções mais humanizadas, 

voltadas tanto para os aspetos físicos como emocionais (Bernardi, Carraro, & Sebold, 2011). 

Amaral (2011) entende como finalidade da VD ao RN e à puérpera: a promoção da relação de 

proximidade entre o enfermeiro e a família; a realização do exame físico ao RN e à puérpera; a 

promoção do aleitamento materno; a avaliação da dinâmica familiar; o conhecimento das 

condições familiares e habitacionais; e a promoção da saúde de acordo com as necessidades 

detetadas e a orientação antecipada. A estes objetivos e com base no enquadramento realizado, 

acrescentaria ainda: o despiste precoce das alterações mentais na puérpera; a avaliação da 

qualidade do vínculo estabelecido entre a díade; e a avaliação da rede de suporte familiar. 

Pelo facto de estarem em sua casa, os pais não estão a conjeturar sobre a forma como a criança 

irá afetar as suas vidas, estão sim, a experimentar estas alterações, por isso, a família pode 

ainda ter outras necessidades (Lowdermilk & Perry, 2008). 

Atendendo a que alterações como os blues e a DPP podem surgir desde o trabalho de parto até 

ao fim do primeiro ano de vida da criança, apontando as evidências para uma maior incidência a 

partir da 4.ª semana do período pós-natal, é de todo conveniente manter a vigilância e 

acompanhamento da família para além da VD relativamente a indícios de alterações mentais na 

mulher (DGS, 2005).  

De acordo com Carta de Otawa (WHO, 1986), o enfermeiro enquanto agente promotor da saúde, 

deverá intervir no sentido de “aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para 

controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar”. A saúde deve ser encarada como um 

“conceito positivo, que acentua os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades 

físicas”, pelo que a promoção da saúde não pode ser encarada como uma responsabilidade 

única e exclusiva do sector da saúde, exigindo a colaboração dos indivíduos na adoção de estilos 

de vida saudáveis e numa lógica mais comunitária.  

A promoção da saúde “desenvolve-se através da intervenção concreta e efetiva na comunidade, 

estabelecendo prioridades, tomando decisões, planeando estratégias e implementando-as com 

vista a atingir melhor saúde” (WHO, 1986). 
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3. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

A investigação científica no domínio das Ciências da Saúde, permite o desenvolvimento de uma 

prática baseada na evidência que conduza à evolução das práticas clínicas, contribuindo para 

melhorar a sua eficiência e efetividade nos cuidados prestados aos cidadãos e otimizar os 

resultados em saúde. 

A metodologia é considerada a etapa do processo investigativo onde é efetuada a apresentação 

das características da pesquisa, através das opções metodológicas e dos procedimentos 

adotados atendendo ao fenómeno em estudo (Fortin, 2009). Com este capítulo descrevem-se os 

passos adotados para a consecução dos objetivos pretendidos, justificando-se as opções 

metodológicas que sustentam o estudo.  

 

3.1. Tipo de estudo 

Para Fortin (2009, p. 6), "os conhecimentos adquiridos no decurso das investigações são 

tributários de diferentes metodologias que permitem descrever, explicar, predizer ou controlar 

fenómenos". Optar por determinada metodologia em investigação depende dos diferentes 

fundamentos filosóficos que suportam as preocupações e orientações da respetiva investigação 

para a tomada de decisões metodológicas mais acertadas. Atendendo a estas premissas, 

desenvolveu-se um estudo exploratório descritivo numa perspetiva quantitativa. 

O método de investigação que melhor se adequou foi o de natureza quantitativa, uma vez que 

se pretende explicar o fenómeno pela medida das variáveis e pela análise de dados numéricos 

de modo a estabelecer relações entre elas (Fortin, 2009). Em investigação quantitativa, procura-

se, obter resultados suscetíveis de serem utilizados no plano prático e de fornecerem melhorias 

em situações particulares (Fortin, 1999).  

O estudo caraterizou-se por ser do tipo exploratório-descritivo na medida em que visa explorar e 

descrever o estado da saúde mental das puérperas até ao 15º dia de vida do RN, relativamente 

à DPP num contexto domiciliário (Fortin, 2009). Neste contexto, para autores como Polit, Beck e 

Hungler (2004), ao compreender o fenómeno em estudo, poder-se-á contribuir para um melhor 

conhecimento da magnitude do problema. Este quadro permite o diagnóstico de situação 

relativamente ao fenómeno identificado podendo contribuir para a identificação de necessidades 

da população, definição de intervenção do EF e ajuste da oferta assistencial às necessidades 

identificadas por parte da USF. 
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Considerou-se que seria uma mais valia a existência de uma componente de análise inferencial, 

com o objetivo de obter o maior número de conclusões possíveis atendendo aos dados obtidos 

e às características da amostra 

Este estudo foi transversal por se referir à avaliação da frequência do problema da população 

em estudo, num determinado momento. Não tem como finalidade a generalização dos resultados 

(Fortin, 2009). 

 

3.2. População e Amostra/ Caraterização dos Participantes 

Quando se formula o problema de investigação tem de se considerar as fontes de dados ligadas 

a esse mesmo fenómeno, ou seja, a população sobre a qual se irá realizar o estudo (Fortin, 

1999). Neste sentido, a população alvo deste estudo foram as puérperas inscritas na USF Leme. 

Os sujeitos participantes foram selecionados propositadamente pela vivência que possuem da 

situação, permitindo uma melhor perceção das suas experiências face ao fenómeno que se 

pretende estudar. Este tipo de seleção de participantes do estudo designa-se amostra intencional 

ou amostra teórica (Streubert & Carpenter, 2013). 

Deste modo definiu-se como amostra todas as puérperas da USF Leme que cumpriram os 

seguintes critérios: 

Critérios de inclusão: 

 Idade materna igual ou superior a 18 anos à data do parto; 

 Consentimento em receber o enfermeiro de família no domicílio 

 VD ao RN e puérpera programada até ao 15º dia pós-parto; 

 Puérpera com domínio do idioma Português falado. 

Critérios de Exclusão: 

 Puérperas residentes fora da área de intervenção da USF Leme 

 Visita Domiciliária ao RN e puérpera programada após o 15º dia pós-parto 

 

3.3. Problemática e objetivos 

O projeto de criar uma criança é um desafio de elevada responsabilidade pela complexidade de 

competências e saberes necessários à construção do papel parental. Exigem-se profundos 

ajustes nos papéis sociais do casal, acompanhados de necessidades de 
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redefinição/reorganização dos projetos de vida, com padrões de prestação de cuidados que se 

refletem na futura interação pais-criança (Martins et al., 2014).  

Neste momento de transição familiar, o papel do enfermeiro consiste em colaborar com a família 

para esta se torne competente e autónoma no desempenho das suas responsabilidades e se 

sinta segura e confiante para ultrapassar as dificuldades e obstáculos que possam surgir 

(Soares, 2008). A deteção precoce e encaminhamento de situações que possam afetar 

negativamente a família traduz igualmente uma das principais responsabilidades do EF. 

Os processos relacionados com a gravidez e parentalidade, nomeadamente no período pós-

parto, implicam adaptações psicológicas e sociais que têm como consequência um acréscimo 

de incidência de perturbações da saúde mental, nomeadamente ansiedade e depressão, não 

necessariamente psicopatológicas. Os fatores psicossociais são atualmente reconhecidos como 

importantes determinantes de saúde para a grávida/casal e recém-nascido (DGS, 2015). 

O relatório publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian em colaboração com a OMS, sobre o 

papel que todos temos que desempenhar na Saúde em Portugal desde o cidadão, profissionais, 

organismos estatais, etc., destaca fatores sociais determinantes da saúde mental, e a 

importância de abordar a saúde mental ao longo de toda a vida, sublinhando a necessidade de 

dar a todas as crianças o melhor início de vida possível – para seu benefício, mas também para 

benefício da sociedade em geral (Crisp et al., 2014). Segundo Sakellarides et al. (2009), nos 

últimos 10 anos a Saúde Mental tornou-se uma prioridade para a saúde em Portugal, salientando 

as evidências científica que aponta para que as intervenções no âmbito da saúde aconteçam 

cada vez mais próximas das famílias. 

Com este estudo pretende-se caraterizar as puérperas da USF Leme face à sua saúde mental, 

identificando o risco de DPP, e determinando os fatores protetores ou de agravamento em saúde 

mental até ao 15º dia pós-parto de modo a delinear o papel do EF em contexto domiciliário.  

Para se conseguir atingir o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos para além do 

geral: 

 Avaliar o risco de DPP da puérpera até ao 15º dia de pós-parto; 

 Efetuar a caraterização sociodemográfica, do contexto familiar e clínico das puérperas 

da USF Leme; 

 Avaliar, com recurso a escalas específicas, as competências cuidativas neonatais 

autopercebidas pela puérpera e a vinculação materna; 

 Desenvolver ações de promoção da saúde mental dirigidas à puérpera e família na VD; 

 Sensibilizar os profissionais da USF Leme para a problemática em estudo. 
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3.4. Instrumento de recolha de dados e/ou Intervenção 

Em investigação o processo de recolha de dados consiste “em colher de forma sistemática a 

informação desejada junto dos participantes, com ajuda dos instrumentos de medida escolhidos 

para este fim” (Fortin, 1999, p. 261). 

Para o presente estudo, o uso de questionários e escalas, emergiu como sendo o tipo de 

instrumento mais adequado à colheita dos dados atendendo à problemática e objetivos definidos 

(Anexo 1).  

O instrumento utilizado foi composto por 4 partes:  

1. Questionário de caraterização sociodemográfica, do contexto familiar e clínico 

constituído por 20 questões de resposta rápida, distribuídas pelos três grupos temáticos 

onde se incluem a Escala Graffar e o APGAR Familiar  

A Escala Graffar que foi utilizada na avaliação sociodemográfica, é uma escala de classificação 

social internacional que utiliza cinco critérios – Profissão, Nível de Instrução, Fontes de 

Rendimento Familiar, Conforto do Alojamento e Aspeto do Bairro onde habita – para realizar uma 

classificação social de uma família. Cada critério compreende 5 graus aos quais está atribuída 

uma pontuação de 1 a 5. A soma destas pontuações permite a classificação dentro de uma das 

classes sociais da família em causa em que a classe I (soma de pontos mais baixa [5 a 9]) 

representa o nível mais elevado. Tratando-se de uma escala que está disponibilizada as 

unidades de saúde para utilização pelos profissionais de saúde, não se considera haver 

necessidade de solicitar autorização ao autor.  

A utilização do APGAR Familiar, enquanto instrumento de avaliação familiar, criado por Gabriel 

Smilkstein (1978) contribuiu para a caraterização do contexto familiar. O objetivo desta 

escala é avaliar a perceção que os membros da família têm sobre o funcionamento familiar e são 

capazes de manifestar o grau de satisfação no cumprimento dos parâmetros básicos da função 

familiar, avaliando-a como funcional ou disfuncional (Figueiredo, 2012). Neste sentido o ideal 

seria a sua aplicação a cada membro da família para que posteriormente, comparando os scores 

de cada membro, se proceder à avaliação final sobre o estado funcional da família, contudo como 

o foco deste estudo é a puérpera, será apenas considerada a sua perceção.  

A sigla APGAR traduz cinco dimensões de avaliação familiar e corresponde a: Adaptation 

(Adaptação), Partnership (Parceria), Growth (Crescimento), Affection (Afeto) e Resolve 

(Resolução). A avaliação será feita por meio de questionário contendo cinco perguntas referentes 

aos aspetos referidos, as quais serão pontuadas e analisadas posteriormente. A cada pergunta 

correspondem três possibilidades de resposta com um score variável entre 0 e 2 pontos. Neste 

sentido, um resultado final entre 7-10 pontos corresponde a um entendimento da família como 

altamente funcional; entre 4-6 pontos a uma família moderadamente funcional e entre 0-3 pontos 
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uma família com disfunção acentuada. Tratando-se de uma escala utilizada pelos profissionais 

das USF, não se considera haver necessidade de solicitar autorização ao autor. 

2. A segunda parte foi composta pela Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo 

adaptado de Edinburgh Postnatal Depression, originalmente criado por Cox, Holden e 

Sagovsky (1987), foi validada para a população portuguesa pelos autores: Augusto, 

Kumar, Calheiros, Matos e Figueiredo (1996) e disponibilizada no Manual de Orientação 

para profissionais de saúde na Promoção da Saúde Mental na Gravidez e Primeira 

Infância.  

Esta escala representa um instrumento específico, recomendado para a deteção precoce de 

puérperas com alterações mentais, nomeadamente DPP (Augusto et al., 1996; DGS, 2005; 

Gonçalves, 2008). Tem uma função complementar e não de substituição da avaliação clínica. 

Apresenta-se sob a forma de questionário composto por 10 itens, pretende avaliar a presença e 

a intensidade de sintomas depressivos nos últimos 7 dias, utilizando uma escala de 0 a 3 do tipo 

Likert (Augusto et al., 1996; Cox et al., 1987). As orientações para a cotação são as seguintes: 

as respostas são cotadas de 0, 1, 2 e 3, de acordo com a gravidade crescente dos sintomas, 

mas as questões 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são cotadas inversamente (3, 2, 1, 0). No final, cada item é 

somado aos restantes para obter a pontuação total. Atendendo á existência de divergências nos 

resultados de vários estudos relativamente ao ponto de corte (consequência de consistência 

obtida na escala, caraterísticas da amostra, país de desenvolvimento do estudo…), optou-se por 

seguir a recomendação da DGS (2005), onde puérperas com uma pontuação superior ou igual 

a 12 são consideradas com maior probabilidade de depressão, não sendo possível com esta 

escala avaliar a sua gravidade. Também foram consideradas em risco, todas as puérperas que 

tenham pontuação positiva no item número 10, correspondente à ideação suicida.  

3. A Escala de Autoperceção Materna das Competências Cuidativas Neonatais, que 

compõe a 3ª parte do instrumento, foi concebida por Mendes e Santos (2009) e 

fundamenta-se no referencial teórico de Steele e Polack (1968) relativamente aos 

cuidados parentais, tarefas, atitudes e responsabilidades reconhecidos nas capacidades 

maternais (atualmente reconhecida a possibilidade de ser realizado por qualquer um dos 

progenitores) de onde sobressai a definição das competências cognitivo-motoras e nas 

competências cognitivo-afetivas da mãe (Mendes et al., 2011).  

A dimensão CCM, de natureza prática ou mecânica, inclui as competências maternas orientadas 

para a satisfação das necessidades de alimentação, higiene e conforto, temperatura, proteção 

do perigo e de promoção da mobilidade no RN. De um modo complementar, a dimensão CCA 

define-se pela natureza emocional e envolve competências maternas direcionadas para uma 

atitude de ternura, atenção e interesse quanto às necessidades e desejos do RN, nomeadamente 

de comunicar, divertir-se/aprender e sono/repouso. Estas dimensões permitem identificar até que 

ponto a mulher se considera competente no cuidado ao RN e na satisfação das suas 

necessidades (Ferreira, 2012; Pedrosa, 2011) 
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Esta escala validada por Mendes e Santos (2009) já utilizada por autores como Rodrigues (2010), 

Pedrosa (2011), Ferreira (2012), e Santos (2013) entre outros, carateriza-se por apresentar uma 

boa consistência interna. Composta por 34 afirmações perante as quais a puérpera se posiciona 

face ao grau de concordância, numa escala de tipo Lickert com cinco posicionamentos possíveis: 

”nunca”, “raras vezes”, “muitas vezes”, “quase sempre”, “sempre”. É atribuída uma pontuação de 

1 a 5 a cada indicador, correspondendo o 5 ao nível mais elevado de competência traduzindo a 

intensidade com que a mãe percebe a sua competência no cuidar ao RN. Esta intensidade é 

avaliada, através de uma pontuação média obtida, dividindo a soma das pontuações 

correspondentes às alternativas de resposta assinaladas pelo número de itens selecionados. 

Assim sendo, quanto mais elevada for a pontuação final, mais elevada é a competência materna 

autopercebida seja em relação a um indicador específico, dimensão da escala ou pontuação final 

da EAPMCCN. 

4. Finalmente a 4.ª parte foi definida pela utilização da Escala de Vinculação Materna 

Pós-Natal concebida por Condon e Corkindale (1998) e adaptada à realidade 

portuguesa por Carrulo (2016) foi selecionada como instrumento fundamental para 

avaliar e caraterizar a qualidade da vinculação que resulta da interação entre a puérpera 

e o RN segundo a perspetiva materna. 

É constituída por 19 itens pontuáveis em escala que podem variar entre um mínimo de um ponto 

e um máximo de dois a cinco pontos. A pontuação é invertida nos itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14. Esta escala, onde cada item constitui uma afirmação diretamente relacionada com a 

interação da mãe com o bebé, pode ser dividida em três subescalas: Qualidade da Vinculação 

(itens 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18 e 19); Ausência de Hostilidade (itens 1, 2, 15, 16 e 17) e Prazer na 

Interação (itens 8, 9, 11, 12 e 13).  

Como recomendação do próprio autor (Carrulo, 2016) e como o intuito de garantir o peso 

igualdade de todas as questões é recomendável que as opções de resposta devam ser 

recodificadas para representar uma pontuação de 1 (vinculação baixa) a 5 (vinculação alta) para 

cada questão. Em termos de resultados da aplicação da EVMPN entende-se que quanto maior 

for a pontuação maior será a qualidade da vinculação, enquanto que uma baixa pontuação 

determinará uma vinculação de qualidade reduzida, contudo o autor não define ponto de corte. 

Neste estudo excluiu-se a questão n.16, por se referir à perspetiva da mulher nos últimos 3 

meses. 

 

3.5. Variáveis do estudo 

As variáveis caraterizam-se por ser qualidades ou caraterísticas às quais se atribuem valores, 

distinguindo-se entre variável dependente (aquela que o pesquisador tem interesse em 

compreender, explicar ou prever) e independente (aquela que é inserida e conduzida de maneira 

a exercer efeitos sobre outra variável) (Fortin, 2009; Polit et al., 2004). Tendo em conta estes 
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conceitos considerou-se variável dependente a saúde mental das puérperas da USF e como 

variáveis independentes os atributos das caraterísticas sociodemográfica, de contexto familiar e 

clínicas; o risco de DPP, a perceção da puérpera sobre as suas competências cuidativas ao RN; 

e a vinculação com o RN (Tabela 2). 

 

Tabela 2: 

Variáveis do estudo 

Tipo de 
Variáveis 

Indicadores Avaliação 

Variáveis de 
Atributo 

- Sociodemográficas 
 Idade da puérpera 
 Estado civil 
 Escolaridade  
 Classe social (Graffar) 

Caraterização sociodemográfica 
da participante de modo a 
possibilitar a descrição da 
amostra e identificação de 
aspetos indicativos de risco para 
a sua saúde mental  

- Contexto Familiar 
 Tempo de relação com o pai do RN 
 Perceção da qualidade da relação 

com o pai do RN 
 N.º de filhos 
 Composição do agregado familiar e 

graus de parentesco 
 Apoio familiar nos cuidados ao RN 
 Ambiente familiar 
 APGAR familiar 

Caraterização da dinâmica e 
funcionalidade da família na 
perspetiva materna 

- Clínica 
 N.º de gravidezes 
 N.º de interrupções de gravidezes 
 Paridade 
 Caraterização das gravidezes quanto 

ao planeamento e aceitação 
 Vigilância da gravidez 
 Tipo de Parto 
 Antecedentes de acompanhamento 

psicológico ou psiquiátrico 
 Dias de vida do RN 
 Perceção da condição física do RN  

Caraterização de aspetos 
clínicos relacionados com a 
puérpera e o RN 

Variáveis 
Independentes 

Escala de Auto-Perceção Materna das 
Competências Cuidativas Neonatais;  

Avaliação da intensidade com 
que a mãe percebe a sua 
competência no cuidado ao RN 

Escala de Vinculação Materna Pós-Natal  
Avaliação da qualidade da 
vinculação da díade mãe/bebé 

Variável 
Dependente 

Escala de Depressão Pós-Parto de 
Edimburgo 

Avaliação do risco de DPP 

 

3.6. Procedimentos de recolha de dados e considerações éticas 

Em investigação, independentemente dos aspetos estudados, é importante garantir condições 

que protejam os direitos e liberdades das pessoas que nele participam (Fortin, 2009). De acordo 
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com a Declaração de Helsínquia (2013) é necessário atender aos seguintes princípios éticos no 

respeito pela dignidade humana no decurso de investigações científicas:  

 respeito pelo consentimento livre e esclarecido;  

 o respeito pelos grupos vulneráveis;  

 o respeito pela vida privada e pela confidencialidade das informações pessoais;  

 o respeito pela justiça e pela equidade;  

 o equilíbrio entre vantagens e inconvenientes;  

 a redução dos inconvenientes e  

 a otimização das vantagens.  

Tendo em conta estes princípios ao longo de toda a investigação efetuaram-se diligências no 

sentido de solicitar autorizações, todas elas concedidas: 

 Aos autores das escalas selecionadas para este estudo (Anexo 3) 

 À Comissão de Ética para a Saúde da ARS-Centro (Anexo 5) 

Às participantes do estudo foi solicitado o seu consentimento livre e esclarecido, tendo tal 

acontecido após a apresentação do âmbito e dos objetivos do estudo, e garantido o anonimato 

e a confidencialidade, bem como o seu direito a recusar participar no estudo em qualquer 

momento sem que haja prejuízo para a mesma. 

 

3.7. Procedimentos de análise dos dados 

Tratando-se de um estudo exploratório-descritivo de abordagem quantitativa, realizou-se o 

tratamento dos dados com recurso aos programas IBM® SPSS® Statistics versão 25.0 para 

Windows e Excel ® na versão Oficie 365. 

Atendendo ao tipo de estudo foi recorreu-se à estatística descritiva para descrever as 

características da amostra selecionada através dos resultados obtidos segundo distribuição de 

frequências, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Através da estatística 

inferencial, que compreende um conjunto de técnicas, assentes na teoria das probabilidades e 

variâncias, foi possível construir proposições de carácter probabilístico acerca da população alvo, 

partindo dos resultados obtidos na amostra utilizada. Deste modo, permitiu-se com determinado 

grau de probabilidade, generalizar certas conclusões. A utilização da estatística inferencial com 

amostras de conveniência é comum em pesquisa clínica, no entanto, a interpretação e 

generalização dos resultados deve restringir-se apenas à amostra utilizada (Fortin, 1999; 

LoBiondo-Wood & Haber, 2001). 

A estatística inferencial foi utilizada com os seguintes níveis de significância: 
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 p > 0.05 – não significativo  

 p < 0.05 – significativo  

 p < 0.01 – bastante significativo  

 p < 0.001 – altamente significativo 

Os dados estão apresentados sob a forma de tabelas.  



 

 
 

44 

 

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

No presente capítulo dá-se a conhecer os resultados obtidos com este estudo, sob a forma de 

tabelas, efetuando uma descrição das variáveis atendendo aos resultados mais significativos. 

Inicia-se com a caraterização e descrição das variáveis de atributo (sociodemográficas, contexto 

familiar e clínicas) e segue-se com as variáveis independentes associadas aos resultados 

obtidas pela aplicação do Instrumento de colheita de dados. Assim dando seguimento aos 

objetivos do estudo, apresentam-se os resultados obtidos. 

 

O número de puérperas inscritas na USF Leme entre 23 de outubro de 2017 e 22 de março de 

2018 foi de 39, para 40 RN. Destas, 9 residiam fora da área de intervenção da unidade de saúde, 

razão pela qual não se efetuou VD pelo EF, e 1 possuía idade inferior a 18 anos, pelo que não 

foi aplicado o questionário. 

Relativamente às 29 puérperas que cumpriam os critérios de inclusão e que consentiram 

participar no estudo (n=29), foi possível obter a seguinte caracterização após a análise dos 

dados: 

 

Caracterização sociodemográfica: 

As participantes do estudo são mulheres com idades compreendidas entre os 21 e os 40 anos 

para uma média de 32 anos e um desvio padrão de 5,3. Como demostram os resultados da 

Tabela 3, 65,5% das mulheres encontra-se no intervalo de idades entre os 30 e os 39 anos, 

verificando-se ainda que 10,3% possuem 40 anos de idade.  

No que se refere ao estado civil, é possível afirmar que mais de metade das puérperas é casada 

(51,7%), salientando-se igualmente o conjunto que se encontra em regime de união de facto 

(37,9%). 

No que concerne à escolaridade, 41,4% destas mulheres têm formação académica superior, 

tendo pelo menos o grau de Licenciado. Em contrapartida, 20,7% das participantes possuem 

uma habilitação literária superior ao 4º ano, mas inferir ao 9º ano de escolaridade. 

A distribuição da amostra por classes sociais, baseada na escala Graffar, evidencia que 41,4% 

das puérperas se enquadram numa classe média alta (indicador influenciado pela elevada 

escolaridade), seguida da classe média com 27,6%. Nos extremos encontram-se a classe baixa 

com uma visibilidade de 10,3% e a classe alta com 6,9%. 
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Tabela 3:  
Caraterísticas sociodemográficas (n=29) 

Variáveis 
em estudo 

Indicadores n (%) 

Idade das 
puérperas 

20-29 anos 
30-39 anos 

≥ 40 anos 

7 
19 

3  

24,1% 
65,5% 
10,3% 

Estado civil 

Solteira 
Casada 

Em união facto 
Divorciada 

1  
15  
11  

2  

3,4% 
51,7% 
37,9% 
6,9% 

Escolaridade 

Licenciatura, Mestrado, Doutoramento 
Bacharelato ou Curso superior menor ou 

igual a 3 anos 
12º Ano, ou 9 e mais anos de 

escolaridade 
Escolaridade superior ou igual a 4 anos e 

inferior a 9 anos 

12  
 

1  
 

10 
 

6  

41,4% 
 
3,4% 
 
34,5% 
 
20,7% 

Classe social 
(Graffar) 

Classe alta 
Classe media alta 

Classe média 
Classe media baixa 

Classe baixa 

2 
12 

8  
4 
3  

6,9% 
41,4% 
27,6% 
13,8% 
10,3%  

 

Caraterização do contexto familiar 

A compreensão da família, enquanto unidade, tem de ser contextualizada e por isso torna-se 

importante conhecer algumas das suas caraterísticas, presentes na Tabela 4, para que seja 

possível fazê-lo. 

Respeitante ao tempo de relação entre a puérpera e o pai do RN, é possível verificar que 27,6% 

das participantes refere possuir um relacionamento de duração inferior a 2 anos, enquanto que 

para as restantes, esse relacionamento possui uma duração igual ou superior a 2 anos. De 

destacar que em 20,7% dos casos, a duração do relacionamento da puérpera com o pai do RN 

é superior ou igual a 10 anos. 

No que concerne à qualidade da relação entre a puérpera e o pai do RN, os dados permitem-

nos afirmar que 82,8% das puérperas perceciona esse relacionamento como sendo muito bom, 

não existindo classificações negativas na avaliação deste indicador. 

Outra caraterística das puérperas participantes reside no facto de 60,1% (56,7%+3,4% (já que 

uma das participantes (n=1) que respondeu “2” filhos, ter sido primípara de gémeos.)) estar a 

vivenciar o papel de mãe pela primeira vez, enquanto que as restantes já vivenciavam este papel.  
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Uma percentagem de 55,2 % das puérperas coabitam com mais duas pessoas havendo, 3,4% a 

residir com mais cinco pessoas. Os dados em análise permitem inferir que 89,7% das puérperas 

integra uma família nuclear composta apenas por pais e filhos Não deixa de ser igualmente 

interessante a existência de 6,8% de famílias alargadas que integram além de pais e filhos, pais 

ou avós da puérpera. 

O ambiente familiar é percecionado pelas participantes como sendo muito bom em 69,0% dos 

casos, não havendo registo de classificações negativas.  

A totalidade das mulheres (100%) refere ter ajuda d’outrem na prestação de cuidados ao RN, 

podendo a ajuda advir de diferentes familiares. O companheiro da puérpera destaca-se no apoio 

que lhe providencia nos cuidados ao RN, fazendo-o de forma exclusiva em 48,3% dos casos e 

de uma forma partilhada com outros familiares em 41,4% das situações. Para as restantes 10,3% 

das puérperas o apoio advém dos pais, sogros ou outros parentes.  

No que concerne à perceção materna sobre a funcionalidade da família é possível afirmar, 

baseada no resultado obtido através da aplicação da escala APGAR Familiar de Smilkstein 

(pontuação mínima de 7 e máxima de 10), que a perceção das participantes traduz a existência 

de famílias altamente funcionantes. A pontuação média das participantes foi de 9,62 com um 

desvio padrão de 0,82. Realça-se o facto de 79,3% das puérperas ter obtido a pontuação máxima 

na caraterização deste indicador. 

 

Tabela 4:  
Caraterização do contexto familiar (n=29) 

Variáveis em estudo Indicadores n (%) 

Tempo de relação com 
o pai do RN 

< 2 anos 
2 - <4 anos 
4 - <6 anos 

8 - <10 anos 
≥ 10 

8 
7 
7 
1 
6 

27,6% 
24,1% 
24,1% 
3,4% 
20,7% 

Perceção da relação 
com pai do RN 

Muito boa 
Boa 

Razoável 

24 
4 
1 

82,8% 
13,8% 
3,4% 

N.º de Filhos (n=301) 
1 
2 
3 

17 
9 
4 

56,7% 
30,0% 
13,3% 

N.º de pessoas com 
quem coabita 

2 
3 
4 
5 

16 
7 
5 
1 

55,2% 
24,1% 
17,2% 
3,4% 

                                                           
1 1 – Uma das puérperas teve parto gemelar 



 

 
 

47 

Variáveis em estudo Indicadores n (%) 

Parentesco com as 
pessoas com que 

coabita 

Companheiro e filho(s) 
Filho(s) e pai(s) 

Companheiro, filho(s) e pais 
Companheiro, filho(s) e avó 

26  
1 
1 
1 

89,7% 
3,4% 
3,4% 
3,4% 

Perceção do ambiente 
familiar 

Nem bom nem mau 
Bom 

Muito bom 

1  
8  

20  

3,4% 
27,6% 
 69,0% 

Apoio à puérpera nos 
cuidados ao RN 

Sim 29 100% 

Parentesco de quem 
presta apoio 

Companheiro 
Companheiro e outro familiar 

(filho(s), pais, sogros, irmã(s)) 
Pai/mãe 

Pais e sogros 
Pais e outros 

14 
12 

 
1 
1 
1 

48,3% 
41,4% 
 
3,4 % 
3,4 % 
3,4 % 

APGAR Familiar 

Pontuação: 7 
8 
9 

10 

1 
3 
2 

23 

3,4 % 
10,3 % 
6,9 % 
79,3 % 

 

Caraterização clínica 

A análise dos resultados obtidos permite identificar algumas caraterísticas clínicas da amostra 

estudadas (Tabela 5). Percebeu-se que 44,8% destas mulheres já vivenciou uma gestação e que 

34,5%, já teve esta experiência por duas vezes. Salienta-se também a existência de 3,4% da 

amostra com experiência de seis gestações, contudo, a análise de caso permite aferir que 

corresponde aos 3,4% que tiveram 3 interrupções de gravidez. De um modo global, no que 

respeita às interrupções de gravidez, evidencia-se que 65,5% das participantes nunca sofreu 

uma interrupção da gravidez, enquanto que as restantes 34,4%, já o vivenciaram pelo menos 

uma vez. Nesta investigação não foi efetuada distinção do motivo de abortamento (espontâneo, 

interrupção voluntária, interrupção médica). 

Da totalidade das participantes, 58,6% são primíparas, correspondendo as restantes 41,4% a 

multíparas com 2 ou 3 partos. Atendendo ao planeamento da gravidez, 69,0% das puérperas 

referiu que esta última gravidez foi planeada, enquanto que as restantes (31,0%) referiram não 

o ter feito. Todas as mulheres afirmaram ter vivenciado uma gravidez aceite. 

A totalidade das mulheres foi vigiada durante a gravidez. Destas, 65,5% efetuou a vigilância da 

gravidez com exclusividade no Serviço Nacional de Saúde (Hospital - 6,9%, USF e Hospital – 

58,6%) cumprindo os protocolos estabelecidos pela Unidade Coordenadora Funcional de Aveiro 

(Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Baixo Vouga e o ACeS Baixo Vouga) para a 

vigilância da gravidez de risco e baixo risco. Nesta lógica, as restantes 34,5% mulheres da 

amostra efetuaram a sua vigilância da gravidez recorrendo à prestação de serviço privado em 

obstetrícia em associação com alguma(s) entidades do Serviço Nacional de Saúde. Ainda em 
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relação a este indicador, é interessante verificar que a equipa de saúde multidisciplinar da USF 

Leme acompanhou, no âmbito do programa de vigilância da saúde materna, 89,6% das 

participantes do estudo. 

A tipologia do parto vivenciado pelas puérperas caraterizou-se por 55,2% de partos vaginais 

sendo que 24,1% tiveram um parto eutócico e 31,0% um parto com fórceps ou ventosa. Houve 

ainda uma expressiva percentagem de mulheres (44,8) que teve um parto por cesariana.  

No que diz respeito aos antecedentes pessoais de acompanhamento psicológico, pode dizer-se 

que 10,3% das puérperas tiveram acompanhamento psicológico pelos seguintes motivos: 

divórcio dos pais (3,4%), distúrbio alimentar (3,4%), e depressão (3,4%). Por outro lado, as 

puérperas com antecedentes pessoais de acompanhamento psiquiátrico correspondem a 6,9% 

da amostra e foram motivados por um caso de distúrbio alimentar (3,4%), e outro de depressão 

(3,4%).  

Quando nos reportamos à caraterização do RN, pode afirmar-se que todos foram visitados entre 

o 8º e 15º dia de vida, situando-se a média nos 12 dias para um desvio padrão de 2.  

Relativamente à condição física do RN, considerando a existência de consulta de pediatria no 

Centro Hospitalar Baixo Vouga, 100% da puérperas percecionaram o seu RN como sendo 

saudável. 

 

Tabela 5:  
Caraterização clínica (n=29) 

Variáveis em estudo Indicadores n % 

N.º de gestações 

1 
2 
3 
6 

13 
10 

5 
1 

44,8% 
34,5% 
17,2% 
3,4% 

N.º de interrupções de 
gravidez 

0 
1 
3 

19 
9 
1 

65,5% 
31,0% 
3,4% 

N.º de partos 

1 
2 
3 

17 
8 
4 

58,6% 
27,6% 
13,8 % 

Planeamento da gravidez 
Planeada 

Não planeada 
20 

9 
69,0% 
31,0% 

Aceitação da gravidez 
Aceite 

 
29 100% 

Vigilância da gravidez 
Sim 

 
29 100% 

Local da vigilância da 
gravidez 

Hospital 
USF e hospital 

2 
17 

6,9% 
58,6% 
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Variáveis em estudo Indicadores n % 

USF e consultório privado 
Consultório privado e hospital 

USF, hospital e consultório 
privado 

6 
1 
3 

20,7% 
3,4% 
10,3% 

Tipo de parto 
Vaginal eutócico 
Vaginal distócico 

Cesariana 

7 
9 

13 

24,1% 
31,0% 
44,8% 

Antecedentes de 
acompanhamento 

psicológico 

Sim  
Não 

3 
26 

10,3% 
89,7% 

Motivo de 
acompanhamento 

psicológico 

Divórcio dos pais 
Distúrbio alimentar 

Depressão 
Não se aplica 

1 
1 
1 

26 

3,4% 
3,4% 
3,4% 
89,7% 

Antecedentes de 
acompanhamento 

psiquiátrico 

Sim 
Não 

2 
27 

6,9% 
93,1% 

Motivo de 
acompanhamento 

psiquiátrico 

Distúrbio alimentar 
Depressão 

Não se aplica 

1 
1 

27 

3,4% 
3,4% 
93,1% 

Condição física do RN 
(n=30) 

Saudável 29 100% 

 

Caraterização do risco de depressão pós-parto 

Na caracterização do risco de DPP consideraram-se os resultados obtidos (Tabela 6) através da 

aplicação da EPDS às puérperas participantes no estudo. Relativamente aos resultados obtidos 

com esta escala, pode afirmar-se que as pontuações do questionário variaram entre 0 e 11 

pontos, sendo que a média de resposta se localizou no 4. Todas as puérperas obtiveram um 

score inferior a 12 o que permite afirmar a ausência de risco de DPP. Houve uma puérpera com 

classificação borderline (11 pontos). A cotação do item 10 do questionário, que corresponde a 

comportamento de ideação suicida, foi de 0 em todas as participantes. 

 

Tabela 6:  
Caraterização do risco de DPP (n=29) 

Variáveis 
em estudo 

Indicadores n % Min./Má
x. 

Média Desvio 
Padrão 

Risco de 
DPP 

(EPDS) 

Distribuição da 
pontuação 

0-4 
5-9 
≥10 

17  
10  

1  

58,6% 
34,5% 
3,4% 

- - - 

Score inferior a 12 29  100% 0 / 11 4,07 3,20 
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Caraterização da intensidade com que a puérpera percebe a sua competência no cuidado 

ao RN 

Através da aplicação da EAPMCCN, obtiveram-se os resultados que permitem descrever e 

caraterizar as puérperas relativamente à intensidade autopercebida no cuidado ao RN, para uma 

pontuação esperada entre 1 e 5 sendo 5 o nível mais elevado de intensidade com que a mãe 

percebe a sua competência no cuidar ao RN 

Deste modo, relativamente à intensidade com que as puérperas autopercecionam as suas 

competências nos cuidados ao RN, é possível verificar na Tabela 7 que o intervalo de pontuação 

com maior expressividade é o 4,5-4,9 pelo facto de 82,8% das puérperas ter obtido resultados 

constantes deste intervalo, o que nos indica uma intensidade autopercebida elevada. 

Recorrendo à estatística descritiva aplicada à EAPMCCN e respetivas dimensões (Tabela 8), é 

possível afirmar que o resultado global apresenta uma pontuação média de 4,63 e, na descrição 

das duas dimensões associadas a esta escala, as pontuações não apresentam grandes desvios 

em relação ao resultado global (4,70 na CCM e 4,42 na CCA). Salienta-se na dimensão CCA, a 

componente sono/repouso que contempla uma única questão associada à identificação dos 

diferentes tipos de sono, na qual se evidenciaram puérperas com reduzida perceção da sua 

competência em cuidar do RN. Apesar da pontuação média de 4,04, foi item onde houve o maior 

desvio padrão relativamente à média, havendo puérperas com classificação igual ou inferior a 2. 

 

Tabela 7: 

Caraterização da distribuição da pontuação da EAPMCCN (n=29) 

Variável em estudo Indicadores n  (%) 

Autoperceção materna das 
competências cuidativas 
neonatais (EAPMCCN) 

Distribuição da 
pontuação final 

3,5-3,9 
4,0-4,4 
4,5-4,9 

1  
4  

24  

3,4% 
13,8% 
82,8% 
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Tabela 8: 

Estatística descritiva da EAPMCCN e respetivas dimensões (n=29) 

Variáveis em 
estudo 

Indicadores por dimensão Min./Máx. Média Desvio 
Padrão 

Autoperceção 
Materna das 

competências 
cuidativas 
neonatais 

(EAPMCCN) 

Dimensão 
Cognitivo-

motora 

Global 3,6/5,0 4,70 0,27 
Alimentação 3,7/5,0 4,60 0,30 

Higiene e conforto 3,6/5,0 4,76 0,30 
Manutenção da temperatura 4,0/5,0 4,93 0,22 

Evitar os perigos 3,4/5,0 4,59 0,42 
Dimensão 
Cognitivo-

afetiva 

Global 3,3/5,0 4,42 0,27 
Sono e Repouso 1,0/5,0 4,04 1,02 

Comunicação/ estimulação 3,2/5,0 4,47 0,53 
EAPMCCN final 3,7/4,9 4,63 0,26 

 

Caraterização e descrição da vinculação materna no pós-parto 

A EVMPN que avalia e carateriza a qualidade da vinculação estabelecida entre a puérpera e o 

RN, permitiu a caraterização global e a descrição parcelar pelas 3 dimensões descritas pelo 

autor: Qualidade da vinculação, Ausência de hostilidade e Prazer na interação. 

Em termos de resultado global da aplicação da escala EVMPN (Tabela 9), verifica-se que em 

83,3% das puérperas se obteve uma classificação superior a 4,5 para um resultado esperado 

entre 1 e 5, sendo 5 o nível mais elevado de qualidade global na vinculação estabelecida entre 

a díade.  

 

Tabela 9: 

Caraterização da distribuição da pontuação da EVMPN (n=29) 

Variável em estudo Indicadores n  % 

Vinculação materna pós-
natal (EVMPN) 

Distribuição da 
pontuação final 

3,5-3,9 
4,0-4,4 
4,5-4,9 

1  
3  

25  

3,4% 
10,3% 
86,3% 

 

As 3 subescalas que permitem organizar a informação relativa à vinculação materna no pós-

parto demonstram pontuações elevadas (Tabela 10), com resultados médios superiores a 4,4 

para um resultado esperado entre 1 e 5, sobressaindo positivamente o resultado relativo à 

qualidade da vinculação e com resultado ligeiramente inferior à média a ausência de hostilidade 

em consequência de pontuações inferiores (mínimo atribuído 2,9.) Da soma de todos os itens, 
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pode deduzir-se o resultado geral que apresentou um score médio de 4,6 demonstrando a 

elevada qualidade de vinculação materna no puerpério. 

 

Tabela 10:  

Estatística descritiva da EVMPN e respetivas dimensões (n=29) 

Variáveis em estudo Indicadores por 
dimensão 

Min./Máx. Média Desvio 
Padrão 

Vinculação materna pós-natal 
(EVMPN) 

Qualidade da Vinculação 4,0/5,0 4,73 0,23 
Ausência de hostilidade 2,9/5,0 4,49 0,62 

Prazer na Interação 3,6/5,0 4,58 0,35 
EVMPN final 3,8/5,0 4,64 0,27 

 

A estatística inferencial aplicada aos resultados obtidos com este estudo, permite utilizar 

informações da amostra para chegar a algumas conclusões sobre a amostra em estudo 

população alvo deste estudo e à qual não se teve acesso.  

Procedeu-se, primeiramente, a um teste de normalidade sobre todas as variáveis dependentes, 

tendo-se verificado que, através do teste de Shapiro-Wilk, nenhuma das variáveis apresentava 

uma distribuição normal (p<.05). Assim, para verificar as inferências entre grupos, procedeu-se 

à utilização de testes não paramétrico: teste de Mann-Whitney, sempre que a comparação era 

entre dois grupos, e teste de Kruskal-Wallis (KW), sempre que a comparação de médias era 

entre mais de dois grupos.  

 

As tabelas seguintes mostram a associação entre os fatores em estudo cuja análise permitiu 

identificar diferenças estatisticamente significativas. Considerou-se um grau de confiança de 

95%, com uma margem de erro de 5%. 

De um modo global a dimensão CCM da EAPMCCN apresenta uma média inferior na puérperas 

incluídas no intervalo de idades entre os 20-29 relativamente aquelas que têm entre 30-39 anos 

sendo que estas diferenças são estatisticamente significativas (p=.006). As componentes da 

alimentação e da evicção de perigos associados a esta dimensão apresentaram a mesma 

tendência, verificando-se uma média inferior nas puérperas entre 20-29 anos comparativamente 

com as de 30-39 anos de idade, também com um nível estatisticamente significativo (p=.044). 

De um modo global, os resultados da Tabela 11 demostram existir uma associação significativa 

entre a idade das puérperas entre os 20-29 e 30-39 com a Dimensão CCM de um modo 
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generalizado, e de um modo mais específico nas componentes Alimentação e Evitar os perigos 

(p<.05) 

 

Tabela 11: 

Síntese dos resultados do teste KW aplicado para avaliar diferenças entre os grupos 
etários, no que concerne a dimensão CCM. 

  Interv. Idades 
Puérpera 

Media p 

Dimensão CCM 
20-29 4.471 

.006 
30-39 4.768 

Dimensão CCM na 
componente 
Alimentação 

20-29 4.414 

.044 
30-39 4.695 

Dimensão CCM na 
componente Evitar os 

Perigos 

20-29 4.229 
.033 

30-39 4.684 

20-29 7 
.030 ≥ 40 4.867 

 

A componente Comunicação / Estimulação da dimensão CCA da EAPMCCN apresenta uma 

média superior nas mulheres que percecionam o seu ambiente familiar como sendo muito bom 

relativamente aquelas que o percecionam como bom. A componente Manutenção da 

temperatura corporal da dimensão CCM evidenciou a média mais elevada na perceção do 

ambiente familiar muito bom para o valor de significância mais baixo. Assim, os resultados da 

Tabela 12 demostram existir uma associação significativa entre a Perceção do ambiente familiar 

com a Dimensão CCA na componente Comunicação/Estimulação e na Dimensão CCM na 

componente Manutenção da temperatura (p<.05) 

 

Tabela 12: 

Síntese dos resultados do teste KW aplicado para avaliar diferenças entre os grupos, de 
acordo com a sua perceção do ambiente familiar 

 Perceção do ambiente 
familiar 

Media p 

Dimensão CCA na 
componente 

Comunicação/Estimulação 

Bom 4.063 
.033 Muito Bom 4.670 

Dimensão CCM na 
componente Manutenção da 

temperatura 

Nem bom nem mau 3.800 
.004 

Bom 4.938 
Nem bom nem mau 3.800 

.001 Muito Bom 4.975 
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Considerando as variáveis Escala Grafar e EVMPN (Tabela 13), foi possível verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as puérperas da classe baixa e classe média-

baixa (p=.002), com estas últimas a obter uma pontuação média mais alta na EVMPN (M=4.90). 

O mesmo sucede-se entre a classe média-alta e a classe média-baixa (p=.023) e a classe média 

e a classe média-baixa (p=.048), sendo sempre a classe média-baixa a obter pontuações mais 

altas na EVMPN). 

 

Tabela 13: 

Síntese dos resultados do teste KW aplicado para avaliar diferenças entre as classes 
sociais no que concerne a EVMPN 

 

 

 

 

 

 

Os resultados da Tabela 14 demostram existir uma associação significativa entre o Estado civil 

das puérperas e a dimensão Prazer na interação da EVMPN (p<.05). O Prazer na interação da 

puérpera apresenta uma média superior nas puérperas solteiras para o valor de significância 

mais elevado. As puérperas em união de facto têm menos prazer na interação com o RN do que 

as restantes. 

 

Tabela 14 : 

Síntese dos resultados do teste KW aplicado para avaliar diferenças entre o Estado Civil 
no que concerne ao Prazer na interação mãe/RN  

 

 

 

 

 

  Escala Graffar Media p 

Escala de Vinculação 
Materna Pós-Natal 

classe baixa 4.400 
.002 

classe média-baixa 4.900 

classe média-alta 4.617 
.023 

classe média-baixa 4.900 

classe média 4.600 
.048 classe média-baixa 4.900 

 
Estado Civil Media p 

Prazer na interação 
(Autoperceção materna 

da Vinculação) 

união de facto 4.345 
.027 

casada 4.687 

união de facto 4.345 
.025 

divorciada 4.900 

união de facto 4.345 
.046 solteiro 5.000 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

No presente capítulo procedeu-se à discussão dos resultados, procurando estabelecer relação 

entre a informação obtida e as questões de investigação, assim como a comparação com o 

encontrado na revisão da literatura da especialidade. Tal como no capítulo anterior, a discussão 

de resultados está organizada, de acordo com, as variáveis estudadas e os objetivos estipulado 

inicialmente 

Atendendo às caraterísticas sociodemográficas encontrámos neste estudo, mulheres 

primíparas a construir o seu projeto de maternidade e a vivenciá-lo entre os 21 e os 40 anos, 

refletindo a tendência das sociedades ocidentais. Fruto das emergentes alterações ao nível 

social, cultural e laboral, verifica-se o adiamento da maternidade, pela priorização da 

concretização de projetos profissionais, mas sobretudo pela dificuldade de estabilização 

económica que caracteriza o contexto social atual (Ribas, 2014).  

Importa também realçar que 20,7% das mulheres em estudo tinham uma escolaridade reduzida 

e 10% incluíam-se na classe baixa de acordo com a escala Graffar, onde os recursos económicos 

dependem essencialmente de apoios sociais e onde se verificaram algumas carências 

associadas ao conforto e segurança da família durante a VD 

Existem estudos de investigação, como o de Eastwood, Phung e Barnett (2011), que contemplou 

uma amostra superior a 29 400 puérperas, com o objetivo de determinar a prevalência e os 

fatores de risco para sintomas depressivos pós-natais em mulheres de uma determinada zona 

da Austrália, e verificaram que os seus resultados não apontavam para uma associação 

significativa entre o estado civil, a idade materna e o nível de educação com sintomas 

depressivos pós-natais. Ogbo et al. (2018) desenvolveram investigação numa amostra superior 

a 17 500 puérperas e os seus resultados também não apontam para a relação dos indicadores 

sociodemográficos anteriormente descritos com o desenvolvimento de DPP.  

A propósito das classes sociais, Gomes et al. (2010) concluem nos seus estudos que o reduzido 

poder económico contribui para o aumento de conflitos entre os pais, produzindo um efeito direto 

no relacionamento destes com o RN, nomeadamente quando associado a baixa escolaridade, o 

que eleva significantemente o risco de alteração metal nas puérperas, nomeadamente no que 

concerne à DPP. Noutro estudo realizado sobre por Kerber, Falceto e Fernandes (2011) o baixo 

rendimento familiar também surge como um fator associado ao desenvolvimento de transtornos 

mentais no pós-parto e, recentemente, Ogbo et al. (2018) concluíram igualmente que o baixo 

nível socioeconómico também se relaciona com o desenvolvimento de depressão.  

Neste sentido, o baixo rendimento económico foi considerado fator de risco para esta amostra. 
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A propósito da caraterização do contexto familiar, a existência de 80% das participantes que 

integram uma família nuclear, coaduna-se com a tendência atual dos casais em relação à 

constituição da família, e ajusta-se aos resultados obtidos relativamente à classe social, onde a 

classe média (26,7%) e média alta (40%) foram as mais representativas e demonstraram a 

existência de poder económico suficiente para ter acesso à habitação, e capacidade para gerir 

os seus encargos.  

Não foram encontrados estudos que utilizassem a classificação da estrutura familiar como fator 

de risco para o transtorno mental na puérpera, embora tal possa estar relacionado com um maior 

interesse de avaliação do suporte social onde se encontra incluída a família. 

Na opinião de Loureiro, Goes, Maia, Câmara e Nunes (2009), o suporte familiar durante o período 

de transição para a parentalidade tem sido enfatizado como uma medida eficaz de predição de 

alterações mentais no pós-parto. Este suporte pode ser providenciado pela rede de apoio familiar 

e social onde as puérperas se encontram inseridas, e os EF estão numa posição privilegiada 

como fontes de informação e como gestores/mediadores.  

Os resultados do presente estudo mostram que a totalidade das puérperas tiveram perceção de 

apoio nos cuidados ao RN, provindo essa ajuda exclusivamente do companheiro em 46,7% 

casos. Em parceria com outros elementos da família alargada, o companheiro surge em 40% 

das situações e em 13,3% dos casos o apoio é prestado por familiares e outros elementos. A 

exclusividade do apoio do parceiro leva-nos a pensar nos riscos de uma rede de apoio familiar 

limitada, nomeadamente após o términus da licença parental, e na importância do papel do 

companheiro nesta fase da vida das puérperas e da família. 

No estudo de Airosa e Silva (2013), os resultados encontrados demonstram que a efetividade do 

apoio social é um fator de proteção relativamente a diversos transtornos mentais na puérpera, 

evidenciando menores sintomas de ansiedade, depressão e stresse e por outro lado uma maior 

vinculação materna. O apoio percebido pela puérpera, quando recebido pelas pessoas que lhe 

são significativas, também auxilia na manutenção da saúde mental e no enfrentar de situações 

de stresse, permitindo uma adequação dos comportamentos maternos. 

No estudo de, Airosa e Silva (2013), de Ogbo et al. (2018) e Silva e Piccinini (2009) reforça-se a 

tendência da literatura em considerar a qualidade do apoio emocional por parte do pai como 

bastante importante para a mãe, na medida em que a má qualidade da relação aumenta o risco 

de transtorno mental na puérpera, nomeadamente de DPP. Seguindo a mesma linha, Kerber et 

al. (2011) também referem que o facto das mulheres coabitarem ou não com o companheiro não 

interferiu na frequência de transtornos mentais. É a qualidade da relação estabelecida entre a 

puérpera e o companheiro que em caso de má qualidade da relação se mostra associada à 

presença de transtorno psiquiátrico. Segundo Fauchier e Margolin fatores positivos como, a 

partilha dos cuidados/tarefas com a criança, a cooperação, a emoções positivas, a harmonia, e 
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a satisfação com o casamento, são associados a uma relação pais-criança harmoniosa, próxima 

e mais comunicativa, bem como um estilo parental democrático, mais envolvente. 

Em analogia com o presente estudo, o facto de 3,4% das puérperas não coabitar com o 

companheiro, não foi entendido como fator de risco, porque existe um fator protetor associado à 

qualidade da relação do casal onde se verificou no mínimo uma perceção razoável em 6,7%, e 

superior em qualidade nas restantes participantes. Além disso, existe perceção de apoio nos 

cuidados ao RN por todas as mulheres o que também funciona como um fator protetor. 

No que respeita à funcionalidade da família pode afirmar-se que as puérperas do estudo 

percecionaram uma rede de suporte familiar, tinham uma perceção muito positiva do seu 

ambiente familiar (70% responde a muito bom) e a todas obtiveram a classificação de família 

altamente funcional na aplicação da escala APGAR Familiar, pelo que não se considerou a 

existência de risco segundo este parâmetro. 

No estudo desenvolvido por Dois, Uribe, Villarroel e Contreras (2012), a perceção materna sobre 

a funcionalidade da família encontra-se aparentemente relacionada com o risco de transtornos 

mentais na puérpera, podendo afirma-se que a qualidade do tipo de relações e de apoio familiar 

são um fator de risco para o desenvolvimento deste tipo de alteração (nomeadamente de DPP) 

quando a sua perceção é diminuta. Neste sentido Dois et al. (2012) recomendam a integração 

de escala APGAR Familiar na avaliação precoce das famílias de modo a contribuir para um 

planeamento de intervenções com maior impacto na vigilância da saúde materno-infantil. 

 

No que concerne às caraterísticas clínicas é importante levar em consideração que no período 

que antecede e sucede o parto, as condições físicas e psicológicas da mulher revestem-se de 

grande importância, já que as bases do desenvolvimento infantil se estabelecem nessa mesma 

fase e dependem intimamente do funcionamento da díade (Fonseca, Silva, & Otta, 2010). 

Com uma expressão significativa, 34,4% das mulheres tiveram interrupção da gravidez, contudo 

a experiência de abortamento vivenciado pelas mulheres não reúne consenso entre os autores, 

pelo facto de não ser mencionado como aspeto clínico significativo nuns estudos, enquanto que 

noutros, surge como tendo alguma expressão. Por exemplo, no estudo de Cantilino et al. (2010) 

que reuniu uma amostra de 400 puérperas, concluiu-se que o risco de sintomatologia depressiva 

é maior em mulheres que já abortaram espontaneamente. Atendendo ao facto de não ter sido 

efetuada qualquer distinção no tipo de aborto e de não existir consenso na comunidade científica, 

não se atribuiu risco associado a este fator neste estudo. 

No que concerne ao planeamento da gravidez, a maioria foi planeada em detrimento de 31% de 

gravidezes não planeadas, contudo, foram classificadas pela totalidade das puérperas com 

aceites, são se identificando constrangimentos relativos a essa decisão. Se para autores como 

Eastwood et al. (2011), os resultados do seu estudo permitiram afirmar que a gravidez não 
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planeada, não apresenta associação significativa com sintomas depressivos pós-natais, outros 

estudos como o de Brito, Alves, Ludemir e Araújo (2015) sugerem que a gravidez não planeada 

ou não desejada se relaciona com a DPP. A análise dos dados que suporta este estudo não 

permitiu considerar este fator como sendo de risco A informação obtida para este estudo sobre 

o parto não se revelou suficiente para antecipar a existência de risco para as puérperas 

participantes, todavia a literatura aponta algumas evidências que merecem destaque.  

No estudo realizado por Meltzer-Brody et al. (2017), sobre preditores obstétricos e 

socioeconómicos para transtornos psiquiátricos graves no pós-parto de mulheres primíparas (n= 

392 458), verificou-se que o risco de transtorno mental no puerpério foi associado à gravidez e 

às complicações obstétricas (hiperémese gravídica, hipertensão gestacional, e pré-eclâmpsia), 

aparecendo a cesariana como associada a fator de risco aumentado, mas apenas no caso das 

primíparas (sem resultados para as multíparas) 

Mais do que o tipo de parto, é a qualidade da experiência emocional de parto e dos cuidados 

proporcionados pelos profissionais de saúde que parece influenciar no ajustamento materno 

após o parto, segundo dizem os estudos desenvolvidos por Costa et al. (2007) em Portugal com 

197 primíparas que efetuaram a vigilância da gravidez na maternidade Júlio Dinis e por Ogbo et 

al. (2018). Para estes autores, uma experiência de parto mais difícil do que o esperado está 

relacionado com depressão na semana que se segue ao parto. Nos referidos estudos, os 

resultados mostram que a sintomatologia associada a transtornos mentais na puérpera, 

nomeadamente de DPP, pode ser de alguma forma prevista pelas complicações físicas 

decorrentes do parto, história de problemas obstétricos, tempo que demora a pegar no bebé 

(mais de 30 min) (relacionado com o parto por cesariana ou com complicações no pós-parto), 

pior vivência do pós-parto e preocupações com a própria saúde e a do bebé.  

Com base nas evidências apontadas pela literatura, admitiu-se a existência de risco de DPP em 

6,9% das puérperas participantes, dada a presença de antecedentes psiquiátricos, onde 3,4% 

tiveram por acompanhamento por depressão. São inúmeros os estudos, que apontam a história 

pessoal de antecedentes psiquiátricos, nomeadamente de depressão, como o fator que surge 

fortemente associado ao risco de DPP (Costa, Pacheco, & Figueiredo, 2007; Dennis & Ross, 

2006; DGS, 2005; Kerber et al., 2011; Ogbo et al., 2018; Sousa, 2012).  

Um aspeto que também se considerou importante realçar, atendendo aos resultados obtidos, 

prendeu-se com o local escolhido pelas mulheres para vigilância da sua gravidez. No meu 

entender a procura pelo serviço público pode sugerir que a acessibilidade ao mesmo existe, e 

que a qualidade dos cuidados prestados justifica a sua procura numa amostra que revela poder 

económico para escolher outras opções. O facto da maioria das mulheres ser vigiada durante e 

depois da gravidez na USF, proporciona aos profissionais um maior conhecimento sobre elas e 

a sua família e o desenvolvimento de uma relação de confiança que depois se tornam 

facilitadores da intervenção na família como unidade de cuidados. 
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Sobre o Risco de Depressão Pós-Parto, verificou-se que a totalidade das mulheres 

participantes apresentou entre o 8º e o 15º dia pós-parto um score EPDS < 12, permitindo excluir 

o risco de DPP no intervalo verificado. Apresentou-se, contudo uma preocupação relativa ao 

resultado borderline (EPDS=11) em 3,4%. A DGS (2005) refere que estas perturbações podem 

surgir desde o parto (ou até antes) até ao fim do 1º ano de vida da criança, contudo, a maioria 

dos casos ocorre a partir da 6ª semana de puerpério. Neste sentido considerou-se pertinente 

sinalizar esta puérpera à equipa de saúde no sentido da manutenção do acompanhamento e 

vigilância. 

A realidade encontrada é, contudo, muito diferente do panorama nacional e internacional. Em 

outros estudos onde foi aplicada esta escala é possível identificar dissonâncias. Por exemplo no 

estudo realizado por Costa et al. (2007), verifica-se que 12,4% das participantes têm EPDS ≥ 13 

na semana que se segue ao parto. No estudo de Eastwood (2011) para puérperas com RN de 2 

semanas de idade média, verificou-se que a prevalência de EPDS> 12 foi de 6,2%. Ogbo et al, 

contatou também no seu estudo que 3,3% da sua amostra apresentou sintomas depressivos no 

pós-parto 6 semanas após o parto. 

As investigações desenvolvidas por Dennis e Ross (2006) e por Ogbo et al. (2018) permite-lhes 

afirmar que, mais do que a existência de antecedentes pessoais psiquiátricos, é a presença de 

sintomatologia depressiva perinatal que parece ser fator preditivo mais potente. Acrescentam 

ainda que é de extrema importância o rastreio no puerpério precoce, a fim de facilitar a 

identificação de mulheres em risco de desenvolver DPP. 

 

Atendendo à Intensidade autopercebida pela mãe das competências no cuidado ao RN, 

pode afirmar-se que as participantes do presente estudo apresentam uma elevada competência 

auto percebida global, na medida em que 83,4% apresentam uma classificação da EAPMCCN 

igual ou superior a 4,5. Os níveis mais elevados de competência traduzem a intensidade com 

que as puérperas perceberam a sua competência cuidativas. 

Em comparação, foi percetível através do estudo realizado por Santos (2013) que quanto menor 

é a autoperceção das competências maternas, maiores são as preocupações maternas durante 

as primeiras 3 semanas pós-parto, assim como, quanto menor a autoperceção das CCM e a 

autoperceção das competências maternas no total, maior as preocupações maternas em relação 

à família e em relação à comunidade. Por outro lado, uma elevada autoperceção materna 

cuidativas subentende melhores cuidados ao RN e uma melhor saúde mental materna. Em 

contrapartida, a autoeficácia materna está inversamente relacionada com a DPP (Farkas-Klein, 

2008). 
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Logo, atendendo às premissas anteriores, pode supor-se que estas puérperas não sentirão 

grandes preocupações nas primeiras 3 semanas pós-parto e que será menor o risco de virem a 

desenvolver DPP 

Neste estudo, verificou-se a existência de associação significativa (p<0.05) entre a EAPMCCN 

na dimensão CCM global e as componentes Alimentação e Evitar os perigos relativamente à 

idade das puérperas nos intervalos 20-29 e 30-39 anos. Sendo assim, foi possível inferir que 

existe a probabilidade da idade compreendida entre os intervalos identificados, nas mulheres 

participantes, influencie a sua autoperceção nas competências cuidativas neonatais, na 

dimensão e componentes identificadas. A conclusões de Belo (2006), vão no sentido de as mães 

mais velhas tenderem a percecionar maiores competências para cuidar de bebés no período 

neonatal. Já para Mendes, Cortesão, Sousa, & Carvalho (2011) houve uma ligeira tendência para 

que a idade se correlacionasse negativamente com a autopercepção materna das competências 

no cuidar do RN. Em contrapartida, no estudo desenvolvido por Ferreira (2012) o resultado obtido 

na associação da dimensão CCM da EAPMCCN e das referidas componentes com a idade, não 

obteve um resultado significativo na aplicação do mesmo teste à sua amostra. Os resultados 

permitiram-lhe afirmar que, na ausência de diferenças estatisticamente significativas, a idade da 

puérpera, não influenciou a autoperceção da competência cuidativas neonatal seja na escala 

global, seja nas suas dimensões ou componentes. 

Na amostra considerada no presente estudo, a perceção materna do ambiente familiar  

evidenciou a probabilidade de influenciar a competência Manutenção da temperatura do RN pois 

a associação das duas variáveis foi altamente significativa (p=.001). Na dimensão CCA, a 

componente Comunicação/Estimulação, também surgiu como provavelmente 

influenciada/relacionada pelo ambiente familiar, mas de um modo mais modesto (p=.033) para a 

amostra do estudo. 

 

No que concerne à Qualidade da vinculação, importa recordar que o impacto da vinculação 

precoce entre a puérpera e o RN há muito que é reconhecido, porém, esta vinculação pode ser 

influenciada por vários fatores, nomeadamente pelo ajustamento emocional da mãe (Loureiro et 

al., 2009). Os resultados deste estudo permitiram afirmar que as puérperas participantes 

apresentavam uma vinculação estabelecida com os seus RN de qualidade elevada atendendo à 

média global obtida 4,64 para um resultado máximo esperado de 5 na EVMPN. 

As investigações desenvolvidas por Airosa e Silva (2013) e Condon e Corkindale (1998) 

permitem afirmar que os transtornos mentais com marcada sintomatologia depressiva e de 

stresse/ansiedade representam uma menor vinculação materna durante o puerpério logo, a 

saúde mental da mulher com este tipo de alterações influencia grandemente o estabelecimento 

da vinculação com o seu filho no puerpério.  
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Investigadores como Mason, Briggs e Silver (2011), também se dedicaram ao estudo da relação 

entre qualidade de vinculação e desenvolvimento socioemocional do bebé, associado à DPP e 

à disfuncionalidade interativa entre pais e filhos aos dois e aos seis meses após o parto. Para 

estes autores, a vinculação materna pós-natal, desempenhava um papel mediador nas relações 

entre a depressão materna aos dois meses e o risco de desenvolvimento socioemocional da 

criança associado ao risco de relação disfuncional entre a mãe e o bebé aos seis meses. 

Considerando as evidencias da literatura da especialidade relativamente ao impacto que a 

vinculação tem no desenvolvimento da DPP e vice-versa, considerou-se a elevada qualidade de 

vinculação demonstrada na amostra como um fator protetor no que concerne à possibilidade de 

alteração na saúde mental das mães. 

Neste estudo, a análise inferencial realizada realçou a probabilidade de existência de 

influência/relação da classe social sobre a EVMPN. As puérperas de classe média-baixa 

apresentaram uma qualidade de vinculação superior que as da classe baixa de um modo 

bastante significativo (p =.002), e de forma significativa relativamente às de classe média e 

média-alta.  

Foi ainda possível verificar pela análise dos resultados que o estado civil poderá influênciar o 

Prazer na interação mãe/RN, na medida em que as puérperas em união de facto poderão ter têm 

menos prazer nesta interação que as restantes. Contrariando estas probabilidades inferências, 

o estudo de Silva (2012) aponta para que o Prazer na Interação associado à EVMPN não sofra 

influencia de nenhuma variável associada às caraterísticas da puérpera, nomeadamente estatuto 

conjugal ou classe social. 

Os resultados da análise inferencial refletem particularidades da amostra estudada, como tal, foi 

difícil encontrar estudos que refletissem análises das mesmas variáveis.  

Para Gonçalves (2008), o facto da puérpera ter de interagir com um bebé mais difícil e menos 

disponível à nascença para a interação com a figura de vinculação, constitui por si só um fator 

de risco para o desenvolvimento de DPP, contudo, neste estudo, não foram colhidos dados 

suficientes que permitissem essa caraterização do RN. De qualquer modo é importante ter em 

conta a necessidade de perceção materna da competência do bebé na interação entre ambos, 

pois a perceção de que os seus bebés participam positivamente nas suas interações mais vitais 

leva a mãe a sentir que consegue responder às exigências do seu bebé, criando um sentimento 

de autoeficácia e de autocompetência materna que por sua vez cria uma almofada protetora 

emocional (Carrulo, 2016). 

Talvez por este motivo, num estudo realizado por Mendes e Belo (2009), tenha sido possível 

verificar que as puérperas com vinculação segura eram as que percecionavam maior 

competência nos cuidados ao seu recém-nascido o que se apresenta em conformidade com os 

resultados obtidos. 
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Fazendo uma referência aos fatores protetores da saúde mental da puérpera, é possível apontar 

que a condição oposta dos fatores de risco identificados funciona como um fator de proteção 

para as participantes. Esta constatação encontra reflexo no artigo publicado por Kerber et al. 

(2011), onde se afirma que o rendimento familiar ajustado às necessidades, a presença de apoio 

sociofamiliar, a autoestima positiva, o bom relacionamento conjugal com pressuposto apoio 

emocional e envolvimento do companheiro nos cuidados domésticos e com a criança são 

protetores da saúde mental da puérpera. Na mesma lógica Pope, Watts, Evans, McDonald e 

Henderson (1999) citados em Cantilino et al. (2010), também consideram como fatores de 

proteção o otimismo, a elevada autoestima, a boa relação conjugal, o suporte social adequado e 

a preparação física e psicológica para as mudanças advindas com a maternidade. 

 

Considerou-se ainda relevante, reafirmar a importância da VD na medida em que a intervenção 

do enfermeiro no contexto da família, permite que conheça as suas realidades e a compreenda 

do espaço domiciliário, proporcionando um olhar sobre as diferentes dimensões do cuidado 

familiar e, assim, promover um cuidado individualizado. Deste modo, a captação da dimensão 

singular da família subsidia intervenções voltadas para as suas necessidades reais (Drulla, 

Alexandre, Rubel, & Mazza, 2009). 

A VD, enquanto ferramenta de estratégia na ESF, que vai além da estrutura física das unidades 

de saúde, permite a promoção da saúde e prevenção da doença ao nível familiar e potenciar os 

elementos da família que possam ter um papel mais ativo na gestão dos desequilíbrios familiares. 

Na presente amostra, o elemento com quem mais se trabalhou no sentido da capacitação para 

a identificação de transtornos mentais na puérpera foi o companheiro.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao terminar este relatório de investigação importa sistematizar o que este estudo revelou de mais 

relevante, significativo, bem como as implicações para a prática profissional e propostas de 

alteração de práticas profissionais. 

 

Conclusões 

De um modo geral, os estudos empíricos realizados nos últimos 30 anos, tanto ao nível nacional 

como internacional, têm mostrado a existência de diversos fatores de risco no surgimento de 

alterações na saúde mental da puérpera, nomeadamente de DPP. Alguns autores (Beck, 2001; 

O’Hara & Swain, 1996; Robertson, Jones, Haque, R., & N., 2005) realizaram meta-análises com 

o objetivo de verificar, dentro de uma panóplia de fatores, aqueles que mais poderão contribuir 

para a emergência de perturbações mentais. A variedade de fatores em detrimento de um único 

na definição da etiologia destas perturbações, remete para o facto dos transtornos mentais no 

puerpério não serem determinados por fatores isolados, mas, sim, por uma combinação de 

fatores relacionados com a mãe mulher (como o decurso obstétrico da gravidez e do parto, 

paridade, idade, antecedentes psiquiátricos, entre outros), e o bebé (como o temperamento, 

saúde física e peso à nascença, vinculação) e o meio envolvente (como o relacionamento 

conjugal, rede de apoio por parte do meio relacional mais próximo e apoio institucional), ou à 

acumulação de circunstâncias adversas (Augusto et al., 1996; Canavarro, 2001; Carrulo, 2016; 

Costa et al., 2007; Mendes & Santos, 2009; Silva et al., 2010).  

Assim, a partir da análise e discussão dos dados obtidos chegou-se às seguintes conclusões 

 A idade das puérperas variou entre os 21 e 40 anos e a faixa etária dominante foi a que 

se situa entre os 30 e os 39 anos, com 35,5% da amostra; 

 Quanto ao estado civil das puérperas, verificou-se que a grande maioria era casada 

(51,7%) ou vivia em regime de união de facto (37,9%) 

 A maioria das puérperas tinha como habilitações académicas o ensino superior 41,4%, 

o que nos permite afirmar que se tratou de uma amostra com elevado nível de formação; 

 Relativamente à classe social 41,4% enquadrou-se numa classe social média alta 

 Sobre o contexto familiar, foi possível referir que 72,4% das puérperas tinha um 

relacionamento com o pai do RN superior a 2 anos e percecionado por 82,8% das 

puérperas como sendo muito bom. Quanto à coabitação, as puérperas desta amostra, 

habitavam na sua grande maioria com o companheiro e filhos formando 89,7% de 

famílias nucleares. A perceção sobre o ambiente familiar foi muito bom em 69,0% e a 

funcionalidade da família foi percebida com altamente funcionante por 100% das 
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puérperas. A totalidade da amostra afirmou ter apoio na prestação de cuidados ao RN, 

sendo que em 48,3% dos casos foi prestada exclusivamente pelo companheiro  

 O papel da maternidade foi vivenciado pela primeira vez em 60,1% das puérperas 

 A gravidez foi planeada em 69,0% das mulheres, mas aceite pela totalidade da amostra 

 Quanto ao local de vigilância da gravidez, 65% das participantes realizou-o em exclusivo 

no SNS, contudo a USF Leme fez o acompanhamento a 89,6% delas 

 Quanto ao tipo de parto verificou-se que a maioria (55,2%) dos RN nasceu por parto 

vaginal (eutócico e distócico por ventosa ou fórceps) 

 O acompanhamento psiquiátrico existiu em 6,9% dos casos, sendo que em 3,4% se 

devia a depressão 

 A puérperas tiveram a perceção que os seus RN eram saudáveis. 

 Relativamente aos riscos de DPP, avaliados pela EPDS, 100% das participantes obteve 

um score inferior a 12 que traduz ausência de risco, mas 3,4% atingiu uma pontuação 

borderline (EPDS=11). 

  As puérperas investigadas percecionaram-se muito competentes no cuidar do RN, 

especialmente na dimensão CCM onde obtiveram uma pontuação média de 4,70 para o 

máximo espera do de 5. Na dimensão CCA obtiveram uma média de 4,42. 

 No que respeita à qualidade da vinculação, concluiu-se que as participantes obtiveram 

uma elevada qualidade de vinculação global, para uma média de 4,64. 

 Verificou-se a possibilidade de existência de relação entre a idade das puérperas nos 

intervalos 20-29 e 30-39 anos e a dimensão CCM da EAPMCCN de um modo global e 

nas componentes Alimentação e Evitar os perigos. Ainda em relação a esta escala foi 

possível afirmar que os resultados indicaram a probabilidade de relação entre a 

Perceção do ambiente familiar e a dimensão CCA na componente 

Comunicação/Estimulação e a CCM na componente Manutenção da temperatura. 

 A perceção materna do ambiente familiar poderá influenciar a competência Manutenção 

da temperatura do RN pois a associação das duas variáveis é altamente significativa na 

dimensão CCA a componente Comunicação/Estimulação, também poderá ser 

influenciada pelo ambiente familiar, mas de um modo mais modesto. 

 A EVMPN apresentou uma provável associação com a classe social (escala Graffar), 

apontando para a probabilidade de relação bastante significativa (p=.002) entre as 

puérperas de classe média-baixa associado, a uma qualidade de vinculação superior às 

de classes baixa, média e média-alta. Poderá igualmente existir relação de associação 

significativa entre a variável Estado civil e a dimensão Prazer na interação da EVMPN.  

 

Relativamente aos fatores preditores de risco de transtorno mental, nomeadamente de DPP foi 

possível concluir que: 
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 Os fatores de risco à saúde mental das puérperas participantes foram: reduzido poder 

económico associado à classe social baixa e antecedentes pessoais psiquiátricos, 

nomeadamente de depressão,  

 Os fatores protetores identificados os seguintes: existência de suporte sociofamiliar e 

apoio autopercebido pela puérpera; elevada perceção de família como altamente 

funcional; classe social média a elevada, ausência de antecedentes psiquiátricos, 

resultados da EPDS < 12; autoperceção materna elevada das capacidades de prestação 

de cuidados ao RN; e elevada qualidade de vinculação. 

 

Acerca do risco de DPP nas puérperas participantes, verificou-se que a reduzida expressão das 

frequências nos fatores considerados de risco comparativamente com a elevada expressão dos 

fatores protetores, levou-nos a supor que o risco de DPP para esta amostra não existia. Todavia, 

verificou-se que a identificação dos fatores de risco aconteceu exatamente nesses “pequenos” 

desvios, avaliados de modo isolado.  

Acontece que quando se faz o estudo de casos (Anexo 6), o que se veio a verificar foi a existência 

de uma puérpera com antecedentes pessoais de acompanhamento psiquiátrico por depressão e 

que com um score da EPDS borderline, que poderá vir a aumentar nas semanas seguintes (a 

maioria dos casos ocorre a partir da 6ª semana). Assim, e mesmo verificando os restantes fatores 

protetores, considerou-se que esta puérpera apresenta risco de DPP pela acumulação de 

situações adversas, pelo que foi necessário, além das ações habituais, referenciá-la para 

vigilância pela sua equipa de saúde familiar.  

 

É neste contexto que a VD ao RN e à puérpera pelo EF assume extrema importância enquanto 

forma de aproximação à família, empoderamento relativamente às dificuldades identificadas pela 

puérpera/família, deteção precoce de complicações no pós-parto, incluindo os transtornos 

mentais, e referenciação para um acompanhamento especializado de acordo com a sua 

avaliação. 

A intervenção do enfermeiro de família, baseada numa abordagem colaborativa, é essencial para 

a promoção de uma transição positiva e para uma melhor adaptação e desempenho do papel 

parental e fraternal.  

Nunca desprezando o valor da proximidade, o enfermeiro deve estabelecer uma relação 

terapêutica que possibilite a identificação e organização das necessidades e das intervenções 

mais ajustadas aquela unidade familiar (Wright & Leahey, 2015). É “necessário enfatizar a 

multidimensionalidade do sistema familiar e, simultaneamente a sua singularidade, fazendo 

emergir não apenas as necessidades, mas também as suas forças, como recursos essenciais 

para a capacitação funcional da família” (Figueiredo, 2012, p. 135)  
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Limitações do estudo 

Este estudo apresentou algumas limitações, nomeadamente no que respeita: 

 À dimensão e características da amostra, os resultados não puderam ser generalizados 

para a população, mas não invalida o que a estatística nos indica, pelo que justifica 

estudos futuros, mais abrangente  

 O efeito da desejabilidade social no momento da resposta ao questionário pelas 

participantes pode ter influenciado os resultados 

 O tipo de estudo realizado beneficiaria da realização de uma entrevista que permitisse 

registrar com maior exatidão a vivencia do puerpério 

 O risco de DPP mantém-se até ao ano de idade da criança daí a importância das 

reavaliações 

 

Implicações para a prática profissional /propostas de alteração de práticas profissionais 

O manual de orientação para profissionais para “Promoção da saúde mental na gravidez e 

primeira infância” publicado pela DGS (2005) visa a transmissão de informações importantes e 

linhas orientadoras para a implementação de boas práticas junto dos profissionais de saúde que 

acompanham a gravidez das mulheres e os primeiros tempos de vida da criança. A aquisição de 

um conhecimento atualizado sobre os aspetos da saúde mental na gravidez e primeira infância 

potenciam o desenvolvimento de fatores protetores e a intervenção precoce nas situações 

problemáticas. 

No âmbito da intervenção do estágio profissional desenhou-se uma intervenção que contemplou 

um diagnóstico de situação relativo à saúde mental da puérpera em contexto de visita 

domiciliária, caraterizando a população alvo relativamente a uma série de variáveis. Avaliou-se 

o risco de desenvolvimento de DPP, e aperceção que as puérperas possuíam acerca das suas 

capacidades de prestar cuidados ao RN, identificou-se a qualidade da vinculação materna no 

pós-parto e compreendeu-se o contexto familiar em que se inseriam de acordo com a perspetiva 

materna. 

O recurso a ações de sensibilização para famílias, enfermeiros e outros profissionais da equipa 

de saúde sobre a problemática em estudo, revestiu-se de elevada importância na medida em 

que alerta para a importância da promoção da saúde mental. Um conhecimento atualizado sobre 

os aspetos da saúde mental da gravidez e primeira infância, promovem o desenvolvimento de 

fatores protetores e intervenção precoce nas situações problemáticas permitir um 

encaminhamento e assistência adequados e consequentemente ganhos em saúde. (Direção-

Geral da Saúde, 2005, p. 5).  
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Neste sentido foi proposto e dinamizado uma reunião de serviço da USF Leme para divulgação 

e sensibilização dos profissionais para a problemática em estudo, e alertando para a importância 

da intervenção precoce nas situações problemáticas de modo a diminuir as repercussões na 

saúde da puérpera, no desenvolvimento do RN, e na unidade familiar (Anexo 7). 

Foi proposto um procedimento de atuação para os enfermeiros na VD ao RN e puérpera, que 

depois submetido e aprovado pelo Conselho Técnico fica para uso na USF (Anexo 8). Este 

procedimento visa uniformizar, sistematizar e organizar a atuação do enfermeiro à família e 

simultaneamente garantir a qualidade dessa intervenção nesta consulta de vigilância. Como 

elemento facilitador à colheita de dados e avaliação da família, criei uma checklist usando alguns 

layouts do SClínico para criar proximidade entre a aplicação informática e o profissional e agilizar 

o raciocínio no momento do registo resultante dessa mesma intervenção (Anexo 9). 

Foi construído e apresentado um folheto de apoio à promoção da saúde sobre “Aspetos da saúde 

mental no puerpério” que contempla a importância do papel familiar que foi discutido na reunião 

anteriormente referida e posteriormente aprovado pelo Conselho Técnico da USF Leme, para 

poder ser utilizado nas consultas à díade por mim e pelos profissionais (Anexo 10). 

É evidente a necessidade de preparar as equipas de saúde para abordar as mulheres e as suas 

famílias, contudo a mudança efetiva só acontece quando os envolvidos estão interessados e 

motivados, o que torna a sua participação tão importante. A reflexão acerca das práticas e 

necessidades atuais e o conhecimento acerca de intervenções baseadas na evidência têm 

guiado a seleção das alterações a introduzir na prática clínica, no sentido de promover o suporte 

familiar e o desenvolvimento de competências parentais e autoconfiança (Gomes et al., 2010; 

Loureiro et al., 2009). 

Tem-se consciência de que este estudo trouxe benefícios às suas participantes, na medida em 

que foram rastreadas quanto ao risco de DPP e as suas famílias capacitadas para a deteção 

precoce de transtornos mentais. Às puérperas incluídas no estudo e às outras que, entretanto, 

irão ser vigiadas na USF Leme, beneficiam por encontrarem profissionais mais despertos para 

esta problemática e já com alguns mecanismos de apoio à sua intervenção. Ao nível pessoal, 

profissional e académico, o benefício da riqueza do conhecimento adquirido e a experiências 

vividas é incalculável. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO RELATÓRIO 

 

Todo o caminho percorrido rumo à aquisição de competências em Enfermagem de Saúde 

Familiar, subentendendo a capacidade de transposição de saberes específicos desta área de 

intervenção para diferentes contextos da vida familiar, encontra-se refletido no presente relatório 

desde a sua contextualização, a análise crítica reflexiva do desenvolvimento de competências, o 

desenvolvimento do estudo empírico até à superação das dificuldades superadas inerentes este 

processo de aprendizagem. 

O estágio profissional, enquanto experiência de enriquecimento pessoal e curricular, permitiu a 

identificação da complexidade do sistema familiar, com todas as suas propriedades de 

globalidade, equifinalidade e auto-organização; a conceção da família como unidade em 

transformação subordinada às transições normativas decorrentes dos processos 

desenvolvimentais inerentes ao seu ciclo vital; o desenvolvimento de cuidados específicos numa 

tónica colaborativa para capacitar as famílias face a essas transições; a realização da avaliação 

familiar nas dimensões estrutural, desenvolvimental e funcional; o reconhecimento de eventos 

de especial complexidade, formulando diagnósticos e implementando intervenções ajustadas 

aos processos globais inerentes ao desenvolvimento familiar; e por fim, efetuar a avaliação das 

intervenções implementadas de modo a promover as mudanças para a continuidade do 

funcionamento da família. 

A problemática do estudo empírico proporcionou uma oportunidade de ouro no desenvolvimento 

das competências específicas do EF, na medida em que o contato com as famílias não se limitou 

à mera colheita de dados, mas sim à identificação colaborativa das necessidades da família e a 

enunciação de diagnósticos de enfermagem como problemas que permitiram a organização do 

processo de cuidados com a díade puérpera/RN e a família contextualizando-o num tempo 

próprio e enquadrados num sistema detentor de forças e recursos para a resolução dos mesmos. 

As mudanças, subjacentes a este processo, foram percecionadas como viáveis de modo a obter 

o comprometimento da puérpera/família com o plano, gerando ganhos em saúde e equifinalidade 

(Figueiredo, 2012). 

A intervenção desenvolvida no sentido da capacitação das puérperas e das suas famílias 

relativamente a identificação de transtornos mentais no puerpério, revestiu-se de extrema 

importância pelo contributo dado no sentido da promoção da saúde mental da puérpera com 

reflexo no desenvolvimento do RN, da família, e da sociedade em geral.  

Dentro das alterações que classicamente se incluem nos transtornos mentais do puerpério, a 

DPP é aquela que mais se salienta, contudo, o seu diagnóstico está dificultado pela presença de 

caraterísticas que facilmente podem ser confundidos com comportamentos associados à 

adaptação normal a este período (Dois et al., 2012). 
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Estima-se que a prevalência de DPP em Portugal seja de 12.4% na primeira semana pós-parto 

e de 13.7% nos três meses seguintes. Devido à sua elevada prevalência e consequências 

adversas tanto na puérpera como na sua família, é de grande interesse que seja prestada uma 

maior atenção a esta problemática, e se justifique a relevância deste e de outros estudos para a 

obtenção e divulgação de informação fidedigna aos profissionais de saúde, de modo a 

desenvolverem uma prática de maior qualidade nesta área (Costa et al., 2007; Loureiro et al., 

2009; Sousa, 2012).  

O principal objetivo na realização desta investigação, não foi a produção de resultados 

generalizáveis, mas sim possibilitar o conhecimento da realidade e produzir uma reflexão acerca 

da importância de práticas no âmbito da saúde mental na gravidez e na primeira infância 

enquanto janela de oportunidade com forte impacto na saúde da mulher, da criança, da família 

e da sociedade. A presença de focos de atenção em fatores de risco e fatores protetores do 

ajuste mental da puérpera facilita a implementação de intervenções no âmbito da promoção da 

saúde mental e da prevenção da doença, assim como uma atuação precoce na deteção de 

desvios. A presença da família durante a transição para a parentalidade assume um papel de 

destaque e o EF encontra-se numa posição privilegiada para a obtenção de informação, 

mediação e gestão dos cuidados de saúde. 
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ANEXOS 1  
Instrumento de colheita de dados  
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ANEXOS 2 
Modelo de Consentimento informado 
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ANEXOS 3 
Autorizações dos autores para utilização de escalas 
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ANEXOS 4 
Autorização do coordenador da USF Leme para a realização do estudo 
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ANEXOS 5 
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ANEXOS 6 
Tabelas de apoio à análise de dados 
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Tabela 15: 

Dimensões da EAPMCCN  
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Tabela 16: 

Resumo de casos 
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Slides da apresentação à equipa da USF Leme 
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ANEXOS 8 
Procedimento da VD à puérpera e RN 
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ANEXOS 9 
Checklist de apoio aos registos na VD à puérpera e ao RN 
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ANEXOS 10 
Folheto de educação para a saúde  

 



 

 
 

137 

 



 

 
 

138 

 


