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RESUMO 

A depressão pós-parto é uma patologia que ocorre nas primeiras semanas após o 

parto, os profissionais de saúde devem estar aptos para identificar e prevenir. Os 

objetivos são identificar as principais características da mulher com depressão 

pós-parto e verificar o papel da enfermagem relacionado a puérpera com 

depressão. Para a presente revisão integrativa da literatura foi elaborado a 

seguinte questão norteadora: Conhecer as características da puérpera com 

depressão contribui para uma assistência preventiva? Foram usadas as seguintes 

bases de dados LILACS e SCIELO e os seguintes descritores: Enfermagem, 

Depressão e Puerpério. Foram encontrados 40 artigos e após a aplicação dos 

critérios foram selecionados 10 artigos. 

INTRODUÇÃO 

O puerpério é um período que compreende a fase pós-parto, quando a mulher 

passa por alterações físicas e emocionais, também é o período onde se depara 

com o confronto entre as expectativas construídas durante a gestação e a 

realidade do bebê (EMÍDIO, HASHIMOTO, 2008). 

A depressão puerperal é um estado depressivo onde pode atingir a puérpera  de 

uma forma negativa no estabelecimento das primeiras interações com o bebê, tal 

interação traz consequências ao desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da 

criança, até as formas mais brandas de depressão materna podem atingir o 

vínculo entre mãe e filho (COUTINHO, 2007) 

O transtorno de humor gera sofrimento, ocasionando uma perda nas relações e 

atividades do indivíduo e também gerando gastos à saúde pública, existem 

formas de prevenções eficazes para facilitar o acesso de informações auxiliando 

decisões (SCHUT, SANT’ANA e SANTOS, 2011). 

Segundo Felix, Gomes e França (2008) transtornos de humor puerperais ocorrem 

em 1 a 2 mulheres em 1000, apresenta sintomas como natureza bipolar, delírio, 

hiperatividade, alucinações entre outras alterações, esses sintomas requer um 

tratamento rigoroso e intenso podendo ocorrer à hospitalização nas primeiras 

duas semanas após o parto. 



Foi verificado que muitas vezes a depressão pós-parto passa despercebido pelos 

profissionais de saúde, com o desanimo normal que é vivenciado no pós-parto. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para aprimorar a assistência de 

enfermagem, podendo estimular, sensibilizar e capacitar os estudantes e 

profissionais sobre a influência de uma assistência qualificada para o 

reconhecimento da depressão em tempo hábil, proporcionando o início 

terapêutico de forma precoce, favorecendo uma rápida e surpreendente 

recuperação da puérpera (LEONIDAS, CAMBOIM, 2016). 

Conhecer os fatores de risco da depressão pós-parto é de grande importância 

tanto para o planejamento, quanto para as implementações de atuações 

preventivas, assim assinala como comedimentos preventivos das desordens 

depressivas puerperais o mais elevado apoio emocional e físico durante a 

gravidez, o parto e o puerpério (LACONELLI, 2007). 

A luta para a prevenção da depressão pós-parto necessita ter como alvos os 

profissionais de saúde, pois a coerência subjacentes a essa abordagem é que a 

ampliação no nível de atenção à saúde das gestantes durante o período pré-natal 

ou após o parto pode restringir o impacto dos fatores de risco da patologia 

(COUTINHO, 2009). 

OBJETIVO: Identificar as principais características da mulher com depressão pós- 

parto e verificar o papel da enfermagem relacionado à puérpera com depressão. 

 

METODOLOGIA: Trata-se de revisão integrativa da literatura, que segundo Polit e 

Beck (2011), consiste em uma técnica de pesquisa que facilita a sintetização do 

conhecimento cientifico já produzido, por meio de análise dos resultados já 

evidenciados em outros estudos realizados por especialistas. 

 

DESENVOLVIMENTO: Justifica-se a escolha deste tema, por considerar 

fundamental o diagnóstico precoce da depressão pós-parto, não apenas para o 

enfrentamento da doença, mas também para o tratamento antes que a mesma 

venha a se agravar trazendo prejuízo a esta puérpera. Como questão norteadora 

para a revisão integrativa, surge a seguinte indagação: Conhecer as 

características da puérpera com depressão contribui para uma assistência 



preventiva? O acesso do material para a realização da pesquisa foi feito por meio 

de bases de dados científicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Os 

descritores selecionados por meio da Biblioteca Virtual em Saúde- Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS) foram: Enfermagem, Depressão, Puerpério. Foram 

encontrados 40 artigos e após a aplicação dos critérios foram selecionados 10 

artigos. 
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