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Resumo: A gestação e a maternidade estão relacionadas à aspectos 
hormonais, físico, psicológico, familiar e social. Sendo muitas vezes alvo da 
vulnerabilidade e estão intimamente associadas a agravos da saúde mental em 
particular depressão pós-parto (DPP), que é um transtorno mental 
caracterizado por humor deprimido, choro frequente, fadiga, falta de energia, 
perda de prazer e de interesse por atividades diárias, alterações no sono, onde 
a função materna pode estar fragilizada e muitas vezes gerando dificuldades 
em exercer a maternidade. Escolheu-se este tema, por ser um problema que 
pode afetar a interação mãe e filho podendo posteriormente levar a agravos no 
desenvolvimento do recém-nascido, por isso esse estudo torna-se relevante. A 
pesquisa trata-se de uma revisão integrativa, de caráter descritivo e de 
abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada no mês de Setembro de 
2019. Os artigos foram pesquisados nas seguintes bases de dados: Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical Literature 
Analysis and Retrieval Sistem On-line e na Scientific Eletronic Library Online, 
contidos na Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizou os seguintes descritores: 
“depressão pós-parto”, “gravidez” e “serviços preventivos de saúde”. Os 
critérios de inclusão foram: artigos que retratassem o objetivo da pesquisa, 
publicados em língua portuguesa e nos últimos cinco anos. Para a pesquisa 
foram selecionados 15 artigos de acordo com o proposto. Os fatores de risco 
associados ao desenvolvimento de DPP nas literaturas foram os seguintes: 
Violência na gestação; História anterior de depressão e ansiedade antes da 
gestação; Depressão em algum momento da gestação; Ter sido submetida à 
cirurgia cesariana; Uso de substâncias químicas (álcool, tabaco e maconha); 
Falta de suporte familiar; Relação conflituosa com o parceiro; Gravidez 
indesejada; Morbidade materna grave; Fatores hereditários; Mães 
adolescentes. Pode-se afirmar que os fatores associados para 
desenvolvimento de DPP fazem-se presentes nos dias atuais, tornando 
essencial que todos os profissionais possam reconhecê-los, de modo a 
minimizar a incidência destes e obter um diagnóstico mais preciso e rápido. 
Favorecendo desse modo a qualidade de vida da puerpéra, do recém-nascido 
e da família.  
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