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RESUMO

Introdução: A depressão pós-parto (DPP) é um problema que pode
acontecer em muitas mulheres, haja vista que o período do puerpério traz
mudanças signiﬁcativas em esfera biológica, social e psicológica. A DPP,
está associada à diminuição do bem estar geral e pode interferir na
relação entre a mãe e o recém-nascido, como no desenvolvimento
emocional, intelectual e cognitivo da criança. Neste sentido, torna-se
imprescindível o seu diagnóstico precoce (ARRAIS, 2017). Objetivo:
Identiﬁcar por meio da revisão de literatura os principais fatores de riscos
que envolvem o desenvolvimento da Depressão pós-parto. Materiais e
métodos: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada nas
bases de dados SciELO, BDENF e LILACS, em outubro de 2020.
Resultados e Discussão: A partir da construção desse estudo observou
que os principais os fatores de risco que podem desencadear o
desenvolvimento da depressão pós-parto estão relacionados com fatores
ﬁsiológicos, hormonais, sociodemográﬁcos, assim como os psicossociais.
Dentre esses fatores, os estudos apontaram relações familiares
prejudicadas, estresse, ansiedade, baixa escolaridade e principalmente
casos de depressão e outras alterações psicológicas anteriores.
Outrossim, ressalta-se a escassez de estudos acerca da temática
envolvida. Conclusão: Observa-se que a DPP é um grande problema de
saúde pública, assim como representa uma das principais morbidades
maternas, tendo em vista as diversas implicações que a mesma provoca
na vida da mulher, assim como na interrupção de uma relação saudável
entre a díade mãe-bebê. Nesta perspectiva, se torna fundamental o
diagnóstico precoce e a implementação de cuidados direcionados para a
mulher com DPP, ademais a necessidade de mais estudos sobre o
assunto.
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