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RESUMO

O parto e a gestação representam etapas únicas na vida da mulher gerando grandes expectativas não só nela, mas em toda a família. Todos 
aguardam somente por alegrias com o advento de mais um membro para a família. No entanto, dificuldades surgem concomitantemente às 
mudanças, algo que contraria a idealização da maternidade utópica tida pela sociedade. As mulheres são os indivíduos mais propensos a serem 
afetados pela depressão, podendo esta ter início no começo do processo de ser mãe, o que altera significativamente as relações com a família. 
Além das mudanças mentais e corporais da gestação, existem alterações no meio socioeconômico, tendo em vista que as mulheres detêm 
atividades laborais e/ou sociais que não lhes garantem dedicação exclusiva para a maternidade, o que pode levar a um aumento da tensão 
sentimental. A dificuldade de se lidar com sentimentos, geralmente está associada às variações hormonais, mudanças no humor, alterações no 
cotidiano e a fatores relacionados ao puerpério. Este estudo buscou ressaltar a importância da enfermagem frente a prevenção da Depressão 
Pós-Parto. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura realizado no primeiro semestre de 2019. Para nortear as ações de pesquisa 
desse estudo, foi formulada a seguinte questão: “Qual o papel do enfermeiro na prevenção da DPP?”. Os critérios de inclusão utilizados para 
compor a amostra do estudo foram artigos originais, nacionais e internacionais, publicados entre os anos de 2009 a 2019, baseados nos 
descritores e base de dados selecionadas. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, monografias e teses.  A partir das análises feitas 
para a construção desta revisão, observou-se que foram totalizados 15 artigos que se encaixaram nos critérios de inclusão na elaboração dos 
resultados e discussão, distribuídos nas bases de dados: BDENF, LILACS e MEDLINE. A mulher no período da gravidez e no puerpério precisa de 
apoio e suporte psicológico, para reconhecer, prevenir e buscar orientação acerca dos fatores que interferem na sua saúde mental e promover o 
desenvolvimento saudável da relação mãe-bebê. Dessa forma, tem-se uma medida de prevenção à DPP. O enfermeiro tem papel significativo na 
detecção da depressão pós-parto. Partindo do princípio que as unidades básicas de saúde são responsáveis pelo atendimento e 
acompanhamento das mulheres no pré-natal e pós-parto. A educação em saúde torna-se então uma importante ferramenta para a prevenção e 
tratamento da DPP. A partir do momento em que se tem conhecimento dos principais fatores precursores, é possível criar estratégias de 
proteção, garantindo o cuidado à saúde da mãe e do bebê. Faz-se necessário entender a importância de escutar as mães para saber suas 
necessidades e conferir se o conhecimento passado foi realmente entendido. A ideia de escuta ativa mostra efetiva diferença na prevenção e 
detecção nos estudos levantados. É vital também que o enfermeiro esteja capacitado para o enfrentamento da DPP. Estudos demonstram que a 
falta de domínio dos profissionais em lidar com uma situação de depressão materna dificultou a correta assistência de enfermagem, trazendo 
prejuízos na relação do binômio mãe-filho. Espera-se que este estudo possa contribuir para o conhecimento das características da DPP e suas 
consequências para a mãe e para o bebê, possibilitando então que o enfermeiro tome um posicionamento eficaz e embasado em evidências 
científicas.
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