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RESUMO 

 

Culturalmente, a maternidade é associada a um momento de realização e felicidade. Porém, 

pode ser uma experiência de sofrimento emocional marcada pela ambivalência entre o desejo e 

o medo de ser mãe. As mudanças corporais, a troca de papel social e a responsabilidade de 

cuidar de uma criança constituem fatores potencialmente estressantes, aumentando a 

possibilidade de ocorrência de episódios de ansiedade e depressão na mulher. Considerando a 

pertinência do tema e sua relevância social por envolver aspectos fisiológicos e psicológicos 

que acometem esse público, a família e sociedade como um todo, o presente estudo teve como 

objetivo compreender as questões relacionadas às causas e consequências da depressão pós-

parto em mães adolescentes por meio de uma revisão integrativa, realizada entre 2021 e 2022. 

Conclui-se que não existe uma única causa conhecida para depressão pós-parto. Ela pode estar 

associada a fatores físicos, emocionais, estilo e qualidade de vida, o enorme e enfático 

desequilíbrio hormonal em decorrência do término da gravidez, além da relação com histórico 

de outros problemas psicológicos e transtornos mentais.  
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ABSTRACT 

 

 

Culturally, motherhood is associated with a moment of fulfillment and happiness. However, it 

can be an experience of emotional suffering marked by ambivalence between the desire and 

fear of being a mother. Body changes, changing social roles and the responsibility of caring for 

a child are potentially stressful factors, increasing the possibility of episodes of anxiety and 

depression in women. Considering the relevance of the topic and its social relevance as it 

involves physiological and psychological aspects that affect this public, the family and society 

as a whole, the present study aimed to understand the issues related to the causes and 

consequences of postpartum depression in teenage mothers. through an integrative review, 

carried out between 2021 and 2022, it is concluded that there is no single known cause for 

postpartum depression. It can be associated with physical and emotional factors, style and 

quality of life, the enormous and emphatic hormonal imbalance resulting from the termination 

of pregnancy, in addition to the relationship with a history of other psychological problems and 

mental disorders. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

De acordo com estudos de Oliveira et al (2019), no mundo, a cada ano, ficam grávidas 

aproximadamente 16 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos; e 2 milhões de adolescentes 

menores de 15 anos. Enquanto Pedroso (2021) apresenta o índice de gravidez na adolescência 

no Brasil que está acima da média mundial. Em 2020, registrou-se que, a cada mil brasileiras 

entre 15 e 19 anos, 53 tornam-se mães, enquanto no mundo, são 41, conforme relatório lançado 

recentemente pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).  

A adolescência corresponde ao período que compreende as idades entre 11 e 19 ou 20 

anos do ser humano, no qual ocorre a importante transição do desenvolvimento entre a infância 

e a vida adulta, impondo grandes mudanças físicas, fisiológicas, cognitivas e psicossociais, que 

levam à maturidade sexual e fertilidade, ou seja, a capacidade de reproduzir (PAPALIA, 

FELDMAN 2013, p.385). 

Além disso, é também uma fase caracterizada pela fragilidade psicológica, tendo em 

vista as modificações nos aspectos sociais e comportamentais das adolescentes, tornando-as 

mais vulneráveis emocionalmente, financeiramente e socialmente a determinadas situações, se 

comparadas à fase adulta (FRIZZO et al., 2019).  

Para Pedroso (2021), a gravidez durante essa fase da vida é uma dessas situações que 

tem impactos negativos nas condições físicas, emocionais e econômicas das adolescentes, 

afetando completamente seu modo de vida, e gerando grandes repercussões no contexto social 

e na saúde pública. 

No Brasil, entre 2000 e 2010, 21% dos nascimentos eram procedentes de mães 

adolescentes (PINHEIRO, PEREIRA e FREITAS, 2019). Os autores ainda destacam que nos 

países subdesenvolvidos estima-se que 21 milhões de adolescentes de 15 e 19 anos engravidam, 

referindo-se como a principal causa de morte nessa faixa etária, além de estar entre as principais 

causas de suicídio, com estimativa de 3 a 11 autoextermínio em 1000.000 nascimentos.             

Além disso, os impactos decorrentes da gestação na adolescência acarretam alterações 

psicológicas, pois a maioria ainda não desenvolveu maturidade emocional para lidar com as 

responsabilidades, bem como alterações biológicas, econômicas e familiares, apresentando um 

alto risco de intercorrências na gestação e no parto, tais como hipertensão arterial materna, 

placenta prévia, aborto, prematuridade, baixo peso ao nascer, conflitos familiares, abandono 

dos estudos e a dependência financeira dos pais.  



 

 

 Dessa maneira, segundo Barbosa et al. (2018) e Cardillo et al. (2016), as mães 

adolescentes correspondem a um público com maior predisposição a desenvolver quadros 

relativos à depressão pós-parto (DPP) em decorrência da pouca idade, vivência em situação 

econômica precária, falta de planejamento da gravidez e de apoio/suporte social, nível inferior 

de escolaridade quando comparadas às mães adultas, como também a gestação como 

consequência de um relacionamento afetivo instável, no qual o parceiro se ausenta. 

A depressão pós-parto (DPP) é vista como um quadro depressivo, com um alto índice 

de prevalência que afeta as puérperas no pós-parto, podendo apresentar-se com intensidade 

leve, moderada e até severa. Os sintomas iniciam-se aproximadamente da quarta à sexta semana 

de pós-parto, podendo intensificar-se e trazer consequências prejudiciais à mãe e ao bebê, 

principalmente no fortalecimento do vínculo entre eles e no desenvolvimento deste último 

(PINHEIRO, PEREIRA e FREITAS, 2019).  

A gestação e o pós-parto, por si só, já compreendem alterações significativas para a 

mulher, refletidas no que é denominada de fase puerperal. Conforme Filho et al. (2022), é o 

período temporário do pós-parto, entre a primeira hora e o quadragésimo segundo dia e 

caracterizado por vasta instabilidade psíquica, pois também envolve modificações biológicas, 

sociais e emocionais que comprometem a mulher e todos a sua volta. É nesse período que ocorre 

o baby blues – uma tristeza puerperal composta por alguns sintomas da depressão, considerando 

mulheres em seu segundo dia de puerpério, uma vez que o baby blues inicia entre os três e 

quatro dias pós-parto (POLES et al., 2018). 

Rodrigues e Schiave (2011) enfatizam que durante o puerpério são provocadas 

manifestações involuntárias que alteram seu contexto, pois o cotidiano é reorganizado a partir 

da inserção de um bebê, tornando-o um período de adaptações, e a forma com a qual a mulher 

lida com os fatores estressores característicos dessa fase será significativa para a apresentação 

ou não de sintomas indicadores da DPP.  

Tolentino et al. (2016) afirmam que os sintomas do referido quadro evoluem de forma 

similar à depressão sob outros contextos, mas com o diferencial de estar relacionada à 

maternidade em função da falta de vínculo afetivo com o seu bebê, e grande pressão em relação 

aos cuidados com o recém-nascido, o que também dificulta a interação entre ambos.  

Dessa forma, conforme o manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais da 

quinta edição, a depressão pós-parto enquadra-se no transtorno depressivo maior, levando em 

consideração a fase gestacional e as quatro semanas após o parto, e os sintomas acontecem com 

maior risco à medida em que a gravidez evolui de maneira não planejada/esperada (FRIZZO et 

al., 2019). 



 

 

Os autores Cardillo et al. (2016) ressaltam que corresponde a um quadro caracterizado 

pela anedonia ou humor deprimido durante duas semanas, no mínimo, apresentando dois a 

quatro sintomas dentre alteração do sono, peso, apetite, retardo psicomotor, agitação, 

sentimento de inutilidade, fadiga, sentimento de culpa, sendo frequente a ideação suicida.  

Além disso, Campos e Rodrigues (2015) pontuam que os indícios depressivos são 

identificados através da falta de energia para execução da sua rotina, cansaço intenso, alteração 

do humor, dificuldade em obter prazer no que antes era prazeroso, e falta de concentração. 

Oliveira et al (2019) similarmente identificam a depressão pós-parto pela figura de 

ausência ou desinteresse diante das atividades e também pela frequência do humor deprimido, 

atribuindo sintomas de negação, acarretando malefícios no pós-parto e na relação entre 

mãe/bebê.  

Poles et al. (2018) enfatizam sobre os transtornos mentais que afetam a mulher no ciclo 

gravídico-puerperal, sendo o principal a depressão, que acomete 10% no decorrer do período 

da gravidez e 13% após o parto nas mulheres de países com renda elevada. Em países que estão 

em desenvolvimento, suas taxas são mais elevadas, sendo 15,6% ao longo da gravidez, e 19,8% 

após o parto. Portanto, a depressão em países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento 

se estabelece como problema relevante.   

Diante disso, Cardillo et al. (2016) informam que os dados globais apresentam 

predominância de depressão durante o pós-parto e também no puerpério, variando entre 5,5% 

a 33,1% sem delimitação de idade, enquanto no Brasil os dados variam entre 12% a 37%. 

Relatou-se predominância da depressão na gravidez de 24,3% e no pós-parto de 10,8%, visto 

que as mães adolescentes, na depressão puerperal, variam entre 25-36% - uma estimativa maior 

que puérperas adultas e entre adolescentes fora do ciclo grávido-puerperal. 

A prevalência da depressão pós-parto em mães adolescentes ocorre principalmente em 

função das condições desfavoráveis. De acordo com Freitas et al (2016), os maiores destaques 

associados à aquisição e evolução da DPP são as condições desfavoráveis à gestação na 

adolescência, tais como desemprego e a falta de renumeração, baixa escolaridade, despreparo 

em função da falta de orientações e de um ambiente de apoio que ofereça suporte, além da falta 

de acesso à necessária condução de um diagnóstico profissional para investigar um quadro 

patológico para, a partir de então, serem tomadas as providências em relação ao tratamento. 

Há outros fatores que contribuem também com a aquisição e evolução da depressão pós-

parto, tais como histórico anterior de depressão, falta de educação sexual, falta do cônjuge 

exercendo a função de pai – variáveis consideradas de risco para a prevalência da DPP, e com 



 

 

isso a depressão pós-parto gera outras consequências na relação mãe/bebê, afetando a qualidade 

de vida de ambos. 

De acordo com Campos e Rodrigues (2015), tais consequências indicam o prejuízo na 

interação mãe-bebê, pois, as mães com DPP, quando comparadas às mães que não estão 

depressivas, estabelecem pouco contato físico com seu bebê, o que contribui com falta na 

validação do sentimento de positividade, e muitas vezes implica o desmame precoce.  

Além dos prejuízos no vínculo da mãe e bebê, a depressão pós-parto pode acarretar 

déficits na dinâmica familiar, na qualidade dos cuidados ofertados pela mãe, no 

desenvolvimento do recém-nascido e consequentemente esses aspectos interferem na qualidade 

de vida de ambos (CAMPOS E RODRIGUES, 2015). Por conseguinte, Cardillo et al. (2016) 

ressaltam que tais aspectos afetam o desenvolvimento do bebê trazendo consequências na idade 

escolar da criança e também na adolescência.   

Conforme Freitas et al. (2016), familiares e até mesmo profissionais da saúde 

subestimam a depressão pós-parto com particularidade do período puerpério, desconsiderando, 

assim, o sofrimento em relação ao quadro, analisando a situação de forma equivocada.  

Freitas et al. (2016) pontuam que para fins da autenticidade do diagnóstico sobre o 

desenvolvimento da depressão pós-parto, o instrumento mais empregado é o Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS) utilizado para assistência ao profissional que fará uma 

minuciosa avaliação clínica nas puérperas, e dessa forma trabalha o processo diagnóstico 

realizado por alguém qualificado para a questão, considerando a fase entre duas semanas a seis 

meses do pós-parto – período equivalente a maior aquisição e progressão dos sintomas. 

Além disso, Frizzo et al (2019) enfatizam a importância de reconhecer os aspectos que 

possam minimizar os fatores para o desencadeamento do estresse em função da gravidez no 

pós-puerpério, a fim de desenvolver estratégias capazes de reduzir as repercussões da 

sintomatologia psicológica em relação à depressão na mãe.  

Percebe-se assim que a adolescência é composta por fatores de risco em relação à 

depressão pós-parto, pois envolve o desenvolvimento biopsicossocial, no qual as mudanças 

podem promover riscos psiquiátricos no decorrer da gestação e pós-parto, e que, somados à 

instabilidade emocional própria do período puerperal, resultam em um contexto de alto risco 

para a evolução do quadro (CARDILLO et al., 2016).  

Nesse mesmo contexto, Cardillo et al (2016) destacam a importância dos estudos sobre 

a DPP nas mães adolescentes, pois diante das evidências apresentadas na literatura, identifica-

se a necessidade de levantamento das características sociodemográficas, comportamentais e de 

saúde mental, salientando a necessidade de fortalecer as ações de saúde para as mulheres, 



 

 

agregando qualidade de vida e um cuidado sobre elas, para prevenção e adequada intervenção 

diante do referido quadro. 

Portanto, considerando a pertinência do tema e sua relevância social por envolver 

aspectos fisiológicos e psicológicos que acometem esse público, a família e a sociedade como 

um todo, o presente estudo teve como objetivo compreender as questões relacionadas às causas 

e consequências da depressão pós-parto em mães adolescentes por meio de uma revisão 

integrativa, realizada entre 2021 e 2022. 

 

2) METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa realizado foi a revisão integrativa de literatura, com abordagem 

documental e bibliográfica. Trata-se de um método criterioso e de natureza ampla, visando 

identificar o conhecimento produzido sobre determinado assunto. Além disso, fornece 

informações sobre o tema pesquisado, direcionando para a definição de conceitos (ERCOLE; 

MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Como forma de coleta de dados para este estudo, foram utilizados os indexadores, BVS 

Saúde, Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO) e Pepsic. Para a busca dos artigos, as 

palavras-chaves empregadas foram: depressão pós-parto, puerpério, mães, adolescentes. Os 

critérios de inclusão foram artigos acadêmicos todos em língua portuguesa, encontrados online 

e gratuitamente entre o intervalo de 2013 a 2022. Os critérios de exclusão foram artigos em 

língua estrangeira, sendo disponíveis em outros indexadores, não disponibilizados 

gratuitamente e fora do período pré-estabelecido. 

Os dados foram coletados por meio dos artigos selecionados a partir da leitura na 

íntegra, e considerando os critérios estabelecidos de inclusão e exclusão. O tratamento e análise 

dos dados foram realizados por meio textual dentro da revisão integrativa.  

 

3) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram consultados livros, artigos e periódicos 

científicos online. Um dado importante foi a grande quantidade de materiais encontrados 

diretamente relacionados à temática em questão com produção em áreas variadas, incluindo 

psicologia, medicina e enfermagem. Esse dado aponta a preocupação em relação aos diversos 

aspectos da depressão pós-parto, desde os psicológicos até físicos e sociais. Durante a pesquisa 



 

 

foram lidos 50 (cinquenta) artigos na íntegra, destes 40 (quarenta) foram excluídos por não se 

adequarem aos critérios de inclusão. Com isso 10 (dez) artigos foram filtrados e utilizados para 

a coleta e análise de dados. 

O quadro a seguir traz as características dos estudos publicados sobre o assunto: 

 

Quadro 1- Identificação (ID) dos artigos incluídos na revisão sistemática e integrativa segundo autores, ano e 

título. 

 Procedên

cia 

 

Título do artigo  Autores Periódico 

(vol, no pág, 

ano) 

Considerações / 

Temática 

1 Scielo Influência da chegada 

do bebê na relação 

conjugal no contexto 

de depressão pós-

parto: perspectiva 

materna. 

Pedrotti, 

Bruna 

Gabriella; 
Frizzo, Giana 

Bitencourt. 

Pensando 

fam. [online]. 

2019, vol.23, 
n.1 

conjugalidade; relações 

conjugais; depressão 

pós-parto; 
parentalidade. 

2 Scielo Sintomas depressivos e 

fatores associados em 

puérperas de um 

hospital-escola em 

Cuiabá/MT 

Almeida, 
Alessandra 

Messias de; 

Ribeiro, 
Rosangela 

Kátia Sanches 

Mazzorana 

 São Paulo, v. 
28, n. 2, p. 21-

26, dez.  2020 

Depressão pós-parto, 
Avaliação Psicológica, 

PQH-9 

3 Scielo  A depressão pós-parto 

em mulheres que 

sobreviveram à 

morbidade materna 

grave. 

Silveira, 
Mônica Silva 

et al. 

Cadernos 
Saúde Coletiva 

[online]. 2018, 

v. 26, n. 4 

morbidade; near miss; 
saúde materna; 

depressão; depressão 

pós-parto 

4 BVS 

saúde 
Detecção precoce da 

depressão pós-parto na 

atenção básica. 

Teixeira MG, 

Carvalho 

CMS, 
Magalhães 

JM, Veras 

JMMF, 
Amorim 

FCM, 

Jacobina PKF 

 J. nurs. health. 

2021;11(2):e2

111217569 

Depressão; Período 

pós-parto; Atenção 

primária à saúde. 

5 BVS 
saúde 

Transtorno mental no 

puerpério: riscos e 

mecanismos de 

enfrentamento para a 

promoção da saúde 

Maciel, 
Luciana 

Pessoa; Costa, 

Jackline 
Carvalho 

Carneiro; 

Campos, 
GescianneMy

chelle 

Benigno; 

Santos, Nadja 
Maria dos; 

Melo, Rosana 

Rev. pesqui. 

cuid. fundam. 

(Online) ; 

11(4): 1096-
1102, jul.-set. 

2019. 

Puerpério, Transtornos 
mentais, Promoção da 

saúde. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)


 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2022) 

 

De acordo com Poles (2018) a depressão pós-parto é uma condição que afeta 10% a 

15% das mulheres no pós-parto. Esse quadro tem seu início em algum momento durante o 

primeiro dia do pós-parto, havendo maior incidência entre a quarta e oitava semana após o parto. 

Pedrotti (2019) retrata que geralmente se manifesta por um conjunto de sintomas como 

irritabilidade, choro frequente, sentimentos de desamparo e desesperança, falta de energia e 

motivação, desinteresse sexual, transtornos alimentares e do sono, ansiedade, sentimentos de 

incapacidade de lidar com novas solicitações. 

Um dado sobre a alta prevalência da DPP foi apontado em um estudo de Andrade 

Alves de; 

Diniz, Lucyo 

Flávio 
Bezerra. 

6 Scielo Escala de Depressão, 

Ansiedade e Estresse: 

Martins, B. G. 

et al. 

Propriedades 

psicométricas 
e prevalência 

das 

afetividades, 

2019. 

Depressão; Ansiedade; 

Estresse;  

7 Scielo Depressão entre 

puérperas: prevalência 

e fatores associados. 

Hartmann, 

Juliana Mano, 

Mendoza-
Sassi, Raul 

Andrés e Cesa

r, Juraci 

Almeida 

Cadernos de 

Saúde Pública 

[online]. 2017, 
v. 33, n. 9  

Depressão; Período 

Pós-parto; 

Diagnóstico; Apoio 
Social 

8 Scielo Sintomas depressivos 

maternos no puerpério 

imediato: fatores 

associados. 

Poles, Marcela 

Muzel et al 

Acta Paulista 

de 

Enfermagem 
[online]. 2018, 

v. 31, n. 4  

Período pós-parto; 

Sintomas depressivos; 

Epidemiologia 
analítica, Fatores risco. 

9 Scielo Fatores de Risco e 

Proteção Associados à 

Depressão 

Pós-Parto no Pré-Natal 

Psicológico. 

Arrais, 

Alessandra da 
Rocha, 

Araujo, 

Tereza 
Cristina 

Cavalcanti 

Ferreira 

de e Schiavo, 
Rafaela de 

Almeida 

 Psicologia: 

Ciência e 
Profissão 

[online]. 2018, 

v. 38, n. 4 

Depressão Pós-parto, 

Fatores de Risco, 
Fatores de Proteção, 

Prevenção, Pré-natal. 

10 Pepsic Fatores associados á 

Depressão Pós-Parto 

em mulheres em 

situações de 

vulnerabilidades 

social. 

Andrade, 

André Luiz 
Monezi et al. 

São Paulo, v. 

28, n. 2, p. 

21-

26, dez.2020 

Depressão pós-parto; 

Mulheres; 
Vulnerabilidades 

Social. 



 

 

(2017) realizado no Brasil sobre “Depressão Pós-Parto: Conhecimento sobre os sinais de 

sintomas em puérperas” no qual destacou que 19,1% das mulheres gestantes foram atingidas 

pelo quadro psicopatológico que dificulta amplamente a interação mãe-bebê após o nascimento 

do filho. 

Além disso, a ocorrência dessa doença impacta nos relacionamentos familiares, seja no 

bebê, na mulher, ou na família em geral, e pode estar associada com o vínculo entre pai-filho e 

mãe-filho. Sendo assim, existe uma  preocupação entre pesquisadores, psiquiatras e terapeutas 

na procura por meios que possam ajudar no tratamento dos sintomas da depressão pós-parto, 

minimizando assim seu efeito nas famílias e indivíduos (ARRAIS, 2018). 

As pesquisas realizadas por Poles (2018) e Arrais (2018) trouxeram confirmações de 

que a DPP tem interferência no desenvolvimento do bebê, podendo trazer consequências 

gravíssimas para a criança em diversas áreas do desenvolvimento, afetando significativamente 

na formação do vínculo mãe-bebê, no desenvolvimento neurológico, linguístico, 

socioemocional e cognitivo. Uma mãe deprimida se mostrará dispersa ou irritada e, muitas 

vezes, poderá ter dificuldade em descobrir quando o choro do bebê é sinal de dor, fome ou sono. 

Portanto, nesse caso a comunicação entre ambos estará comprometida e, consequentemente, a 

interação mãe-bebê poderá ficar prejudicada.  

Silvera (2018) menciona que outro fator que contribui para episódios depressivos é a 

idade materna, levando em conta que a depressão pós-parto é mais alta em adolescentes devido 

aos enfrentamentos na fase de desenvolvimento do bebê, pois na adolescência ocorrem 

mudanças metabólicas, hormonais e fisiológicas e a gravidez eleva esses fatores, além dos 

riscos obstétricos e psicológicos.      

Destacam-se também mães com baixo nível escolar, que residem sozinhas e sem um 

companheiro para prestar apoio, multigestas que já fizeram ou fazem consumo de álcool e/ou 

cigarro, que sofreram alguma crise de estresse excessivo, ou já possuem antecedentes 

depressivos ou familiar que já apresentou depressão (ALMEIDA et al, 2020). 

Outro dado apontado por Almeida et al. (2020) e Rodrigues (2011) corresponde ao alto 

grau de exigência imposto pela sociedade ou pela própria mãe a si mesma, em relação ao 

exercício perfeito do papel de mãe, o que também pode levar ao desenvolvimento de quadros 

relativos à ansiedade e depressão pós-parto. Pode-se dizer que a maternidade é um conceito 

socialmente construído, mas que acaba por ser confundido com a capacidade da mulher de gerar 

e amamentar os filhos. 

De acordo com essa construção, é possível compreender que exercer a maternidade é 

algo inato e automático à mulher, enquanto o homem precisa aprender a exercer a paternidade. 



 

 

Assim, tanto a maternidade quanto a paternidade são representações de construções sociais que 

se diferenciarão a depender da cultura (MARTINS, et al. 2019). 

Assim, a DPP nas adolescentes é mais frequente, pois nessa fase existe um despreparo 

das mães em lidar com suas emoções e os cuidados exigidos após o nascimento do bebê, 

levando-as a desempenhar novos papéis, e se adaptar a essa nova fase da vida, que muitas vezes 

não é aquela tão sonhada e fantasiada durante a gestação. Todas essas mudanças podem 

desencadear um quadro de depressão pós-parto (MACIEL, et al. 2019). 

Para Arrais (2018) não existe uma única causa conhecida para depressão pós-parto. Ela 

pode estar associada a fatores físicos, emocionais, estilo e qualidade de vida, além de ter ligação, 

também, com histórico de outros problemas e transtornos mentais, além do enorme 

desequilíbrio de hormônios em decorrência do término da gravidez. 

A avaliação precoce da DPP destaca a realização de intervenções multidisciplinares, 

com o objetivo central de apoiar o binômio mãe-bebê. Acredita-se que atuação preventiva das 

equipes multidisciplinares nesse período possa proporcionar à futura mãe, apoio e suporte 

necessário para enfrentamento dos eventuais episódios de depressão. Assim, as formas de 

sofrimento mental puerperal devem ser diagnosticadas e assistidas precocemente, a fim de 

auxiliar numa relação mãe-bebê satisfatória no âmbito familiar, social, físico e psicológico. 

O que se pode acrescentar para que se observe uma melhoria contínua no tratamento de 

problemas que envolvam a depressão pós-parto, é instruir e treinar todos os profissionais. Nesse 

sentido, insere-se a educação permanente desses profissionais, como uma estratégia de reflexão 

orientada para a transformação do processo de trabalho que envolva as necessidades de 

aprendizagem específicas da realidade de cada equipe de trabalho. (TEIXEIRA, 2021). 

Dessa maneira, é possível trabalhar adequadamente os diferentes problemas e contextos 

aos quais cada mulher estará envolvida. É um dos trabalhos mais delicados e cruciais no 

tratamento. Os detalhes que permeiam uma situação problema pode exigir não apenas assuntos 

de saúde pública, mas de assistência social, jurídica ou até mesmo de segurança pública. 

(HARTMANN, SASSI E CESAR 2017). 

 

4) CONCLUSÃO  

A depressão pós-parto é acometida por diversas causas, e este estudo evidencia sua 

complexidade diante dos diversos resultados encontrados acerca da prevalência do quadro em 

mães adolescentes. 



 

 

Foram encontrados em maior destaque os fatores de risco para DPP relacionados à 

gestação nessa fase como a falta de apoio, mulheres vítimas de violência, baixa renda e 

depressão prévia, sendo alguns desses fatores considerados como evitáveis por meio de 

articulações de políticas públicas preventivas, pois acredita-se que a atuação preventiva das 

equipes multidisciplinares nesse período possa proporcionar à futura mãe apoio e suporte 

necessários para enfrentamento dos eventuais episódios de depressão. As formas de sofrimento 

mental puerperal devem ser diagnosticadas e assistidas precocemente, para a realização de 

intervenções multidisciplinares, com o objetivo central de apoiar o binômio mãe-bebê.  

Frente a isso, os resultados apontam para a importância de se considerar a gestação e o 

puerpério na adolescência como momentos críticos para a mãe e para o desenvolvimento da 

criança, merecendo atenção especial pela família e profissionais de saúde. A atuação preventiva 

com as mães durante a gravidez e pós-parto proporciona apoio para enfrentar os eventuais 

episódios da depressão. Espera-se que esses resultados possam preencher algumas lacunas na 

respectiva área e sensibilizar os profissionais quanto à seriedade das repercussões relacionadas 

à DPP. 

Portanto, destaca-se a importância da disseminação, entre o público leigo e 

especializado, sobre o que realmente é a depressão pós-parto e a existência de alternativas de 

tratamento, e, dessa forma, tornar possível a desconstrução de mitos que aumentam o 

sofrimento das pacientes e dificultam pedidos de ajuda. 
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