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Introdução: Desde a antiguidade encontram-se casos de depressão, cerca de 400 a.c,
Hipócrates usava o termo melancolia para esse distúrbio. A palavra depressão
começou a ser usada em inglês para identificar o desânimo, mas entrou em uso em
meados do século XIX. Depressão é um transtorno recorrente de episódios que tem
duração de meses ou anos, podendo vir a atingir pessoas de ambos os sexos em todas
as faixas etárias, tendo como risco maior entre as mulheres, inclusive no período
pós-parto devido o nascimento de um bebê, evidenciando perturbações emocionais ou
disfunção cognitiva. Sendo necessários estudos sobre o perspectivo assunto, dando
ênfase na experiência materna para conhecer o senso comum da vivência materna
mediada pelo adoecimento psíquico. A depressão pós-parto é uma patologia derivada
de fatores relacionados ao sofrimento biopsicossocial, muitas vezes não controlada,
atuando de forma implacável ao seu surgimento, estando ligadas ao aparecimento
dessa patologia: gravidez indesejada; pouca idade da mãe; parceiro desempregado;
antecedentes psiquiátricos, entre outros. No período puerperal acontecem várias
transformações no consciente e inconsciente da mulher, onde ocorre muita ansiedade,
uma delas é o sentimento de perda do bebê que antes era só dela e agora também é do
pai.
O surgimento do quadro depressivo aparece de forma cautelosa, em sua maioria, nas
duas primeiras semanas após o parto. Os sintomas que evidenciam depressão pós-parto
são anorexia, choro fácil, abatimento, tristeza, distúrbios do sono, pesadelos, entre
outros. O tratamento da depressão puerperal baseia-se em fármacos e na psicoterapia, e
em casos extremamente graves é indicado a eletroconvulsoterapia, este tratamento é
usado em depressões de outras fases da vida.
A equipe de enfermagem deve devolver ações preventivas na rede pública voltada a
saúde da gestante/puérpera, estimulando a compreensão da mulher e do seu
companheiro em relação às fases do puérperio. 
 Objetivo: Verificar as ações de enfermagem desenvolvidas para a prevenção da
depressão pós-parto nas Unidades de Saúde de um Município do Vale do Aço,
identificar os possíveis motivos que desencadeiam a depressão pós-parto e verificar
qual é a atuação do enfermeiro na prevenção da depressão pós-parto. Conclusão: Os
fatores de risco relacionados à depressão no puérperio são: idade inferior a 16 anos;
história de transtornos psiquiátricos prévios; eventos estressantes nos últimos 12
meses, como conflitos conjugais, estar desempregada e apresentar pouco suporte
social, entre vários outros fatores.
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