
O QUE É  
A DEPRESSÃO  
PÓS-PARTO?



Cerca de 10% das mulheres grávidas e de 13% das 
que acabaram de dar à luz possuem algum distúrbio 
mental. A depressão é o mais comum deles e os 
sintomas podem durar até meses do nascimento do 
bebê. Continue a leitura para saber como a depressão 
pós-parto pode afetar a mãe e até o relacionamento 
com o recém-nascido.

O QUE É A DEPRESSÃO  
PÓS-PARTO?



SINTOMAS DA  
DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Os sinais e sintomas da depressão pós-parto 
podem variar de mulher para mulher. Por isto, só 
um médico pode diagnosticar o problema e indicar, 
dependendo do quadro, o melhor tratamento para o 
caso. Os mais comuns são:

 n Tristeza;

 n Vontade de chorar sem motivo aparente;

 n Ansiedade;

 n Mudanças de humor;

 n Problemas de concentração;

 n Mudança no apetite;

 n Mudanças na frequência de sono;

 n Perda de interesse em atividades que costumava 
aproveitar;

 n Dores de cabeça e estômago;

 n Dificuldade de se conectar emocionalmente 
com o bebê;

 n Questionamentos frequentes da capacidade de 
cuidar do bebê.

Se um ou mais destes sintomas começaram com o 
nascimento do seu bebê, não significa que você está 
com depressão pós-parto necessariamente. Mas, 
você deve procurar o médico para ele identificar 
qual é a causa.



Dicas para a saúde mental

Gerar uma nova vida é algo extraordinário, mas, 
não é nada fácil. Há uma série de preocupações 
e cobranças que vem junto com a maternidade e 
é muito fácil se desestabilizar com tudo isso. Veja, 
abaixo, algumas dicas para diminuir o estresse e 
reduzir os sintomas da depressão pós-parto.

 n Tire um tempo para você - pode parecer difícil em 
meio às fraldas, amamentação e de outros cuidados 
com o bebê. Porém, é muito importante dividir estas tarefas 
com o seu companheiro ou com alguma pessoa próxima 
que possa apoiá-la nesta fase para conseguir ter um tempo  
só seu.



 n Pratique exercícios físicos - pode parecer impossível 
de encaixar na rotina, mas uma boa caminhada com o 
bebê no carrinho já ajuda. Também é possível praticar 
alguns exercícios dentro de casa, como ioga e ginástica 
se você não conseguir ir para a academia.

 n Tenha uma dieta saudável – alimentos saudáveis 
e balanceados podem fazer você se sentir melhor e 
fornecer a energia e todos os nutrientes que você o seu 
bebê precisavam na fase de amamentação.

 n Evite o isolamento social - conversar com as pessoas 
próximas sobre as experiências de ser mãe auxilia a 
diminuir alguns dos sintomas da depressão pós-parto.



Referências
1. http://www.apa.org/pi/women/resources/reports/postpartum-depression.

aspx - acessado em 17/04/2018

2. https://www.healthline.com/health/depression/how-to-deal-with-
postpartum-depression#stay-connected - acessado em 17/04/2018

3. https://www.nimh.nih.gov/health/publications/postpartum-depression-
facts/index.shtml - acessado em 17/04/2018

4. http://www.who.int/mental_health/maternal-child/maternal_mental_health/
en/ - 17/04/2018



O Programa Mais Pfizer leva a saúde mais próxima do 
paciente, facilitando o acesso e incentivando a adesão 

ao tratamento prescrito pelos médicos. Além disso, 
oferece dicas e informações para uma vida cada vez 

mais saudável.

www.maispfizer.com.br


