Archives of Health, Curitiba, v.3, n.2, p.81-87, special edition, mar., 2022. ISSN 2675-4711

A incidência dos sintomas de depressão pós-parto durante a pandemia de COVID-19
The incidence of postpartum depression symptoms during the COVID-19 pandemic
DOI: 10.46919/archv3n2espec-005
Recebimento dos originais: 31/01/2022
Aceitação para publicação: 28/02/2022

Sara Duarte Gutierrez
Discente do Programa de Graduação em Medicina da Universidade Católica de Brasília
Instituição: Universidade Católica de Brasília
Endereço: QS 7 LOTE 1 - Taguatinga, Brasília - DF, CEP: 71966-700
E-mail: saguty@gmail.com
Juliana Penso da Silveira
Discente do Programa de Graduação em Medicina da Universidade Católica de Brasília
Instituição: Universidade Católica de Brasília
Endereço: QS 7 LOTE 1 - Taguatinga, Brasília - DF, CEP: 71966-700
E-mail: julianapenso@gmail.com
Andressa Bessa Santos
Discente do Programa de Graduação em Medicina da Universidade Católica de Brasília
Instituição: Universidade Católica de Brasília
Endereço: QS 7 LOTE 1 - Taguatinga, Brasília - DF, CEP: 71966-700
E-mail: aandressabessa@hotmail.com
Asaph Lucas Cunha Ribeiro
Discente do Programa de Graduação em Medicina da Universidade Católica de Brasília
Instituição: Universidade Católica de Brasília
Endereço: QS 7 LOTE 1 - Taguatinga, Brasília - DF, CEP:71966-700
E-mail: asaph96@gmail.com
Daniele Oliveira Ferreira da Silva
Docente do programa de Graduação em Medicina da Universidade Católica de Brasília
Instituição: Universidade Católica de Brasília
Endereço: QS 7 LOTE 1 - Taguatinga, Brasília - DF, CEP: 71966-700
E-mail: daniofs@gmail.com
RESUMO
A vulnerabilidade física e psíquica durante o período gravídico-puerperal (PGP) pode predispor a mulher
ao adoecimento psíquico. Nesse contexto, esse trabalho objetivou revisar a literatura com a finalidade de
verificar o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental de puérperas, com enfoque na incidência
de sintomas de depressão pós parto. Em 7 dos 8 estudos selecionados pela metodologia empregada,
verificou-se aumento da incidência de sintomas depressivos no PGP após início da pandemia. Um dos
estudos encontrou diminuição dos sintomas depressivos no PGP. A diminuição da rede de apoio e o menor
contato com profissionais de saúde foram apontados como fatores responsáveis pela piora na saúde mental
das puérperas.
Palavras-chave: puerpério, saúde mental, sars-cov-2.
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ABSTRACT
Physical and psychic vulnerability during pregnancy and postpartum period (PGP) can predispose women
to psychic illness. In this context, this study aimed to review the literature with the purpose of verifying the
impact of the pandemic of COVID-19 on the mental health of postpartum women, focusing on the incidence
of postpartum depression symptoms. In 7 of the 8 studies selected by the methodology employed, there was
an increase in the incidence of depressive symptoms in PGP after the pandemic began. One of the studies
found decreased depressive symptoms in PGP. The decrease in the support network and less contact with
health professionals were pointed out as factors responsible for the worsening in the mental health of
puerperae.
Keywords: puerperium, mental health, sars-cov-2.

1 INTRODUÇÃO
O período gravídico-puerperal (PGP) é um momento de vulnerabilidade física e psíquica pelas
modificações intrínsecas vivenciadas pela puérpera. Algumas delas, como alterações hormonais,
modificações corporais, início da amamentação, privação de sono, reorganização familiar e cotidiana,
influenciam diretamente em como essa mulher lidará com as novas demandas advindas de seu bebê, de sua
casa, de seus familiares, de suas atividades laborais e, sobretudo, de suas próprias demandas, configurando
um cenário de incertezas em múltiplos âmbitos, por tudo isso, é também considerado um período de maior
suscetibilidade ao início ou à recaída de doenças mentais (YAN et al., 2020; GOYA et al., 2021).
Clinicamente, a depressão pós-parto (DPP) é avaliada a partir da quinta edição do Manual de
Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-V, 2013). De acordo com os critérios deste
documento, o diagnóstico é feito pela apresentação obrigatória de humor depressivo associado a pelo menos
quatro sintomas acessórios, dentre eles, insônia ou sono excessivo, alteração no peso ou apetite, fadiga ou
agitação psicomotora, sentimento de culpa ou desvalia, labilidade de humor, ambivalência sobre o bebê ou
ideação suicida, com duração de duas semanas, até quatro semanas pós-parto.
Já a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburg (EPDS) consiste em um instrumento de
autoavaliação composto por 10 itens referentes aos sintomas depressivos frequentemente observados no
puerpério. É um instrumento validado e é empregado frequentemente em pesquisas clínicas para rastreio
de sintomas de DPP (CHORWE-SUNGAN et al., 2017).
Diante da associação de contextos vivenciados pelas puérperas durante uma pandemia, o objetivo
dessa revisão foi investigar o impacto da pandemia vigente de COVID-19 na saúde mental de puérperas,
com enfoque na incidência dos sintomas de DPP nesse período.
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2 METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica dos estudos primários que investigaram o impacto da
pandemia de SARS-COV-2 na saúde mental de puérperas, com enfoque na influência sobre a incidência de
sintomas de DPP nas bases de dados eletrônicas PubMed e Scielo. As palavras-chave e operadores
booleanos empregados para a busca foram: ("puerperium" OR "postpartum") AND ("COVID-19" OR "New
coronavirus disease 2019" OR "disease 2019-nCoV" OR "SARS-CoV-2") AND ("mental health" OR
"depression").
Foram incluídos estudos clínicos que: (i) contivessem as palavras-chave no título e no resumo; (ii)
fossem de acesso gratuito. A busca retornou 70 artigos. Foram excluídos: (i) cartas ao leitor, relatos de caso,
resumos e revisões; (ii) trabalhos sobre pré-natal, parto, prematuridade e amamentação; (iii) população
estudada de adolescentes e crianças; (iv) abordagens sobre ansiedade, transtorno de personalidade e psicose
puerperal; (v) trabalhos repetidos. A Figura 1 apresenta o fluxograma de seleção de artigos.

Figura 1: Fluxograma das etapas de seleção dos artigos revisados.

Fonte: os autores, 2022.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um estudo caso-controle (ZANARDO et al., 2020), italiano, acompanhou 192 puérperas avaliadas
pela EPDS. O grupo controle, cujo parto ocorreu em 2019, obteve escores significativamente menores do
que o grupo COVID-19 (8.5 ± 4.6 vs 6.34 ± 4.1; P<0.001), cujo parto ocorreu durante a quarentena. A
preocupação com o risco de infecção pelo COVID-19 e as medidas de isolamento foram responsáveis pelo
aumento de sintomas de DPP.
Outro estudo de corte transversal (SPINOLA et al., 2020), italiano, entrevistou 243 mães de crianças
de até um ano via Google Forms entre maio e junho de 2020. A EPDS foi incluída no formulário e 44%
das mulheres atingiram pontuação maior que 12 (considerado indicativo de DPP). Além de questões
específicas relacionadas ao isolamento imposto pela pandemia, fatores pessoais como histórico de aborto
prévio foram apontados como fatores de risco.
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Um outro estudo (MYERS et al., 2021) observacional, realizado com 162 mulheres em Londres
usando a EPDS encontrou uma taxa de sintomas depressivos de 47,5% de DPP durante a pandemia versus
23% para o período pré-pandemia. Encontrar pessoas presencial ou virtualmente foi associado a um menor
risco de DPP na população pesquisada.
Liang et al. (2020) realizou um estudo observacional, na China, entrevistando 864 mulheres de 6 a
12 semanas pós-parto, utilizando a EPDS, e encontrou prevalência de 30% para escores associados à DDP.
No estudo em questão, ser migrante e ter uma rede social de apoio reduzida foram aspectos associados ao
maior risco de sintomas depressivos entre puérperas.
Um estudo observacional realizado na Turquia (OSKOVI-KAPLAN et al., 2021), entrevistou 223
mulheres 48 horas após o parto, também empregando a EPDS, e encontrou 14,7% de mulheres com escore
aumentado na EPDS, comparado a 7,8% no período pré-pandemia. Os autores não encontraram correlação
entre o aumento do escore com nível de instrução, possuir trabalho remunerado ou paridade.
O estudo de corte transversal de An et al. (2021) aplicou a EPDS em 209 puérperas, escolhidas por
conveniência entre maio e julho de 2020. Os autores encontraram 56,9% de sintomas associados à DPP ao
considerar pontuação maior que 10. Abortamento prévio, faixa etária entre 25 e 34 anos e níveis de estresse
elevados foram associados a escores mais altos.
McFarland et al. (2021) analisaram as estatísticas oficiais sobre os nascidos vivos disponíveis em
Nova Jersey, EUA, para realizar um estudo populacional sobre a incidência de DPP. Todas as mulheres
cujos partos ocorreram em ambiente hospitalar no Estado responderam ao questionário EPDS antes da alta.
O estudo comparou a presença de sintomas depressivos em 2019 com os meses de março e de abril de 2020.
Foi encontrada maior incidência de sintomas depressivos nas mulheres cujo parto ocorreu em março, mas
não em abril de 2020. Os autores elaboraram a hipótese de que as mulheres que deram à luz em abril se
planejaram mais sobre a questão da pandemia, quando comparadas com aquelas cujos bebês nasceram em
março.
Um estudo de Coorte (PARIENTE et al., 2020) israelense, recrutou 223 mulheres cujo parto foi
realizado durante o período de quarentena. As puérperas também foram avaliadas pela EPDS e seus escores
foram comparados com um grupo avaliado antes da pandemia. Na população estudada, o risco de DPP foi
significativamente menor. A associação permaneceu a mesma ao serem avaliados subgrupos considerando
idade, etnia, estado civil e desfechos negativos relacionados à gestação. Como justificativa para o resultado
encontrado, os autores alegam que as mulheres passaram menos tempo no hospital após o parto, em função
de uma autorização especial concedida durante a pandemia, e que as famílias permaneceram mais unidas,
com convívio ampliado durante a pandemia, tendo em vista que os membros da família não se ausentaram
para comparecer ao trabalho ou a outras atividades em decorrência do lockdown. Diferenças culturais e
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religiosas podem justificar o resultado discrepante encontrado nesse estudo. A Tabela 1 apresenta as
características dos estudos selecionados.

Tabela 1: Características dos estudos selecionados.

Fonte: os autores, 2022.

Do ponto de vista evolutivo, não é surpreendente que o apoio social seja importante para a saúde
mental da puérpera, pois, como espécie, vivemos num contexto de cuidado cooperativo com a prole. A
presença de outros cuidadores, além da mãe, está associada ao bem estar do binômio mãe-bebê (LIANG et
al., 2020; OSKOVI-KAPLAN et al., 2021),
Entretanto, com a pandemia, as medidas de isolamento social propiciaram a perda da rede de apoio
e a piora da percepção de suporte social, com consequente aumento de queixas psíquicas (MYERS et al.,
2021). Ainda, a ausência de acompanhante no momento do parto e a falta de orientação profissional
presencial sobre amamentação foram apontadas, pelas próprias puérperas, em alguns dos estudos
analisados, como fatores agravantes de condições psíquicas patológicas pré-existentes e, até mesmo, de
gatilhos para novos diagnósticos no puerpério (LIANG et al., 2020; OSKOVI-KAPLAN et al., 2021; AN
et al., 2021).
Além das vulnerabilidades específicas, medo de infecção e morte, incertezas quanto à economia, à
perda de cargos laborais e à vacinação, são fatores considerados ameaçadores à psique das puérperas
(SPINOLA et al., 2020; OSKOVI-KAPLAN et al., 2021; AN et al., 2021).
Historicamente, a epidemia de SARS-COV-1, em 2003, também foi responsável pelo aumento das
taxas de acometimentos psíquicos em puérperas. Todavia, apesar de se conhecer uma relação direta entre
surtos repentinos, como ocorreu com a evolução da pandemia de SARS-COV-2, e desequilíbrios
emocionais, não houve suporte suficiente a essa população para amenizar o quadro atual (PARIENTE et
al., 2020).

4 CONCLUSÃO
Com a pandemia, as medidas restritivas de isolamento social e a necessidade de novos hábitos de
vida geraram um cenário de incertezas, além de afastar a puérpera dos familiares, que seriam parte da sua
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rede de apoio durante o pós-parto, do contato presencial com profissionais de saúde e das atividades de
lazer e autocuidado materno. Diante disso, o aumento de queixas psíquicas foi significativamente observado
na população geral e, sobretudo, na população de puérperas, como um efeito de somação às mudanças
esperadas para o PGP. Assim, é imprescindível fornecer uma melhor assistência a essa população em caso
de novos surtos ou necessidade de medidas futuras de isolamento por quaisquer outros motivos.
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