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UMA SITUAÇÃO PREOCUPANTE

1 EM CADA 5 MULHERES

Estima-se que 1 em cada 5 mulheres venha a sofrer
com alguma alteração do humor e/ou da ansiedade
no período perinatal, aquele que vai desde a conceção
até ao primeiro ano após o parto.
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QUANDO HÁ
ABUSOS E MAUS TRATOS

RISCO ACRESCIDO DE OCORRÊNCIA DE DOENÇA MENTAL PERINATAL

É descrito na literatura que uma experiência negativa de gravidez e parto pode estar associada
a um potencial quadro de psicopatologia no pós-parto, sobretudo de depressão e stress pós-
traumático. Infelizmente, a investigação atual sugere que muitas formas de abuso que ocorrem
durante a gravidez e o parto, que potencializam uma experiência negativa de parto e trazem
consequências para a saúde mental no contexto perinatal, são normalizadas.
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DEPRESSÃO
PÓS-PARTO
Estima-se que cerca de 20% das mulheres venha a desenvolver
uma depressão no pós-parto e, atualmente, sabe-se que,
mediante determinados fatores de risco presentes,
como violência obstétrica, esta estimativa possa aumentar
em larga escala.
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QUANDO HÁ
ANTECEDENTES
DE DOENÇA MENTAL
No caso das mulheres com antecedentes de doença mental,
como a ansiedade e a depressão - qualquer tipo - a estimativa
de ocorrência de problemas e saúde mental no período
perinatal eleva-se até aos 50%. 
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INVESTIGAÇÃO IRLANDESA SOBRE MORTE
E MORBILIDADE MATERNA 2015-17

O suicídio materno é a segunda
maior causa de mortes maternas
diretas ocorridas durante ou até
42 dias após o fim da gravidez
e continua a ser a principal causa
de mortes diretas ocorridas
até um ano após o fim da gravidez.



PERANTE ESTES DADOS, ASSIM COMO PERANTE
O PROBLEMA IGUALMENTE CONHECIDO
DA SUBDIAGNOSTICAÇÃO DOS PROBLEMAS
DE SAÚDE MENTAL PERINATAL (75%), DEIXAMOS
ALGUMAS RECOMENDAÇÕES.

AS NOSSAS
RECOMENDAÇÕES



RECOMENDAMOS
Nas consultas de vigilância da gravidez e de controle no pós-
parto, implementação de indicadores para avaliação do estado
de saúde mental da pessoa grávida. 

INDICADORES PARA AVALIAÇÃO

Categorização em baixo, médio ou elevado risco de
desenvolvimento de problemas de saúde mental perinatal,
consoante avaliação anterior.

CATEGORIZAÇÃO POR NÍVEL DE RISCO

No caso de categorização como de elevado risco,
encaminhamento, juntamente com a família, para apoio
especializado, com programas de sensibilização, capacitação
e promoção do autocuidado. Acesso a apoio especializado
para qualquer mulher que venha a desenvolver
sintomatologia psicopatológica no período perinatal,
independentemente do nível de risco em que foi avaliada.

ENCAMINHAMENTO PARA APOIO
ESPECIALIZADO
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RECOMENDAMOS
Disponibilização de ajuda especializada em saúde mental
perinatal em todos os concelhos do país (pelo menos um
serviço por concelho). Atenção especial às famílias que
sofreram perdas gestacionais ou IMG.

AJUDA ESPECIALIZADA EM CADA CONCELHO

Para sinalização e acompanhamento de problemas de saúde
mental perinatal, recorrer à contratação de enfermeiras/os
especialistas em saúde mental e em saúde materna. Formar
equipas com psicólogos e psiquiatras.

INTEGRAÇÃO DE ESPECIALISTAS NO SNS

Apesar de consagrado na lei, o direito a acompanhante
continua por cumprir em muitos serviços, expondo
desnecessariamente a pessoa grávida, parturiente ou em pós-
parto a sentimentos de solidão, angústia e desamparo,
potenciadores do desenvolvimento de psicopatologia.

CUMPRIMENTO UNIVERSAL E RIGOROSO
DO DIREITO A ACOMPANHANTE
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RECOMENDAMOS
Garantir que a saúde mental perinatal, a literacia
e a capacitação para o autocuidado nesta área têm ênfase
nos cursos de preparação para o nascimento, abrangendo
tanto as pessoas grávidas como as suas famílias.

INCLUSÃO NOS CURSOS DE PREPARAÇÃO
PARA O PARTO

Todas as famílias, sem exceção, deveriam ter direito a cuidados
domiciliares no pós-parto, à semelhança do que sucede, com
bons resultados, noutros países.

GENERALIZAÇÃO DA(S) VISITA(S)
DOMICILIÁRIA(S) NO PÓS-PARTO

A mulher que desenvolve psicose pós-parto não pode ser
cuidada da mesma forma que qualquer outra pessoa com
psicose. Os cuidados prestados precisam ter em conta
as necessidades particulares desta fase.

REFORMULAÇÃO DOS CUIDADOS
NA PSICOSE PÓS-PARTO
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RECOMENDAMOS
Tal como nas consultas de acompanhamento da gravidez,
integrar indicadores de avaliação e despiste de problemas
de saúde mental perinatal, nomeadamente depressão e stress
pós-traumático, na consulta do puerpério.

DESPISTE NA CONSULTA DO PUERPÉRIO

Estudos regulares específicos sobre o estado da saúde mental
perinatal em Portugal são indispensáveis para uma atuação
adequada nesta área.

ESTUDOS REGULARES DO ESTADO DE SAÚDE
DA POPULAÇÃO NESTA ÁREA

Articular estas recomendações, e outras que se revelem
pertinentes, numa abordagem integrada e completa à saúde
mental perinatal, por meio de um programa nacional para a
saúde nesta área.

PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL
PERINATAL
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Disponibilização
de apoio especializado
nos cuidados de saúde

primários
e em contextos

hospitalares, a fim
de minimizar

potenciais efeitos
psicológicos

a longo prazo

APOIO
ESPECIALIZADO

Criar respostas de apoio
especializado em saúde
mental mais específicas

e adequadas
às necessidades

individuais
das mulheres

em período perinatal.
.

APOIO
ESPECÍFICO

E ADEQUADO

Articulação com a rede
de suporte social

da mulher e integração
das famílias

nos programas
de saúde perinatal.

 

INCLUSÃO
DA REDE

DE SUPORTE
SOCIAL

ALGUNS DESTAQUES



Formação
dos profissionais

de saúde que atuem
no contexto perinatal.

FORMAÇÃO

ALGUNS DESTAQUES

Sensibilização dos
profissionais de saúde

e da população
em geral para aspetos

protetores da saúde
mental das mulheres

em contexto perinatal,
nomeadamente 

o cuidado à saúde
mental da mulher

e o apoio social
e emocional da rede

de suporte social .
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