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RESUMO 
O puerpério imediato se apresenta como um momento peculiar na vida 
da mulher, especificamente no que se refere à saúde mental. Durante a 
pandemia fica ainda mais delicado, visto medidas de restrição para toda 
a sociedade, mas também, no atendimento em hospitais. Esse trabalho 
tem por objetivo analisar a atenção dada, durante a pandemia, à saúde 
mental das mulheres no puerpério imediato atendidas no HEDA. Diz 
respeito a uma pesquisa de cunho qualitativo, pois valoriza a 
subjetividade do sujeito; além de bibliográfica, imprescindível na 
construção teórica. Observa-se a importância de considerar os 
determinantes da realidade social de cada usuária, haja vista se 
relacionarem com a saúde mental da mulher no puerpério imediato, 
bem como atravessarem este momento de inúmeras formas.  Cabe 
tensionar as discussões levantadas e colocar o Serviço Social, dentro de 
suas atribuições e competências, como profissão com propriedade para 
atuar nessas circunstâncias, na política de saúde. 
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The immediate postpartum period presents itself as a peculiar moment 
in a woman's life, specifically with regard to mental health. During the 
pandemic, it is even more delicate, given restrictive measures for the 
whole of society, but also, in hospital care. This work aims to analyze the 
attention given, during the pandemic, to the mental health of women in 
the immediate postpartum period attended at HEDA. It concerns a 
qualitative research, as it values the subjectivity of the subject; in 
addition to being bibliographic, essential for theoretical construction. It 
is important to consider the determinants of the social reality of each 
user, given that they are related to the mental health of women in the 
immediate postpartum period, as well as going through this moment in 
numerous ways. It is worth stressing the discussions raised and placing 
Social Work, within its attributions and competences, as a profession 
with the property to act in these circumstances, in health policy. 

 
Keywords: Mental Health; Puerperium; Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação na política de saúde traz consigo inúmeras possibilidades, limites e 

questionamentos no cotidiano profissional. A saúde mental no puerpério imediato se evidencia 

como um dos pontos interessantes a ser analisado e investigado, haja vista ter bastante 

evidência, de forma habitual, em hospitais gerais com setor obstétrico em seu espaço, como o 

Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba-PI.  

O Serviço Social, área de afinidade da autora deste trabalho, tem ligação com as 

discussões relativas à saúde mental a mais de meio século (mesmo que nos primórdios 

relacionado a correntes conservadoras), e busca, cada vez mais, falar de um lugar de referência 

e propriedade acerca da área, dentre os diversos temas correlatos. O título de que trata este 

trabalho possui, ainda, pouca publicação no meio científico a respeito, sendo deveras rica ao 

campo investigativo, motivando a categoria a se apropriar da discussão, frente a um campo de 

atuação que possa apresentar a demanda e necessitar de intervenções. 

O pretenso trabalho diz respeito a uma pesquisa, eminentemente, qualitativa, no que 

tange a considerar autores e abordagens teóricas que “trabalham com a vivência, com a 

experiência, com a cotidianidade e também com a compreensão das estruturas e instituições 

como resultados da ação humana objetivada.” (DESLANDES, 1994, p. 24). Valoriza-se, desse 

modo, a subjetividade de cada sujeito da pesquisa e suas vivências particulares, mesmo que em 

um ambiente coletivo, ao estarem inseridos no dado campo de análise. 
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Contempla, também, pesquisa de cunho bibliográfico, haja vista a importância do acervo 

teórico e de todo conhecimento anterior, relevante na estruturação desse trabalho, o qual 

objetiva abrir discussões fundamentadas, segundo o aporte teórico de referência, que possam 

contribuir para a sociedade em geral. A base teórica construída anteriormente é responsável 

por clarificar as análises recentes, além de trazer historicidade e esclarecer as perspectivas 

existentes sobre o fenômeno estudado (DESLANDES, 1994). 

Deseja-se desvelar a complexidade do objeto analisado, trazendo discussões elucidadas 

no cotidiano, agregando à base teórica inerente e ao movimento de superação do modelo 

societário hegemônico. Vale ressaltar ainda, o que Guerra (2009, p. 709) afirma sobre: “o 

conhecimento resultante dos procedimentos da razão vai além da apreensão da imediaticidade 

da vida cotidiana. Ele busca captar a processualidade contraditória de seus objetos e visa a 

refiguração (...) do seu movimento.” 

O HEDA conta, atualmente, com 56 leitos disponíveis para gestantes e puérperas, sendo, 

no centro obstétrico, 06 leitos de pré-parto, e os demais distribuídos em 04 enfermarias, que 

totalizam em 28 leitos (clínicos e pós-parto), e mais 02 enfermarias de Alojamento Conjunto, 

também para pacientes pós-parto, contando 14 leitos. Compondo a Unidade Neonatal, o 

hospital disponibiliza de 24 leitos, organizados em 10 na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), 09 em Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo) e 05 em Unidade 

de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa). A população atendida corresponde a Parnaíba-

PI e aos demais 10 municípios que integram o Território Rural Planície Litorânea-PI, além de 

cidades próximas do estado do Ceará e Maranhão. 

Nesse cenário, atua uma equipe psicossocial específica 24h por dia, conquistada após 

árdua luta, dado os limites enfrentados pelos profissionais plantonistas em um hospital com 

outros setores além desses descritos, bem como o aumento das demandas e a complexidade 

em que elas se apresentam no serviço.  

Assim, problematiza-se como tem se dado a atenção à saúde mental das mulheres, 

atendidas no HEDA, durante o puerpério imediato na pandemia. Cada uma vive a gestação e o 

período que corresponde ao puerpério de forma distinta, a depender da realidade social, da 

rede de apoio, tanto em saúde, quando familiar e comunitária, das condições do parto e afins, 

bem como de aspectos inerentes ao contexto histórico em que se vive, a exemplo do cenário 

de pandemia, durante esse momento da vida da mulher. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Compreende-se como puerpério imediato o período correspondente do 1º ao 10º dia 

do pós-parto, onde ocorre, a depender das particularidades de cada paciente, o início da 

recuperação do corpo e os primeiros sinais de experiência com aquele recém-nascido (RN); 

momento em que o bebê passa de um ser idealizado para real, podendo haver intensas e 

bruscas alterações emocionais e psíquicas daquela genitora. (FERREIRA; FEITOSA; REBOLÇAS, 

2014; BRASIL, 2005). Estando em um ambiente hospitalar ao vivenciar isto, conta, casualmente, 

com o suporte da equipe responsável e de um acompanhante (em geral uma pessoa de seu 

convívio diário). 

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído através da Constituição Federal de 1988 para 

atender universalmente a população brasileira, estabelece que seja realizada atenção integral 

a saúde da mulher, durante todo o ciclo gravídico-puerperal. Esta atenção, preconizada e 

organizada pelo SUS nas três esferas de governo (união, estados e municípios), estabelece ainda 

que se observe, através da equipe multiprofissional dos serviços, para além das particularidades 

físicas, geralmente mais explícitas no momento do atendimento, de modo que seja considerado 

elementar compreender a realidade social dessa mulher, levando em conta sua individualidade 

e essa como sujeito inserido em uma dada sociedade, determinada num contexto histórico. 

(BRASIL, 2005). 

No que se trata da presença do acompanhante no ambiente hospitalar em um setor 

obstétrico, tornou-se direito das parturientes a partir da Lei 11.108, de 07 de abril de 2005, 

fazendo obrigatório aos serviços, no âmbito do SUS, receber o acompanhante durante o 

trabalho de parto, no parto e pós-parto (puerpério) imediato. A legislação visa o maior suporte 

e bem-estar da genitora (fica ao critério dela a presença ou não do acompanhante), que 

comumente falam da importância da rede de apoio para vivência desse ciclo (CAMPOS; 

CARNEIRO, 2021), dadas as críticas e intensas mudanças às quais são submetidas.  

Na literatura, alguns autores, como Campos e Carneiro (2021); Poles et al. (2018), dizem 

do período de gravidez, parto e pós-parto como um momento de forte transição e mudança na 

vida daquela mulher, tanto biologicamente, quanto em caráter social, tendo possibilidade de 
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acarretar em momentos de instabilidade emocional e em reflexos psíquicos. Este momento 

crítico pode trazer aspectos considerados comuns, que ocorrem de maneira temporária, haja 

vista serem inerentes ao que se vivencia naquele momento, mas também, podendo evoluir 

para algo que demande mais atenção e cuidado, em se tratando da saúde mental daquela 

mulher. Poles et al. (2018, p. 352) considera ainda que esses instantes relativos à chegada do 

RN: 

 
[...] têm sido particularmente identificados como aqueles que compõem fase da vida 
da mulher onde o risco de apresentar algum transtorno mental é maior. Ao tornar-se 
mãe, a mulher deixa suas atividades sociais (algumas formas de lazer ou trabalho, 
atividades anteriormente praticadas e que podem ter sua frequência reduzida após o 
nascimento do filho) para cuidar da criança e esse fato, aliado à adaptação aos novos 
papeis exigidos, pode gerar demanda psicológica individual nas relações e nos recursos 
existentes. 
 

Há de se dizer, desse modo, que o ciclo gravídico-puerperal vivenciado por muitas 

mulheres diariamente, trata-se de um momento peculiar e com diversos aspectos a serem 

observados através dos serviços de saúde. Faz-se necessário que se desnudem, com 

proximidade, as características da realidade social que cada sujeito está inserido, para que seja 

dada a devida atenção às questões de saúde mental que se apresentem, superando a visão que 

norteia intervenções a partir, apenas, de queixas clínicas. Nesse sentido, manter o olhar sensível 

diante às céleres mutações da sociedade se faz importante, haja vista a rápida modificação dos 

contextos de existência da população em geral. (IAMAMOTO, 2000). 

A partir desse prisma, a ocorrência de uma pandemia, a exemplo da vivenciada desde 

março de 2020 (momento em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou alerta 

mundial para a COVID-19), pode ocasionar desdobramentos sem precedentes nos processos 

individuais de vida. No Brasil antecedido e somado, ainda, a severa crise política, econômica e 

social, que veio se instalando, de forma paulatina, nos últimos anos, com reflexos rápidos e 

aparentes, sobretudo após alguns meses de pandemia: nota-se o desemprego, a fome, a 

violência, a pobreza, dentre outras expressões, acopladas ao evidente desmonte das políticas 

sociais como um todo, aqui em ênfase a política de saúde (GOUVÊA, 2020). 

Assim, vivenciar o puerpério imediato em tempo de pandemia é banhado de implicações 

que dizem respeito desde a reestruturação emergencial dos serviços de saúde, assistenciais e 

outros, como também ao reflexo na rede de apoio de cada uma, dado recomendação de 
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isolamento e distanciamento social que se orientou logo no início desse tempo, com finalidade 

de diminuição do contágio. 

Os serviços de saúde, de pré-natal e maternidade, reorganizaram-se, então, para o 

atendimento nesse novo contexto, realizando triagem mais minuciosa e classificação de fatores 

de risco, sobretudo em gestantes ou puérperas com sintomas respiratórios, bem como 

recomendando o uso de máscara e de etiqueta respiratória nesses estabelecimentos, a fim de 

propiciar a diminuição do contágio e o atendimento com maior segurança para as usuárias da 

política. (CARDOSO et al., 2021). Foi previsto, também, que se contemplem nesses serviços os 

cuidados em caráter de saúde mental, de modo que seja garantido o suporte psicológico e social 

para o público atendido, em vista da atenção integral preconizada. 

Nesse cenário, foram definidos os “grupos de risco” para a doença, como ficaram 

denominadas as pessoas que, em um primeiro momento, poderiam ser mais propícias ao 

agravamento ou letalidade da doença, esta ainda desconhecida, fazendo com que informações 

e orientações fossem geradas conforme o avanço da contaminação e a coleta de material para 

estudo. Visto isso, “(...) mulheres grávidas, puérperas e após abortamento passaram a ser 

consideradas grupo de risco para Covid-19 no Brasil” (SILVA; RUSSO; NUCCI, 2021, p. 247), 

juntamente com idosos e pessoas com doenças preexistentes (problemas cardíacos, hepáticos 

ou renais crônicos, hipertensão, diabetes, “obesidade grave”, entre outros). 

A partir daí surgiram, no entanto, algumas críticas, que aqui será trazido brevemente 

para elucidar a discussão, ao fato do Ministério da Saúde (MS) considerar mulheres no ciclo 

gravídico-puerperal como grupo de risco, o que teria se determinado como uma medida 

emergencial, dada a suposta vulnerabilidade maior das mulheres, por conta de alterações que 

ocorrem em seu corpo nesse período de tempo e por se tratar de uma enfermidade pouco 

conhecida, provocando a ocorrência, segundo Cardoso et al. (2021, p. 222), da 

“imprevisibilidade clínica da doença entre gestantes. Acredita-se que infecção por Covid-19, 

neste ciclo da vida, possa levar a evolução clínica e desfecho obstétrico desfavoráveis (...)”. Ao 

passo que outros autores, como Silva, Russo e Nucci (2021), já discutem a respeito da 

reverberação disso nos contextos de vida e no percurso histórico da defesa pelo parto 

humanizado, e pela desmistificação da gravidez como algo que venha a trazer prejuízo à saúde 

da mulher, de forma que se olhe para além das determinações clínicas imediatas (apresentadas 
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pelos sintomas mais aparentes), mas que seja levantada a importância de se levar em 

consideração a realidade social em que cada uma está inserida. 

 
“É claro que não queremos negar que transformações corporais acontecem durante a 
gravidez, no parto e no pós-parto, tampouco negamos os desafios impostos pela nova 
doença, que instala um contexto extraordinário afetando particularmente grávidas, 
parturientes e puérperas. Queremos chamar atenção para o modo como a expressão 
“fator de risco” é utilizada dentro da lógica biomédica, que ressalta uma espécie de 
“vulnerabilidade essencial” dessas mulheres, ofuscando as desigualdades estruturais 
que marcam os desfechos perinatais no país.” (SILVA; RUSSO; NUCCI, 2021, p. 260-
261). 

 

Logo, vale ressaltar, a pretérita luta (vinda desde a implementação do SUS) pela 

existência de uma perspectiva e visão ampla nos serviços de saúde, que considerem, dentre 

outras, as características sociais e psicológicas, visíveis aos olhos dos profissionais específicos e 

qualificados para isso, as quais demandam atenção assim como os sinais e sintomas físicos 

aparentes. Perspectiva esta, que segundo os pontos levantados até então, foi, pelo menos em 

um primeiro momento, ignorada mediante conjuntura pandêmica, onde tudo se tornou célere 

e carente de imediata resposta e atendimento, trazendo, possivelmente, prejuízos ainda não 

mensurados, bem como fragmentação da atenção ao usuário, preconizada pelas normativas 

como integral nas mais diversas etapas de vida. 

Já no que diz respeito à rede de apoio, em meio a esse cenário adverso descrito, nota-

se o distanciamento, entre aqueles que mantinham vínculo próximo com familiares ou mesmo 

com a comunidade onde residem, dado isolamento social recomendado e o extremo cuidado 

que se deveria ter com a parcela da população pertencente ao grupo de risco (CARDOSO et al., 

2021). Isto dificultou o suporte que era recebido por quem detinha de uma rede de apoio e se 

sentia confortável e acolhido por ela (situação que não contempla a todas), especificamente 

por mulheres vivenciando o puerpério imediato, com todos os aspectos a ele inerentes. Vale 

ressaltar que aqui não se questiona as orientações expedidas à época para controle da 

disseminação do vírus, apenas são trazidos elementos para a discussão. 

No HEDA, hospital que atende urgência e emergência, referente à cidade de Parnaíba-

PI e municípios da planície litorânea, como já citados, houve uma realocação interna dos 

atendimentos, em vista dos protocolos que orientavam a atenção relativa à entrada de 

pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid-19 no hospital. Em caráter físico, os setores, 

antes fixos em uma dada área do hospital, passaram a funcionar em ambientes que não os seus 
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de costume, como forma de adaptação e improviso ao novo cenário que estava se 

apresentando, já no que dizem respeito aos profissionais, alguns foram realocados e houve 

contratação de um número maior de pessoas. 

Quanto ao atendimento, seguiu-se uma triagem mais criteriosa acerca dos sintomas 

respiratórios que se observassem desde o acolhimento até a alta médica, sendo frequente a 

avaliação durante a internação de cada paciente, admitidos em período pandêmico. Foram 

levadas em consideração, as informações emitidas cotidianamente pelos organismos nacionais 

e internacionais de saúde, sobretudo relativas ao manejo de mulheres no ciclo gravídico-

puerperal que dessem entrada no serviço obstétrico da instituição. Buscou-se seguir o 

orientado pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO, 

2020): 

 
Para o atendimento pré-natal, obstétrico ou puerperal é necessário avaliar se a 
paciente não apresenta nenhuma alteração que a classifique como caso suspeito, 
provável ou já diagnosticado com Covid-19 (...). Um dos principais parâmetros na 
assistência pré-natal, obstétrica e puerperal é organizacional adequando os espaços 
onde estes atendimentos serão realizados. 
 

No que compete ao Serviço Social, profissão com propriedade e percurso histórico que 

inclui o assistente social como essencial nos serviços de saúde, observa-se forte e intensa 

proximidade com as discussões e demandas relativas à saúde mental ao longo do tempo. A 

profissão acumula participação ativa nas lutas sociais, especialmente, no que diz respeito ao 

movimento de reforma psiquiátrica, além de defesa e presença na implementação dos serviços 

substitutivos ao modelo asilar em todo território nacional, cuja perspectiva de atuação 

hegemônica se delineia cotidianamente, em combate contínuo às correntes conservadoras e às 

contrarreformas nas políticas públicas, buscando se firmar no avanço teórico, considerando 

como relevantes os atravessamentos do contexto social de um dado período da história 

(BISNETO, 2007). 

Assim, durante a pandemia, nota-se a iminência de um cenário adverso para a atuação 

profissional, especificamente, em se tratando da política de saúde, onde passam a se 

apresentar ou descortinar as problemáticas sociais de maneira mais acirradas, dado que “a crise 

sanitária afeta desigualmente os desiguais, apartados pela divisão de classes, pelo racismo, pelo 

patriarcado, por hierarquias geopolíticas e tantas outras” (SOARES; KRENZINGER, 2020, p. 41). 

Nesse sentido, a vivência do puerpério imediato, momento crítico e delicado como já 
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discorrido, em um período pandêmico, pode trazer à cena várias expressões inerentes à 

realidade social daquela mulher que demandem atenção, inclusive em caráter de saúde mental. 

A atenção às mulheres em momento puerperal, atendidas no setor obstétrico do HEDA, 

pode ter ocorrido, em um primeiro momento, diante às circunstâncias de reorganização dos 

serviços e realocação de profissionais para atuar, exclusivamente, nas alas Covid-19, de forma 

emergencial e fragmentada, haja vista não se ter, na época, equipe específica para o setor. A 

equipe de referência: técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, acabaram por se 

adaptar a acionar o Serviço Social, em geral, nos momentos “de crise” das usuárias, quando as 

diversas problemáticas eclodem de uma única vez e passam a requerer outro olhar, 

extrapolando o nível técnico relativo à resposta ao quadro clínico de cada uma que os mesmos 

conseguem dar. A atenção em caráter emergencial ocorre, em vista da impossibilidade de se 

abarcar a grande demanda de um hospital de referência para urgência e emergência na planície 

litorânea, contando com um quadro de profissionais limitado. 

A demanda referente à saúde mental se apresenta cotidianamente e em um fluxo 

bastante intenso nos serviços, além de seus aspectos, cada vez mais, complexos e carentes de 

atenção multiprofissional qualificada, principalmente na pandemia, quando várias questões 

inerentes a ela, acabaram por agravar situações já delicadas e críticas. Faz-se imprescindível, 

portanto, maior investigação para fortalecer o, ainda tímido, arcabouço teórico acerca da 

temática apresentada, a fim de mensurar e compreender a atenção dada nesse contexto às 

usuárias no puerpério imediato que passaram por esse serviço de saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante disso, o Serviço Social pode ter um importante papel na atenção ao puerpério 

imediato, haja vista ser colocado frente a frente a inúmeras expressões da questão social, as 

quais por vezes se desnudam após se dar entrada em um serviço de urgência e emergência, de 

modo que buscar estratégias e possibilidades de intervenção coletiva, pode desaguar no 

cuidado em saúde mental e ensejar o direito a atenção à saúde de forma integral no momento 

de vivência desse processo. 

Observar esse contexto, sobretudo em um momento adverso de pandemia, possibilita 

compreender o cenário e atuar conforme o projeto ético-político defendido pelo Serviço Social, 
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com respeito à autonomia e liberdade dos sujeitos que utilizam a política de saúde. Mesmo 

diante de circunstâncias desconhecidas, desnudar as expressões da questão social, intrínsecas 

de um modelo societário cuja distribuição de renda extremamente desigual, que atravessam o 

momento do puerpério imediato se faz elementar para a atenção qualificada e integral em 

saúde que se defende. 

Todas as questões levantadas até aqui, são importantes para perceber as 

particularidades concernentes à vivência do puerpério para cada mulher, bem como ao caráter 

determinante das condições sociais e outras nesse processo. Discutir, ainda, sobre saúde 

mental nesse momento, se faz delicado e importante, dado às características do próprio pós 

parto e as circunstâncias da internação que podem interferir, consideravelmente, nos primeiros 

dias depois da chegada do bebê.  

Cabe tensionar essa discussão, para que se levantem, cada vez mais, elementos que 

fortaleçam a perspectiva de atenção às mulheres nesse contexto. Além da necessidade de um 

profissional de Serviço Social compondo a equipe, assim como o fez na linha de frente do Covid-

19, com capacidade de se apropriar, intervir e questionar nesse cenário, ao lado do usuário. 
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