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Resumo 

A psicose pós-parto apresenta consequências duradouras para mãe e filho. Além da depressão, 

e distúrbios alimentares e do sono, exaustão, retraimento social e ansiedade, a depressão pós-

parto também pode interferir na ligação materno-infantil normal e afetar adversamente o 

desenvolvimento infantil. Relatórios recentes mostram que as mulheres grávidas mais afetadas 

hesitam em tomar antidepressivos, com alto percentual de interrupção do uso. Alguns autores 

sugerem que a relutância das mulheres gestantes em tomar medicamentos antidepressivos 

deve encorajar os médicos a discutirem com suas pacientes acerca do uso de intervenções ou 

formas alternativas de tratamento. Neste artigo, um caso de depressão pós-parto grave, tratado 

com sucesso com a terapia homeopática, é apresentado. Ao considerar o alto índice de 

descontinuidade do uso de medicação antidepressiva convencional por mulheres que sofrem de 

depressão pós-parto, é justificada a pesquisa acerca dos métodos médicos complementares 

seguros. Um desses métodos deverá ser a homeopatia. 
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A maioria dos estudos identifica 3 transtornos psiquiátricos no pós-parto: a tristeza pós-

parto, depressão pós-parto e psicose pós-parto. A tristeza pós-parto é um período autolimitado 

de humor instável e geralmente melhora durante as primeiras semanas após o parto, sem 

tratamento. É detectada entre 39% a 85% das mulheres após o parto.1,2 As manifestações 

clínicas de depressão pós-parto incluem distúrbios do sono, oscilação de humor, mudança de 

apetite, medo de prejudicar o bebê, preocupação extrema com o bebê, tristeza, choro excessivo, 

sentimento de culpa e desamparo, dificuldades de concentração e distúrbio da memória, perda 

de interesse nas atividades diárias e pensamentos recorrentes sobre a morte, que podem incluir 

ideação suicida. Afeta 10% a 15% das novas mães.3 A psicose pós-parto é uma condição rara, 

mas grave, que ocorre em 1 a 2 mulheres por 1000 dentro de 2 dias a 4 semanas após o parto.4 

Tem sido sugerido ser uma apresentação óbvia de transtorno bipolar, com o período coincidindo 

com as alterações hormonais após o parto.5 Marcado pelo surgimento rápido, a instabilidade do 

humor, o pensamento desorganizado, as alucinações e delírios colocam as mulheres em risco 

de autoagressão, de prejudicarem seus recém-nascidos, de apresentarem uma baixa autoestima 

e um pobre vínculo entre mãe-bebê.6,7 

A psicose pós-parto traz consequências duradouras para a mãe e o filho.8 Além do 

sofrimento e incapacidade associados a esse transtorno, há riscos a longo prazo associados com 

a doença, incluindo aumento do risco de recorrência de psicose periparto e não periparto com 

aumento da carga da doença e episódios depressivos subsequentes.8,9 Além disso, filhos de 

mães com psicose periparto apresentam um aumento do risco de atrasos no desenvolvimento 

e problemas comportamentais.10-13 A gravidade da doença mental pós-parto é ressaltada pelos 

resultados de um estudo realizado no Reino Unido entre 1994 e 1996, 14 os quais demonstraram 

que 12% das mortes maternas foram decorrentes de doenças psiquiátricas - 10% de suicídio, 

tornando esta a maior causa isolada da morte pós-parto. Este estudo também mostrou que o 

suicídio pós-parto, em contraste ao suicídio por mulheres em geral, é frequentemente forjado 

por meios violentos, ao invés de overdose de drogas. 

Apesar da prevalência de depressão pós-parto e comprometimento clínico associado, 

relatos recentes mostram que mulheres grávidas afetadas estão hesitantes em tomar drogas 

antidepressivas, com alto percentual de interrupção do uso.15-17 O subtratamento generalizado 

da depressão perinatal é  preocupante, tendo em vista os vários riscos para as mulheres e para 

os lactentes, incluindo retardo do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascimento e 

prematuridade.18 Battle et al19 sugerem que a relutância das mulheres grávidas em tomarem 

medicamentos antidepressivos deve encorajar os clínicos a discutirem com suas pacientes o uso 

de intervenções psicológicas e formas alternativas de tratamento - terapia de luz, massagem 

terapêutica, suplementação de ácidos graxos ômega-3, e outros. Pesquisadores estão 

começando a estudar as terapias da medicina complementar e alternativa para a depressão pós-

parto para ampliarem o escopo dos tratamentos atuais e para alcançarem mais mulheres.20-22 

Um benefício destes métodos é a sua ausência de impacto negativo sobre as crianças a curto ou 

a longo prazo e existe a possibilidade de afetá-los positivamente.19 Tais métodos também não 

apresentam efeitos colaterais graves na parturiente durante a gravidez ou após o parto. Além 

disso, as mulheres são mais dispostas a usarem esses recursos, uma vez que são considerados 

seguros.  

     Apresentamos um caso de depressão pós-parto grave que foi tratado com sucesso 

com a homeopatia. 
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 Apresentação do caso 
 

Uma estudante de medicina primípara de 25 anos de idade em seu 14º dia pós-parto foi 

internada na clínica psiquiátrica do Departamento de Neurociência do Hospital Municipal de 

Emergência em Cluj Napoca, Romênia, com sintomas psicopatológicos dominados por agitação 

psicomotora, comportamento desorganizado, delírio alucinatório, solilóquio, dissociação ideo-

verbal, e agressividade. A paciente apresentava um histórico de um primeiro episódio aos 17 

anos de idade, quando ela respondeu bem ao tratamento antipsicótico e antidepressivo. O 

tratamento foi interrompido 2 anos depois, e um segundo episódio ocorreu 18 meses depois 

disso. Ela seguiu o tratamento indicado por mais 3 anos. Aos 23 anos, ela se casou e engravidou 

em torno de um ano depois. A evolução da gravidez foi normal, além de uma necessidade 

exagerada de dormir. Na admissão, a paciente apresentava um olhar fixo e bizarro, evitando 

contato visual, movimentos de performance reduzidos e gestos, baixo limiar perceptivo, 

possíveis alucinações auditivas e visuais complexas, alucinações olfativas, aprosexia 

concentrativa com hiperprosexia centrada em temas alucinatório-delirantes, dissociação ideo-

verbal, ideias delirantes paranoicas de interpretação, de perseguição, mística, labilidade 

emocional, labilidade afetiva, negativismo motor e verbal, instintos diminuídos e insônia mista. 

A avaliação diagnóstica de rotina, incluindo o exame físico, estudos laboratoriais e uma 

tomografia computadorizada, se apresentavam normais. A paciente marcou 24/30 na Escala de 

Depressão Pós-natal de Edimburgo, uma  escala de autorrelato com 10 itens (pontuação de 0 a 

3) projetada para identificar as mulheres que apresentavam sintomas depressivos (escore de 

corte para identificar mulheres como depressivas: 13); nas 3 subescalas da Escala da Síndrome 

Positiva e Negativa utilizada para avaliar a intensidade dos sintomas da esquizofrenia, ela 

pontuou da seguinte forma: Pontuação da Escala Positiva, 39/49; Pontuação da Escala Negativa, 

42/49; Escala da Psicopatologia Geral, 72/16-112; ela marcou 45/100 na Avaliação Global da 

Escala de Funcionalidade, uma escala numérica empregada para avaliar subjetivamente o 

funcionamento social, ocupacional e psicológico de adultos; e 6/7 na escala da Impressão Clínica 

Global, que mede os resultados clínicos da gravidade dos sintomas, do tratamento e a eficácia 

em sujeitos com psicose.  

 O tratamento foi iniciado com haloperidol (10 mg / dia), olanzapina (20 mg / dia) e 

diazepam (30 mg / dia) e mantidos ao longo dos 8 dias de internação no departamento. Devido 

a depressão persistente, foi proposta a terapia eletroconvulsiva, a qual foi rejeitada pela 

paciente e sua família, que optaram pelo tratamento homeopático. A pedido deles, a paciente 

recebeu alta hospitalar sob sua própria responsabilidade. 

No dia da alta, o tratamento homeopático foi iniciado com a administração de Agnus 

Castus 30C, 7 glóbulos via sublingual, duas vezes ao dia. Agnus castus (também conhecido como 

árvore da castidade, o bálsamo de Abraão, alecrim de Angola e a pimenteira do monge) é uma 

árvore nativa da região mediterrânea, frequentemente utilizada em homeopatia para tratar 

condições depressivas com pensamentos suicidas.23 

Os dois primeiros dias de tratamento foram caracterizados por uma reação de 

sonolência, a paciente acordava apenas para se alimentar. No terceiro dia, uma melhora 

impressionante foi observada, a agitação psicomotora, alucinações, loquacidade e os distúrbios 

comportamentais desapareceram. O terceiro dia também foi caracterizado pelo 

desaparecimento de todos os outros sintomas psiquiátricos - mania de perseguição, alucinações 

e agitação psicomotora. Uma leve sonolência e desorientação acerca do tempo e do espaço 

ainda podiam ser observadas. A partir do quinto dia, ela voltou a amamentar o bebê. Três 
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semanas após o início do tratamento, todos os sintomas haviam desaparecido e o tratamento 

foi interrompido. Sua reintegração social e familiar foi concluída após cerca de 2 semanas.  

Após 4 semanas de tratamento, ela marcou 10 na Escala de Depressão Pós-natal 

Edinburgh. Nas 3 subescalas da Escala de Síndrome Positiva e Negativa, ela pontuou da seguinte 

forma: Pontuação da Escala Positiva 14; Pontuação da Escala Negativa, 17; e Escala da 

Psicopatologia Geral 35. Ela marcou 80 na Escala da Avaliação Global de Funcionalidade e 2 na 

escala da Impressão Clínica Global. 

Hoje, 9 meses após a hospitalização e 8 meses após interromper o tratamento, a 

paciente se encontra livre de queixas, apesar de ter vivenciado um período estressante quando 

ela realizou o exame de proficiência em medicina, no qual ela atingiu uma pontuação elevada. 

Atualmente, ela está desfrutando de uma segunda gravidez sem problemas! 

 

Conclusão 

A homeopatia é um sistema médico baseado em duas teorias: "semelhante cura 

semelhante"- uma doença pode ser curada por uma substância que produza sintomas 

semelhantes em pessoas saudáveis; e a "lei da dose mínima"- quanto menor a dose da 

medicação, maior a sua eficácia.24 A homeopatia não é um método padrão no qual o 

medicamento trata uma doença. Ela é, na verdade, um método em que o medicamento é 

adaptado para cada indivíduo. Todavia, Vithoulkas descreveu em 2008 Agnus castus como um 

remédio que poderia ser apropriado para o tratamento da depressão pós-parto.25 A melhoria 

dramática na condição da paciente com o uso de medicamentos homeopáticos foi corroborada 

por todos os parâmetros avaliados pelas três escalas utilizadas rotineiramente pelo 

departamento e neste caso. 

Como é esperado na medicina homeopática, nenhum efeito colateral foi observado. 

Apesar do período estressante que se seguiu durante o tratamento (nova maternidade e 

preparação para o exame de proficiência) e ausência de qualquer medicação convencional, não 

ocorreu nenhuma recaída. Muito pouco tempo se passou para tirar conclusões sobre a alegação 

de que o tratamento homeopático produz remissão duradoura ou mesmo cura, mas o fato de o 

humor da paciente se encontrar muito bom, o nível de energia se apresentar maior do que no 

passado, e sua capacidade impecável de enfrentamento é extremamente promissor. 

Apresentamos um caso de depressão pós-parto tratado homeopaticamente, um 

tratamento livre de efeitos colaterais e barato. Se a alegação homeopática estiver correta, 

podemos esperar uma remissão duradoura ou mesmo uma cura completa sem qualquer outro 

tratamento. Considerando o alto índice de descumprimento pelas mulheres com depressão pós-

parto em relação ao tratamento convencional (tratamento que é estigmatizado por profissionais 

de saúde e por informações negativas), 26 e a relutância na amamentação por mulheres que 

tomam medicações antidepressivas, as quais podem ser transferidas para o bebê, 27,28  a 

pesquisa acerca dos métodos complementares seguros é justificado. Um desses métodos deverá 

ser a homeopatia. 
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