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A Depressão na Gestação
e na UTI Neonatal

Denise Streit Morsch
Nina de Almeida Braga

Nos dias de hoje, quando falamos em depressão, esquecemos a

conotação de doença ou patologia emocional para pensar no estado de

tristeza que, vez por outra, acomete um indivíduo. A expressão ‘estou

deprimido’ tomou o lugar de ‘estou triste’ ou ‘estou nervoso’. Isso ocorreu

por conta da ampla difusão de inúmeros estudos sobre as alterações de

humor no indivíduo e em função do aumento da incidência de diversos

estados de espírito que, ao serem relacionados – em nosso momento

histórico-cultural – à depressão, acabaram por oferecer novas percepções e

novas utilizações deste conceito.

Assim, este tema bastante sério passou a freqüentar conversas no

cotidiano das pessoas, sendo comum se escutar ‘estou deprimido’ em

diferentes encontros, sejam familiares ou sociais. O advento de drogas

para ajudar as pessoas que se sentem desanimadas ou incapazes frente a

alguma tarefa faz parte dessas mudanças. E pode-se observar que sua

utilização, em alguns casos, atende ao desejo mágico de que o desconforto

suma rapidamente, permitindo a instalação de um renovado bem-estar.

Portanto, isso tem trazido alguns inconvenientes à identificação da depressão

real e ao seu tratamento. Por outro lado, temos de afirmar que o

aprimoramento do conhecimento da sintomatologia da depressão tem

permitido a realização de diagnósticos mais acurados, facilitando uma

melhora significativa na qualidade de vida das pessoas predispostas a essas

alterações e ao seu grupo familiar e social.
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Assim, é preciso se ter claro que a presença de experiências depressivas

possui um contorno médico-psicológico que muitas vezes não corresponde

ao que expressamos de maneira corriqueira em função de um cansaço

maior ou de um acontecimento inusitado. O que não podemos esquecer é

que ela gera desconforto e mal-estar, impedindo, inclusive, a realização de

atividades diárias e, eventualmente, inibindo relacionamentos em suas

formas mais intensas. Deve-se lembrar também que ela pode fazer parte

do repertório adaptativo de cada um de nós, principalmente frente a

importantes mudanças na vida, o que em geral ocorre através de suaves

expressões de ensimesmamento, preocupações, diminuição de investimento

em algumas atividades etc.

 No processo vital, passamos por situações que envolvem mudanças

de funções, de faixas etárias e de compromissos que nos levam a avaliações

em relação a nossa capacidade, fazendo-nos passar por maior introversão

e, conseqüentemente, por uma diminuição do interesse em algumas

atividades, como as sociais. Contudo, essas experiências – as quais podem

ser confundidas com o início de um quadro depressivo – podem estar a

serviço de um trabalho especial, interno, frente a um novo desafio ou

solicitações diferentes no momento, como o do nascimento de um bebê, o

qual configura, entre outras coisas, uma nova ordem familiar. A própria

criança, em alguns momentos, mostra-se assim.

Exemplos dessas vivências são a entrada na escola e a necessidade

da proximidade física da mãe para adaptação. E também a alfabetização,

quando se pede para as crianças aprenderem signos e sinais inéditos,

alterando suas formas de interagir com o mundo. E na adolescência, como

é difícil pensar em crescer e abandonar o corpo de criança... A entrada de

um filho na universidade faz seus pais descobrirem que ele está dando

passos novos em direção a sua independência e autonomia. Sem dúvida,

são momentos de alegria. Mas, ao mesmo tempo, trazem junto o sabor do

que não se pode deter ou de que não haverá retorno possível. São todos

períodos fundamentais para o desenvolvimento de cada indivíduo. Todavia,

implicam o desempenho de algo não conhecido, não aprendido e cuja

resolução exige um grande esforço. O mesmo acontece quando precisamos



71

 A depressão na gestação e na UTI neonatal

nos despedir de um grande amigo que vai morar distante ou de um parente

querido que se encontra doente.

Isso também é observado no período gestacional, servindo para que

as novidades que acompanham a chegada do bebê possam ser pensadas e

trabalhadas. O anúncio de que um bebê está a caminho desencadeia uma

reflexão sobre novas exigências que se impõem, especialmente aos futuros

pais. É comum que eles se questionem face às transformações suscitadas

por essa novidade, mesmo que seja muito desejada. E acoplados a esses

sentimentos, é possível encontrar uma ponta de dúvida, um pouco de

tristeza e de temor frente à nova tarefa. Surge a avaliação das formas

como cada um desempenhará suas tarefas e papéis dentro da família, assim

como a necessidade de mudar alguns hábitos e até pequenos prazeres.

Essa pausa para refletir sobre o que vai ser abandonado, na maioria das

vezes, oferece um sentimento de que algo será perdido e deixado para trás,

criando um lugar repleto de sensações desconhecidas.

O trabalho exigido para acreditar que algo novo surgirá para organizar

esse espaço é o que os terapeutas chamam de elaboração. É uma experiência

de crescimento e amadurecimento, configurando a busca e o encontro de

novos recursos e novas estratégias adaptativas em face de uma situação

nova ou inusitada. Ou seja, na grande maioria das vezes, surge um espaço

para uma criatividade ampla na família, que dá origem a novas construções

e novos sentimentos. Basta ver os arranjos de espaço que um novo bebê

provoca, trazendo novidades nas cores para a casa, instalando outros

cheiros, iniciando o estoque de fraldas, os brinquedos começando a ser

espalhados..., além de gerar uma nova maneira de encarar o orçamento

doméstico. Podemos lembrar ainda as conversas sobre como encontrar um

nome para este bebê ainda não muito conhecido, mas que já presenteia os

pais respondendo às suas estimulações ainda estando dentro da barriga.

Dessa maneira, a imaginação e a fantasia vão se impondo, trazendo consigo

a representação de algo novo que se torna, aos poucos, bem-vindo.

É importante entender que essas ocorrências provocam inquietação

e até mesmo uma avaliação inadequada das próprias possibilidades de dar

conta das novas tarefas, que podem até parecer impeditivas. Essa é a grande
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diferença que existe entre um processo que leva a pessoa a mostrar-se

mais recolhida, quieta e pensativa enquanto está se avaliando, pensando

sobre si e sua implicação junto aos outros com o que poderíamos chamar

de depressão. É uma distinção por vezes sutil e, algumas vezes, difícil de

ser percebida. Quando a depressão de fato se instala, é difícil pensar em

novas propostas. É como se não existissem recursos internos para o

enfrentamento do que se passa. Na situação que estamos discutindo, ou

seja, de um mecanismo estratégico e/ou adaptativo diante de um momento

decisivo no ciclo vital, acaba-se descobrindo que esses recursos estão dentro

de nós e, por conseguinte, usando-os.

Durante a Gravidez

No caso da mulher grávida, a depressão pode aparecer no início

da gestação, imediatamente após o parto, ou em alguns outros

momentos, mas não se trata necessariamente de algo patológico.

Principalmente nas primeiras semanas da gestação, as mudanças

existentes nas sensações corporais, e mesmo a avaliação de que muitos

aspectos da vida receberão interferências por conta dessa novidade gera

na mulher um sentimento de talvez não ser capaz de enfrentar tudo. O

cansaço provocado pelas mudanças hormonais a deixa menos disposta

para algumas atividades, preferindo dormir e ficar mais quieta que se

envolver com aspectos do dia-a-dia ou mesmo da gestação. Neste

período, vai deixando – desde que tenha condições – algumas coisas

para trás, como por exemplo, a inexistência de uma rotina em seus

horários, a não preocupação com uma estrutura familiar que a ajude a

cuidar de um bebê e o lugar central e preponderante ocupado pela

intimidade no relacionamento do casal. E despede-se, aos poucos, de

sua condição de apenas mulher para tornar-se também mãe. Enquanto

vai avaliando essa novidade, participa ativamente do milagre da vida

que se opera em seu corpo. Tão próxima do mistério da criação, pode,

em alguns momentos sentir-se pequena frente a essa tarefa que a envolve
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em uma maior sensibilidade, ocasionando – sem que ela saiba porque –

vontade de chorar, experimentando uma certa vulnerabilidade emocional,

comportando-se de modo hostil ou mostrando-se muito mal humorada.

Entretanto, algumas situações especiais poderão fazer com que

essas experiências sentidas ao longo da gravidez passem a configurar-

se como mais sérias e profundas, dificultando as relações, trazendo

desconforto familiar em alguns momentos, especialmente na futura

mãe. Nesses casos, outras questões devem ser pensadas, tais como

lembrar se anteriormente já foram observados sinais depressivos na

gestante. Nessa situação, além do apoio da família e da equipe obstétrica,

é recomendável um auxílio por parte de outros profissionais. Especialistas

em psicologia perinatal ou psicoterapeutas poderão oferecer uma

intervenção adequada. Muitas vezes será aconselhável que o

companheiro participe de algumas sessões conjuntas de terapia para

ser auxiliado e orientado sobre como conduzir a rotina doméstica na

ocorrência de tal fato.

Apesar de a maioria dos trabalhos e das observações apontar para

sinais depressivos maternos, já foram descritas e podem ser notadas

alterações depressivas no pai. Estas se manifestam por meio de alterações

de humor ainda na gestação e após o nascimento do filho. Da mesma

forma que os da futura mãe, esses sinais devem merecer uma atenção

especial. O fato de o bebê não estar em sua barriga não significa que o

pai não o esteja gestando em seu universo afetivo, em suas fantasias e

em seu mundo mental. E para alguns, uma ajuda especializada será

necessária a fim de que, por ocasião da chegada do bebê, este possa sentir

o calor e o aconchego de ambos, pai e mãe.

Para entender melhor o que se passa, buscou-se informações de

especialistas capazes de explicar mais precisamente o que ocorre com a

mulher após o parto e que, muitas vezes, apropriadamente ou não,

chama-se de depressão.
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Pós-Parto Blues

Bernard Golse, um pesquisador francês, lembra-nos que após o

nascimento do bebê, a mãe pode passar pelo chamado ‘pós-parto blues’

(ou blues do pós-parto). Pesquisas realizadas no Canadá e na França

mostram que de 70% a 90% das mulheres apresentam poucos dias após o

parto (em torno do terceiro) um certo cansaço, um pouco de mau-humor,

uma vontade de dormir e de que alguém se preocupe com o seu bebê já que

para ela isso está um pouco difícil.

O elevado número de mulheres que apresentam esse comportamento

leva a acreditar de que se trata de algo muito comum, ou ainda de que é

algo que diríamos evolutivo e adaptativo, fazendo parte deste momento

especial no qual a mãe necessita dar conta de novas tarefas e novas relações,

em virtude de o bebê já se encontrar, nesse momento, fora de seu corpo.

Podemos pensar que concorrem, para isso, questões psicológicas e também

fisiológicas, uma vez que, provavelmente, esses sintomas também estão

relacionados com o equilíbrio dopaminérgico do corpo materno.

Alguns autores como Guedeney indicam que isso pode representar o

encontro da mulher com o final de sua gravidez psíquica. A mãe deixa de

se relacionar com seu bebê intra-útero para se permitir entrar num sistema

interativo neonatal. Por tratar-se de algo passageiro, que ocorre no máximo

até o oitavo ou décimo dia após o nascimento do bebê, muito dificilmente

a intervenção de profissionais será necessária. Para tanto, há de se contar

com apoio familiar, zelar pelo descanso da mãe enquanto o bebê dorme,

estabelecer critérios em relação ao número de visitas e estar atento aos

desejos maternos para facilitar que ela própria descubra seu filho e as

formas de interação nesta dupla recém-constituída, isto é, mãe-bebê

(Guedeney apud Golse, 1998: 8). Afinal, indicam também os estudiosos

norte-americanos que a mulher ‘quando adequadamente protegida’ fica

livre de ter que se preocupar com o ambiente externo, justamente no período

“em que está querendo tanto se voltar para dentro, e ansiosa para envolver-

se com o que está dentro do círculo que pode fazer com seus braços, ou

seja, o bebê” (Klaus, Kennel & Klaus, 2000: 109).
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Depressão Pós-Parto

Todavia, existem as chamadas depressões maternas pós-parto. Essa

situação – a qual, felizmente, tem uma incidência menor, isto é, de 15% –

oferece outras preocupações. Elas podem ser tardias e dificilmente estarão

presentes na maternidade, pois surgem até o final do primeiro mês do pós-

parto ou até um pouco mais. Serão, portanto, observadas pela família – a

qual nem sempre dispõe de instrumental para detectá-las de imediato – e/

ou nas revisões obstétricas e por ocasião das consultas ao pediatra, quando

este poderá notar a falta de ânimo da mãe ou sua imensa irritabilidade.

A questão que mais demanda atenção é um estado materno de

incapacidade de cuidar do bebê de forma prazerosa ou lúdica. Não existe

falta de preocupação, de amor ou de carinho. A própria mãe muitas vezes

vai se queixar disso e sinalizar com pedidos de ajuda. A observação irá

mostrar que existe uma dificuldade por parte dela em atentar para as

solicitações do bebê e de responder ao mesmo, na mesma intensidade, em

sintonia com o que ele deseja ou solicita. Portanto, é uma situação que

requer um cuidado especial, tanto por parte da família como de profissionais

capacitados para isso. É fundamental que, junto ao apoio no cuidado com

o bebê, exista sempre a preocupação de permitir proximidade entre ambos.

A díade mãe-bebê deve continuar sendo fortalecida por meio de

solicitações para que a mãe escolha as roupas para o bebê, para que sinta

seu cheiro após o banho, para que mostre sobre ele pequenas novidades.

Na maior parte dos casos (60 a 70%), os sinais da depressão pós-parto

desaparecem em 6 meses. Atualmente, existem muitos profissionais

dedicados aos cuidados desse momento materno, especialmente

psicoterapeutas. O obstetra e o pediatra que cuida do bebê poderão informar

e recomendar alguém conhecido para auxiliar a família.

Psicoses Puerperais

Estes quadros são raros, acometendo apenas 5% das mães. Algumas

vezes, estas mulheres já apresentaram quadros psíquicos importantes
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anteriormente. Ou então, estes são desencadeados pela situação que envolve

esperar um bebê e fazer nascer uma criança. Em geral, a família começa a

observar condutas estranhas, diferentes, pouco comuns nos cuidados que a

mãe dispensa a si mesma, ao seu bebê e às suas relações. A mãe pode fazer

comentários que parecem inadequados, fora dos padrões conhecidos. Nesses

casos, será necessário um acompanhamento especial com profissionais

habilitados em psiquiatria, aptos a receitar os medicamentos adequados.

Deve-se dar uma atenção especial ao bebê, contudo, não é

recomendado que ele seja separado da mãe. Mais indicada e indispensável

é uma supervisão constante, 24h por dia, aliada a um suporte familiar

para que a proximidade seja mantida. Isso pode trazer alguns inconvenientes

para os parentes mais próximos, uma vez que não poderão ficar desatentos

um momento sequer, mas trará benefícios quanto à possibilidade de facilitar

os vínculos afetivos entre mãe-bebê.

E Quando o Bebê Vai para a UTI Neonatal

Sem dúvida, configura-se uma situação muito especial, que,

necessariamente, provoca na mãe e no pai tristeza, desânimo e descrença

nas suas capacidades e condições de gerar e criar um filho saudável.

Portanto, sinais depressivos – os quais não caracterizam por si só e

inevitavelmente uma depressão nos moldes médico-psicológicos ou clínicos

anteriormente mencionados – poderão estar presentes, funcionando como

uma estratégia adaptativa diante desse momento difícil. Isso, independente

de serem reconhecidas as capacidades da equipe médica de cuidar de bebês

ou mesmo do reconhecimento de que o estado de saúde do mesmo não

apresenta nada grave.

De fato, a internação de um recém-nascido é um fator que afeta,

frustra e incomoda a toda a família. Ver seu bebê na incubadora ou mesmo

sendo cuidado por estranhos traz, especialmente para a mãe e para o pai,

uma idéia de incapacidade como indicado em outros artigos. Portanto,

não temos como impedir que sentimentos depressivos os acompanhem.
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O choro vai ser muito freqüente, ou a irritação com a equipe que se

comporta de uma forma tão segura e confiante com a situação e com o

bebê, em contraste com os pais, que se sentem incapazes de fazer algo

para resolver os problemas clínicos do filho. Ir para casa sem o bebê é um

dos momentos mais difíceis para os pais e não deve ser reprimido o choro

e/ou desvalorizadas outras manifestações de tristeza.

Muitas vezes, os pais irão escutar que ‘chorar perto do bebê pode

fazer mal’ ou então: ‘Não chorem, pois o bebê precisa de uma mãe confiante

e segura’. Este engano por parte dos demais familiares ou de algum membro

de equipe reforça a idéia de que os pais estariam fazendo algo inadequado,

ou então de que não estariam sendo capazes de, ao menos, estimularem

corretamente seu filho. É preciso, então, lembrar que o bebê na incubadora

também não pode experimentar uma mãe que esteja sorridente e feliz

enquanto ele próprio se encontra em uma situação de maior fragilidade,

necessitando de ajuda. Ele precisa vivenciar com seus pais uma certa sintonia

entre o que sente em seu corpo com aquilo que lhe é dirigido de fora da

incubadora. Ao aceitar o sentimento que perpassa seus corações, mãe e pai

poderão confortar-se e descobrir quais devem ser suas atividades junto ao

bebê, auxiliando-o em seu percurso na UTI Neonatal.

Comportamentos semelhantes podem ser percebidos quando os pais

recebem a notícia de que, graças à melhora do estado de saúde do seu bebê,

os cuidados intermediários com ele, como banho, alimentação, troca de

fraldas, por exemplo, ficarão sob a responsabilidade da mãe durante a

maior parte do tempo. Embora satisfeita pela melhora do filho, ela poderá

desejar ficar mais tempo em casa, sentindo-se desconfortável na UTI e

achando que a responsabilidade por essas atribuições não seja compatível

com sua suposta incompetência, uma vez que se considera completamente

inapta para cuidar dele. Nesse sentido, arranja outras atividades em casa,

como arrumar a roupa do filho e providenciar um cem número de coisas

para quando chegar o dia dele ir para casa. Eventualmente, reclama do

marido, muitas vezes comentando que este não a está entendendo e

atendendo às suas necessidades. O choro retorna e o contato com a equipe

também volta a ser turbulento. O sono torna-se insuportável, impedindo
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sua saída da cama, demorando muito mais para chegar à UTI. E esse martírio

pode persistir até que possa sentir-se segura e experimentar cuidar de seu bebê

sozinha, dando-se conta de que sua capacidade de cuidar irá se desenvolver a

partir da prática desses cuidados. Por outro lado, descobrirá que o bebê é um

grande colaborador, e ele irá lhe garantir o quanto está satisfeito com as

novidades que tanto incrementam seu contato com sua mãe.

Este fenômeno pode também acometer o pai. Precisando trabalhar,

sobrecarregado em suas funções, uma vez que sua rotina permanece a

mesma enquanto ele tenta descobrir como organizar o tempo para ir à

UTI, como encontrar o tempo necessário para escutar o choro e as queixas

da mulher, como criar tempo para atender aos avós com suas sugestões e

pedidos de notícias e como lidar com a necessidade de ter paciência com

sua mulher. Afinal, como dizem, ela precisa descansar, precisa produzir

leite, precisa se alimentar, e ele deve ser o provedor de tudo isso. Destaca-se a

necessidade de longas conversas, pois o reabastecimento de ambos é

imprescindível. O próprio bebê pode colaborar com isso.

É importante que os pais procurem, em alguns momentos, sentarem-

se com o filho no colo, ou na posição canguru, e de costas para o burburinho

e a agitação da UTI. Virar para a parede, tentando diminuir a intervenção

constante de tudo o que se passa no ambiente intensivo na relação.

Acompanhar o contorno do rosto do bebê, de suas mãos, descobrir seu

nariz, o movimento de sua boca ao sugar a sonda ou ao franzir a testa.

Imaginar como será – uma vez em casa – vê-lo no berço preparado para

ele, permitindo que os sonhos retornem. E descobrir o bem-estar que tudo

isso lhes traz, pois o bebê, dormindo em seu colo, e sempre no seu próprio

ritmo, esboçará pequenos sorrisos de bem-estar, relaxando seu corpo e

permitindo ser embalado no mesmo compasso de sua respiração e em

comunhão com a melodia da voz de quem o gerou.

Entretanto, em alguns casos, a atenção da equipe e da família não

será suficiente. A ajuda de especialistas é indicada. Alguns indicadores seriam:

• uma sensação muito grande, praticamente absoluta, de incapacidade de

cuidar do recém-nascido;
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• imensa dificuldade de perceber as melhoras do bebê. Todos comentam,

se mostram satisfeitos e alegres com o que ele vem demonstrando, mas

a mãe ou o pai não consegue observar isso;

• dificuldade para dormir ou excesso de sono;

• sentimentos exacerbados de inutilidade ou de culpa;

• ausência ou aumento excessivo do apetite.

É importante, porém, conversar com o médico ou com o terapeuta

sobre a situação que está sendo vivida desde a internação do recém-nascido.

Muitas vezes, presenciamos que esses sentimentos podem estar adequados

ao estado de saúde do bebê naquele exato momento, ou ao momento

imediatamente anterior. Logo após a internação, os pais podem não se

permitir relaxar, deixando para fazê-lo apenas algum tempo depois do início

da permanência do bebê na UTI. Assim, vão guardando dentro de si

experiências dolorosas, que podem, em alguns casos, explodir apenas

quando o bebê se encontra fora da crise. Muitas vezes, esses sinais podem

estar presentes sem indicarem a necessidade de intervenções mais intensas

ou mesmo de uso de medicação. Uma terapia de apoio ou acompanhamento

psicológico poderá ser suficiente. Todavia, um cuidado especial deve ocorrer

em relação à amamentação e ao uso de medicamentos. É imprescindível

que os pais conversem sobre isso com o obstetra e/ou com a equipe da UTI

Neonatal ou, ainda, nos bancos de leite de referência.
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