
Vol. 7, Nr. 1, An 201434

PRACTICA FARMACEUTICĂ

Depresia 
postnatală: cauze 
asociate, simptome 
şi soluţii 
psihoterapeutice
POSTPARTUM DEPRESSION: ASSOCIATED 
CAUSES, SYMPTOMS AND 
PSYCHOTHERAPEUTIC SOLUTIONS

Mihaela Daniela Bucur

Psihoterapeut

Adresa de corespondenţă:
Mihaela Daniela Bucur, Cabinet individual de psihoterapie, Str. Maica Domnului nr. 42, sector 2, Bucureşti
Telefon: 0212.102.623, 0722.600.877

Apariţia unui copil în viaţa unei mame este unul dintre 
cele mai importante momente. Pregăti rile pentru 
intrarea micuţului în familie încep cu multe luni înainte 
ca acesta să apară. Se cumpără lucrușoare, căruţ, 
pătuţ, leagăn și se pregătește camera. Chiar în lunile 
premergătoare nașterii se poate întâmpla ca viitoarea 
mămică să aibă diferite stări de dispoziţie mixte, stări 
de irascibilitate, de tristeţe, de neliniște sau îngrijorare 
care alternează cu stările de bine și bucurie. Indiferent 
cât de pregăti tă este viitoarea mămică, se poate 
întâmpla ca aceste stări să conti nue și după naștere.

Tulburările emoţionale care apar în urma nașterii se 
împart în trei categorii: „baby-blues“, depresia 
postnatală și nevroza postnatală.

Site-ul Depression Aft er Delivery susţine că cel puţin 
una din 10 mame afl ate la primul copil suferă de 
diferite grade de depresie postpartum.

„Baby-blues“ este o tulburare emoţională des întâlnită 
în primele 10 zile după naștere. Cunoscută sub 

denumirea de „tristeţe postnatală“, afectează până la 
70% dintre femeile care au născut, stările sunt 
tranzitorii și nu deteriorează funcţionarea. Simptomele 
care apar sunt plânsul aparent fără moti v, nerăbdare, 
nervozitate, iritabilitate și agitaţie. 

Studiile au demonstrat că simptomele afecti ve și 
anxioase din ti mpul sarcinii și „baby-blues“ cresc riscul 
pentru un episod depresiv major postpartum. De 
asemenea, un istoric familial de tulburări afecti ve 
crește, de asemenea, riscul de apariţie a unei tulburări 
postpartum.

Depresia postpartum, conform DSM-IV-TR, este 
specifi cată ca episod depresiv cu debut în primele 4 
săptămâni după naștere. Simptomele includ fl uctuaţii 
de dispoziţie, labilitate afecti vă și preocupări 
referitoare la bunăstarea copilului, intensitatea 
acestora mergând de la preocupare exagerată până la 
idei delirante. Prezenţa ruminaţiilor severe sau a ideilor 
delirante referitoare la copil este asociată cu un risc 
mare de vătămare a copilului.
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Simptomele depresiei postnatale includ:

 – exagerarea lucrurilor;
 – dispoziţie depresivă: plâns facil, lipsă de speranţă, 

senti ment de gol interior;
 – stare anxioasă de diferite grade, de la ușoară la 

severă;
 – grija exagerată faţă de copil;
 – modifi cări de apeti t și de greutate (de obicei în 

sensul scăderii în greutate);
 – probleme de somn – mama nu poate dormi nici 

când doarme copilul;
 – oboseală extremă, pierderea energiei, epuizare, 

lene;
 – senti mente de lipsă de valoare sau vinovăţie fără o 

cauză aparentă;
 – difi cultăţi de concentrare şi stare de confuzie;
 – pierderi de memorie;
 – interes scăzut faţă de sex;
 – difi cultăţi în luarea deciziilor;
 – gânduri suicidare;
 – frica de a nu face rău copilului sau propriei 

persoane;
 – frica de pierdere a controlului.

Femeile care suferă de depresie postnatală pot avea 
multe dintre aceste simptome, ce poate varia ca 
intensitate. Trăirea acestor simptome pot schimba 
spectrul afecti v, aducând senti mente de vinovăţie, 
teamă și mai ales de izolare pentru proaspăta mămică.

Se apelează la ajutor specializat dacă mama se teme să 
nu se rănească pe sine, să nu rănească copilul sau pe 
cei din jur sau dacă apar comportamente bizare, 
halucinaţii vizuale, olfacti ve, kinestezice sau gânduri 
care nu au bază în realitate (teama că este urmărită 
sau furată).

Unele femei pot trece prin stări anxioase care sunt 
cunoscute ca „panică postnatală“.

Simptome:

 – neliniște sau frică sporită;
 – respiraţie rapidă;
 – palpitaţii;
 – senzaţii de cald sau frig;
 – dureri în piept;
 – tremurături;
 – insomnie;
 – ameţeală.

Nevroza obsesiv-compulsivă postnatală poate să 
apară la femeile care au născut. Acestea au senzaţii de 
frică permanentă de îmbolnăvire a bebelușului și se 
simt depășite de situaţie. Simptomele sunt:

 – gânduri repeti ti ve (de rănire a bebelușului sau a 
celor din jur);

 – gânduri obsesive (frica de microbi);
 – evitarea persoanelor din jur, chiar și a bebelușului;
 – anxietate sau depresie.

Psihoza postpartum este cea mai severă tulburare 
emoţională din spectrul tulburărilor postpartum și, din 
fericire, cea mai rară. Această condiţie severă afectează 
în special femeile cu tulburare bipolară sau istoric de 
psihoză postpartum, apare la un caz dintr-o mie și 
survine în primele trei săptămâni după naștere (cel mai 
devreme la 1-2 zile). 

Simptomele sunt:

 – halucinaţii care implică văzul, mirosul și ati ngerea;
 – senti ment de îndepărtare de copil, alţi oameni şi 

mediul înconjurător;
 – comportament bizar;
 – gânduri de sinucidere și crimă;
 – modifi cări drasti ce de dispoziţie;
 – deziluzii (în special de natură religioasă);
 – gândire confuză, delirantă și dezorganizată;
 – insomnie severă, somn întrerupt chiar și când 

doarme copilul.

Psihoza postnatală este considerată o urgenţă și 
necesită ajutor specializat. Există riscul real al vătămării 
mamei sau copilului! Infanti cidul este asociat cu 
episoadele psihoti ce postpartum.

Aceste tulburări emoţionale apar și la femeile care au 
suferit un avort spontan sau o întrerupere de sarcină. 

Tratamentul tulburărilor emoţionale postpartum 
constă (în funcţie de severitate) în tratament 
medicamentos administrat în urma investi gării clinice 
medicale și tratament psihoterapeuti c. În caz de 
depresie ușoară poate fi  sufi cientă numai consilierea 
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psihologică, iar în caz de depresie moderată și severă 
este bine să se combine psihoterapia cu medicaţia 
anti depresivă, iar, în caz de psihoză depresivă 
postpartum, internarea este obligatorie.

Tehnicile specifi ce uti lizate în terapia depresiei 
postpartum includ explorarea non-directi vă prin 
întrebări deschise, folosirea testelor și scalelor clinice 
de depresie (Scala de depresie postnatală din 
Edinburgh, Scala de depresie Beck, Scala de depresie 
Zung, Scala lipsei de speranţa, Scala de depresie 
Hemilton).

Se lucrează asupra stării emoţionale prin încurajarea 
trăirii emoţionale, acceptarea emoţiilor negati ve, 
stabilirea relaţiei dintre emoţii și problemele 
interpersonale, identi fi carea stărilor afecti ve reprimate, 
analiza comunicării interpersonale. Prin tehnici 
comportamentale se ajunge la o ameliorare a 
comportamentului. Intervenţiile cogniti ve duc la 
identi fi carea gândurilor, convingerilor și schemelor 
disfuncţionale și la modifi carea acestora. În terapie se 
abordează prevenirea recăderilor ulterioare, astf el 
încât pacienta poate recunoaște și preveni simptomele 
dacă acesta mai apar.
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În urma nașterii unui copil, modifi cări emoţionale de 
ti pul „baby-blues“ pot apărea și la proaspătul tăti c. 
Acesta poate fi  infl uenţat de stările mamei și se pot 
acti va senti mente de inuti litate, teama că nu mai este 
iubit, respectat, că își pierde locul în afecţiunea soţiei, 
că nu mai poate susţine moral și fi nanciar familia.

Copilul simte emoţiile mamei, deci este foarte posibil 
ca, atunci când apar tulburările postpartum, bebelușul 
să fi e mai agitat, să nu doarmă bine, să nu mănânce 
bine. În depășirea acestei perioade difi cile, cei care pot 
sta alături de mama în difi cultate sunt partenerul de 
viaţă, familia, medicul de familie, psihoterapeutul, 
psihiatrul.

Odată cu nașterea copilului nu aţi pierdut nimic, este 
abia începutul unei perioade frumoase care vă va 
umple sufl etul de bucurii în fi ecare zi și pentru efortul 
dvs. de fi ecare zi veţi primi recompense emoţionale pe 
care altf el nu le-aţi fi  trăit. Dacă nu încercaţi să fi ţi o 
mamă perfectă aveţi mari șanse să fi ţi o mamă bună 
pentru copilul dvs., iar meseria de părinte se învaţă în 
fi ecare zi prin experienţele pe care le trăiţi alături de 
copilul dvs.


