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RESUMO 

 

A gestação é um fenômeno que acarreta inúmeras alterações físicas, hormonais, psíquicas e 

socias na vida da mulher. Sabe-se que o puerpério é um momento crucial na vida da mulher e de 

seu bebê, em que se dá continuidade ao deselvolvimento dessa relação mãe-bebê. Com este artigo, 

busca-se realizar uma revisão acerca do tema abordado, bem como, proporcionar uma reflexão a 

fim de melhor compreender este momento da vida da mulher. Por fim, verifica-se que se tem dado 

importância cada vez maior ao tema, tendo em vista a promoção da saúde mental da díade mãe-

bebê. 

 

Palavras-chave: Puerpério, relação mãe-bebê, aspectos psicossociais. 

 

 

GRAVIDEZ, PARTO E PUERPÉRIO 

 

Conceitua-se gravidez como sendo um momento transicional do universo feminino. Tal 

momento implica mudanças consideráveis tanto na rede social quanto na identidade da mulher. 

Esta passa a ser vista também como mãe, o que acresce à mesma um outro papel. Esse período 

gestacional elicia mudanças psicológicas, fisiológicas e sociais, principalmente na vida da mulher 

e na de quem se encontra a sua volta. A gravidez poderá vir a ser um evento gerador de situações 

tanto positivas quanto negativas (Maldonado, 1997). 
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Desde os primórdios, o nascimento é considerado um acontecimento natural, mas permeado 

de diversos significados culturais. Tal evento é vivenciado como um dos fatos marcantes da vida 

(Ministério da Saúde, 2003). O parto consiste no processo de contrações uterinas que levam à 

expulsão do feto. Cabe aqui ressaltar que esse processo de expulsão é influenciado pela mãe, mas 

também, pelo bebê. Além disso, constitui-se no momento de encontro entre mãe e filho, face a 

face; é um momento crítico, pois é uma situação de passagem de um estado a outro, de forma 

irreversível. O parto também é o momento o qual a mulher desmistifica o bebê imaginário ou ideal 

em prol do bebê real (Lopes et al, 2005; Maldonado, 1997).  

Já o puerpério, período do pós-parto, pode ser entendido como “[...] o período do ciclo 

gravídico-puerperal em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto 

no organismo da mulher, retornam à situação do estado pré-gravídico” (Ministério da Saúde, 2003, 

p. 175). 

Tal fase pode ser considerada como o quarto trimestre da gravidez; pode ser como um período 

de mudanças, que tem duração aproximada de três meses após o parto e que essas mudanças são 

ressaltadas, principalmente, no primeiro filho. Esse período é responsável por acentuar a 

sensibilidade da mulher, podendo levá-la a um estado de confusão e até mesmo de desespero 

(Maldonado, 1997). 

 

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS 

 

O período puerperal pode ser visto como uma miscelânea de sentimento ambíguos, como por 

exemplo, estar contente e, ao mesmo tempo, podendo estar insegura ou deprimida. Às vezes, essa 

ambigüidade é vivida em segredo, não sendo compartilhada, tampouco extravasada (Merighi, 

Gonçalves & Rodrigues, 2006; Stern, 1997). 

... tenho vivido duas metades, uma excelente de realização com meu filho e outra de me 

sentir um lixo, não fazer o que quero... Está muito duro, por mais que me achem esquisita, 

estou feliz, meu bebê é lindo, perfeito, estamos com saúde, ninguém consegue entender 

porque eu estou assim... Me chamam de insatisfeita... (Merighi, Gonçalves & Rodrigues, 

2006, p. 778). 

 

Por outro lado, há mulheres que experienciam um sentimento mágico, único, como relatado 

a seguir: 

[...] só sei que o nascimento de bebê foi uma bênção em minha vida. Eu não esperava... 

Me sinto ótima, tenho o maior ciúme dele [...] Ah, não sei muito direito como estou me 

sentindo, pois ainda a ficha não caiu. Mas eu sei que estou muito feliz e realizada... 

(Merighi, Gonçalves, Rodrigues, 2006, p. 778). 
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Com a chegada do bebê, a mulher insere-se em uma nova esfera, chamada por Stern (1997) 

de “constelação da maternidade”, ou seja, trata-se de uma nova e temporária organização psíquica, 

vivenciando um profundo realinhamento; tal realinhamento pode durar meses ou até mesmo anos. 

Esse novo momento é considerado um construto único e independente em si mesmo, de grande 

valia na vida da maioria das mães, sendo considerado perfeitamente normal. 

Após a alta hospitalar, a mãe, com seu bebê, voltam para casa. O período o qual a mulher 

esteve no hospital, vivera intensas experiências como o parto, por exemplo. Na volta ao lar, as 

possíveis preocupações que antes pareciam estar longe, agora tornam-se reais. Tais preocupações 

podem envolver a casa, o trabalho, o marido, os outros filhos, se houver, dentre outras. No hospital, 

a puérpera tem toda uma estrutura preparada; porém, em casa, ela pode sentir uma perda da 

proteção a qual o hospital lhe significava; além de salientarem-se as obrigações e as 

responsabilidades (Soifer, 1986). 

A partir disso, o apoio da rede social, é fundamental para a mulher. Tal apoio é constituído 

por sistemas e/ou pessoas significativas disponíveis, que se caracteriza pelo conforto, apoio, 

informações recebidas e contatos sociais. Com a maternidade, a mulher necessita de uma rede de 

apoio protetora, geradora de auxílio para que a mulher possa, no início, realizar as funções mais 

prementes, como manter o bebê vivo e proporcionar seu desenvolvimento psíquico e afetivo 

(Piccinini et al, 2002; Stern, 1997). 

Pode-se relacionar a isso o conceito e a percepção que o indivíduo possui de interação social 

e de vínculos. Pesquisas mostram que as mulheres latinas recebem apoio do marido ou esposo e, 

em sua maioria, são casadas com o pai do bebê, que é considerada a principal fonte de apoio social, 

seguido por outros membros familiares. A ausência do apoio da rede de contatos poderá acarretar, 

para a mulher, insuficiência da função materna. Em ocasião de uma relação conjugal ou estável, é 

desejável a adaptação do casal à nova situação, pois tal ajuste constitui-se em uma das fontes de 

suporte social e emocional para o desenvolvimento do apego.  (Piccinini et al, 2002; Schimdt, 

Argimon et al 2005). 

As etapas da gestação, do parto e do puerpério podem representar, para a mulher, novas fases 

da vida, contribuindo ou até mesmo proporcionando seu desenvolvimento pessoal e emocional. 

Porém, poderão ocorrer conflitos internos que contribuirão para um estado desorganizado, quebra 

de papéis e de vínculos, que poderá vir a desenvolver uma depressão pós-parto (Merighi, 

Gonçalves, Rrodrigues, 2006). 

Recentemente, foi realizada uma análise de estudos publicados até o ano de 1990, a fim de 

determinar a relação entre depressão pó-parto e vários fatores de risco. Os resultados mostram 

alguns sinais relevantes da depressão pós-parto, dentre eles: ansiedade pré-natal, baixo suporte 

social, baixa auto-estima materna, circunstâncias de vida adversa (Costa, Pacheco, Figueiredo, 
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2007). Faisal-Cury e Menezes (2006) completam essa idéia ao afirmarem ser o período puerperal 

um possível potencializador para o surgimento ou a piora de distúrbios ansiosos: 

Eu fiquei meio deprimida, assim. Eu achei que isso não ia acontecer comigo, eu via e 

dizia, ‘Nossa, isso é pra quem tem tempo, imagina um nenezinho que eu tanto quis e fiz 

tratamento, capaz que vou ficar deprimida!’. Mas fiquei. Achei também que a criança ia 

nascer e a gente ia morrer de amor, não achei que fosse assim também (Piccinini et al, 

2002, p. 25). 

 

Apesar de haver uma equivocada crença popular de que a gestação e o puerpério são 

momentos exclusivos de felicidade e satisfação, a depressão pode ocorrer em mulheres mais 

vulneráveis a eventos estressantes, como o nascimento do bebê. É de extrema relevância 

diferenciar entre episódio de humor pós-parto (ou depressão pós-parto) e a “tristeza pós-parto”. 

Esta última atinge até 70% das mulheres nos primeiros dez dias após o parto, é passageira e não 

prejudica o funcionamento. Já a depressão pós-parto é uma depressão moderada a severa que 

começa a partir da segunda ou terceira semana após o parto, a qual afeta cerca de 10 a 15% das 

mulheres; desenvolve-se por semanas ou meses, quando chega a um platô ou melhora. Tal 

depressão pode ser, na verdade, determinada como depressão perinatal, pois uma parcela relevante 

das chamadas depressões pós-parto tem início na gestação (Fürst, Schröeder et al, 2007; Maj, 

Sartorius, 2005). 

Além da depressão pós-parto, existe a possibilidade de ocorrer a chamada psicose puerperal, 

a qual consiste “pelo repúdio total ao bebê: a paciente não quer vê-lo, aterroriza-se com ele, 

permanece triste, afastada, como que ausente” (Soifer, 1986, p. 72). A mulher, também, pode vir a 

tornar-se apática ao ponto de descuidar-se da higiene pessoal. Não raramente, tal quadro associa-

se a idéias paranóides de perseguição, ou seja, de que alguém vai introduzir-se na casa para 

prejudicar ou roubar. O tratamento é urgente, indicado o uso combinado de psicoterapia e de 

psicofármacos; caso contrário, pode tornar-se crônico (Soifer, 1986). 

 

O PERÍODO NEONATAL 

 

Constitui extrema importância, nos primeiros anos de vida da criança, a qualidade dos 

cuidados parentais, os quais influenciam fortemente na futura saúde mental do indivíduo em 

formação. A base do bom desenvolvimento da personalidade e da saúde mental do bebê está 

estreitamente ligada a uma relação harmônica e afetuosa com a mãe, com o pai e com possíveis 

irmãos. O papel dos pais ou cuidadores consiste em um comprometimento emocional, no cuidado 

e na educação dos filhos, a fim de suprir suas necessidades (Bowlby, 2002; Papalia, Olds, & 

Feldman, 2006; Stern, 1997). 
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O apego pode ser caracterizado como uma ligação emocional recíproca e duradoura entre 

uma criança e um cuidador, sendo que cada um deles possui uma parcela de contribuição para um 

ótimo relacionamento. O apego é adaptativo, visto que faz com que a criança adapte-se as diversas 

situações e tenha as suas necessidades físicas e psicossociais, na melhor das hipóteses, supridas 

(Papalia, Olds, & Fldman, 2006). 

Tal apego é de extrema importância para o desenvolvimento de uma personalidade saudável; 

desenvolve-se aos poucos, tendo como resultado o desejo do bebê de estar com uma pessoa 

preferida, que é percebida como mais forte e capaz de diminuir sua ansiedade, proporcionando-lhe 

segurança. A quantidade de tempo que bebê e cuidador passam juntos não é tão importante quanto 

a quantidade de atividade realizada por ambos. No caso do recém nascido ficar, por algum motivo, 

privado de interações com o cuidador e/ou haver falta de cuidado da mãe ou cuidador, poderá 

desenvolver, nesse novo indivíduo, um transtorno do apego, o qual caracteriza-se por patologias 

biopsicossociais, como por exemplo: síndromes de fracasso, nanismo psicossocial, transtorno de 

ansiedade de separação, transtornos depressivos, problemas acadêmicos, dentre outros (Sadock, & 

Sadock, 2007). 

O padrão de vínculo geralmente constitui-se estável e linear na vida adulta, sendo estimulado 

pelo apego nos primeiros anos de vida. O vínculo que a mãe estabelecerá com seu filho encontra-

se internalizado nesta a partir das relações com sua própria genitora. O apego inicia-se na vida 

intra-uterina e poderá ou não ser fortalecido e firmado durante a infância. Há de ser considerada a 

transmissão entre gerações, processo este que, independente de ser ou não intencional, faz com que 

as atitudes e os comportamentos de uma geração anterior possam conduzir a comportamentos 

semelhantes da geração seguinte (Schimdt, Argimon et al 2005). 

 

A RELAÇÃO MÃE-BEBÊ NA FASE PUERPERAL 

 

O narcisismo consiste na evolução sexual intermediária entre o auto-erotismo e o amor de 

objeto. No que tange ao princípio de conservação da energia libidinal, é estabelecida por Freud 

como uma homeostase entre a libido objetal e a libido do ego, ou seja, enquanto uma intensifica-

se, a outra enfraquece (Laplanche, Pontalis, 2001). 

Isso pode explicar a seguinte situação: com o nascimento do filho, na melhor das hipóteses, 

há um enamoramento da mãe para com o seu bebê. À luz da Teoria Psicanalítica, pode-se explicar 

esse fato como existindo um esvaziamento da libido narcísica em detrimento do objeto amado 

(Ferrari, Picinini, Lopes, 2006). “O enamoramento geraria um empobrecimento narcísico [na mãe] 

em que tudo passa a girar em torno daquele que é digno de amor [o seu bebê]” (p.272). 
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Além disso, o bebê imaginário é aquele representado, mentalmente, pela mãe durante o 

período gestacional. Na medida em que o feto cresce e desenvolve-se no interior do útero da mãe, 

o bebê idealizado também acompanha um desenvolvimento mental, simultaneamente. Porém, o 

bebê imaginário e o bebê real não são iguais, já que as representações mentais que a mãe possui 

do idealizado bebê são influenciadas por fatores sociais, psíquicos e biológicos (Stern, 1997). 

Sabe-se que as ligações formadas a partir das experiências de relacionamento nos três 

primeiros anos de vida podem estruturar a experiência de todo o ciclo vital. E no caso dos filhos 

de mães deprimidas, essas perdem a capacidade de estabelecer sintonia suficiente com o bebê, 

apresentando uma deficiência no desenvolvimento do relacionamento interpessoal. Portanto, no 

caso de uma mãe depressiva, a depressão pós-parto pode ocasionar uma ruptura no funcionamento 

da díade mãe-bebê, como por exemplo: déficits ou falhas na atenção, na comunicação verbal e 

visual e na interação (tocar e sorrir) da mãe para com o seu bebê. A depressão da mãe também 

aumenta o risco de insegurança interna no que tange ao afeto do bebê, podendo atingir 

adversamente o desenvolvimento cognitivo e emocional do mesmo, acarretando problemas de 

linguagem, de distúrbios do desenvolvimento cognitivo e das capacidades interativas, entre outros 

(Fürst, Schröeder, 2007; Maj; Sartorius, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dessa revisão, observa-se a importância do período puerperal para a mãe, tendo em 

vista que a gestação e o puerpério são momentos da vida feminina os quais precisam ser avaliados 

com especial atenção, pois envolvem várias alterações de ordem física e hormonal, bem como, de 

ordem psíquica e social. E podem refletir de forma direta na saúde mental dessas mulheres 

(Camacho, Cantinelli et al, 2006). 

Merighi, Gonçalves e Rodrigues (2006) também ressaltam a importância desse período. 

Salientam a extrema importância do conhecimento de como a mulher experiencia o puerpério e 

quais os fatores que interferem para a sua adaptação e integração dos novos papéis, no tornar-se 

mãe. Conhecimento esse que facilitará a atuação dos profissionais da área da saúde, no que tange 

ao bem-estar da puérpera. 

Por fim, buscou-se ressaltar o período neonatal, o qual o bebê deve, na melhor das hipóteses, 

receber atenção e carinho da mãe e, com isso, desenvolver-se com apego pela mesma. Além disso, 

foi tratada a relação mãe-bebê no período puerperal à luz da teoria Psicanalítica, enfatizando a 

importância desse laço afetivo para a constituição do recém nascido. 
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