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Sinais de alerta

CCoonnffiirraa  ccoommppoorrttaammeennttooss  qquuee  iinnddiiccaamm
qquuee  oo  sseeuu  ffiillhhoo  ppooddee  eessttaarr  ppaassssaannddoo
ppoorr  uumm  mmoommeennttoo  ddee  eessttrreessssee

Em recém-nascidos

»»  MMuuddaannççaa  nnooss  hháábbiittooss  ddee  ssoonnoo

»»  IInnffeeccççõõeess  rreeppeettiittiivvaass  

»»  CChhoorroo  iinnccoonnssoolláávveell

»»  RReejjeeiiççããoo  aaoo  sseeiioo  ppaarraa  aa
aammaammeennttaaççããoo  

»»  PPrroobblleemmaass  ddiiggeessttiivvooss  

Em crianças 

»»  IIrrrriittaaççããoo

»»  AAnnssiieeddaaddee

»»  MMuuddaannççaa  nnooss  hháábbiittooss  aalliimmeennttaarreess

»»  PPrroobblleemmaass  ddiiggeessttiivvooss,,  ccoommoo  aazziiaa,,
vvôômmiittooss  sseemm  ccaauussaa  aappaarreennttee  ee
rreeccllaammaaççõõeess  ddee  ddoorr  ddee  bbaarrrriiggaa

»»  AAggrreessssiivviiddaaddee

»»  IIssoollaammeennttoo

»»  PPrroobblleemmaass  ddee  ssoonnoo,,  ccoommoo  ddoorrmmiirr
ddeemmaaiiss  ee  eessttaarr  sseemmpprree  ccaannssaaddoo

FFoonnttee::  AAnnaa  MMaarriillyy  SSoorriiaannoo

Homens mais calmos,
bebês mais saudáveis
Segundo pesquisa, 
a relação entre
grávidas e pais
estressados ou com
outros tipos de
problemas
emocionais pode
comprometer o
desenvolvimento
físico e psicológico
dos filhos

» PAULO LIMA

Q
ue o bem-estar mental da
gestante é decisivo para a
saúde do bebê já se sabe.
Uma nova pesquisa põe

em xeque agora a conduta dos
homens nesse processo. Segun-
do estudo do Departamento de
Psiquiatria do hospital dinamar-
quês Helse Fonna, a forma como
o futuro pai se relaciona com a
mulher grávida também interfe-
re no desenvolvimento do bebê.
“A saúde mental debilitada do
homem representa um fator de
risco para a criança. Isso muda a
visão tradicional de que esse ris-
co, em larga escala, é representa-
do pela mãe”, observa Anne Lise
Kvalevaag, especialista em psico-
logia clínica responsável pela
pesquisa. 

O estudo foi baseado na análi-
se de mais de 31 mil famílias, cu-
jas crianças foram acompanha-
das desde a gestação. Coube aos
pais responderem a um questio-
nário que avaliou aspectos da
saúde mental dos filhos, como a
presença de sinais de estresse,
ansiedade ou depressão. De
acordo com os resultados, os fi-
lhos de homens debilitados emo-
cionalmente tinham risco 22%
maior de apresentarem proble-
mas emocionais e 19% maior de
terem problemas de comporta-
mento. Essa relação permaneceu
semelhante mesmo quando os
estudiosos levaram em conside-
ração fatores como idade, nível
socioeconômico do pai e saúde
mental da mãe.

Neonatologista do Hospital
Santa Luzia, em Brasília, Ana
Marily Soriano afirma que a pes-
quisa tem aplicabilidade e refor-
ça a importância da presença
dos pais no desenvolvimento
dos filhos. Segundo ela, no caso
dos homens, o estresse é mais
comum após o nascimento do
bebê, já eles tendem a se sentir
pressionados por não saber lidar
com o novo membro da família.
A dificuldade em assimilar a no-
va condição faz o homem se sen-
tir tão fragilizado quanto a grávi-
da. “A batalha comportamental
de medos, angustias e incertezas
aflora a relação”, diz a psiquiatra
Fátima Vasconcellos. 

Antes mesmo da chegada de
Cecília, prevista para abril, Bru-
no Santos de Oliveira, 27 anos,
reconhece como o equilíbrio
emocional do casal tem interfe-
rido positivamente no desen-
volvimento da menina. Para ele,
o momento maior de ansiedade
perdurou até o 4º mês de gravi-
dez, quando souberam o sexo
do bebê. “Tentamos manter a
tranquilidade, mas a vontade de
conhecê-la logo é grande. Perce-
bo que manter a saúde mental é
decisiva não só para a criança,
que necessita de cuidados espe-
ciais, mas para o nosso relacio-
namento”, diz. 

O empregado público é casa-
do com a fisiotepeuta Prycilla Sil-
va de Oliveira, também de 27
anos. Antes da confirmação da
gravidez, o casal enfrentou mo-
mentos tensos. “Sou um pouco

impaciente porque gosto das
coisas resolvidas, mas isso veio
calhar de forma positiva, já que
minha esposa ficou assustada
com a notícia de que seria mãe.
Ela estava muito nervosa e cho-
rava bastante, mas a acalmei. Sa-
bia que naquele momento nossa
vida mudaria por completo e ti-
nha que dar apoio incondicio-
nal”, lembra Bruno, que partici-
pou de todas as ecografias a que
Prycilla se submeteu. 

Papel em xeque

Segundo a psiquiatra Fátima
Vasconcellos, boa parte dos re-
ceios masculinos está relaciona-
da a responsabilidades que serão
assumidas por eles ao se torna-
rem pais. O empresário José dos
Santos Sobreira, 32 anos, enfren-
tou o problema. Ele conta que,
ao saber da gravidez da compa-

nheira, Vanessa Holanda, de 30
anos, surgiram vários questiona-
mentos e o próprio sentimento
de como cuidar de uma criança –
um processo que envolve educa-
ção e valores. “Os cinco primei-
ros dias foram cruciais, cheios de
ansiedade e preocupação. De-
pois, livrei minha mente desses
sentimentos. Acompanhei a gra-
videz das minhas irmãs e, agora,
saber que vou ser pai, é diferen-
te”, conta. 

José acalmou-se e, desde en-
tão, acompanha todos os exa-
mes da Marina, que está previs-
ta para nascer em junho. “É um
sentimento único. Por isso fize-
mos questão de modificar nos-
sos estilos de vida. Sabemos que
a criança está em pleno desen-
volvimento e agir sem estresse
colabora para que ela nasça sa-
dia”, afirma.

A condição, alerta a neonato-

logista Ana Marily Soriano, tam-
bém é determinante para a in-
fância dos bebês. Segundo ela,
as crianças geradas em condi-
ções de desequilíbrio emocional
podem ter a imunidade com-
prometida, tornado o surgimen-
to de doenças mais recorrente
(veja quadro). “Há ainda a difi-
culdade em pegar no sono, o
choro incontrolável e a alimen-
tação de forma incorreta, com
problemas de sucção no seio
materno”, descreve. 

Depois do parto, os pais tam-
bém podem enfrentar proble-
mas, diz a psiquiatra Fátima Vas-
concellos. “Os cuidados da mãe
com o filho provocam no ho-
mem um sentimento de abando-
no, como se o bebê fosse o prefe-
rido. Muitas vezes, o sentimento
é de não receber a mesma aten-
ção de antes, e de que a mulher
não se preocupa mais com ele.

Isso pode desencadear a depres-
são pós-parto masculina, que é o
reflexo do medo silenciado de
não poder cuidar da família.”

A doença, quanto antes for
diagnosticada, mais rapidamen-
te será curada. Os pais que en-
frentam esse tipo de situação li-
dam com problemas sintomato-
lógicos, que incluem perda de
sono e de apetite, apatia, irritabi-
lidade, insegurança, ansiedade,
perda de libido, dificuldade em
tomar decisões e até mesmo
abandono do lar. Geralmente, é
necessário, além do acompanha-
mento psicoterápico, o trata-
mento psiquiátrico. “ O impor-
tante é, em qualquer alteração
diferente do habitual de humor,
procurar um especialista a fim de
entender os fatores que desenca-
dearam o problema para se cui-
dar e resguardar a saúde do fi-
lho”, alerta Vasconcellos.

Acompanhamento 
é necessário em 
casos mais graves

Nos casos em que o desequi-
líbrio emocional é maior –
quando há o diagnóstico de de-
pressão, por exemplo –, as preo-
cupações com a saúde do feto e
da mãe aumentam. Pediatra da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Miami, Daniel
Amstrong ressalta que a asso-
ciação de problemas emocio-
nais entre pai e filho pode ser
justificada pela transmissão ge-
nética e pela influência que co-
meça na gestante e chega ao
bebê. “Caso o pai se encontre
altamente deprimido durante a
gravidez, essa situação poderá
comprometer a saúde da mãe e
influenciar o seu sono ou esta-
do mental”, diz o investigador.

Especialista em medicina fe-
tal, Jurandir Passos ressalta que,
além da questão hereditária, o
fumo e o alcoolismo podem
contribuir para desencadear os
sentimentos de evasão dos pais.
Para o também ginecologista e
obstetra, é fundamental que se-
ja avaliado, durante o pré-natal,
se o casal faz uso de antidepres-
sivos. “Cabe ao médico atuar de
forma precoce e, quando obser-
vada qualquer disfunção, orien-
tar o casal para um acompa-
nhamento neuropsicomotor.” 

Autora do recente estudo
que relaciona a influência do
desequilíbrio emocional dos
pais no desenvolvimento dos
filhos, a psicóloga Anne Lise
Kvalevaag é favorável ao acom-
panhamento da saúde mental
do casal que espera uma crian-
ça. “O estudo é um fator deter-
minante para que os clínicos
aproveitem a oportunidade de
perguntar ambos os pais sobre
a sua saúde mental e oferecer
intervenções, indicando ao mé-
dico responsável, se necessário.
Da mesma forma, cônjuges
conscientes do sofrimento
mental do parceiro durante a
gravidez podem levar isso ao
médico, buscando ajuda para
suas dificuldades.”

Percebo que

manter a saúde

mental é decisiva

não só para a

criança, que

necessita de

cuidados

especiais, mas

para o nosso

relacionamento.” 

Bruno Santos de Oliveira. 

Ele e Prycilla esperam a

chegada de Cecília, prevista

para abril

Palavra de
especialista

Efeitos 
disseminados

“É primordial manter a rela-
ção de cuidados com o bebê.
Hoje, fala-se que um em cada
10 homens nos Estados Unidos
tem depressão pós-parto. Uma
das razões está relacionada à
exclusão da mulher, que, por
estar mais intimamente ligada
ao filho, acaba não dando aten-
ção necessária ao companhei-
ro. Já nas crianças, o choro fre-
quente e a insônia podem ser
sinais de que há um desequilí-
brio emocional. Adiante, em
idade escolar, elas têm dificul-
dade de adaptação e medo de
sociabilização, e, se não trata-
das, podem ter problemas mais
graves no futuro, como se tor-
nar um adulto mais ansioso ou
com depressão crônica, por
exemplo”.

Fátima Vasconcellos,
psiquiatra e coordenadora 
do Departamento de 
Psicoterapia da Associação 
Brasileira de Psiquiatria José ficou tenso após notícia da gravidez de Vanessa. Hoje, está bem

mais calmo: “Agir sem estresse colabora para que ela nasça sadia”
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 fev. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




