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REZUMAT
Moartea maternă a fost tradiţional defi nită ca fi ind decesul care survine în orice timp în cursul sarcinii şi la 42 
zile post-partum, cu o clasifi care suplimentară ca directă, indirectă sau incidentală. Este adevărat că suicidul 
în cursul maternităţii rămâne mai puţin frecvent decât în alte perioade de viaţă a unei femei. Totuşi, el este 
responsabil de o parte a deceselor maternale din timpul sarcinii şi în post-partum, ce nu poate fi  neglijată, şi 
ar fi  desemnat de unii autori ca principala cauză de deces maternal în timpul acestei perioade.
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 ABSTRACT
Maternal deaths were traditionally defi ned as occuring any time during pregnancy and up to 42 days postpartum, 
with additional classifi cation as direct, indirect or incidental. It is true that suicide at motherhood is not so frequent 
as during other times in a women’s life. Nevertheless, it is a not so negligible contributor to mothers’mortality at the 
times of pregnancy and post delivery, being even, according to some authors, the main cause of mothers’ 
mortality.
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Evaluarea de deces maternal legat de morbiditate 
psihiatrică în perioada perinatală supune problema 
severă: defi niţia şi clasifi carea decesului maternal, 
difi cultate de descoperire toate decese maternale şi 
defi niţia a morbidităţii maternale şi mortalitatea de 
cadavru maternal (1).

Moartea maternă a fost suplimentar defi nită ca 
survenind în oricare timp în cursul sarcinii şi la 42 
zile post-partum cu o clasifi care suplimentară ca 
directă, indirectă sau incidentală (2). Decesul ma-
ter nal direct rezultă prin complicaţii obstetricale 
(de exemplu, eclampsia). Decesul maternal indirect 
rezultă în condiţiile care sunt direct corelate cu 
unele cauze obstetricale, decesul fi ind agravat de 
efectele maternale, de sarcină (de exemplu, condiţii 
cardiace). Decesul maternal incidental poate apărea 
în stare psihiatrică, care survine ca psihoză puerpe-
rală (condiţiile apar în timpul sarcinii), dar în cazul 

cărora sarcina este imposibil să aibă semnifi caţie 
contri butivă la deces (2).

Suicidul în timpul maternităţii este mai rar decât 
în celelalte perioade ale vieţii unei femei. Totuşi, 
proporţia sa importantă printre cauzele de deces 
ma ternal impune o analiză mai atentă a determi-
nanţilor săi biopsihosociali la toate nivelurile. 
Aceasta implică mai ales (3):

– o sensibilizare mai importantă, nu numai a 
personalului de psihiatrie, dar şi a celui de obstetrică, 
faţă de impactul patologiilor mentale şi de situaţiile 
deosebit de dureroase, ca un doliu perinatal sau 
morbiditatea-mortalitatea din timpul sarcinii şi al 
pri mului an post-natal (4,5);

– o mai mare cooperare între medicii generalişti, 
psihiatrii şi specialiştii din maternitate şi neona-
talogie (serviciul de protecţie maternală şi infantilă) 
susţinută de dezvoltarea Reţelei de perinatalitate în 
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Franţa, pentru a asigura o coerenţă a îngrijirilor ( ). 
Este fundamental ca antecedentele de tulburare psi-
hică – din post-partum sau nu – mai ales tulburările 
bipolare, să fi e cunoscute de toţi cei ce intervin. Se 
estimează că un sfert din sinucideri ar putea fi  evitate 
dacă riscul de recurenţă (1/2-1/3 în caz de antecedent 
puerperal) în momentul de post-partum ar fi  fost nu 
numai identifi cat, ci şi corect abordat în terapie (3);

– o mai bună depistare a depresiei din post-
partum. Absenţa diagnosticului şi a tratamentului 
acestei patologii, deosebit de frecventă (15% la ma-
mele tinere), afectează nu numai maternajul, dar fa-
vorizează şi o eventuală trecere la actul suicidal. 
Recomandările unor practici bune includ: depistarea 
depresiei (mai ales graţie unei scale specifi ce EPDS 
– Edinburgh Postnatal Depression Scale, a cărei 
vali ditate a făcut obiectul unor studii recente), în 
toată perioada de post-partum şi punerea la punct a 
unei reţele puternice de orientare spre serviciile de 
psihi atrie (3);

CHESTIONARUL EPDS DE EVALUARE A UNEI 
STĂRI DEPRESIVE

Depresia post-natală este dovedită când scorul 
este peste sau egal cu 11

1. Am putut să râd şi să iau parte bună a lu-
crurilor

0 La fel de des, ca şi de obicei
1 Nu chiar atât
2 Într-adevăr, mult mai puţin des în aceste zile
3 Absolut deloc
2. M-am simţit încrezătoare şi bucuroasă 

gân  dind la viitor
0 Ca şi de obicei
1 Mai degrabă mai puţin ca de obicei
2 Într-adevăr, mai puţin ca de obicei
3 Practic, nu
3. Mi-am reproşat, fără motiv, că sunt res-

ponsabilă atunci când lucrurile merg rău 
0 Da, aproape tot timpul
1 Da, uneori
2 Nu prea des
3 Nu, niciodată
4. M-am simţit îngrijorată sau neliniştită fără 

motiv
0 Nu, deloc
1 Aproape niciodată
2 Da, uneori
3 Da, foarte frecvent 
5. M-am simţit înfricoşată sau panicată fără 

a avea, realmente, motive
0 Da, adesea
1 Da, uneori

2 Nu, nu prea des
3 Nu, deloc
6. Am avut tendinţa de mă simţi depăşită de 

eveniment
0 Da, aproape tot timpul m-am simţit incapabilă 

să fac faţă situaţiilor
1 Da, uneori nu m-am simţit tot atât de capabilă 

să fac faţă situaţiilor ca şi de obicei
2 Nu, am putut face faţă majorităţii situaţiilor
3 Nu, m-am simţit tot atât de efi cientă ca şi de 

obicei
7. M-am simţit atât de nefericită încât am 

avut probleme de somn
0 Da, aproape tot timpul
1 Da, uneori
2 Nu prea des
3 Nu, deloc
8. M-am simţit tristă sau puţin fericită
0 Da, aproape tot timpul
1 Da, foarte frecvent
2 Nu foarte frecvent
3 Nu, deloc
9. M-am simţit atât de nefericită încât am plâns
0 Da, aproape tot timpul
1 Da, foarte frecvent
2 Numai din când în când
3 Nu, niciodată
10. Mi s-a întâmplat să mă gândesc să îmi fac 

rău singură
0 Da, foarte frecvent
1 Uneori
2 Aproape niciodată
3 Niciodată
Termen folosit de Durkheim pentru a defi ni sui-

cidul unui individ care, suferind de un exces de 
integrare în societatea sa şi care nu-şi mai aparţine 
în propriu, poate ajunge să se ucidă din datorie: de 
exemplu, persoana melancolică, care se sinucide 
pentru a uşura suferinţele apropiaţilor, pe care el 
presupune că le provoacă (3).

– luare în evidenţă şi terapie optimală a tulbu-
rărilor depresive din post-partum. Depresia netra-
tată are consecinţe asuăra viitoarelor mame şi 
asupra dez voltării fătului, iar absenţa tratamentului 
este asociată cu prognostic fetal mai rău şi cu un 
risc mai mare de morbiditate maternală, inclusiv cu 
ideaţie sinuci dală sau tentativă de suicid şi depresie 
post-partum. Ar exista un risc mult mai mare pentru 
făt dacă deăresoa nu se tratează în timpul sarcinii 
(6);

– luare în evidenţă şi terapia optimală a tulburării 
psihice bipolare, al cărei risc de recurenţă rămâne 
crescut în timpul sarcinii (7) şi creşte în post-partum 
(5). La pacienţii cu tulburare bipolară, trecerile la 
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actul suicidal se produc cel mai adesea în timpul 
episoadelor depresive sau de stări mixte. Femeile, 
mai înclinate spre cicluri rapide şi la stări mixte, 
constituie deci o populaţie cu risc suicidar deosebit 
(8). Deciziile terapeutice, în mod ideal, luate înainte 
de concepţie, trebuie să cântărească avantajul unei 
profi laxii şi al unui tratament al episoadelor acute 
de tulburare bipolară la mamă, în raport cu riscul 
efec telor nefaste – mai ales teratogene – pentru 
copil. Trebuie să se ţină seamă de pericolele poten-
ţiale la care este expusă o mamă cu dispoziţie insta-
bilă, sau incorect tratată, de a face rău nou-născutului 
(9). Ori, unii psihiatri sau ginecologi sunt prea puţin 
informaţi de raportul riscuri-benefi cii pentru a lua 
decizia de a prescrie un medicament psihotrop, în 
timpul sarcinii, lăsând femeile însărcinate vulne-
rabile, expuse la recidive de tulburări psihiatrice 
severe. Oprirea brutală a unui tratament printr-un 
stabilizator de dispoziţie este astfel asociată cu un 
risc mai mare de recidivă precoce şi poate să con-
tribuie la un risc de suicid mai important (3).

– o mai bună însoţire a mamelor psihotice, mai 
ales suferind de schizofrenie: în afară de gestionarea 
tratamentului psihotrop, rolul mai specifi c al psihi-

atrului este de a favoriza o alianţă terapeutică, de a 
ameliora adeziunea la îngrijiri, de a ajuta pacienta 
şi anturajul ei, de a le susţine dacă apar factori supli-
mentari de stres. Dacă survine o recidivă, calitatea 
bună a relaţiei terapeutice şi a reţelei de susţinere 
sunt factori de prognostic mai bun, diminuând un 
risc de trecere la act (9). Psihiatrul care urmăreşte 
pacienta trebuie să lucreze în colaborare cu echipa 
de obstetrică-ginecologie. Este important ca această 
legătură să fi e rediscutată în mod regulat şi re-
amenajată încetul cu încetul, adică în funcţie de 
evoluţie. Legătura simbolică trebuie întreţinută, 
chiar dacă nu există întotdeauna un contract real. A 
separa în mod sistemic copilul în scop „preventiv“, 
fără a păstra această legătură simbolică, echivalează 
cu a nega trăirea sarcinii şi a şterge percepţia pe care 
mama şi copilul o au unul despre altul (9). Nu în ulti-
mul rând, trebuie efectuate vizite la domiciliu (3).

S-a ajuns la concluzia că astfel de conduite 
suicidare în cursul maternităţii sunt puţin frecvente. 
Totuşi, cel puţin un aspect este important în cazul 
femeilor însărcinate: suicidul ocupă unul dintre 
primele locuri printre cauzele de deces maternal 
(9).
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