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ExceueurisstMo SENHoR pREStDENTE, oa cÂmnRa DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicaçâo:

"QUE SEJA FETTO A CR|AçÃO DE UM PROGRAMA COnriruUO Oe
TRATAMENTO DA DEPRESSAO POS-PARTO, NA REDE

PÚBLICA
BAHIA."

AL DE SAÚDE, NO ..MUNICíPIO DE BARREIRAS.

Justificativa

A depressão pós-parto e uma condição séria que acomete 15olo (quinze por
cento) das novas mães e requer tratamento medico imediato. Os sintomas
incluem tristeza, desesperança, choro incontrolável; perda de memória; apatia;
falta de interesse no bebê; irritação; insônia; sentimento de culpa; medo de
machucar o bebê ou se machucar; fadiga; tristeza constante; confusão; falta de
concentraçáo; falta de desejo sexual; distúrbios de sono ou apetite, entre outros.
Muitas novas mães experimentam alteraçôes de humor e crises de choro após
o parto, que se desvanecem rapidamente. Elas acontecem principalmente
devido às alteraçÕes hormonais decorrentes do término da gravidez. No entanto,
algumas mães experimentam esses sintomas com mais intensidade, dando
origem a depressão pós-parto. Raramente, pode ocorrer uma forma extrema de
depressáo pós-parto, conhecida como psicose pós-parto. Depressão pós-parto
não é uma falha de caráter ou uma fraqueza. Segundo especialistas, o
tratamento imediato pode ajudar a gerir os seus sintomas e desfrutar o bebê.
Entretanto, na grande maioria dos casos, as mães que apresentam depressão
pós-parto são tratadas como pessoas mimadas, temperamentais, imaturas, mal-
acostumadas, etc. É fato que a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com
o Governo Estadual e Governo Federal possui inúmeros programas para
atendimento às máes no período que compreende a gestação até o parto. Ocorre
que a depressáo pós-parto pouco é tratada, e não há projetos ou programas
específicos que orienta as famílias sobre este problema.
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Sala das Sessões, em 30 de julho de 2019.

SILMA WALVES
Vereadora-PRB
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