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Principais sintomas da depressão
Lidar com o fim de um relacionamento, com o tratamento de
uma doença grave, com a perda do emprego ou de um ente
querido e próximo são algumas das experiências pessoais comuns que podem levar indivíduos a momentos de profunda
tristeza. Em casos normais, esses problemas são superados,
mas, em outros, pode não ocorrer uma melhora, e é, então,
necessário procurar a ajuda de profissionais especializados na
área da saúde mental. A partir desse momento, é fundamental
estar atento a possíveis sintomas da depressão, tais como:
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▶ Sentimento de tristeza profunda,
na maioria dos casos;
▶ Perda de interesses;
▶ Sensação de angústia e vazio;
▶ Perda ou aumento de apetite;
▶ Perda da libido;
▶ Sentimento de pessimismo e baixa
autoestima;
▶ Perda de energia para as atividades
que realizava antes, como ir ao trabalho, à escola ou a passeios, isolando-se, muitas vezes, do convívio social.

O indivíduo com depressão também apresenta problemas com o sono,
isto é, dorme pouco ou em demasia, e há diminuição ou falta de atenção
e concentração, dificuldades para se lembrar de coisas, demonstrando
prejuízo da memória, pensamento e raciocínio mais lentos, bem como
movimentos mais vagarosos ou inconsequentes. Em situações graves,
quando o quadro de depressão toma grandes proporções na ausência de
tratamento adequado, há, ainda, pensamentos de morte e tentativa de
suicídio por parte dos pacientes1, sendo que alguns chegam a concretizar
o ato. Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o
“mal do século”, a depressão também é capaz de incitar alterações fisiológicas no corpo, sendo porta de entrada para outros distúrbios. Além
dos sinais explicitados anteriormente, pessoas acometidas pela depressão podem apresentar baixas no sistema de imunidade e maior incidência de episódios de problemas inflamatórios ou infecciosos2.
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Depressão e suicídio
no Brasil3:
Em dados divulgados pelo Datasus, 58 pessoas
morreram por uma causa associada à depressão,
em 1996. Em 2012, último dado disponível, foram
467 mortes. Considerando esse intervalo de 16
anos, registrou-se um aumento de 705% no número de mortes relacionadas à depressão. Estão
incluídos na estatística casos de suicídio e outras
mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos.
Além disso, o número de suicídios também cresceu
significativamente no país. No mesmo período, a
quantidade passou de 6.743 para 10.321, uma média
de 28 mortes por dia.

Condições psicológicas e sociais estão entre os fatores contribuintes causais da depressão, além de poderem representar consequências negativas. O estresse, entretanto, é uma exceção em
certos casos, condições psicológicas (traumas) e sociais (desnutrição) também podem antecipar a depressão em pessoas que
já têm predisposição à doença, por conta de fatores genéticos2.
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Você
sabia?
Segundo dados
divulgados pelo
Ministério da Saúde, a
prevalência da depressão
é estimada em 19%.
Isso significa que,
aproximadamente, uma
em cada cinco pessoas
no mundo apresentam
o problema em algum
momento da vida2.
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Prevenção e qualidade de vida
A melhor forma de prevenir a depressão é tentar manter uma rotina
de vida saudável, o que envolve, diretamente, uma preocupação com
a qualidade de vida. A respeito das ações necessárias para a prevenção, é imprescindível que estejam atreladas ao cuidado do corpo e da
mente – como manter uma alimentação equilibrada e saudável, além
de praticar atividades físicas, integrativas e de lazer regularmente2.
Há diversos estudos que buscam compreender a relação existente
entre qualidade de vida e depressão. Os sintomas e causas da doença
podem prejudicar significativamente, dependendo do grau, a qualidade de vida dos indivíduos. Contudo, há evidências que mostram
ausência de sincronia de mudança entre os sintomas da depressão
e a medida da qualidade de vida. A redução nos sintomas depressivos não se traduz necessariamente em uma melhora na qualidade de
vida em todos os domínios4.
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Tratamento e importância do apoio
de familiares e amigos
Medicamentos poderão ser recomendados pelo profissional da
Saúde, dependendo de cada situação, mas existem diversas formas de tratamento5. O ideal é que o tratamento da depressão seja
norteado por um diagnóstico cuidadoso e que esteja sempre sujeito à reavaliação pelo psiquiatra1. É imprescindível, também,
que esse procedimento seja acompanhado por um psicólogo, a
fim de estimular atividades e hábitos prazerosos, com o intuito de
mudar o estilo de vida do paciente, além da própria psicoterapia.
Além de medicamentos e psicoterapia, é essencial o apoio de familiares e amigos com o propósito de incentivar a continuidade do tratamento, fator que contribui de modo significativo para a melhora
do indivíduo. Entender o que é a depressão, ou seja, seu caráter patológico, e não tratá-lo com descaso é o primeiro passo a ser feito pelas
pessoas que estão próximas1.
Em seguida, é preciso reconhecer a gravidade de suas consequências, pelas perdas que os sintomas depressivos causam,
tanto prejudicando as relações familiares, sociais e profissionais
como induzindo a um cuidado pessoal precário e ao risco de
morte por suicídio. E, por fim, é necessário ajudar o portador a
seguir as orientações médicas e psicológicas1.
Durante a crise depressiva, críticas e cobranças devem ser evitadas:
as críticas apenas confirmam os pensamentos de falta de valor e de
inutilidade que os portadores já têm, e as cobranças aumentam o
estresse do portador, pois ele já não tem condições de realizar suas
tarefas (já se cobra e não consegue), e a situação só piora quando ele
sente a cobrança vinda dos familiares1.
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O que JAMAIS DIZER para pessoas
que estão em depressão2

“Você está
exagerando, não
é tal mal assim.”

“Todos temos
problemas, você
precisa reagir.”

“Sei o que você
está passando,
já me senti
assim também.”

“Melhorar
depende apenas
de você. Basta
querer.”

“Reaja! A vida
continua.”

“Você está sendo
egoísta.”

“Você precisa tomar o controle da
situação e melhorar de uma vez.”
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O que DEVE SER DITO para pessoas
que estão em depressão2

“Estou aqui para
o que precisar.”

“Você não está
sozinho(a).”

“Não é
culpa sua.”

“O que eu posso
fazer por você?”

“Está precisando
de algo?”

“Vamos
conversar?”

“Em que você está pensando?”
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A importância da psicoeducação6
Como qualquer intervenção terapêutica, a psicoeducação tem como
objetivo prover os pacientes com transtornos mentais com uma
abordagem teórico-prática que lhes possibilite o entendimento do
problema. Ela é parte fundamental de praticamente todos os protocolos para tratamento da depressão na modalidade de terapia cognitivo-comportamental.
Seu papel educativo aparece desde o início até o final do tratamento,
sendo que a tarefa do terapeuta é educar e familiarizar o paciente em
relação aos seus problemas e a sua patologia, esclarecendo-o acerca
das implicações e consequências do diagnóstico estabelecido.
A psicoeducação permite que o paciente seja capaz de compreender
as diferenças entre as suas características pessoais e as características do transtorno mental que precisa enfrentar. Assim, ele passa a
conhecer detalhadamente os impactos e os fatores desencadeantes e
mantenedores dos problemas ou da patologia que apresenta.
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