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Como identifi car a depressão?

Os sintomas da depressão envolvem 
diversos aspectos do indivíduo, des-
de fuções fi siológicas, passando pelo 
seu estado de humor até o com-

portamento social. De acordo com o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais 
(DMS IV), os sintomas são:
• Sentimentos persistentes de tristeza, an-
gústia ou de vazio
• Perda de interesse ou prazer nas ativida-
des, incluindo sexo
• Sentimentos de culpa, desesperança ou 
pessimismo
• Irritabilidade ou perda de paciência
• Cansaço, fadiga ou falta de energia
• Difi culdades de concentração ou para lem-
brar de pequenos detalhes
• Difi culdade de tomar decisões, in-
segurança
• Insônia, sono fragmentado ou 
sono não restaurador
• Sonolência diurna
• Excesso ou redução do apetite
• Pensamentos sobre suicido
• Dores persistentes que não me-

lhoram com o tratamen-
to. Incluindo dores de 
cabeça, pelo corpo e no 
estômago.

O QUE É A DEPRESSÃO?

Depressão é uma doença que afe-
ta o sistema nervoso central, in-
terferindo na emoção, percepção, 
pensamento e comportamento do 
indivíduo, causando grande sofri-
mento emocional e prejuízos para 
vida pessoal, social e profi ssional.
A depressão não é simplesmen-
te um momento de tristeza, algo 
normal para todas as pessoas. É 
um estado que realmente interfere 
no próprio organismo e nas rela-
ções do indivíduo com o trabalho, 
lazer e família. É uma doença que 
frequentemente está associada à 
incapacitação funcional e compro-
metimento da saúde física. Estima-
tivas apontam que em 2020 será 
segunda maior causa de incapa-
cidade. Também conhecido como 
depressão unipolar ou depressão 
maior.

DÊ UM CHUTE NA DEPRESSÃO!

DEFINIÇÃO

Consequências da 
depressão

A depressão traz uma enorme 
quantidade de sofrimento e prejuí-
zos ao trabalhador. A principal con-
sequência da depressão é o suicido. 
Mesmo quando a tentativa não é 
fatal, suas consequências são de-
vastadoras, com sequelas físicas e 
psicológicas.

• Nas relações familiares, que pode levar ao 
isolamento ou até a separação conjugal.
• Na vida profi ssional, com queda de rendi-
mento, perda de produtividade e aumento de 
afastamentos.

Prejuízos em outros tratamentos 
médicos. O paciente afetado pela 
depressão tem menor interesse 
em cuidar de si mesmo, apresen-
tando menor aderência aos trata-
mentos. Além disto, o organismo 
deprimido apresenta menor res-
posta imunológica.

Diagnóstico da depressão

O diagnóstico do transtorno depressivo é 
realizado pelo médico, em especial o mé-
dico psiquiatra por meio de uma consulta 
clínica detalhada.
Durante a consulta, por vezes, é neces-
sária a presença dos familiares para auxi-
liar o diagnóstico. Também são utilizados 
exames para subsidiar o diagnóstico, es-
clarecendo sobre complicações clínicas e 
outras doenças associadas. Estes exames 
são solicitados de acordo com o critério 
clínico de forma personalizada para cada 
caso, mas alguns podem ser citados por 

serem os mais comuns: 

• Hemograma completo
• Glicose, ureia e creatinina
• Dosagens hormonais
• Dosagens de eletrólitos
• Sorologia para sífi lis
• Sorologia para HIV (com o
consentimento do paciente)
• Tomografi a computadori-
zada de crânio

• Eletroencefalograma
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Tratamentos associados
Adjuvante ao tratamento existe uma 
medida também comprovada e efi cien-
te contra a depressão; a prática regular 
de atividades físicas, mesmo caminhadas 

moderadas 3 vezes na semana já mos-
tram resultados positivos.

Tratamento da depressão

O tratamento do transtorno depressivo 
deve ser feito pelo médico, em especial 
pelo psiquiatra. 
O transtorno depressivo ou depressão é 
uma doença que pode ser tratada com 
grande efi ciência, apresentando respostas 
acima de 85%. O tratamento da depres-
são é feito com medicamentos chamados 
de antidepressivos, que agem no 
sistema nervoso central 
restaurando o equilíbrio 
dos circuitos e dos neu-
rotransmissores.

Psicoterapia
Muitas vezes o médi-
co psiquiatra também 
recomenda que o pa-
ciente faça psicoterapia conduzida por 
psicólogo.
Quando associada ao tratamento medica-
mentoso ela apresenta muitos benefícios, 
ensinando o indivíduo a se compreender 
melhor, desenvolver estratégias para li-
dar com estresse e com outras questões 
pessoais.
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Quais são as causas?
 
Diversos fatores combinados estão associados ao 
desenvolvimento de um episódio depressivo:

• Genéticos: presença de genes relacionados a 
mal funcionamento de circuitos cerebrais relacio-
nados à adaptação ao estresse e percepção de 
prazer
• Ambientais: exposição a poluentes pode estar 
relacionada a um aumento da predisposição à do-
ença.
• Relacionados a outras condições clínicas: outras 
doenças e distúrbios podem precipitar episódios 
depressivos como alterações hormonais, infec-
ções, tumores, medicamentos e uso de drogas.
• Psicológicos: traumas de infância, separações, 
perda de pessoas queridas e estresse duradouro.

A combinação destes fatores leva um desequi-
líbrio nos neurotransmissores, as substâncias 
de comunicação entre os neurônios do siste-

ma nervoso.
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O CVV – Centro de Valorização da Vida reali-

za apoio emocional e prevenção do suicídio, 

atendendo voluntária e gratuitamente todas 

as pessoas que querem e precisam conversar, 

sob total sigilo por telefone, email e chat 24 

horas todos os dias.
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O CVV – Centro de Valorização da Vida reali-

PROCURE AJUDA!


