
DEPRESSÃO:
A DOENÇA DA ALMA



Nosso estilo de vida hoje contribui muito para o
aparecimento das doenças da alma. 

Muitas vezes os hábitos do cotidiano são
incoerentes com o ser do sentir e do sentido. 

Temos sido dominados por emoções e sentimentos.

Frequentemente trabalhamos em uma área que não
gostamos, levando um modo de vida que não
acreditamos, para ganhar dinheiro ou então somos
obrigados a concordar com situações que são
contrárias a nossos princípios e valores.

Esse estilo de vida vai, de forma perversa e
imperceptiível, adoecendo nossa alma.



SAIBA QUAIS
SÃO AS

DOENÇAS DA
ALMA E COMO
CUIDAR DELAS

Depois de esclarecermos o que
consideramos emoções tóxicas em nosso
outro e-book, acreditamos ser importante
falar do agravamento das mesmas , ou
seja,  das doenças decorrentes da
inabilidade física ou emocional para lidar
com essas emoções ao longo do tempo e a
não admissão para buscar tratamentos
adequados.
 
Isso significa não falar somente de
emoções e seus agravamentos, significa
falar do adoecimento psicológico, da
chamada doença da alma.



A alma é aquilo que anima o corpo. 

É o conjunto de condições, pensamentos,  sentimentos e
sensibilidades que dão vida ao corpo. 

As doenças da alma não tem uma idade especifica para se
manifestar. Podemos ver crianças com quadros de depressão e ao
mesmo tempo é extremamente comum nos idosos.  

Atualmente, as doenças da alma mais comuns são a depressão,
ansiedade, estresse e as  dependências . 

Vamos falar aqui mais especificamente das depressões que vão se
apresentar sob diversos tipos, orgânicas e inorgânicas. 
Vamos especificar isso melhor adiante.

O QUE
CHAMAMOS
DE ALMA



AS DOENÇAS DA
ALMA AFETAM

DIVERSAS ÁREAS DA
VIDA DO SUJEITO,

COMPROMETENDO
SUAS ATIVIDADES

PESSOAIS E SOCIAIS.



Depressão é um transtorno mental,
causado por uma complexa
interação entre fatores orgânicos,
psicológicos, ambientais e
espirituais, caracterizados por
angústia, rebaixamento do humor e
pela perda de interesse, prazer e
energia diante da vida.
É uma dor na alma que é preciso
chorar, chorar para sentir, chorar
para exprimir, chorar para
expurgar.

Muitas pessoas com depressão são
cobradas e recriminadas pelo fato de
estarem constantemente chorando.
Mas faz-se necessário as vezes morrer
para renascer.

A depressão é um grande mergulho
dentro de si mesmo. 
Uma morte para um renascimento.



DOR E DEPRESSÃO
Por mais que se tente, ninguém consegue mensurar a dor do outro. 
Quando falamos de dor, cada um terá sua intensidade e individualidade na forma de perceber
e sentir.

E isso vale, principalmente, para a dor com raízes na alma, na mente humana, como é o caso da depressão e
dos transtornos de ansiedade – dois distúrbios responsáveis pela metade das doenças mentais estimadas no
mundo. 
Esses males causam um sofrimento terrível, que muitas vezes podem levar a uma  paralisia emocional e
comportamental.
A dor causada pela depressão e pela ansiedade é diferente de uma dor de cabeça ou de uma dor decorrente,
por exemplo, de um tombo: ela dói, metaforicamente, lá no fundo da alma. Mas só quem sente e passa
consegue definir e compreender do que falamos.
A OMS vinha nos orientando há mais de 20 anos sobre o crescimento dos adoecimentos emocionais. 
“No próximo milênio a mente vai estar mais doente do que nunca.” 
(OMS 1999 )



DEPRESSÃO
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AS DOENÇAS MENTAIS TENDEM A PROLIFERAR

COMO RESULTADO DE MÚLTIPLOS E COMPLEXOS

FATORES SOCIAIS, BIOLÓGICOS E PSICOLÓGICOS

Elas são respostas já esperadas de doenças
físicas graves e da violência em que
vivemos e de traumas vivenciados na
infância ou não.

Mas também vão emergir de condições
sociais adversas, como as altas taxas de
desemprego, a educação precária e a
pobreza.



OS PRINCÍPAIS SINTOMASOS PRINCÍPAIS SINTOMAS
Humor tristeHumor triste
AnsiedadeAnsiedade
“Vazio” persistente;“Vazio” persistente;
Desesperança, luto ou pessimismo constantesDesesperança, luto ou pessimismo constantes
  IrritabilidadeIrritabilidade
  Sentimentos de culpaSentimentos de culpa
Inquietude ou dificuldade para se movimentarInquietude ou dificuldade para se movimentar  
ApatiaApatia
Dificuldade de concentraçãoDificuldade de concentração
EsquecimentosEsquecimentos
Dificuldade para tomada de decisõesDificuldade para tomada de decisões
Alterações do sono, dormir demais ouAlterações do sono, dormir demais ou
enfrentar períodos de insôniaenfrentar períodos de insônia
Diminuição ou ausência de libidoDiminuição ou ausência de libido

Perda de interesse ou prazer pela vida,Perda de interesse ou prazer pela vida,
hobbies e atividadeshobbies e atividades
  Baixa da imunidade, o que leva aoBaixa da imunidade, o que leva ao
aparecimento de diversas doenças físicasaparecimento de diversas doenças físicas
Dores físicas que podem ser confundidas comDores físicas que podem ser confundidas com
fibromialgiafibromialgia
Dores de cabeça constantes, cólicas ouDores de cabeça constantes, cólicas ou
problemas digestivos sem uma causa físicaproblemas digestivos sem uma causa física
clara e / ou que não se aliviam mesmo com oclara e / ou que não se aliviam mesmo com o
tratamentotratamento
Sentimento de inutilidade e desamparoSentimento de inutilidade e desamparo
  Pensamentos de morte ou suicídio, quePensamentos de morte ou suicídio, que
podem levar a tentativas de suicídiopodem levar a tentativas de suicídio



......
Os sintomas da depressão são variados e podem se apresentar de forma diferenciada de acordo comOs sintomas da depressão são variados e podem se apresentar de forma diferenciada de acordo com
a gravidade do quadro e das características individuais.a gravidade do quadro e das características individuais.

Os sintomas da depressão trazem consequências comportamentais e interferem em suas atividadesOs sintomas da depressão trazem consequências comportamentais e interferem em suas atividades
diárias, como dormir, comer ou trabalhar.diárias, como dormir, comer ou trabalhar.

Mas apesar de todo este sofrimento e perdas decorrentes, percebemos em nossa prática, que quandoMas apesar de todo este sofrimento e perdas decorrentes, percebemos em nossa prática, que quando
a pessoa busca tratamento já vinha em sofrimento de seis meses a dois anos.a pessoa busca tratamento já vinha em sofrimento de seis meses a dois anos.

Será que ficaríamos com febre 6 meses sem buscar saber o que é ou como tratar?Será que ficaríamos com febre 6 meses sem buscar saber o que é ou como tratar?

A ideia de vencer uma patologia mental através da força de vontade ainda é uma grande barreira aosA ideia de vencer uma patologia mental através da força de vontade ainda é uma grande barreira aos
tratamentos precoces, que podem vir a apresentar melhores resultados.tratamentos precoces, que podem vir a apresentar melhores resultados.

A sociedade nos cobra felicidade e alegria, respondemos da maneira que esperam de nós para nosA sociedade nos cobra felicidade e alegria, respondemos da maneira que esperam de nós para nos
sentirmos socialmente aceitos.sentirmos socialmente aceitos.



Fatores de risco que podem contribuir

para o desenvolvimento da depressão:

HISTÓRICO
FAMILIAR

TRANSTORNOS
PSQUIÁTRICOS
CORRELATOS

ESTRESSE
CRÔNICO

ANSIEDADE
CRÔNICA

DISFUNÇÕES
HORMONAIS

DEPENDÊNCIA DE
ÁLCOOL E

DROGAS ILÍCITAS

TRAUMAS
PSICOLÓGICOS

DOENÇAS
CARDIOVASCULARES ,

ENDOCRINOLÓGICAS, ENTRE
OUTRAS

CONFLITOS
CONJUGAIS

MUDANÇA BRUSCA DE
CONDIÇÕES FINANCEIRAS

E DESEMPREGO



A vida cotidiana é indutora de stress,
depressão e ansiedade, impondo a cada um a
adoção de estratégias que facilitem a
adaptação aos novos contextos de exigência. 

Por isso hoje nos deparamos com um
aumento muito grande nos quadros de
depressão e na venda de medicações
antidepressivas e ansiolíticas.

Mas é preciso lembrar que a medicação sem
psicoterapia não apresentara os resultados
desejados. O tratamento é um somatório de
mudancas quimicas e reformulacao interna.



ESCLARECENDO
UM POUCO
MAIS O HUMOR
DEPRIMIDO

A pessoa apresenta sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de

culpa que muitas vezes tenta disfarçar, esconder ou negar.

Geralmente acreditam que perderam, de forma irreversível, a capacidade de

sentir prazer ou alegria. Nada mais faz sentido e não acreditam que volte a fazer.

Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, se referindo ao sintoma como

“sentimento de falta de sentimento”. 

Julgam-se um peso para os familiares e amigos, invocam a morte como forma de

alívio para si e familiares. 

Fazem avaliação negativa acerca de si mesmo, do mundo e do futuro.

Percebem as dificuldades como intransponíveis, tendo o desejo de por fim a um

estado penoso. Os pensamentos suicidas variam desde o desejo de estar morto

até planos detalhados de se matar. 

É importante estar mais atentos para quando esses pensamentos começarem a se

maifestar.

Lembramos que a depressão pode se apresentar com diversos subtipos e níveis.



LEVE

Níveis de comprometimento depressivoNíveis de comprometimento depressivo

MODERADO FORTE

Quando o
indivíduo ainda é
capaz de realizar
grande parte de
suas atividades

diárias.

Quando o
indivíduo começa

a apresentar
dificuldades no
prosseguimento

de sua vida
cotidiana.

Quando há
marcantes

sentimentos de
desvalia, baixa
autoestima e

ideias suicidas.



É um quadro de depressão mais leve e crônico, considerada como uma depressão
persistente. Muitas pessoas convivem com esse tipo de depressão sem nem saberem
que estão sofrendo de depressão.

Muitas vezes essas pessoas são consideradas chatas e anti-sociais, o que abala mais
ainda sua autoestima

A distimia é característica de pessoas que, por exemplo, diariamente se apresentam de
mau humor logo ao amanhecer. Mas as  alterações permanecem  presentes na maior
parte do dia, todos os dias, por, no mínimo, dois anos. 

Os principais sintomas são as queixas de cansaço e desânimo durante a maior parte do
tempo vindo acompanhada de um sentimento persistente de preocupação.

DISTIMIA:DISTIMIA:DISTIMIA:



X
A depressão endógena é uma perturbação
bioquímica, de natureza orgânica e com forte
correlação hereditária, ou seja, ela não é
melhor explicada por nenhum
acontecimento que possa ter levado ao seu
desencadeamento. Este tipo de depressão é
explicado pelo desequilíbrio ou alteração na
estrutura bioquímica do cérebro.
 Caracteriza-se pela predominância de
sintomas como perda de interesse ou prazer
em atividades normalmente agradáveis,
piora pela manhã, falta de reatividade do
humor, lentidão psicomotora, queixas de
esquecimento, perda de apetite importante e
perda de peso, muita desanimo e tristeza.

A depressão exógena ou reativa é o tipo
de depressão a que estamos mais
familiarizados, sendo por isso, mais fácil
de identificar e perceber. Aparece em
decorrência de um evento
emocionalmente traumático e doloroso,
não processado de forma adaptativa e
que, se mantém por algum período de
tempo. Esse tipo de depressão manifesta-
se como reação ao mundo externo.
Pessoas que desenvolvem esse tipo de
depressão passaram por alguma situação
como perdas, abandonos, lutos que
vieram a detonar o processo de
depressão.

Depressão endógena 

- de dentro - 

DEPRESSÃO EXÓGENA

- DE FORA -



Sabemos que a bioquímica do corpo humano é

bastante complexa, e que existem inúmeros

compostos orgânicos que nela intervêm.

Esses compostos são responsáveis pelo

melhor ou pior funcionamento das nossas

funçõese emoções 

No caso de uma depressão endógena, existe uma

quebra de produção e manutenção dos níveis normais

dos neurotransmissores de serotonina responsável

direto pelo nosso estado de humor.

Todos estes compostos (neurotransmissores),

influenciam diretamente a regulação dos estados de

humor e sensações de bem-estar e felicidade. Então,

quando o nosso organismo deixa de produzir

eficazmente estes compostos, instala-se uma

depressão endógena.

Por exemplo, quando o nosso corpo tem uma carência

de cálcio, existe um aumento da vulnerabilidade da

nossa densidade óssea. No caso, quando temos

carência dos neurotransmissores acima referidos,

ficamos mais propensos a desenvolver depressão..

Como a depressãoComo a depressão
endógena aconteceendógena acontece
no nosso organismono nosso organismo  



Sintomas da depressãoSintomas da depressão
endógenaendógena

Sintomas:

Diagnóstico:

A sintomatologia da depressão endógena é bastante similar ao quadro depressivo de
uma depressão exógena (reativa), contudo detém maior ênfase nos sintomas do foro
das funções vitais (sono, apetite, comportamento) e denota-se também uma maior
intensidade nos sintomas. A tristeza é mais intensa e desproporcional, comumente
acompanhada de anedonia acentuada (incapacidade de sentir prazer ou alegria). Da
mesma forma, o indivíduo não consegue sequer reconhecer e reagir positivamente a
acontecimentos aprazíveis.

Este tipo de depressão só deverá ser diagnosticado por profissionais qualificados da
área da saúde e com competências para o fazer. O ideal será sempre uma articulação
próxima entre as áreas da psiquiatria e da psicologia.
É de extrema importância o uso de medicação para estabilização do quadro.



DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA
DEPRESSÃO ATÍPICADEPRESSÃO ATÍPICA

Este subtipo de depressão é difícil
de identificar exatamente porque
os sintomas estão frequentemente
mascarados por falsas
demonstrações de felicidade.
pessoas que são capazes de sorrir,
viver momentos alegres e, ainda
assim, nutrir sentimentos de vazio,
ideações suicidas e suicídio
propriamente dito.
Esse tipo de depressão é mais
conhecido popularmente por
“depressão sorridente”

DEPRESSÃO
ATÍPICA



DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL
DEPRESSÃO SAZONALDEPRESSÃO SAZONAL

Caracteriza-se por uma forma de depressão
que se  inícia no outono/inverno e pela
remissão na primavera, sendo incomum no
verão. A prevalência é maior entre jovens
que vivem em maiores latitudes. os sintomas
mais comuns são: apatia, diminuição da
atividade, isolamento social, diminuição da
libido, sonolência, aumento do apetite,
“fissura” por carboidratos e ganho de peso.
Para diagnóstico esses episódios devem se
repetir por dois anos consecutivamente,
sem quaisquer episódios não sazonais
durante esse período;

DEPRESSÃO
SAZONAL



DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃO BIPOLARDEPRESSÃO BIPOLAR
DEPRESSÃODEPRESSÃO BIPOLARBIPOLAR

Hoje sabemos que o transtorno de humor bipolar
se apresenta em níveis diferenciados, como um
degradê que vai do rosa ao vermelho. isso dificulta
muitos diagnósticos e tratamento.
No caso, neste e-book, gostaríamos de ressaltar o
Transtorno de Humor Bipolar tipo 2, cuja
característica principal são episódios de depressão
maior.
Geralmente os quadros de THB 2 são detonados por
um episódio maior de depressão, o que faz com que
muitas pessoas sejam diagnosticadas de forma
errônea e tratadas erroneamente também. Muitas
dessas pessoas passam muitos anos mal medicadas,
sendo tratadas com anti depressivos e ansiolíticos
quando na verdade o indicado seria um
estabilizador do humor. Algumas pessoas com esse
transtorno  começam a se considerar casos
perdidos, já que nem as medicações funcionam.
É importante quando falamos de depressão maior
termos uma atenção para a história familiar de
bipolaridade na família.

DEPRESSÃO
BIPOLAR



Problemas psicológicos necessitam de uma avaliação especializada;
Procurar por um psicólogo e psiquiatra pode ser o primeiro passo;
Muitas pessoas vão dar palpite querendo ajudar, mas lembre-se a dor de
cada um é individual, e somente esses profissionais poderão descrever o
tratamento adequado;
A medicação é de extrema importância, mas o ideal é que caminhe junto
com psicoterapia;
Mudança de hábitos são fundamentais;
O abuso de álcool só irá agravar o quadro;
Se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, por isso busque ajuda.

É importante saber que todo tipo de depressão
gera sofrimentos e perdas. portanto, lembre-se:



MITOS A SEREM QUEBRADOS 
Não quero tomar medicação pois não quero ficar -
Medicações antidepressivas não causam dependência.
É só uma questão de tempo e boa vontade – depressão
não passa com tempo e não falta boa vontade, muitas
vezes falta vontade em consequência da doença, por
isso o único caminho é tratamento;
Está querendo chamar atenção – tudo que o depressivo
não quer é ser visto e chamar atenção por sua doença 



MITOS A SEREM QUEBRADOS... 
Eu tomo o calmante fico melhor, consigo dormir – As medicações calmantes quando
não prescritas por médicos são perigosas, tanto pelo risco de abuso, que é comum
na depressão, como pelo risco de dependência. Diferente das medicações
antidepressivas os benzodiazepínicos calmantes causam dependência.
Dá para tomar uma medicação que meu amigo tomou e funcionou muito bem para
ele - Cada caso é um caso, e medicações e dosagens variam de pessoa para
pessoa. Por isso se achar que necessita de tratamento busque ajuda especializada.
Tratamento Psiquiátrico é só para pessoas com alto poder aquisitivo ou que possam
arcar com tratamento e medicações a longo prazo - esta é uma área em que muitas
vezes os Caps funcionam, com excelentes médicos e dao direito até a medicação
prescrita.  Busque ajuda no mais próximo de você. E hoje a maior parte dos planos
de saúde tem que cobrir os tratamentos psiquiátricos, oferecendo médicos e
psicólogos .



MuitosMuitos    familiaresfamiliares
não conseguemnão conseguem

entender ouentender ou
identificar oidentificar o

comportamentocomportamento
deprimido e acabamdeprimido e acabam

funcionando defuncionando de  
  forma inadequadaforma inadequada
nestas situações:nestas situações:  



Quando acham que a aparência esta muito boa para uma pessoa que estejaQuando acham que a aparência esta muito boa para uma pessoa que esteja
deprimidadeprimida

Não entendem o constante cansaço e apatiaNão entendem o constante cansaço e apatia

Está deprimido, mas vive de mal humor e tratando mal as pessoasEstá deprimido, mas vive de mal humor e tratando mal as pessoas

Muitos acham que a aparência de um depressivo deva ser de desleixo, tristeza eMuitos acham que a aparência de um depressivo deva ser de desleixo, tristeza e
isolamento. Mas isto é um equivoco, nem todos que sofrem de depressão têm o mesmoisolamento. Mas isto é um equivoco, nem todos que sofrem de depressão têm o mesmo
comportamento.comportamento.

Um efeito colateral da depressão é um cansaço permanente e / ou uma apatia perante aUm efeito colateral da depressão é um cansaço permanente e / ou uma apatia perante a
vida. Em geral, é um dos piores efeitos colaterais desta doença. Por falta de entendimentovida. Em geral, é um dos piores efeitos colaterais desta doença. Por falta de entendimento
o próprio doente e a família acabam cobrando ações que neste momento são impossíveis.o próprio doente e a família acabam cobrando ações que neste momento são impossíveis.
Essa pressão só gera mais culpa e sentimento de impotência em ambas as partes.Essa pressão só gera mais culpa e sentimento de impotência em ambas as partes.

As pessoas consideram que todo deprimido deva ficar triste, apático, sem animo para vida.As pessoas consideram que todo deprimido deva ficar triste, apático, sem animo para vida.
Mas isto também é um equivoco, e deve ficar claro queMas isto também é um equivoco, e deve ficar claro que    em algumas situações o deprimidoem algumas situações o deprimido
se apresenta irritadiço e impaciente. Como a própria depressão suga suas energias, ficase apresenta irritadiço e impaciente. Como a própria depressão suga suas energias, fica
com mais dificuldade para lidar com as coisas do dia a dia e assim com o pávio mais curto.com mais dificuldade para lidar com as coisas do dia a dia e assim com o pávio mais curto.



Talvez recuse a participar de atividades de que gostava muitoTalvez recuse a participar de atividades de que gostava muito

Talvez passe a ter hábitos alimentares incomunsTalvez passe a ter hábitos alimentares incomuns

Talvez ele não consiga se dedicar tão bem as tarefas cotidianasTalvez ele não consiga se dedicar tão bem as tarefas cotidianas

  Ela poderá ter dias ruins, e dias “melhores”Ela poderá ter dias ruins, e dias “melhores”

Uma atípica falta de interesse em participar de atividades – e durante um longo período – pode ser um sinal deUma atípica falta de interesse em participar de atividades – e durante um longo período – pode ser um sinal de
depressão. Um indivíduo com depressão talvez não se sinta mais atraído por atividades que adorava no passado,depressão. Um indivíduo com depressão talvez não se sinta mais atraído por atividades que adorava no passado,
pois esta doença acaba dificultando o desfrute de tais atividadespois esta doença acaba dificultando o desfrute de tais atividades

O indivíduo deprimido desenvolve hábitos alimentares incomuns. Comer pouco ou em demasia é um sinal comumO indivíduo deprimido desenvolve hábitos alimentares incomuns. Comer pouco ou em demasia é um sinal comum
de depressão.de depressão.  

Naturalmente, as funções vitais de um indivíduo com depressão não podem ser as mesmas de alguém com boaNaturalmente, as funções vitais de um indivíduo com depressão não podem ser as mesmas de alguém com boa
saúde mental. Haverá coisas que ele não será mais capaz de fazer com a mesma frequência, ou as abandonará desaúde mental. Haverá coisas que ele não será mais capaz de fazer com a mesma frequência, ou as abandonará de
vez.vez.    As cobranças nesse sentido só irão gerar mais culpa por algo que ele não consegue modificar e mágoa por nãoAs cobranças nesse sentido só irão gerar mais culpa por algo que ele não consegue modificar e mágoa por não
se sentir compreendido.se sentir compreendido.

Trata-se de uma doença com altos e baixos. Se o indivíduo sofre de uma depressão mascarada, ou nãoTrata-se de uma doença com altos e baixos. Se o indivíduo sofre de uma depressão mascarada, ou não
diagnosticada, pode parecer que suas flutuações de humor são aleatórias, dependendo da regularidade de suadiagnosticada, pode parecer que suas flutuações de humor são aleatórias, dependendo da regularidade de sua
depressão. Para você (e mesmo para ele, no caso de ele não ter recebido um diagnóstico), talvez não haja umadepressão. Para você (e mesmo para ele, no caso de ele não ter recebido um diagnóstico), talvez não haja uma
motivação para as alterações de humor, mas esta é simplesmente a maneira como a depressão se manifesta emmotivação para as alterações de humor, mas esta é simplesmente a maneira como a depressão se manifesta em
algumas pessoas.algumas pessoas.



Ouça com atenção e acolha

Estimule-a a procurar ajuda profissional

Desencoraje o consumo de álcool e drogas

Sugira a prática de esportes

Estar por perto e pronto a ouvir e uma ajuda extremamente importante. Muitas vezes eles não se sentem
ouvidos, nem compreendidos.. Não desmereça seus sentimentos, por mais que lhe pareçam incoerentes.
Exerça a empatia e ofereça o seu suporte e acolhimento, sem julgamentos.

Só podemos ajudar até um determinado ponto, por isso buscar ajuda profissional é fundamental. Muitas vezes,
a pessoa não quer. Mas devemos ter em mente a importância do tratamento e por isso sermos resilientes.
Alguns precisarão de sua companhia pra ir ao médico e até para ir a  consulta, por isso sugira acompanha-lo. 

Parece que álcool e droga pode temporariamente reduzir os sintomas da depressão. Mas ao contrário podem
ser extremamente prejudiciais,já que podem piorar o quadro pelos seus  efeitos  depressores.

Fazer uma atividade física ajuda muito pois podem melhorar o humor e a qualidade de vida. Para estimulá-lo a
se exercitar, convide-o para fazer alguma atividade prazerosa como caminhar, mas entenda e aceite o tempo
dele.

O QUE FAZER PARA AJUDARO QUE FAZER PARA AJUDARO QUE FAZER PARA AJUDAR   



Incentive a socialização

Reforce o fato de que a depressão é uma doença que tem tratamento

 Não ignore comentários suicidas

Quando a pessoa em tratamento estiver se sentindo mais forte ou disposta, você pode tentar animá-la
a sair de casa e a socializar com outras pessoas. No começo provavelmente será difícil e ela irá relutar.
Mas não desista e muito menos leve as negativas para o lado pessoal. Continue convidando para
passeios ou atividade sociais, uma de cada vez, até que uma hora ela vai dizer sim.

A depressão é uma doença , mas que hoje oferece diversos e modernos tratamentos. Sendo
completamente tratável.  O início do tratamento exige um tempo de adaptação. Mas é importante
lembrar a pessoa deprimida de que, na grande maioria dos casos, o tratamento funciona. 

Existe uma ideia muito difundida no Brasil que diz que “quem vai se matar não avisa ou tenta, apenas se
mata”. Isso é completamente falso. Muitas pessoas que tentam ou cometem o suicídio comunicam de
alguma forma, por comportamentos ou palavras. Portanto, nunca ignore um comentário sobre suicídio.
Busque maneiras para que essa pessoa não fique sozinha. Aumente os fatores de proteção,
conversando novamente com seu médico .   É importante também com o consentimento da pessoa,
comunicar seu terapeuta ou o psiquaitra  responsável.



DEPRESSÃODEPRESSÃO
E RISCO DEE RISCO DE
SUICIDIOSUICIDIO  



Sabemos que ainda existem  
muitos que não
compreendem a depressão.
Por isso, mande para seus
conhecidos esse 
e-book, compartilhe nosso
canal no Youtube e nossas
redes, para que mais
pessoas   possam entender
e desestigmatizar  a
depressão.



OBRIGADA!OBRIGADA!

Ana Café

@anacafepelavida

Ana Café

www.nucleointegrado.med.br


