
Psicologia Clínica

Depressão
O outro lado da tristeza



PsiCologia ClíniCa
DePressão – o outro laDo Da tristeza
Tristeza ou Depressão

a tristeza é uma emoção humana e, 
tal como o alegria, é um sentimento 
momentâneo. sentirmo-nos tristes por 
vezes, é natural e auxilia-nos na ela-
boração das perdas (morte de entes 
queridos), ou sofrimentos ocasionais 
(desemprego , insucessos). Contudo, 
se a tristeza se arrasta por demasiado 
tempo e a pessoa não é devolvida à ro-
tina diária, podemos estar perante o ini-
cio de um quadro depressivo.

a depressão é uma perturbação do 
humor, também conhecida como per-
turbação afetiva/emocional pela dificul-
dade que as pessoas deprimidas têm 
em exprimir emoções. Caracteriza-se 
por um estado intenso e prolongado de 
tristeza e por um sentimento de desam-
paro e de falta de esperança em relação 
ao futuro.

apesar de não existir uma causa única 
para a depressão, sabe-se que existem 
fatores genéticos (antecedentes familia-
res), biológicos (hormonais), ambientais 
e psicológicos que favorecem o apare-
cimento do quadro depressivo. apesar 
de muito comum, a depressão é, depois 

da ansiedade, a perturbação psiquiá-
trica mais frequente, continuando ainda 
a ser muito banalizada, por desconheci-
mento dos fatores que estão na sua ori-
gem e pelo estigma social que lhe está 
associado.

os sintomas evoluem gradualmente, 
ficando a pessoa deprimida cada vez 
mais fechada sobre si própria e culpabi-
lizando-se pelas coisas que a inercia não 
lhe permitem fazer.

nos casos mais graves pode haver 
ideação suicida , com o intuito de termi-
nar com o mal estar que nem o próprio, 
nem os outros compreendem.

Cerca de 15 % das pessoas com de-
pressão grave têm uma conduta suicida.

Diagnóstico

a avaliação é feita pelos sinais e sin-
tomas. História prévia de depressão ou 
história familiar de depressão ajudam a 
confirmar o diagnóstico.

Prognóstico e Tratamento

uma depressão sem tratamento pode 
durar uma vida..

Psicoterapia e Tratamento 
Farmacológico

a psicoterapia combinada com anti-
depressivos potencia os resultados do 
tratamento farmacológico. a psicote-
rapia individual ou em grupo permite 
ajudar a pessoa deprimida a reassumir, 
gradualmente, antigas responsabilida-
des e a reajustar-se aos factores de pres-
são, ganhando qualidade de vida.

Depressão

É normal sentir-se tr iste de vez em 
quando. Contudo, quando esse senti-
mento é incapacitante, e se arrata por um 
período superior a 2 meses, é importante 
procurar ajuda profissional e apurar as 
causas e possibilidades de tratamento.
a depressão trata-se.

Conheça as causas
n Doença crónica
n situação traumática
n rutura
n Perda/tristeza 
n stress
n Factores genéticos
n sem razão aparente

O ciclo vicioso da depressão:
n Pensamentos negativos "não vale a pena"
n emoções negativas "culpa"
n Comportamento de passividade / inercia

Sintomas
n tristeza persistente
n Falta de esperança
n Culpa, irritabilidade, cansaço
n Perda de interesse em atividades
n insónia ou sono excessivo
n Pensamentos de morte
n Mal estar, fadiga
n alterações de apetite
n Dificuldade de concentração

Ajude-se
n Pratique exercício físico
n Defina objectivos para si
n Priorize as suas tarefas
n esteja com pessoas que gosta 

Estima-se que 1 em cada 10 
adultos sofre de depressão

Afeta ambos os sexos 
e pode surgir em qualquer 
idade


