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A depressão é uma doença psiquiátrica crônica 
e recorrente que produz alteração de humor, 
caracterizada por tristeza profunda e forte 
sentimento de desesperança. 

O que é a
DEPRESSÃO?

O Brasil é o segundo maior país com casos de 
depressão na América;

As mulheres são mais afetadas que os homens.
O Brasil tem a maior taxa de pessoas com 
transtornos de ansiedade do mundo; 

Menos de 10% das pessoas com depressão no 
mundo buscam o tratamento necessário. 

VOCÊ SABIA

QUANDO SE FALA EM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL 
NÃO TEM COMO NÃO FALAR DE DEPRESSÃO.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o conceito de 
saúde vai além da mera ausência de doenças. Na verdade, só é 
possível ter saúde quando há um completo bem-estar físico, 
mental e social de uma pessoa. Diversos fatores podem colocar em 
risco a saúde mental dos indivíduos; entre eles, rápidas mudanças 
sociais, condições de trabalho estressantes, discriminação de 
gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, violência e 
violação dos direitos humanos. 







Há evidências de que a deficiência de substâncias 
cerebrais e hormônios estão ligados na regulação do 
apetite, sono e humor.

BIOQUÍMICA CEREBRAL 

Estima-se que esse componente representa 40% de 
chance para desenvolver a depressão. 

GENÉTICA

Pessoas que passam por perdas, traumas e eventos 
estressantes podem desencadear episódios 
depressivos naqueles que possuem predisposição para 
a doença.

EVENTOS VITAIS 

Causas da 
depressão:



da depressão?

QUAIS OS

SINTOMAS



• Sentimentos persistentes de tristeza,
   angústia ou de vazio;
• Irritabilidade ou perda de paciência;
• Sentimento de culpa, desesperança
   ou pessimismo;
• Distúrbio do sono (insônia ou sonolência);
• Problemas psicomotoras (agitação ou apatia); 
• Cansaço, fadiga ou falta de energia;
• Dificuldade de concentração;
• Pensamentos sobre suicídio;
• Baixa autoestima;
• Perda de interesse ou prazer nas
   atividades, incluindo sexo. 

QUAIS OS

SINTOMAS



Quadros mais leves costumam 
responder bem ao tratamento 
psicoterápico com um psicólogo, 
ensinando o indivíduo a se 
compreender melhor, desenvolver 
estratégias para lidar com estresse 
e com outras questões pessoais. 

Psicólogo

TRATAMENTOS

A depressão é uma doença que 
exige acompanhamento médico 
psiquiatra.

Quadros graves e com reflexo 
negativo sobre vida afetiva, familiar 
e profissional e em sociedade, a 
indicação é o uso de antidepressivos 
com objetivo de tirar a pessoa da 
crise.

Medicamentos

Psiquiatra





Histórico familiar; 

Transtorno psiquiátrico; 

Estresse crônico;

Ansiedade crônica; 

Disfunção hormonal; 

Dependência de álcool e drogas ilícitas; 

Traumas psicológicos;

Conflitos conjugais;

Mudanças bruscas de condições financeiras. 

de risco
FATORES



Ter uma dieta equilibrada;

Praticar atividades físicas;

Realizar atividades prazerosas;

Evitar consumo de álcool;

Não usar drogas ilícitas;

Diminuir doses diárias de cafeína;

Ter uma boa qualidade de sono;

Gerenciar o estresse;

Evitar sobrecarga do trabalho;

Compartilhar dificuldades.

de risco
FATORES COMO 

PREVINIR?



CAPS e Unidades Básicas de Saúde 
(Saúde da família, Postos e Centros de Saúde)

       188
CVV - Centro de Valorização da Vida

       (13) 3224-1489
Clínica de psicologia - UNIP

       (13) 3202-0128 / 3205-5555 
Clínica de psicologia - UNISANTOS

Onde buscar ajuda?

Aprendiz do CAMPS Santos,
caso queira conversar, o nosso Setor de Psicologia
está à disposição nos seguintes contatos:

        (13) 3226-6464
Camps Santos

       (13) 99680-6405
Setor de Psicologia



• Saúde.gov.br
• https://drauziovarella.uol.com.br/
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