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QUALIDADE DE VIDA. 

DEPRESSÃO: QUANDO PEDIR AJUDA?





Tristeza 

 Depressão



Tristeza 

É reação normal a algum tipo de perda

Morte de alguém significativo
Diagnóstico de uma doença grave
Projeto que não dê certo
Perda de algum sonho. (Todos temos desejos e a não 
realização de um deles pode desencadear um processo de 
luto com sentimentos de tristeza.)
Idealizamos pessoas e nos decepcionamos muitas 
vezes 
 



Tristeza é um acontecimento existencial que todos 
nós vivemos e viveremos, já a depressão não é 
um acontecimento obrigatório na vida de todos.  



Tristeza não é doença.

Depressão já é uma doença.

Tenho uma doença mental?
 O preconceito

   O medo
 A vergonha



Depressão não é só uma doença psicológica, mas 
uma doença sistêmica.

Muitos hormônios e neurotransmissores envolvidos 
no processo de depressão. 

Entre as muitas mudanças hormonais há maior 
produção de Cortisol que é o hormônio do estresse.



Causas emocionais

Perdas importantes
Mudança de emprego
Casamento/separação
Estresse
Condições de isolamento
Exclusão de grupos familiares ou sociais



Causas físicas

Alterações hormonais
O próprio câncer
Medicamentos (alguns quimioterápicos, 

corticoides,  barbitúricos)

Transtornos metabólicos
Dor crônica
Tendências de ordem genética.



Como posso saber se estou 
deprimido(a) ?



    Critérios para diagnóstico de depressão segundo 
o DSM-V

A - Pelo menos duas semanas com mudanças no 
funcionamento normal do paciente. Presença de cinco dos 
sintomas seguintes sendo ao menos um dos abaixo:

Humor deprimido
Anedonia (desinteresse pela vida)

além de pelo menos quatro sintomas adicionais de depressão

- Perda ou ganho significativo de peso (+ de 5% do peso)
- Diminuição ou aumento do apetite

                - Insônia ou hipersônia
                - Agitação ou retardo psicomotor 

- Fadiga ou perda de energia
- Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva 
- Menor capacidade de pensar ou tomar decisões
- Pensamento de morte, ideação suicida ou tentativa de 

suicídio



Tratamentos 

Remoção das causas médicas

Psicoterapia

Medicamentos



Fale com seu médico. Ele pode te ajudar.

 

 

Lembrem-se, não temos que ser super-heróis. Não 
temos que dar conta sozinhos de tudo em nossas 
vidas.
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