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RESUMO 
 
 

A Depressão é uma doença que acomete grande parte da população mundial. No 
entanto, em muitas ocasiões, é considerada pelo senso comum com apenas um mal-estar 
passageiro que pode ser superado com a força do pensamento positivo. Atualmente, 
trabalha-se com a concepção de que a Depressão surge a partir de vertentes 
psicológicas, sociais, físicas e genéticas. Se corretamente diagnosticada, seu prognóstico 
é amplamente favorável, uma vez que existe uma vasta gama de terapêuticas que podem 
ser empregadas. 
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INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se atualmente que a Depressão representa uma das doenças mais 
frequentes em toda a população mundial, sobretudo nos grandes centros urbanos. 
Segundo o Instituto Norte Americano de Psiquiatria, cerca de 1 em cada 20 pessoas em 
todo o mundo passarão por um episódio depressivo em alguma fase da vida. Os 
Transtornos Depressivos apresentam-se sob diversas formas, e variam de acordo com os 
sintomas, gravidade e duração. A Depressão Maior foi escolhida como tema central; 
portanto, onde se lê a palavra "Depressão", entenda-se como Episódio Depressivo 
Maior. O objetivo do presente texto é fazer uma breve explanação da doença, bem como 
demonstrar seu diagnóstico e algumas possibilidades de tratamento. 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 

A Depressão não deve ser confundida com uma simples tristeza. Devido à 
banalização do termo "depressão", um grande contingente populacional utiliza esta 
terminologia de forma equivocada, dificultando assim o diagnóstico. De acordo com o 
Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-IV), alguns 
comportamentos peculiares permitem que o diagnóstico seja realizado de maneira 
precisa. A seguir, serão apresentados os critérios diagnósticos para o Episódio 
Depressivo Maior: 
 
- Falta de interesse em realizar atividades que antes eram considerados como prazerosas 
pelo indivíduo; 
- Humor deprimido diariamente com sentimento de tristeza; 
- Perda ou ganho significativo de peso, sem realizar qualquer regime ou dieta; 
- Dificuldade de concentração; 
- Dificuldade em manter a atenção; 
- Insônia ou hipersonia quase todos os dias; 



- Sensação de fadiga, mesmo não tendo realizado qualquer atividade física; 
- Sentimentos de culpa e inutilidade; 
- Pensamentos de ruína, destruição ou suicídio (ou tentativa). 
 

De acordo com o referido Manual, dos critérios descritos para se satisfazer o 
diagnóstico de Episódio Depressivo Maior, pelo menos 5 são necessários, por pelo 
menos 2 semanas; e ainda, que pelo menos um dos sintomas seja humor deprimido ou 
perda do interesse ou prazer na realização de atividades. No entanto, torna-se necessário 
salientar que ao se fazer o diagnóstico de Depressão, o paciente pode apresentar apenas 
alguns destes sintomas, o que sugere por exemplo, um quadro de Depressão Moderada, 
ou Discreta. Outros pontos de elevada importância para se realizar o diagnóstico são o 
fato de a enfermidade não estar relacionada ao consumo de substâncias tóxicas e não ter 
vínculo com um episódio de luto (a não ser que os sintomas persistam por mais de 2 
meses). Enfatiza-se que para se realizar o diagnóstico de Depressão Maior em algum 
indivíduo, várias instâncias de sua vida se mostram prejudicadas, como por exemplo, 
relacionamentos afetivos, sociais, auto-higiene e ritmo de trabalho, dentre outros. 
 
 
CAUSAS DA DEPRESSÃO 
 

Não se pode afirmar categoricamente que o Episódio Depressivo Maior advém 
de causa única. Atualmente, trabalha-se com a concepção de que esta enfermidade se 
origina a partir de aspectos multifacetados, dentre eles os biológicos, psicológicos, 
genéticos, culturais, sociais e comportamentais, dentre outros. A utilização de 
substâncias tóxicas como álcool e outras drogas podem levar o indivíduo a apresentar 
sintomas depressivos. No entanto, apesar deles (sintomas), o critério para Episódio 
Depressivo Maior não é preenchido como foi descrito anteriormente, uma vez que 
quando esses hábitos são interrompidos, os sintomas tendem a desaparecer. 
 
 
DEPRESSÃO/ ORGANICIDADE 
 

Com os avanços da tecnologia, hoje, pode-se realizar o mapeamento cerebral dos 
seres humanos e obter informações essenciais ao tratamento de pessoas portadoras de 
Transtornos Mentais. Sabe-se por exemplo, que a pessoa deprimida tem alterações na 
produção de neurotransmissores cerebrais, como por exemplo, Serotonina, 
Noradrenalina, etc. E, uma vez que o organismo apresenta tais alterações, 
automaticamente surgem os primeiros problemas de saúde, como por exemplo, 
alterações na arquitetura de sono, disfunção alimentar e prejuízo do funcionamento 
cognitivo. O pensamento do deprimido torna-se mais lentificado, pois uma vez que a 
produção de neurotransmissores é alterada, as ondas bioelétricas cerebrais também o 
são, resultando na alteração do ritmo de atividade do cérebro. Os resultados são os 
sintomas já descritos anteriormente, com destaque para a dificuldade de concentração, 
atenção, alterações psicomotoras e mudanças de comportamento. 
 
 
 
 
 
 



USO DE MEDICAMENTOS 
 
 

Uma polêmica com relação ao uso de medicamentos para o tratamento da 
Depressão paira sobre a Clínica Psicológica. Alguns Psicólogos são a favor, outros são 
radicalmente contra. Atualmente , pode-se destacar dois grandes grupos de 
antidepressivos. São eles: os antidepressivos tricíclicos, e os ditos modernos, ou de 
última geração dos quais pode-se destacar: 
 
- Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (IRSS). 
- Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina e Noradrenalina (IRNS). 
- Inibidores Seletivos da Recaptação da Noradrenalina (IRSN). 
 

Cada um deles atua de forma diferenciada. Portanto, sua prescrição envolve 
fatores tais como os antecedentes familiares, os sintomas apresentados e a tolerância a 
determinadas substâncias. "Os medicamentos antidepressivos não criam hábito ou 
dependência. São eficazes na Depressão Grave e podem ser úteis na Depressão Leve ou 
Moderada" (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA CLÍNICA, 1995. Os 
antidepressivos modernos tem sido prescritos com maior frequência pelos psiquiatras, 
uma vez que proporcionam relativamente, menor número de efeitos colaterais aos 
pacientes. 

Um estudo de importância considerável foi realizado em Belo Horizonte na 
favela Cabana do Pai Tomás, que resultou na publicação do livro "O Adoecer Psíquico 
do Subproletariado", de autoria de William César Castilho Pereira. Grande parte da 
população da referida favela, principalmente a feminina, já sofrida pela própria 
condição social, apresentava quadros depressivos, principalmente humor deprimido na 
maior parte do dia, sensação de fadiga e interesse ou prazer diminuídos diariamente na 
maior parte das atividades. Elas necessitavam buscar alguma forma de alívio para seu 
sofrimento diário, preferencialmente a mais imediata. Dirigiam-se então ao Centro de 
Saúde com sintomas psicossomáticos e com uma angústia que "apertava seu coração" 
cada vez mais. Após a consulta com o Psiquiatra, deixavam o centro com uma receita 
nas mãos, quase que invariavelmente com a mesma prescrição: Diazepam. 

Durante algum tempo, o medicamento realmente auxiliou e proporcionou 
melhor qualidade de vida para os pacientes. No entanto, passado algum tempo, os 
sintomas depressivos voltaram a persistir, talvez até de forma mais intensa do que 
anteriormente, fazendo com que os pacientes ficassem cada vez mais viciados no 
medicamento. Pode-se observar a dimensão que esta droga assumiu na vida de muitas 
pessoas, a partir do breve relato de uma moradora anônima da favela: "Ele é tudo pra 
mim. Sem ele dá vontade de quebrar tudo... sem Diazepam não sou ninguém". 
(PEREIRA, 1990, p.66). Com relação ao vício, tal explicação deve-se ao fato de o 
Diazepam não ser um medicamento antidepressivo. Pertence ao grupo dos ansiolíticos 
benzodiazepínicos. " A substância básica é a Benzodiazepina, que deu origem ao 
Diazepam, Valium, Diempax e seus derivados. Por seu forte efeito sobre a ansiedade, 
desde os anos 60, 70, tornaram-se muito populares. Mas geram forte dependência e, 
embora combatam a ansiedade, quimicamente são depressores do Sistema Nervoso 
Central. Às vezes esses medicamentos são prescritos juntamente com os 
antidepressivos. Entretanto, nunca devem ser tomados como única medicação no 
tratamento de distúrbio depressivo ou ansiedade" (AQUINO, 1999, p.51.). Percebe-se 
então a frequência de erros na   prescrição de medicamentos aos pacientes da Favela 
Cabana do Pai Tomás. 



O uso de remédios como por exemplo os antidepressivos ou outras drogas, não 
podem ser considerados como a solução para o tratamento da Depressão. Pelo menos, 
não a mais definitiva. Se assim fosse, as mulheres citadas no estudo realizado na favela 
não apresentariam sintomas depressivos após o uso dos psicofármacos. Ao se lançar um 
olhar sobre o estudo realizado por William César Castilho, conclui-se que muito mais 
importante do que o uso de medicamentos, é a mudança de comportamento. Esta sim, é 
a base a partir da qual haverá a eliminação dos sintomas depressivos. É sabido, que 
quando o indivíduo deprimido se presta a tentar modificar seu comportamento, bem 
como a sua forma de pensar, as possibilidades de superar a enfermidade tornam-se 
infinitamente maiores. Exatamente neste contexto é que a psicoterapia se faz como 
importante instrumento na recuperação destes pacientes. Geralmente, os pacientes 
deprimidos são essencialmente apáticos, tristes, "estáticos". É frequente formularem 
frases do tipo: "Eu não tenho forças para lutar", ou então "a vida não faz mais sentido", 
ou ainda "nunca vou conseguir superar a Depressão". 

Segundo Fritz Perls, pai da Gestalt Terapia, quanto mais estático o ser humano 
se torna, mais neurotizado e adoecido ele fica. Segundo o autor, os seres humanos estão 
em um constante processo de auto organização, num movimento contínuo de mudança 
de concepções, percepções, sentimentos, etc. O estado doentio é caracterizado, 
justamente quando o indivíduo perde a capacidade de organizar seu self permanecendo 
em um estado de acomodamento e imutabilidade. Retomando o exemplo da Cabana do 
Pai Tomás, pode-se concluir exatamente o que Perls afirmou. Muitas mulheres 
frustradas, angustiadas e revoltadas pela condição econômica quase miserável, em um 
cenário no qual qualquer mudança para melhor parecia irrealizável.  

Oficinas terapêuticas realizadas pelos alunos e pelo coordenador do projeto 
(Puc-Minas), foram realizadas com os habitantes do local. Princípios de autogestão, 
cooperação, educação sexual, higiene, saúde, educação, organização familiar, etc., 
foram repassados através destas oficinas e de dinâmicas de grupo. Com o passar do 
tempo, descobriram que apenas reclamar de suas condições, cultivar sentimentos de 
ódio e revolta, assim como usar o Diazepam em doses cada vez mais elevadas, em nada 
adiantaria. Era necessário que uma série de atitudes e consequentes mudanças de 
comportamento fossem tomados, para que o quadro de acomodação fosse revertido. 
Uma vez que o processo de conscientização foi implantado, entre os participantes das 
reuniões, eles próprios perceberam que a mudança teria de ser realizada de dentro para 
fora, e não na maneira inversa, como por exemplo, através do uso de drogas e/ou álcool. 
Reclamar por atitudes externas da Prefeitura ou do Estado eram importantes atitudes, 
porém não as principais. A seguir, segue-se o relato de uma moradora anônima da 
favela, que participou das oficinas e dinâmicas de grupo: 
   "... Eu acho que o problema de saúde mental das pessoas se resolve a partir do 
momento em que elas são acreditadas. Esse problema aconteceu comigo. A partir do 
momento que alguém me acreditou, deu a mão para mim, me levou para esse meio que 
é isso aqui-agora, porque foi através de reuniões de trabalho comunitário que hoje eu 
sou uma pessoa tranquila. Não preciso das drogas receitadas para viver, porque eu 
vivia de medicamentos, impregnada, entrando e saindo de hospitais psiquiátricos. Não 
tomo mais esses remédios, não vivo drogada mais. Por isso, eu não perco uma 
oportunidade de participar dos grupos que eu posso, porque foi isso que me curou. Os 
hospitais não me curam. Eu preciso falar agora. Nós temos um grupo de saúde aqui na 
Cabana. Tem um ano que nós estamos debatendo saúde, e não é só conversa não, tem 
aça no meio. Inclusive, o nosso posto médico é a terra. É da terra que vamos tirar 
nossos alimentos e remédios. Então, no nosso posto médico não dependemos de 
governador, de vereador, nada disso. Nós que somos responsáveis e, para isso, nós já 



temos um lote, a irmã (aponta para uma freira no grupo) emprestou para a gente e já 
tem gente trabalhando, se esforçando e já tem resultado. Também a gente levou para as 
pessoas o conhecimento dos alimentos e o seu valor. Eu aprendi que não podemos levar 
piedade ao doente, temos que levar é solução... Houve uma época que eu estava doente 
e com pressão alta e eu era muito desenformada. Fui ao médico e perguntei a ele o que 
eu poderia fazer para melhorar, além de tomar os remédios. E ele me falou que eu 
poderia sair um pouco do quotidiano, conhecer as pessoas novas, distrair. Eu pensei 
como vou fazer isso morando nesse aperto que a gente mora, dinheiro não sobra, como 
vou fazer? Então, comecei a conversar com as pessoas e, um dia uma pessoa me falou 
que na terra dela uma pessoa organizava "especial de viagens" (excursões) e que esse 
tipo de viagem fica mais barato. Aí, então, eu e meu marido começamos a organizar os 
passeios, as viagens, e já tem mais de 15 anos que a gente vem fazendo isso".                        
( PEREIRA, 1990, p. 216). 
 

A partir do trabalho psicológico, os participantes começaram a questionar o 
que poderiam fazer para obter melhor qualidade de vida dentro de sua própria realidade 
adotando novas concepções de vida, e até mesmo aprendendo a se organizar 
politicamente para reivindicar seus direitos juntos aos órgãos públicos. Sendo assim, 
com o passar do tempo, foi percebido que o Diazepam não era a solução mágica para 
seu sofrimento, e este foi sendo abandonado. Perceberam que era através de suas 
próprias mãos é que iriam obter melhor qualidade de vida, apesar das dificuldades 
financeiras. Gradativamente, o quadro de acomodação foi sendo substituído por uma 
postura de mudança por parte deste grupo. O objetivo agora, era o de que os 
participantes das reuniões comunicassem aos outros habitantes da favela, que a 
mudança é possível e viável. A semente estava plantada. Restava que ela se 
transformasse em árvore e frutificasse posteriormente. 

 
 
CLÍNICA PSI 
 

 
De um tempo para cá, o universo PSI tem passado por constantes 

modificações passíveis de questionamentos. Na área da Psicologia, inúmeras práticas 
(inclusive alternativas) tem surgido sem embasamento científico que aparecem e 
desaparecem subitamente. Na Clínica Psiquiátrica, e de certa forma também em outras 
áreas da Medicina, várias modificações tem surgido, algumas positivas, outras 
extremamente danosas. Um aspecto positivo sem dúvida, são os avanços no que diz 
respeito às intervenções cirúrgicas e à criação de medicamentos cada vez mais eficazes. 
No entanto, um dos aspectos que mais chamam atenção nos dias de hoje, se dá na 
relação médico-paciente. Cada vez mais a clínica tradicional tem sido deixada de lado. 
O método investigativo no qual o médico se baseava no diálogo com o paciente foi 
sendo abandonado gradativamente, sendo substituído pelo modelo anátomo-patológico. 
Ou seja, o paciente chega ao médico queixando-se de algum tipo de problema, e o 
profissional mais do que imediatamente solicita uma bateria de exames, muitas vezes, 
sem ouvir e sem questionar o paciente. Este último, atende aos pedidos solicitados pelo 
médico, realiza os exames no laboratório e volta com os resultados que são rapidamente 
avaliados pelo profissional (de acordo com escalas numéricas) que imediatamente 
receita algum tipo de droga. Casos como Gastrite, Úlcera, Colite nervosa, Depressão, 
Transtorno do Pânico e muitas outras enfermidades, são corretamente diagnosticadas, 
porém tratadas de forma equivocada. Em um grande número de oportunidades, estas 



doenças advém de uma qualidade de vida prejudicada por estresse, excesso de trabalho, 
dificuldades afetivas, condições econômicas, etc. 

Se todo médico ouvisse o paciente com calma, e procurasse saber um pouco 
mais de sua história pessoal, provavelmente evitaria receitar uma série de drogas, 
procurando orientá-lo e/ou encaminhá-lo a outros profissionais, como por exemplo o 
Psicólogo. O modelo positivista adotado por uma boa parte dos profissionais da 
Medicina vai diretamente contra ao que se assiste nos dias de hoje. Cada vez mais o ser 
humano é visto como um ser único onde várias instâncias se interpenetram - física, 
emocional, cultural, social, etc. - e que cada uma delas tem influência direta e 
indiscutível sobre a outra. 

 
 
CONCLUSÃO 
 

Não é objetivo do presente texto defender uma postura contrária ao uso de 
medicamentos, nem culpabilizar a atitude dos médicos ao receitar. As pessoas de um 
modo geral são vítimas de uma sociedade imediatista que exige resultados cada vez 
mais rápidos em todos segmentos. E no caso das doenças, principalmente as mentais, o 
remédio é a via mais veloz de se buscar alívio. Sabe-se porém, que em muitos casos 
significa apenas uma medida paliativa. 

Um indivíduo que chega ao consultório de um Psiquiatra por exemplo, pode 
apresentar um quadro de Depressão Moderada. Se o médico ouve este paciente e 
conversa com ele utilizando uma abordagem investigativa, pode ser que chegue à 
conclusão de que este paciente não necessite ser medicado. Pode ser que este indivíduo 
esteja passando por alguns problemas, e que necessite ser "simplesmente" ouvido, 
acolhido, aconselhado, orientado. Se o médico diagnostica Depressão, esta pode ser 
tratada também com a recomendação de exercícios físicos diários, como por exemplo, 
caminhada, natação, ciclismo, etc, aliada a indicação de Psicoterapia. " Os exercícios 
físicos diários aumentam a produção de betaendorfina e encefalinas, opiáceos naturais 
que dão sensação de bem-estar e disposição, combatem a dor, melhoram o aprendizado 
e o vigor" (AQUINO, 1999, p.57). Portanto, os pacientes deprimidos que fazem 
exercícios físicos aeróbicos diários (não com exagero, por volta de uma hora de duração 
seria o ideal), são os que se curam mais rapidamente, e de maneira mais eficaz. Tais 
atividades auxiliam também aos pacientes que se utilizam de drogas antidepressivas, 
pois assim, o médico pode retirar a medicação em um prazo mais curto. Se esta pessoa 
mencionada anteriormente trabalha um grande período por dia, se alimenta de maneira 
inadequada, dorme uma quantidade de sono insuficiente de sono, tem dificuldades 
afetivas com o parceiro (a) mais do que um antidepressivo ou ansiolítico, ela precisa de 
realizar mudanças de comportamento para ter uma vida mais saudável. Ainda, segundo 
Aquino: "Não é o remédio que cura, e sim um conjunto de ações que vão desde a 
mudança no ritmo diário de vida até a humilde e sincera revisão dos valores 
existenciais" (AQUINO, 1999, p.53). O medicamento pode ser tanto proveitoso, quanto 
danoso. O efeito depende da habilidade do médico ao prescrevê-lo, e a confiança e 
responsabilidade dos pacientes em usá-los. Ainda com relação a sua prática enquanto 
psiquiatra, ele relata: 

 
- 25% dos pacientes precisariam de poucos meses de uso dos antidepressivos para 
melhorar. 
- 50% precisam de um tempo médio. 
- 15% melhoram rapidamente (até por efeito placebo). 



- 10% não melhoram nunca, pois são refratários à medicação (maus respondedores). 
 

O método investigativo (fundamentalmente ouvir o paciente), é de fundamental 
importância, visto que os antidepressivos não representam a única terapêutica no 
tratamento dos Transtornos Depressivos. A prescrição do medicamento quando há 
realmente sua necessidade, sem sombra de dúvidas torna-se um dos mais importantes 
instrumentos de tratamento para o doente. Prova disso, é que um grande contigente de 
pacientes com Episódio Depressivo Maior apresenta melhora significativamente maior 
quando tratados com combinação de Psicoterapia e antidepressivos, do que com apenas 
uma destas terapêuticas. A questão fundamental é saber utilizar de todos os recursos 
possíveis existentes nas áreas da saúde, para que o paciente possa viver se forma mais 
harmoniosa e saudável. 
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