
Depressão 

A Depressão é, provavelmente, a perturbação psiquiátrica mais antiga diagnosticada. 

Sentimentos relacionados com períodos de tristeza ou desânimo, são comuns entre os 

indivíduos, sendo uma resposta normal às desilusões ou frustrações do dia a dia. 

Segundo o DSM-V (Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, 

5ª edição), o transtorno depressivo major depressão), caracteriza-se pela predominância 

(período mínimo de duas semanas) de um humor deprimido ou perda de interesse ou 

prazer, em quase todas as actividades. Para além destes, o indivíduo pode ainda 

experienciar quatro dos seguintes sintomas: alteração do sono, peso e apetite, assim como 

da sua actividade psicomotora: fadiga ou perda de energia; Sentimento de desvalorização 

ou culpa excessiva ou inapropriada; Diminuição da capacidade de pensar ou de 

concentração ou indecisão: Pensamentos de morte recorrentes ou ideação suicida 

recorrente; Sentimentos de culpa. 

 

Factores de risco 

Existem alguns factores de risco que podem potencializar o desenvolvimento de 

depressão, tais como: desemprego, situações económicas desfavoráveis, histórico 

familiar, dependência de substâncias,  acontecimentos de vida (morte, pós parto, fim de 

relacionamento, entre outros). 

 

Procurar um Psicólogo 

A psicoterapia deve ser realizada por um psicólogo ou psicoterapeuta, de forma a avaliar 

qual o melhor tipo de abordagem que vai de encontro ás necessidades da pessoa. Técnicas 

utilizadas  na terapia cognitivo-comportamental, têm demonstrado efeitos positivos na 



melhoria da auto estima, ajudando a pessoa a desenvolver ferramentas, para enfrentar as 

situações que produzem os sintomas e mudar o pensamento depressivo. 

 

A psicoterapia ajuda na diminuição dos sintomas, incidindo nas dificuldades 

emocionais, de forma a estimular a resolução de conflitos internos da pessoa. 

Consequentemente, ajuda no autoconhecimento, pois através do mesmo, é possível sair 

de um quadro depressivo de forma a diminuir os sintomas. 

Procurar ajuda é o primeiro passo para garantir o bem estar! 
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