
Alguns sintomas podem indicar que o que você está sentindo não é só uma tristeza comum.

De acordo com a Associação Americana de Psicologia, alguns dos sintomas da depressão são:

A depressão pode fazer você se sentir só e isolado. Mas não tenha medo. Estamos com você. 
Ninguém deveria passar por momentos ruins sozinho. Vamos conseguir — juntos.

Veja algumas maneiras de começar a vencer essa tristeza.

A depressão é um sentimento de desinteresse por tudo, tão forte que chega a interferir na nossa 
capacidade de viver normalmente. Escola? Trabalho? Vida social? Para quem tem depressão, 
levantar da cama pela manhã pode ser tão difícil como escalar o Everest. O bom é que você não 
está só nessa escalada. Se pedir ajuda, você poderá encontrar as ferramentas para que a subida 
seja mais fácil. Calma. Você consegue.

O que é depressão?

Como lidar com a depressão

Sintomas

• Peça ajuda. A conexão com outra pessoa pode ajudar você a vencer a tristeza neste 
momento e planejar formas de melhorar no longo prazo. 

• Dedique-se ao autocuidado. Quando você está em depressão, se tratar com carinho pode 
ser muito difícil. Escolha algo para se concentrar, como fazer uma refeição, se vestir ou tomar 
um banho. Escolheu? Beleza. Vamos lá.

• Se sentir pra baixo. O dia inteiro. Todo santo dia. Por vários dias.
• Perder peso involuntariamente
• Não ter energia mesmo depois de uma boa noite de sono
• Sentir culpa ou achar que não tem nenhum valor
• Ter dificuldade para se concentrar ou tomar decisões
• Pensar na morte ou em suicídio

Como lidar com a depressão
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Tipos
Alguns dos tipos de depressão são:

• Depressão clássica — De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA, a 
depressão clássica é o tipo mais comum. Normalmente se manifesta em duas ou mais 
semanas de sintomas de depressão, como a sensação de não ter nenhum valor, sentimento 
de culpa e falta de interesse em coisas que você adorava.

• Transtorno bipolar — Não é o sinônimo de depressão. Ainda assim, muitas vezes inclui 
sintomas de depressão — o estado de ânimo oscila entre níveis muito altos e muito baixos 
de humor.

• Depressão pós-parto — Dar à luz pode mexer muito com os hormônios. Às vezes, essas 
alterações hormonais desencadeiam sintomas de depressão. 

• Transtorno disfórico pré-menstrual — As flutuações hormonais podem ser uma montanha-
russa para o cérebro e o corpo. A síndrome pré-menstrual é um tipo de depressão que afeta 
as mulheres durante seu ciclo. São sintomas mais severos do que a TPM comum.

• Transtorno afetivo sazonal — Às vezes as pessoas sentem depressão em certas estações do 
ano. Geralmente, esse transtorno aparece no inverno, quando o clima é mais frio e os dias 
são mais curtos. Muitas vezes melhora com a mudança de estação. Mas isso não significa 
que você deva esperar para procurar ajuda. Procure seu médico. 

• Deixe alguém se aproximar. Quando está em depressão, a última coisa que você quer é estar 
com outras pessoas. Na verdade, a ciência mostra que manter aspectos essenciais da vida 
social pode ser uma excelente maneira de lidar com a depressão. Deixe pelo menos uma 
pessoa se aproximar e conte para ela o que você está passando. Quer uma dica para 
começar? Você pode mandar uma mensagem assim: "Oi, eu não estou legal, preciso de 
companhia. Quer fazer alguma coisa?”

• Converse com um profissional. Saúde mental é saúde. Às vezes, é necessário obter 
orientação médica para definir o melhor plano. Peça ajuda, você não está se precipitando. 
Consultar um profissional pode te dar as ferramentas necessárias para ficar bem.
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• Fazer exercícios e atividade física regularmente
• Manter uma rotina de sono regular e saudável
• Passar tempo com amigos e pessoas queridas, e aceitar quando oferecem ajuda
• Compreender que o seu estado de ânimo vai melhorar gradualmente, não de imediato
• Continuar aprendendo sobre sua depressão e tomar consciência do que funciona, ou não, 

conforme seu médico experimenta diferentes opções de tratamento
• Conversar com o seu médico é um excelente primeiro passo para entender como você se 

sente e as opções mais eficazes para lidar com a sua saúde mental.

• Histórico familiar ou individual
• Grandes situações de estresse — um trauma ou mudanças repentinas na vida, como o fim de 

um relacionamento, uma perda na família, uma mudança ou o início de uma nova carreira.
• Doença crônica ou certos medicamentos
• Vício em drogas ou álcool
• O risco para as mulheres é maior do final da adolescência até pouco depois dos 30 anos

Até os casos mais graves de depressão podem ser tratados. E quanto antes você procurar ajuda, 
melhor. O tratamento para a depressão geralmente consiste em terapia e medicação. Outros 
aspectos que devem ser considerados por quem lida com a depressão:

Como tratar a depressão

Alguns dos fatores de risco para depressão são:

Fatores de risco e causas
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