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No Dia Mundial de Saúde 
Mental, o Instituto de 
Psiquiatria do HC 
destaca a importância 
da informação para 
prevenir a depressão

Fuja do mundo em branco e preto

Organização Mundial da Saúde (OMS) 
prevê que em 2020 a depressão 

será a segunda maior causa de 
morbidade (impactos negativos de -
correntes dos sintomas) e mortali-
dade (principalmente suicídio) no 
mundo, sendo superada apenas pe -
las doenças cardíacas. “Infeliz mente 
essa previsão está se confirmando”, 
alerta o psiquiatra Fernando Fer-
nandes, do Instituto de Psiquia tria 
da Faculdade de Medicina da USP 
(FMUSP).

de que essa dor fosse passar”, lembra a 
engenheira, ao relacionar a depressão 
com predisposição genética e “gatilhos”, 
como problemas de estresse no trabalho 
e falecimento de familiar.

A persistência no tratamento alia-
da a exercícios físicos e participação no 
grupo de apoio da Associação Brasileira 
de Familiares, Amigos e Portadores de 
Transtornos Afetivos (Abrata) trouxe bons 
resultados: “Nas sessões de apoio, as histó-
rias de superação da depressão me deram 
esperanças”. Para ela, a doença é história 
do passado. Hoje trabalha, leva uma vida 
normal e aprecia o céu azul e as flores.

A imagem em preto e branco é caracterís-
tica da depressão. O depressivo não vê prazer 
na vida, é apático, apresenta alterações de 
sono e fome além de dores musculares e de 
cabeça. Não se concentra nas atividades devi-
do ao comprometimento da memória, o que 
gera prejuízos no trabalho, nos relacionamen-
tos e no intelecto. “Poucas pessoas buscam 
tratamento por desinformação e preconceito. 
Algumas até procuram ajuda médica, mas 
chegam na fase moderada ou grave da doença 
e desistem porque o tratamento é de médio 
a longo prazo (no mínimo de 6 a 9 meses)”, 
alerta o psiquiatra e pesquisador do Programa 
de Transtornos Afetivos (Progruda) do IPq.

Situação de risco – O doutor Fer-
nandes diz que o controle da doença 
exige pontualidade, assiduidade e tole-
rância aos efeitos colaterais dos remédios 
(insônia, cefaleia, náusea e alterações de 
libido), que diminuem ao longo do trata-
mento. “O paciente não vê resposta ime-
diata, mas precisa persistir”. 

A prevenção depende de hábitos 
saudáveis, como sono restaurador, ati-
vidade física, alimentação equilibrada, 
evitar álcool e drogas e criar estratégias 
de controle de situações de estresse. No 
Dia Mundial de Saúde Mental, o médico 
avalia que há motivos para comemo-
rar: “Nos últimos 20 anos, constatam-se 
avanços farmacológicos e medicamentos 
disponíveis eficazes. Mas, infelizmente, 
a depressão é incapacitante. Por isso, 
precisamos divulgar informações sobre a 
doença, que é importante causa de suicí-
dio. Com conhecimento, o cidadão atento 
perceberá se há indivíduos em situação 
de risco à sua volta e os incentivará a pro-
curar ajuda médica”.

Estudo Mundial de Saúde Mental, 
realizado em 18 países, divulga que 18% 
das pessoas terão pelo menos um episó-
dio de depressão ao longo da vida; e que 
5 a 6% da população do mundo terão a 
doença no decorrer de um ano.

Viviane Gomes

Da Agência Imprensa Oficial

• O Progruda do IPq, ligado à FMUSP, convida voluntários 
com depressão para participar de pesquisa e tratamento da doen-
ça. O candidato deve apresentar relatório ou laudo médico com o 
diagnóstico psiquiátrico, ter de 18 a 60 anos de idade, residir na 
Grande São Paulo e estar com sintomas da depressão. Exigem-se 
tratamento e estabilidade de outra doença (não psiquiátrica) e 
disponibilidade semanal para comparecer ao Hospital das Clínicas 
(HC) da FMUSP, de acordo com a necessidade do programa de 
tratamento. É necessário usar um ou mais métodos contraceptivos.

Interessados devem cadastrar-se no site www.progruda.
com e aguardar a convocação para a triagem. 

• Hoje, das 8h30 às 16h30, o Centro de Referência do Idoso 
(CRI) da zona norte da capital promove atividades para discutir 
o tema depressão. Estão previstas palestra, exibição de vídeo 

Nesta quinta-feira (10), Dia Mun-
dial de Saúde Mental, ele sugere a 
importância de refletir sobre o 
aumento dos casos de depressão. 
Segundo o especialista, o problema 
de saúde não afeta somente o cére-
bro, pois as causas são multissistê-
micas. Ou seja, provoca alterações 
nos neurotransmissores cerebrais, 
endócrinas, inflamatórias, hormo-
nais, intracelulares e na anatomia 
cerebral. O depressivo apresenta 
sintomas diversos, muito além de 
uma simples tristeza. 

A engenheira Bernardete de Araújo, 
58 anos, de Pinheiros, zona oeste da 
capital, hoje se emociona ao ver o 
colorido da metrópole e da natureza. 
Isso é gratificante, pois ela enxergou 
“tudo cinza” durante muitos anos. 
Antes de descobrir o diagnóstico de 
depressão em 2003, procurou 13 
médicos especialistas, durante oito 
anos, na esperança de tratar sono 
excessivo, dores no corpo, cansaço, 
indisposição, baixa autoestima, alte-
rações cognitivas (dificuldades de 
tomar decisões, de concentração e de 
memória) e outros sintomas.

Mundo descolorido – “Em 
2003, enfrentei todas essas situa-
ções simultaneamente. Certa vez, 
tirei um mês de férias para melho-
rar, mas piorei. Passei 30 dias 
dormindo, só me levantava para 
comer”, conta. Com o diagnóstico 
de depressão, o médico lhe recei-
tou medicação e psicoterapia. “Eu 
me sentia como se estivesse numa 
caverna escura e sem esperança 

Superando o mal do século
e filme, além de oficinas de música, dança sênior e mandala. 
Confira no site http://www.crinorte.org.br.

• O público em geral está convidado a participar da palestra 
sobre doenças associadas ao transtorno de humor, agendada 
para o dia 18, às 14 horas, no anfiteatro do IPq, com capacida-
de para 200 pessoas. Interessados devem comparecer com 30 
minutos de antecedência. O IPq fica na Rua Dr. Ovídio Pires de 
Campos, 785 (Estação Clínicas do Metrô).

• A Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores 
de Transtornos Afetivos (Abrata) oferece, gratuitamente, grupos 
de apoio e de acolhimento mútuo para pacientes com depressão 
e seus familiares. Informações pelos telefones (11) 3256-4831 / 
1910 e pelo site http://www.abrata.org.br/new/.

A

Bernardete: ela enxergou tudo cinza durante anos, hoje se emociona ao ver o colorido da metrópole e da natureza
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