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Você já se sentiu triste? A tristeza é um sentimento 
comum, assim como a felicidade, e faz parte da vida. 
Ficamos tristes quando nos desentendemos com alguém 
que gostamos, quando as coisas não saem do jeito que 
gostaríamos, quando perdemos alguém importante. É 
compreensível e até esperado que ocasionalmente nós 
experimentemos a tristeza. Cada pessoa tem um jeito 
singular de lidar com ela e é importante que, nesse 
contexto, façamos uma distinção entre o que é a tristeza e 
o que é a depressão.

A depressão é caracterizada por uma tristeza que não 
passa, que pode durar várias semanas, meses e até anos. 
Ela traz consigo sintomas como humor negativo constante, 
visão altamente negativa que a pessoa faz si e do mundo 
e perda de prazer em atividades que ela antes 
apreciava.

DEPRESSÃO: O QUE EU TENHO A VER COM ISSO?
A ansiedade também é considerada um dos sintomas 

que podem estar relacionados com a depressão. Muitas 
pessoas acreditam que depressão e ansiedade são 
quadros opostos, mas isto não é verdade. Existem muitos 
estudos relacionados a esses transtornos, e o que se pode 
observar é que o diagnóstico de depressão pode passar 
para um quadro de ansiedade em 2% dos casos e no 
sentido contrário, ansiedade para a depressão em 24% 
dos casos. Por isso é importante buscar a ajuda de um 
especialista para evitar que o quadro se agrave. 

Entenda que há uma diferença entre episódio 
depressivo e transtorno depressivo recorrente. O episódio 
depressivo é caracterizado por um único episódio em que 
o indivíduo pode manifestar humor deprimido, perda de 
interesse, ou perda do prazer por quase todas as 
atividades por, pelo menos, duas semanas. Além desta 
característica essencial, o indivíduo deve também 
experimentar pelo menos quatro sintomas que irão 
classificar o episódio como leve, moderado ou grave.

Já o transtorno depressivo recorrente tem como 
característica essencial um curso clínico de episódios 
repetidos de depressão, ou seja, dois ou mais episódios 
depressivos ao longo da vida. O episódio atual também é 
classificado como leve, moderado ou grave e sua 
classificação é feita como apresentado no episódio único: 
baseada em um julgamento clínico que envolve número, 
tipo e gravidade dos sintomas presentes.

E o que a depressão tem a ver com o trabalho?

Nós não somos uma ilha, interagimos a todo o momento 
com várias pessoas, seja em casa com nossa família, com 
nossos amigos, bem como no ambiente de trabalho. Deste 
modo, é importante compreender que a depressão 
acarreta prejuízos tanto para a pessoa que apresenta os 
sintomas quanto para as pessoas da sua convivência. A 
depressão contribui para o isolamento social, que atua 
como agravante da doença. Ela é hoje uma das principais 
causas de afastamento do trabalho, o que pode prejudicar, 
inclusive a economia de um país.
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A depressão também pode estar associada com a 
exposição ocupacional a substâncias químicas tóxicas, tais 
como:

· Brometo de metila;
· Chumbo e seus compostos tóxicos;
· Manganês e seus compostos tóxicos;
· Mercúrio e seus compostos tóxicos;
· Sulfeto de carbono;
· Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos;
·Tricloroetileno, tetracloroetileno, tricloroetano e outros
solventes orgânicos halogenados neurotóxicos;
· Outros solventes orgânicos neurotóxicos

A depressão causada por intoxicação está 
relacionada ao tempo de exposição as substâncias e 
requer avaliação médica para análise do nexo entre 
intoxicação e adoecimento. O quadro depressivo devido 
à intoxicação é, tipicamente, secundário em relação a 
outros transtornos mentais como o transtorno cognitivo 
(leve, moderado ou grave).

É importante salientar que a depressão pode estar 
intimamente relacionada com a organização do trabalho 
e que por isso é necessário que as pessoas falem sobre o 
assunto. Atualmente, muitas instituições vêm criando 
espaços terapêuticos para que os trabalhadores possam 
discutir o processo de trabalho em que estão inseridos.

SAIA DO ESCURO!
Como se proteger contra a depressão?

No dia 18 de maio foi comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. 
O Brasil já possui um histórico de ampla defesa do tratamento em 
liberdade e do respeito aos direitos das pessoas com sofrimento mental, 
este último regulamentado pela Lei 10.216/01. Esse 
processo envolve o fechamento 
gradual de instituições 

manicomiais e a substituição por tratamentos, preferencialmente, em 
serviços comunitários de saúde mental como os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e as Residências Terapêuticas. Como é exposto por 
uma das máximas da Luta Antimanicomial: “A liberdade é terapêutica”.

Pratique exercícios físicos 
regularmente e 

mantenha boas relações 
com as pessoas.

 Reserve mais tempo 
para fazer o que você 
gosta, para sua família

e amigos! 

Procure ajuda profissional, 
pois a depressão requer 

tratamento. Os profissionais 
em saúde mental estão 

preparados para prestar 
todo o suporte necessário, 

portanto não hesite em 
procurá-los!

Oficina
DEPRESSÃO: O QUE EU TENHO A VER COM 
ISSO?

Local: Sala de reuniões da Reitoria
Dia: 12 de junho
Horário: 10h30 às 12h30


