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O que é depressão?O que é depressão?O que é depressão?O que é depressão?    

Depressão é uma doença crônicadoença crônicadoença crônicadoença crônica, recorrente, muitas 
vezes com alta concentração de casos na mesma família, 
que ocorre não só em adultos, mas também em crianças e 
adolescentes. O que caracteriza os quadros depressivos 
nessas faixas etárias é o estado de espírito 
persistentemente irritado, tristonho ou atormentado que 
compromete as relações familiares, as amizades e a 
performance escolar. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a depressão é “a maior causa de a depressão é “a maior causa de a depressão é “a maior causa de a depressão é “a maior causa de 
doença doença doença doença e de incapacidade de meninos e meninas entre 10 e e de incapacidade de meninos e meninas entre 10 e e de incapacidade de meninos e meninas entre 10 e e de incapacidade de meninos e meninas entre 10 e 
19191919    anos”.anos”.anos”.anos”.    

Pesquisas estimam que cerca de 5% da população 
mundial sofre de depressão. Cerca de 10% a 25% das 10% a 25% das 10% a 25% das 10% a 25% das 
pessoas podem apresentar um episódio depressivo em pessoas podem apresentar um episódio depressivo em pessoas podem apresentar um episódio depressivo em pessoas podem apresentar um episódio depressivo em 
algum momento de sua vidaalgum momento de sua vidaalgum momento de sua vidaalgum momento de sua vida. Muitos apresentam a primeira 
crise de depressão durante a adolescênciadurante a adolescênciadurante a adolescênciadurante a adolescência, apesar de nem 
sempre ela ser reconhecida. Segundo os especialistas, a 
depressão comumente aparece pela primeira vez em 
pessoas com idade entre 15 e 19 anos. De fato, observou-se 
nas duas últimas décadas um aumento muito grande do 
número de casos de depressão com início na adolescência.  
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Sintomas ClássicosSintomas ClássicosSintomas ClássicosSintomas Clássicos    
    

De acordo com a “American Psychiatric Association” 
(Associação Americana de Psiquiatria), um episódio de 
depressão é indicado pela presença de 5 ou5 ou5 ou5 ou    mais dos mais dos mais dos mais dos 
seguintes sintomas, quase todos os dias, por um períodoseguintes sintomas, quase todos os dias, por um períodoseguintes sintomas, quase todos os dias, por um períodoseguintes sintomas, quase todos os dias, por um período    de de de de 
pelo menos duas semanas:pelo menos duas semanas:pelo menos duas semanas:pelo menos duas semanas:    

 
• Estado de espírito depressivo durante a maior parte do 

dia; 

• Interesse ou prazer pela maioria das atividades 
claramente diminuídos; 

• Diminuição do apetite, perda ou ganho significativo de 
peso na ausência de regime alimentar; 

• Insônia ou hipersônia; 

• Agitação psicomotora ou apatia; 

• Fadiga ou perda de energia; 

• Sentimentos de culpa ou de inutilidade; 

• Diminuição da capacidade de concentração e de pensar 
com clareza; 

• Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida ou 
qualquer tentativa de atentar contra a própria vida. 
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Variações ComportamentaisVariações ComportamentaisVariações ComportamentaisVariações Comportamentais    

Estes são alguns dos "sintomas clássicos" de 
depressão. Mas a depressão na adolescência normalmente 
é ignorada. Por exemplo, o uso de drogas e bebidas o uso de drogas e bebidas o uso de drogas e bebidas o uso de drogas e bebidas 
alcoólicasalcoólicasalcoólicasalcoólicas muitas vezes está associado à depressão em 
pessoas jovens e, frequentemente, contribui para agravar 
os sintomas depressivos. Pode ocorrer também, dificuldade 
de concentração, assim como inquietação e irritabilidade.  

Uma pessoa jovem deprimida pode tornar-se confusa 
ou ter dificuldade em tomar decisões. Ela pode tornar-se 
desanimada e desmotivada resultando, consequentemente, 
numa importante diminuição do rendimento escolar. diminuição do rendimento escolar. diminuição do rendimento escolar. diminuição do rendimento escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

A ansiedadeansiedadeansiedadeansiedade, uma sensação de que algo terrível e 
desconhecido está para acontecer, geralmente acompanha a 
depressão tanto em adultos como em adolescentes. Fobias, Fobias, Fobias, Fobias, 
ou medosou medosou medosou medos relacionados a situações específicas, tais como ir 
à escola, podem se desenvolver.  

A depressão também pode se evidenciar através de 
uma forma de comportamento anticomportamento anticomportamento anticomportamento anti----social, distúrbios de social, distúrbios de social, distúrbios de social, distúrbios de 
conduta, e comportamentos hostis e agressivos.conduta, e comportamentos hostis e agressivos.conduta, e comportamentos hostis e agressivos.conduta, e comportamentos hostis e agressivos.  
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A depressão também pode ser "mascarada" por "mascarada" por "mascarada" por "mascarada" por 
problemas físicos ou queixasproblemas físicos ou queixasproblemas físicos ou queixasproblemas físicos ou queixas que parecem não ter relação que parecem não ter relação que parecem não ter relação que parecem não ter relação 
com a depressão.com a depressão.com a depressão.com a depressão. Estes problemas podem incluir alterações alterações alterações alterações 
de apetitede apetitede apetitede apetite ou distúrbios de alimentação, tais como anorexia anorexia anorexia anorexia 
eeee/ou bulimia/ou bulimia/ou bulimia/ou bulimia.  

 

Algumas pessoas deprimidas podem sentir-se 
extremamente fatigadas e sonolentas o tempo todo além de 
exaustas mesmo após terem dormido por várias horas. 
Outras têm insônia, dores crônicas, dores de cabeça e insônia, dores crônicas, dores de cabeça e insônia, dores crônicas, dores de cabeça e insônia, dores crônicas, dores de cabeça e 
distúrbios gastrintestinais.distúrbios gastrintestinais.distúrbios gastrintestinais.distúrbios gastrintestinais.  
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OOOO    rrrrisco de suicídioisco de suicídioisco de suicídioisco de suicídio 

É terrível pensar nesta possibilidade, mas a trágica 
realidade é que o suicídio tornou-se atualmente a segunda a segunda a segunda a segunda 
principal causa de morte entre jovens dprincipal causa de morte entre jovens dprincipal causa de morte entre jovens dprincipal causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos de e 15 a 19 anos de e 15 a 19 anos de e 15 a 19 anos de 
idade.idade.idade.idade. O índice de suicídio entre pessoas jovens triplicou 
nos últimos 30 anos. As estatísticas mostram que cerca 
de 40% dos estudantes de 2º grau pensaram, em algum 
momento, em por fim à própria vida. 

Especialistas observam que entre os jovens de alto 
risco, muitos tomam a trágica decisão de cometer o suicídio 
logo após uma situação de grande tensãoapós uma situação de grande tensãoapós uma situação de grande tensãoapós uma situação de grande tensão, como por 
exemplo, o rompimento brusco de um relacionamento, um rompimento brusco de um relacionamento, um rompimento brusco de um relacionamento, um rompimento brusco de um relacionamento, um 
fracasso na escola, uma briga com os pais, ou um fracasso na escola, uma briga com os pais, ou um fracasso na escola, uma briga com os pais, ou um fracasso na escola, uma briga com os pais, ou um 
problema com autoridadesproblema com autoridadesproblema com autoridadesproblema com autoridades. Níveis altos de álcool são 
encontrados no sangue de aproximadamente 50% de todos 
os adolescentes vítimas de suicídio.  

 

Se uma pessoa, jovem ou não, mencionar a 
possibilidade de cometer suicídio, a coisa mais importante a 
fazer é leváleváleválevá----la a sériola a sériola a sériola a sério. Existem evidências de que as 
pessoas que falam em suicídio podem estar realmente 
considerando praticá-lo. Especialistas afirmam que a 
maioria dos jovens que tenta suicídio sempre dá uma 
espécie de "aviso". Nestes casos o auxílio profissional deve 
ser procurado imediatamente. 
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A quem a depressão atinge?A quem a depressão atinge?A quem a depressão atinge?A quem a depressão atinge? 

Não se sabe a razão pela qual alguns adolescentes 
se tornam deprimidos enquanto outros não. Como ocorre 
com qualquer doença, algumas pessoas são mais 
suscetíveis que outras. Além disso, a depressão tem várias 
causas, e quase sempre resulta de uma combinação de combinação de combinação de combinação de 
fatores.fatores.fatores.fatores.        

 

As tensões da vida cotidianatensões da vida cotidianatensões da vida cotidianatensões da vida cotidiana são importantes 
fatores que contribuem para o aparecimento da depressão 
nos jovens. O fracasso, a discriminação e a pressãofracasso, a discriminação e a pressãofracasso, a discriminação e a pressãofracasso, a discriminação e a pressão para 
realizar inúmeras tarefas, podem contribuir para o 
aparecimento da depressão. Além disso, os problemas problemas problemas problemas 
familiares e a perda da autofamiliares e a perda da autofamiliares e a perda da autofamiliares e a perda da auto----estimaestimaestimaestima em adolescentes 
também têm um papel na depressão. Uma tristeza não 
resolvida, seja pela morte de um ente querido, perda de um morte de um ente querido, perda de um morte de um ente querido, perda de um morte de um ente querido, perda de um 
amigo ou rompimento de uma relaamigo ou rompimento de uma relaamigo ou rompimento de uma relaamigo ou rompimento de uma relação ação ação ação amorosamorosamorosamorosa, é um fator 
adicional.  
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No entanto, muitos jovens passam por 
acontecimentos desagradáveis sem desenvolver depressão. 
A simples tristeza é uma experiência normal que geralmente 
não progride para uma depressão. Por que alguns 
adolescentes são mais vulneráveis que outros? As 
pesquisas mostram que os fatores genéticosfatores genéticosfatores genéticosfatores genéticos têm um papel 
importante no desenvolvimento de depressão. É mais É mais É mais É mais 
frequfrequfrequfrequente a ocorrência de depressão nas pessoas que têm ente a ocorrência de depressão nas pessoas que têm ente a ocorrência de depressão nas pessoas que têm ente a ocorrência de depressão nas pessoas que têm 
familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliares    com transtornos depressivos.com transtornos depressivos.com transtornos depressivos.com transtornos depressivos.        

Além disso, atualmente as pesquisas concentram-se 
principalmente na área da "bioquímica da depressão""bioquímica da depressão""bioquímica da depressão""bioquímica da depressão". Os 
pesquisadores acreditam que a depressão pode ser 
causada por um desequilíbrio de substâncias químicas 
cerebrais denominadas neurotransmissoresneurotransmissoresneurotransmissoresneurotransmissores. Alterações nos 
níveis de neurotransmissores (principalmente serotonina, 
acetilcolina, dopamina, adrenalina e noradrenalina) 
relacionam-se à susceptibilidade para depressão. Quando o 
funcionamento normal destas substâncias químicas é 
alterado, pode ocorrer a depressão. As pesquisasAs pesquisasAs pesquisasAs pesquisas    neste neste neste neste 
campo resultaram no desenvolvimento de importantes campo resultaram no desenvolvimento de importantes campo resultaram no desenvolvimento de importantes campo resultaram no desenvolvimento de importantes 
medicações para aliviar a depressão através da correçãomedicações para aliviar a depressão através da correçãomedicações para aliviar a depressão através da correçãomedicações para aliviar a depressão através da correção    
dos desequilíbrios químicos.dos desequilíbrios químicos.dos desequilíbrios químicos.dos desequilíbrios químicos.        
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SentindoSentindoSentindoSentindo----se melhorse melhorse melhorse melhor    

Se suspeitar que um jovem ou adolescente esteja 
deprimido, ou achar que você pode estar com depressão, é 
importante esclarecer os fatos.  

Os adolescentes podem ter dificuldade em comunicar 
seus sentimentos, ou podem achar que outros não o 
entenderão. Para alguém que deseja ajudar, é necessário 
paciência, carinho e compreensão, assim como o 
aconselhamento de um profissional capaz.  

 

 

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte:  https://drauziovarella.com.br/drauzio/depressao-na-
adolescencia/ 
https://www.psicologosberrini.com.br/depressao-sintomas-e-
tratamento/depressao-em-adolescentes/ 
http://www.pfizer.com.br/sua-
saude/depressao/depress %C3%A3o-e-adolescente 
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-
depth/depression/art-20045943?p=1 
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