
Informações gerais  
sobre a depressão 1

Este capítulo responde às seguintes questões:

n Qual a frequência da depressão maior? – Esta seção descreve o número de pes
soas com o transtorno, assim como mostra o quanto a taxa de depressão cresceu nos 
últimos anos.

n O que causa a depressão? – Esta seção aborda pesquisas recentes que sustentam 
uma explicação integrada para causas de depressão, incluindo fatores psicológicos, 
ambientais e biológicos.

n Qual a probabilidade de recuperação? – Esta seção discute taxas de recorrência e 
gravidade, além da correlação entre mortalidade e depressão.

A depressão ocorre com tanta frequência na população que já 
foi chamada de “o resfriado comum da psicopatologia”. 1, 2 É um 
transtorno emocional grave que pode variar de intensidade 
leve a grave, sendo estimado como um dos principais fatores 
mundiais de incapacitação.3 Em um documento histórico, que 
abordava pela primeira vez a saúde mental dos norte-ameri-
canos, o Diretor Geral de Saúde Pública dos Estados Unidos 
observou que, em determinado ano, aproximadamente 7% da 
população norte-americana padecia de um transtorno do hu-
mor. Segundo ele, a depressão é a maior representante desses 
transtornos.4 Não há dúvida de que se trata de um problema 
grave e mundial de saúde pública.

Os sintomas depressivos leves incluem:

n Tristeza
n Perda de interesse por atividades ou prazeres da vida
n Baixa autoestima
n Alterações nos padrões de sono e alimentação
n Diminuição de atenção e concentração
n Visão negativa do futuro

As pessoas com depressão leve geralmente podem con-
tinuar trabalhando e dando conta das suas responsabilidades, 
mas funcionam abaixo do seu nível normal. Os episódios de-
pressivos graves frequentemente apresentam sintomas adicio-
nais de lentidão de pensamento e movimentos, pensamentos 
preponderantes de culpa, pensamentos e/ou planos suicidas e 
sintomas psicóticos (consciência prejudicada da realidade).

Neste livro, o termo 
“depressão” refere-
se exclusivamente à 
condição clínica do 
transtorno depressivo 
maior, conforme 
definido no Manual 
diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais, 
4ª edição, texto 
revisado (DSM-IV-TR).5
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A depressão é caracterizada por uma perturbação dura-
doura do humor acompanhada de interrupções simultâneas 
no pensamento, no comportamento e no funcionamento psi-
cológico do indivíduo. Para ser diagnosticado, esse transtor-
no deve comprometer o funcionamento social nas principais 
áreas da vida (p. ex., trabalho, escola, família/casamento).

QuAL A fReQuêncIA DA DepReSSão mAIoR?

Estudos revelam que a depressão é muito comum, sendo difícil  
estabelecer sua prevalência. Os resultados de dois estudos em 
grande escala e bem projetados a respeito da prevalência da 
depressão demonstraram que entre 5 e 15% dos norte-ame-
ricanos sofrem de depressão maior em algum momento da 
vida. Da mesma forma, 6 a 17% deles apresentarão um episó-
dio depressivo maior em algum momento da vida.6, 7

O curso do transtorno parece não variar de acordo com 
o sexo (e não há diferença na prevalência do transtorno em 
pré-adolescentes do sexo masculino e do feminino).7, 8, 9 En-
tretanto, os estudos sobre prevalência indicam de forma 
consistente índices mais altos de depressão entre as mulhe-
res, o que não parece ser decorrente dos diferentes métodos 
usados nos estudos.10 É interessante mencionar que Martin 
Seligman (renomado pesquisador e autor de textos sobre te-
mas relacionados à depressão) acredita que as mulheres se-
jam mais deprimidas do que os homens pelo fato de elas:8

n Terem maior predisposição do que os homens a desenvol-
ver desamparo aprendido devido a fatores sociais.7

n Tenderem a se ater mais a ruminações e padrões de pen-
samento negativo, o que pode aumentar ou amplificar a 
depressão.9, 11

n Assumirem como padrões de beleza e aceitação as ima-
gens vistas na mídia. As mulheres que se enquadram no 
padrão divulgado pela mídia representam uma pequena 
porcentagem da população. Nas mulheres, essa pressão 
cria uma insatisfação geral com seus corpos, diminui a 
autoestima e aumenta a culpa.12, 13

As mulheres podem sentir depressão com mais fre-
quência devido a níveis mais altos de estresse crônico na 
vida, sensação de pouco domínio sobre o ambiente e estilos 
mais ruminativos de enfrentamento.14 Outras razões pelas 
quais as mulheres podem apresentar depressão com maior 
frequência do que os homens incluem: terem menos po-
der econômico, vivenciarem os estressores emocionais com 
maior intensidade, terem índices mais altos de abuso sexual 

 Este livro resume 
algumas das mais 
recentes informações 
sobre:

•	Prevalência,	causas	
e probabilidade de 
recuperação (este 
capítulo)

•	Diagnóstico	do	
transtorno (Cap. 2)

•	Diagnóstico	e	
tratamento do risco 
de suicídio (Cap. 3)

•	Tratamentos	
psicológicos (Cap. 4)

•	Tratamentos	
biológicos (Cap. 5)

desamparo aprendido 
– comportamento passivo 
baseado na expectativa de 
que os próprios esforços 
serão em vão 

ruminação – pensar os 
mesmos pensamentos 
repetidamente
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e físico, estarem sujeitos a alterações hormonais ou sofrerem 
de hipotireoidismo (transtorno metabólico que simula a de-
pressão).4, 14

Os índices de depressão nos Estados Unidos e em outros 
países do hemisfério ocidental parecem estar aumentando. 
Estudos iniciais demonstram aumento de 10:1 no índice de 
depressão durante o último século.8, 16-18 Além disso, um estu-
do recente indica que fatores psicológicos, como autodepre-
ciação, sentir-se desvalorizado e ter problemas de concentra-
ção, são preditores mais específicos e mais fortes de depressão 
futura do que sintomas “médicos” como a insônia.19

o Que cAuSA A DepReSSão?

A pergunta comum: “A depressão se deve a um desequilíbrio 
químico ou a processos psicológicos?” reflete a distinção típica 
feita entre processos emocionais/mentais e processos físicos. 
Para reduzir o estigma social de um transtorno “mental”, mé-
dicos, psiquiatras e outros grupos profissionais promoveram 
historicamente o conceito de depressão e outros transtornos 
mentais como “doenças”. Infelizmente, isso promove a crença 
de que a depressão é uma condição simples, com uma solução 
simples. Nada poderia estar mais longe da verdade.

De fato, o funcionamento mental/emocional e a fisiolo-
gia estão interligados e são afetados por contínuas relações 
sociais e acontecimentos no ambiente. Estudos indicam que 
o aprendizado altera a estrutura cerebral, revelando uma 
interação complexa entre a estrutura cerebral, a química ce-
rebral e os acontecimentos ambientais/sociais.

O modelo emergente de depressão é altamente inte-
rativo; cabe enfatizar que o seu início não é uma “via de 
mão-única”, mas que fatores de risco interagem constante-
mente para definir as chances que uma pessoa tem de ficar 
deprimida. Tal modelo enfatiza o princípio da equifinalidade 
e da contínua interação entre genes, ambiente, padrões in-
ternos de pensamento e fatores sociais que se combinam de 
formas únicas e causam a depressão.20 Esse modelo “intera-

Segundo o Censo 
norte-americano de 
2000, cerca de 28,7 
milhões de mulheres 
(em torno de 20%) 
e 16,5 milhões de 
homens (em torno 
de 12%) sofrerão de 
depressão no curso de 
sua vida; entretanto, 
profissionais da saúde 
mental tratarão 
somente cerca de 11% 
desses indivíduos.

Os Capítulos 4 e 5 
tratam das teorias 
sobre as causas da 
depressão a partir 
de uma perspectiva 
psicológica ou 
biológica, facilitando 
a compreensão 
das origens dos 
métodos específicos 
de tratamento que se 
desenvolveram a partir 
dessas teorias.

Segundo a perspectiva do paciente

Finalmente fui a uma terapeuta. Pat Owen. Acho que está na hora de 
novo. Parece que estou piorando, não consigo me levantar e seguir em 
frente. Acho que é aquele buraco negro de novo; como odeio aquele 
buraco negro. Tenho medo de que, desta vez, não consiga sair dele. É 
como se não houvesse esperança. Papai me exige cada vez mais desde 
que mamãe morreu. Não consigo ter forças para ajudá-lo. Sinto-me tão 
fora de forma. Preciso dormir.

equifinalidade – teoria 
segundo a qual podem 
haver vários caminhos 
diferentes que levam a 
uma evolução clínica 
semelhante (p. ex., 
esquizofrenia, depressão 
e autismo)
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tivo” está baseado em evidências de que, embora os genes 
aumentem a sensibilidade da pessoa ao estresse, também 
podem moldar fatores de personalidade (tais como a ten-
dência do indivíduo em procurar situações que o deixem 
triste ou a envolver-se em relacionamentos ruins) que, na 
verdade, aumentam as chances de a pessoa apresentar de-
pressão.21, 22 Além disso, estudos com animais e humanos 
sugerem que a expressão das vulnerabilidades genéticas é 
fortemente determinada por interações com os padrões da 
relação precoce com os pais e as situações ambientais.23, 24 

Uma análise recente sobre impacto da hereditariedade, com-
portamento dos pais e situações ambientais (p. ex., a região 
em que a família vive) revela que tudo interage para moldar 
o comportamento e a personalidade das crianças.24

Embora os fatores genéticos possam fazer com que 
uma pessoa seja mais predisposta à depressão do que outra, 
os acontecimentos ambientais podem interagir com genes, 
moldando a forma como afetam a função cerebral, tornando 
o cérebro mais sensível a um novo estresse. Da mesma for-
ma, a modelação e o comportamento parental, assim como o 
comportamento dos outros (p. ex., amigos, marido, esposa), 
podem moldar o desenvolvimento de padrões de pensamen-
to (como o pessimismo) e comportamento (como a timidez), 
que podem aumentar a probabilidade de ocorrência da de-
pressão.

Um resumo recente do modelo integrativo da depres-
são enfatiza as relações entre os elementos que interagem 
para causar essa doença:25

n Vulnerabilidade biológica ou genética – Envolve múlti-
plos genes que interagem com as influências ambientais, 
moldam a natureza da química cerebral da pessoa e podem 
moldar as características da personalidade, como a instabi-
lidade emocional.26, 27 Os neurotransmissores (substâncias 
químicas cerebrais), como a serotonina e a noradrenalina, 
ajudam a regular o humor e estão mais intimamente liga-
dos ao sistema humano de resposta ao estresse.25

n Vulnerabilidade psicológica – Envolve comportamentos 
moldados por fatores como timidez e busca excessiva 
de reasseguramento.28 Estudos recentes indicam que a 
resolução dos problemas protege as pessoas de eventos 
estressantes da vida. Já estratégias de evitação podem 
causar depressão.29

n Eventos estressantes da vida – Eventos estressantes da 
vida, especialmente perdas pessoais ou abuso físico ou 
sexual, parecem aumentar a probabilidade de depressão ao 
tornarem a resposta cerebral ao estresse mais hipersensível 
e intensa.27

neurotransmissores 
– agentes químicos 
presentes no cérebro que 
afetam o comportamento, 
o humor e os sentimentos

serotonina – 
neurotransmissor do 
grupo da indolamina que 
afeta o funcionamento do 
sistema nervoso central 
e parece moderar os 
efeitos de muitos outros 
neurotransmissores

noradrenalina – tipo de 
catecolamina que afeta o 
funcionamento do sistema 
nervoso central
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n Reações únicas ao estresse – Pesquisas indicam clara-
mente que o potencial para reações ao estresse resulta em 
alterações substanciais na neuroquímica e na estrutura 
do cérebro, incluindo o desenvolvimento de um “sistema 
persistentemente hipersensível de resposta ao estresse”.30 

Os traumas precoces podem causar danos ou reduzir o 
crescimento neuronal no hipocampo, uma estrutura cere-
bral importante vinculada aos transtornos do humor.

n Fatores cognitivos – Pensamentos e crenças gerais de 
uma pessoa a respeito do mundo e dos relacionamentos 
podem causar depressão (p. ex., aqueles que geralmente 
têm uma visão pessimista do mundo são mais propensos 
à depressão do que os otimistas).

n Efeitos interpessoais e exigências sociais – Fatores 
sociais e emocionais que afetam a qualidade dos relacio-
namentos estão ligados ao estresse; apoio social positivo 
reduz esse estresse, enquanto relacionamentos negativos 
o aumentam.

Os mediadores-chave da depressão incluem isola-
mento e dificuldade em manter autoestima positiva.31, 32 
Fatores como isolamento podem formar a “ponte” para a de-
pressão. Por exemplo, crianças negligenciadas ou abusadas, 
com vulnerabilidade genética para a depressão, podem de-
senvolver timidez por acreditarem que os outros as conside-
ram tolas ou não merecedoras de amor. Além disso, podem 
desenvolver uma visão pessimista da vida e acreditar que 
sua situação não vai mudar. Isso leva a comportamentos so-
ciais que fazem com que os outros as rejeitem, confirmando 
sua visão do mundo e fazendo com que se sintam isoladas e 
solitárias. Isso poderá desencadear um episódio depressivo.

QuAL A pRobAbILIDADe De RecupeRAção?

A depressão, anteriormente considerada um transtorno agu-
do de um único episódio, é agora vista como um transtorno 
crônico que ocorre em episódios múltiplos com períodos de 
remissão e recaída (como a asma, o diabete ou a artrite). 
Esse novo entendimento altera as estratégias tradicionais de 
tratamento e de prevenção de recaída.34 Os fatores que pa-
recem predizer uma recaída incluem:

n História prévia de episódios depressivos – Padrões de 
pensamento, relações interpessoais e alterações neuro-
químicas no cérebro (resultantes do primeiro episódio 
depressivo) influenciam episódios posteriores.36 A chance 
de episódios depressivos recorrentes aumenta a cada epi-

hipocampo – parte 
importante do sistema 
límbico, envolvida na 
memória ativa e em outras 
funções

Quando uma criança 
sofre um estresse 
grave, como perder 
um dos pais, o 
trauma emocional 
pode aumentar a 
sensibilidade cerebral 
para estresse e a 
vulnerabilidade para 
depressão.
Existem evidências 
de que ser tratado de 
forma negativa por um 
amigo íntimo ou uma 
pessoa amada pode 
desencadear 
uma recaída.33

Um ano após o 
diagnóstico de 
depressão, 40% dos 
indivíduos ainda 
apresentam sintomas 
suficientemente graves 
para que seja mantido 
o diagnóstico; 20% 
continuam com alguns 
sintomas, porém não 
mais satisfazem os 
critérios diagnósticos 
para depressão; e 
40% não apresentam 
transtorno do humor. 
Alguns desses casos, 
especialmente os 
de depressão leve, 
têm remissão sem 
tratamento.1

O primeiro episódio 
depressivo de uma 
pessoa pode ocorrer 
no início da idade 
adulta – época crucial 
para o desenvolvimento 
e a estabilização das 
relações interpessoais e 
do aprendizado de como 
lidar com o estresse de 
forma eficiente.35, 36
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sódio sofrido; os índices de recaída são de 50 a 85% para 
aqueles que sofrem um único episódio, 70% para aqueles 
com dois episódios e 90% para aqueles com três episó-
dios anteriores.2, 37 Um primeiro episódio grave também 
aumenta o risco de recaída.

n Presença de distúrbios físicos crônicos e/ou outros 
transtornos psiquiátricos – A maioria dos casos de de-
pressão recorrente que se manifesta durante toda a vida 
ocorre de forma concomitante a outros transtornos psi-
quiátricos, geralmente ansiedade. Esses tipos comórbidos 
de depressão tendem a ser mais persistentes e graves do 
que a depressão que ocorre sem outros transtornos psi-
quiátricos.38

n Tempo decorrido entre a recuperação e o episódio 
seguinte – A cada episódio recorrente, esse tempo dimi-
nui.

n Ineficácia do diagnóstico e do tratamento – Estudos indi-
cam que metade dos clientes que se recuperam de depressão 
inicialmente não recebeu um tratamento preventivo no mês 
anterior à recaída.38 Alguns indicam que menos da metade 
dos deprimidos é diagnosticada corretamente e que menos 
da metade dos tratados atinge a remissão.19, 26

O suicídio (incluindo tentativas sem sucesso), é prova-
velmente, a complicação mais grave da depressão. Os índi-
ces estimados de consumação do suicídio são de 15% entre 
as pessoas deprimidas, um índice que é de 3 a 4 vezes mais 
alto do que em outros transtornos psiquiátricos e 36 vezes 
mais alto do que na população geral.39

A depressão tem outros efeitos sobre a saúde geral, en-
tre eles:

n Aumento no índice de morte para os que têm mais de 55 
anos (não-suicidas).

n “Probabilidade marcantemente aumentada de morte” 
entre os idosos internados em casas de repouso no espaço 
de um ano.5

n Inibição do sistema imunológico.1

n Ligação com a dor crônica (em parte devido a sistemas 
neurotransmissores afetados durante a depressão).

n Maior risco de doença cardíaca e probabilidade de morte 
após eventos cardíacos.40-42

comórbido – presença 
simultânea de dois ou 
mais transtornos

O Capítulo 3 aborda 
em detalhes as 
recomendações sobre 
avaliação e tratamento 
do risco de suicídio.

Embora os mecanismos 
exatos pelos quais 
a depressão pode 
influenciar a resposta 
a um ataque cardíaco 
sejam desconhecidos, 
ela pode desencadear 
maior ativação do 
sistema nervoso, alterar 
o ritmo cardíaco, 
tornar o sangue mais 
espesso e aumentar 
a ocorrência de 
inflamações.
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conceitos-chave

1. Ao todo, de 6 a 17% dos norteamericanos sofrem um episódio 
depressivo maior em algum momento da vida.

2. Cerca de 20% das mulheres e 11% dos homens nos Estados 
Unidos sofrerão de depressão.

3. As pessoas que têm depressão sofrem tipicamente de uma 
perturbação persistente do humor com interrupções simultâneas 
nos pensamentos, nos comportamentos e no funcionamento 
psicológico e social.

4. O diagnóstico requer prejuízos significativos nas principais 
áreas da vida (p. ex., profissional, acadêmica, familiar/con
jugal).

5. A depressão é considerada um transtorno crônico que ocorre 
em episódios múltiplos com períodos de remissão e recaída 
(como a asma, o diabete ou a artrite).

6. Os modelos integrados sobre a causa da depressão focalizam
se na interação de fatores genéticos, ambientais e sociais, 
estresse e padrões internos do pensamento.

7. O índice estimado para o suicídio consumado entre as pessoas 
deprimidas é de 15%.

8. A depressão pode inibir o sistema imunológico, pode estar 
relacionada com dor crônica e doença cardíaca, assim como 
ser um preditor de morte após eventos cardíacos.




