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PLUS
+Se uma pessoa com depres-

são raramente sai da cama e 
abandona até tarefas cotidia-
nas mais simples, é impor-
tante entender que esse de-
sânimo extremo não indica 
“corpo mole.” Apesar de ser 
um transtorno psiquiátrico, 
o estado depressivo não se 
restringe à mente, se instala 
por todo o seu corpo.

A alteração de humor, as-
sociada à tristeza profun-
da, é o sintoma mais conhe-
cido, mas representa apenas 
a ponta do iceberg. “É uma 
doença complexa, que afe-
ta múltiplos sistemas do or-
ganismo”, afirma Fernan-
do Fernandes, psiquiatra do 
Programa de Transtornos do 
Humor do IPq (Instituto de 
Psiquiatria) do Hospital das 
Clínicas de São Paulo.

“O paciente deprimi-
do pode apresentar altera-
ções físicas, fisiológicas, hor-
monais, no metabolismo de 
neurotransmissores (subs-
tâncias químicas produzidas 
por neurônios) e na forma de 
estruturas cerebrais.” 

Janela
Os principais neurotransmis-
sores envolvidos na depres-
são são a serotonina, a nora-
drenalina e, em menor grau, 
a dopamina. São neles que as 
medicações atuam. 

“Antidepressivos podem 
agir rápido, mas levam de 
oito a 12 semanas para ge-
rar alívio completo dos sinto-
mas, e a total restauração das 
capacidades do indivíduo po-
de levar ainda mais tempo”, 
explica Fernandes, do IPq.

A ação deles no organismo 
visa restaurar funções como 
humor, sono, apetite, ritmo 
cardíaco, temperatura corpo-
ral, sensibilidade à dor, mo-
vimentos, intelecto. Mas, em 
paralelo ao uso dos remédios, 
é importante aproveitar essa 
espécie de “janela” que se cria 
com o uso dos medicamen-
tos, e adotar mudanças que 
permitam consolidar o ajuste 
químico do organismo.

É um bom momento pa-
ra cuidar do corpo. A exten-
são dos sintomas físicos na 
depressão é maior do que se 

supõe. “Até a postura do pa-
ciente é afetada”, observa o 
especialista. 

Sinais do corpo
Estudos mostram que a de-
pressão pode causar um de-
salinhamento corporal, re-
flexo do psicológico da 
pessoa, e provocar dor físi-
ca. Muitas vezes isso é cau-
sado pela falta de consciên-
cia do corpo, outra alteração 
decorrente da doença. “A 
pessoa se mantém nos pen-
samentos negativos e não 
observa sinais que o corpo 
emite. Só sente uma insa-
tisfação com a própria ima-
gem”, diz Janette Canales, fi-
sioterapeuta do Ipq. 

A autoimagem, por re-
velar sentimentos, é outro 
componente importante no 
tratamento. Apesar de fun-
damentais para a recupe-
ração, cuidados físicos são 
desprezados, pois a tristeza 
toma conta da mente e indi-
víduos se esquecem do cor-
po, inclusive de como ele po-
de ajudar.  METRO

Efeitos. Doença afeta não só a mente, mas também o físico do indivíduo, provocando até alterações no ritmo cardíaco
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Corpo em depressão

Depressão no planeta

Números
Atualmente, cerca 
de  350 milhões de 
pessoas sofrem de 

depressão no mundo, 
segundo a OMS 

(Organização Mundial 
de Saúde). Pesquisa no 

Brasil aponta que de 
2% a 5% das crianças 
sofrem do transtorno. 


