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Verão é calor. Interior e exterior. É ilusão e desilusão. É um falso bem-estar. O Verão é uma estação que nos permite esquecer, 

mas também recordar. Os dias são maiores, as roupas são mais pequenas e tudo aquilo que o Inverno teimava em fazer carregar 

(as roupas pesadas, os sapatos, os acessórios) ficam para trás. Fica também para trás, o tempo e a capacidade para pensarmos em 

nós próprios. O tempo que outrora no Inverno sobrava para estes pensamentos, agora não chega. Por isso, apresentamos uma 

imagem de estabilidade, de bem-estar pessoal e social. Uma imagem irreal, pouco coerente e internamente instável.  

 

O Verão assume-se como a estação do ano mais promissora. Promete 

novos desafios, promete novas amizades, proporciona bons 

momentos e permite “esquecer” outros menos bons. Esta estação 

trás consigo o calor, o bem-estar físico que tanto se ambiciona 

durante o restante ano e as novas conquistas sempre à espreita. Mas 

será que é sempre tudo tão linear?  

Será que o nosso estado psicológico tem capacidade para lidar com 

estas alterações? Será que estamos assim tão disponíveis para as 

mesmas? E no desconfinamento como vai ser? Estaremos nós 

preparados para não poder fazer o que mais gostamos? 

A Depressão é um transtorno emocional/psicológico caracterizado por sentimentos de angústia e tristeza profunda. A tristeza é 
normal, todos nós nos sentimos tristes em algum momento, mas quando não conseguimos gerir as emoções, a nossa paz inte-
rior é afetada e perdemos a energia que nos move para viver uma vida feliz.  

A palavra Depressão deriva do latim deprimere, que significa “prensar, esmagar, afundar”. O sentimento mais comum de uma 
pessoa deprimida é a angústia e o aperto sentido quando pensamos ou estamos em situações de vida que nos perturbam e en-
tristecem. 

A Depressão, quando não tratada, pode tornar-se numa espiral de angústia tão grave, que a morte  pode parecer a única saída. 



O efeito do sol 

Principais sintomas 

Ainda não se conhecem as causas da depressão sazonal, mas os especialistas acreditam que está relacionada com 

os mecanismos da influência da luz sobre a melatonina (hormona) e a serotonina (neurotransmissor), que inter-

ferem no nosso relógio biológico, nos ciclos de vigília e sono, mas também no humor.  

A depressão sazonal está mais relacionada com um 

processo biológico do que psicológico ou psiquiátrico, 

ou seja, no verão, acredita-se que o aumento da luz e 

das temperaturas fazem desencadear a depressão sa-

zonal. Contudo, existem outros fatores psicológicos e 

sociais que podem estar na sua origem:  

 Aparência física; 

 Socialização vs Isolamento  social; 

 Dietas sazonais rígidas  

   Frustração financeira 

É mais comum na idade adulta e no sexo feminino, apesar de ser mais acentuada nos homens. Há ainda 

quem tenha maior probabilidade de a desenvolver por uma questão genética.  

 

- falta de energia 

- problemas de concentração 

- fadiga 

- grande apetite/Falta de apetite 

- grande necessidade de dormir 

- aumento do peso/perda de peso 

- insónias 

Os sintomas são comuns a to-

dos estes casos:  



Depressão—sinais /sintomas que deve estar atento 

 Ter vontade de chorar frequentemente, mesmo sem motivo 
 Sentir-se triste sem motivo aparente 

 Perder o interesse por atividades que anteriormente lhe davam gosto realizar 
 Sentir-se diariamente cansado e esgotado, sem vontade de fazer nada 
 Sentimentos de culpa, inutilidade ou desamparo 

 Ter problema de concentração e lapsos de  memória frequentes 
 Sentir dores de cabeça, estomago  sem haver razão aparente ou  causa física 
 Irritabilidade  
 Desejar a morte porque esta parece ser a única solução para terminar com a agustia sentida 
 

causas 

Tratamento  

São as más experiências do passado que nos trazem angústia e tristeza. Sentimos angústia sempre que nos deparamos com expe-
riências que quebram o estado de motivação, como ofensas, incompreensões, violência, entre tantas outras circunstâncias que 
nos retiram a paz interior e a alegria. Muitas vezes, sofremos com experiências que colidem com os nossos sonhos, com as nossas 
ambições e que prejudicam a nossa autoestima e autoconfiança. 

Experiências como traumas, violência infantil, bullying, divórcios, relacionamentos difíceis, podem ser vividos com uma intensida-
de tal que se pode tornar difícil ultrapassá-las. 

Quando as emoções causadas por essas experiências não são geridas nem ultrapassadas entramos num estado de Depressão. 

As emoções como o medo, a mágoa e a tristeza, sentidas na Depressão, se não forem tratadas, destroem a nossa qualidade de 
vida, incapacitando-nos de sermos felizes. 

O tratamento mais usado é ainda o farmacológico, com recurso a medicamentos que atuam exclusivamente nos sintomas de De-
pressão. No entanto, a medicação nem sempre resulta e os efeitos secundários provocados são muito negativos. A toma regular 
destes fármacos altera o pensamento e a capacidade de raciocínio. 

Deve-se, portanto, trabalhar nas causas da Depressão, e não nos sintomas, sendo a Psicoterapia o caminho mais indicado para as 
pessoas que sofrem desta perturbação. 



Dicas para prevenir a depressão 

Confiar em nós mesmos para evitar a depressão — devemos valorizar as nossas aptidões e capacidades. São o que nos tornam 
únicos.  

Rodearmo-nos das pessoas certas — é muito importante nos rodearmos de pessoas que façam com que nos sintamos bem.  

Afastar os pensamentos ruins—  é importante afastar, ou se desfazer, dos pensamentos negativos, ruins. Trazer à memória coisas 
boas, positivas. 

Esforçarmo-nos  ao máximo para solucionar todos (ou a maioria) dos  nossos problemas— tentar solucionar cada um no tempo 
certo, para que passo a passo seja possível encarar cada um com mais autoestima. (solucionar ≠ evitar) 

Dicas para prevenir a depressão sazonal 

Planeie as suas férias com tempo. Defina o que real-

mente quer fazer, com quem quer ir, quanto dinheiro 

pode gastar;  

 Faça exercício físico. Aumenta os níveis de endorfinas 

que potenciam a sensação de bem-estar; 

Socialize. Procure ter tempo de qualidade para conviver 

com os seus amigos e familiares ; Nesta fase  com  os 

devidos cuidados !  Lembre-se de que é agente de saú-

de Publica; 

Relaxe. Pratique atividades que lhe proporcionem pra-

zer e bem-estar; 

Siga um padrão alimentar regular. Faça três refeições 

principais e três refeições secundárias (lanches) por 

dia. 

 

Deve procurar ajuda profissional antes que seja  tarde demais, para curar a de-
pressão,  quando os primeiros sintomas são detetados. Os sintomas podem variar de 

pessoa para pessoa, pelo que deve procurar ajuda profissional para obter um bom diagnósti-
co e o tratamento mais adequado.  
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