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Dicionário Aurélio
o depressão [Do lat. depressione.]
oSubstantivo feminino.
o1.Ato de deprimir(-se).
o2.Abaixamento de nível resultante de pressão ou de peso.
o3.Baixa de terreno.
o4.Diminuição, redução.
o5.Anat. Achatamento ou cavidade superficial.
o6.Astr. Distância angular, medida sobre um círculo vertical, entre um ponto da
esfera celeste abaixo do horizonte e este último; altura negativa.
o7.Econ. Período de declínio acentuado no nível da atividade produtiva e do
emprego.
o8.Med. Diminuição de função fisiológica.
o9.Psiq. Distúrbio mental caracterizado por adinamia, desânimo, sensação de
cansaço, e cujo quadro muitas vezes inclui, também, ansiedade, em grau maior
ou menor.
o10.Fig. Abatimento moral ou físico; letargia.

oTranstorno

depressivo, depressão maior, depressão unipolar, incluindo ainda
tipos diferenciados de depressão, como depressão grave, depressão psicótica,
depressão atípica, depressão endógena, melancolia, depressão sazonal.
O que é a depressão?
oÉ uma doença que se caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa,
deixando-a com um predomínio anormal de tristeza. Todas as pessoas,
homens e mulheres, de qualquer faixa etária, podem ser atingidas, porém
mulheres são duas vezes mais afetadas que os homens. Em crianças e idosos a
doença tem características particulares.
o

o“

Ninguém sabe o que um deprimido sente, só ele mesmo e talvez quem
tenha passado por isso. Nem o psiquiatra sabe: ele reconhece os sintomas e
sabe tratar, mas isso não faz com que ele conheça os sentimentos e o
sofrimento do seu paciente “
oFonte

: Psicosite ( opinião de um profissional )

Afeta 340 milhões de pessoas em todo o mundo;
o 800 mil casos de suicídio por ano decorrentes da depressão;
o O número de pessoas sofrendo de depressão dobrou nos últimos 50 anos;
o A previsão é de que, em algum momento, 1 a cada 5 de nós venha a ter
depressão;
o

oAtualmente 10% da população mundial sofre do mal.

Em dez anos, acredita-se que esse número será de
20%;
oRecentemente, a Organização Mundial da Saúde
classificou a depressão como uma das doenças que
mais causam incapacidade. É a 4ª numa lista de 5. Até
2020 terá ocupado o 2º posto;
o Entre 75% e 90% dos pacientes sofrem episódios
múltiplos.

Ficar deprimido é inerente à natureza humana, mas...
o Permancer depressivo é uma disfunção da saúde mental e física.
o

Deprimido

Depressivo

Dor
Perda
Frustração

1°) Nega
2º) Convive
3º) Enfrenta e Aceita
4º) Vida Normal

Dor
Perda
Frustração

1°) Nega
2º) Não Convive
3º) Não enfrenta e Não Aceita
4º) Desesperança
5º) Não retorna à Vida Normal

o

Exemplificando graficamente:

Comportamento
Social Normal

Constrangimento

Comportamento
Depressivo

Tempo

Sentimentos persistentes de tristeza;
o Perda de interesse ou prazer pelo o que antes era
tão apreciado;
o Perda ou aumento significativos de peso sem dieta;
o Perda ou aumento de apetite;
o Insônia ou sonolência excessiva;
o Movimentos físicos mais inquietos ou lentos do que
de costume;
o Fadiga ou perda de energia;
o Sentimentos inadequados de inutilidade ou culpa;
o Incapacidade de pensar com clareza, se concentrar
e tomar decisões;
o Pensamentos
recorrentes
de
morte,
de
cometimento de suicídio sem plano, com plano ou
tentativa efetiva.
o

Primeiro, é preciso se ter em mente que a consulta especializada médica é
fundamental para definir quais os tratamentos adequados.
o

oMedicação

com drogas químicas
oPsicoterapia comportamental
oEletroconvulsoterapia
oEstimulação Magnética Transcraniana
oSuplementos alimentares
oAtividades físicas
o Os especialistas catalogados nesta área são os psiquiatras,
psicanalistas e psicoterapeutas.

oSão

tratamentos na maioria das vezes não reconhecidos pela ciência médica
ortodoxa e correm por conta e risco do próprio paciente ou de seus familiares.
o Podem ser associados a tratamentos clínicos com base em medicamentos
para acelerar a cura ou aliviar os sintomas.
o Massagens
o Aromoterapia
o Cristais
o Reiki
o Yoga
o Florais de Bach
o Homeopatia
o Cromoterapia
o Acupuntura
o Arteterapia
o Musicoterapia
o Passes Magnéticos
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A programação espiritual de uma doença envolve os centros de força do
perispírito, que manifestarão, no “momento adequado”, alterações
energéticas que sinalizarão para o corpo físico a reação da doença, ativando
genes e componentes psíquicos; basta um “gatilho” do ambiente para o
desenvolvimento de doenças. Quando adoecemos, manifestamos uma reação
que se iniciou muito tempo antes da doença em si mesma
o

Imperfeição
da Matéria

• Natureza grosseira do corpo
• Natureza inferior do planeta
• Paixões e Excessos
• Hereditariedade
• Aprendizado evolutivo

Tristeza

• Saudade do mundo espiritual
• Inadequação social
• Influência obsessiva
• Auto isolamento
• Ter x Ser
• Sociedade Materialista
• Falta de idealismo

Eu, Espírito

• Não convivência com erro
• Imaturidade psicológica e espiritual
• Afastamento de Deus
• Falta de fé em si mesmo
• Recorrências em erros pretéritos
• Não observação das Leis Morais e Naturais
• Sintonia inadequada

o

Novos paradigmas surgem para a ciência médica a partir da cultura espírita.
Enfermidade
Física
(efeito)

Doenças
Cármicas

Desequilíbrio
vibratório

Autoobsessão

Mediunismo

Tratamento existencial
Obsessão

Vampirismo
Tratamento interexistencial

Simultâneo ao tratamento médico, imprescindível para a maioria dos casos,
o enfermo encontrará no Centro Espírita importantes oportunidades de cura
das causas principais da depressão:
o

PASSE

AUXILIA NA RECONQUISTA DA SAÚDE
NO REEQUILÍBRIO DAS EMOÇÕES

ÁGUA
FLUIDIFICADA

CONTRIBUI PARA A RECONQUISTA
DA SAÚDE INTEGRAL

DESOBSESSÃO

FINALIDADE DE INTERROMPER O INTERCÂMBIO MENTAL
ENTRE OBSEDADO E OBSESSORES

ORAÇÃO

AUXILIARÁ A HAURIR FORÇAS,
INSPIRAÇÕES E CONFIANÇA

ENSINAMENTOS

PROMOVEM RENOVADAS
POSSIBILIDADES DE CRESCIMENTO ÍNTIMO

Acolher o irmão enfermo
Não Julgar
Orientar, inspirar boas imagens

Sensibilizar para a auto expressão
Orar pelo caso
Aplicar passe
Buscar apoio experiente

Não se envolver “sentimentalisticamente”
Sigilo sobre o drama espiritual
Recorrer aos bons espíritos, sempre!
Não desanimar e dar oportunidade de servir
Estudar, Estudar, Estudar...

A depressão é um mal antigo, porém, em maior escala nos tempos atuais.
o Seu tratamento deve ser feito por profissional médico especializado,
principalmente quando atinge níveis complexos.
o Assim como cada indivíduo tem uma história de vida única, o tratamento
também deve ser específico.
o Devemos olhar para a doença sem preconceitos, mas com informações.
o O Espiritismo nos leva às causas raízes de tal enfermidade.
o Sendo um remédio contra o tóxico do materialismo, o Espiritismo ajusta o
indivíduo para o conhecimento das principais causas reais da depressão,
convocando-o ao autoconhecimento e autoconstrução de melhoria íntima.
o O Espiritismo muito pode colaborar com o tratamento da depressão, que
não se dá exclusivamente em um plano da realidade da vida.
o A Casa Espírita deve bem acolher qualquer enfermo sem pré-julgamentos,
baseada no amor e caridade cristãos.
o O estudo constante de obras básicas e complementares do Espiritismo é um
aliado na melhoria do atendimento de tais casos, sem temer confronto com
informações das diversas áreas científicas.
o

O Pensamento
Moacyr Camargo
Voar, voar, voar
Num pensamento
Fugir as nuvens escuras
Que podem as asas pesar
Voar, voar, voar
Além das montanhas
Além das nuvens que cobrem a Terra
Transcender a mente, fazer visitinhas
À dona Estrela
Um pensamento não muito feliz
Caiu na calçada não buscou ajuda
Se arrastou pelas ruas imundas esquinas
Voluptuosidades nos porões escuros
Seus olhos fechados só viam matéria
Os vícios o agarraram
Prenderam suas asas
Não mais voar

Os seus amigos lá das alturas
Lhe mandavam ajuda, pouco adiantava
É que o primeiro impulso dependia dele
Os anos passaram velho ficou
Impuros desejos não mais lhe atraíam
Olhou do abismo pro alto e pensou
Como ali chegara, buscou as alturas
Desejou voar... Seus olhos brilharam
Num súbito impulso, pairou sobre as flores
Banhou pelas águas, se aqueceu com o amor
Subiu numa pedra, mirou o horizonte
Com suas asas brancas
Voou...

“Vinde a mim, Vós
que estais cansados e
oprimidos e Eu vos
aliviarei”, Jesus.

