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RESUMO  

A depressão trata-se de uma doença psiquiátrica comum, sendo a principal causa de incapacidade em todo 

o mundo. O presente estudo tem como objetivo ajudar a elucidar a perspectiva de pessoas não atuantes no 

âmbito da saúde a respeito da depressão, desmistificando a visão popular distorcida de quem a mesma não 

se trata de uma doença mental. A metodologia a ser utilizada caracteriza-se como exploratório-descritivo 

com abordagens qualitativa e quantitativa desenvolvido na instituição de ensino superior, Unicesumar, 

localizada no município de Maringá, no norte do Paraná – Brasil. O instrumento a ser utilizado é um 

questionário constituídos de 6 perguntas objetivas em que se avaliará a percepção do público alvo. Com o 

desenvolvimento da pesquisa, espera-se que uma grande parcela dos entrevistados demonstrem uma 

percepção equivocada sobre o transtorno psiquiátrico em questão, devido a visão discriminatória e 

estigmatizante presente na sociedade, principalmente em pessoas não atuantes na área da saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: percepção; depressão; trabalhadores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Depressão, conforme conceitua a OMS (2018), trata-se de uma doença 

psiquiátrica, caracterizado por tristeza persistente e diminuição do interesse em atividades 

antes tidas como prazerosas, cursando com a incapacidade de realizar atividades simples 

diárias, durante pelo menos duas semanas. Estima-se que atualmente um número maior 

de 300 milhões de pessoas, independente da idade, sofra com este transtorno mental 

frequente. 

 Quantitativamente, o número de pessoas com depressão aumentou em 18% entre 

2005 e 2015. Em relatório, destaca que no Brasil, a depressão atinge 11,5 milhões de 

pessoas (5,8% da população), enquanto distúrbios relacionados à ansiedade afetam mais 

de 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) (WHO, 2017). 

 Classificada como um transtorno de humor, a depressão com sua origem 

multifatorial apresenta sintomatologia diversa, se manifestando por meio de alterações de 

humor, sintomas cognitivos e neurovegetativos (AQUINO; DARA; SIMEAO, 2016). Nesse 

contexto, no que se refere aos critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior, o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), criado pela 

Associação de Americana de Psiquiatria em 2013, sugere que ao menos cinco dos nove 

sintomas depressivos estejam presentes nas últimas duas semanas, sendo eles: (1) 

humor deprimido com a sensação de tristeza, vazio e desesperança; (2) perda do 

interesse ou prazer; (3) perda do apetite ou aumento de peso; (4) insônia ou hipersonia; 

(5) agitação ou diminuição da capacidade psicomotora; (6) fadiga; (7) sensação de 

inutilidade ou culpa; (8) redução da capacidade de concentração ou de pensamento; (9) 

medo de morrer ou ideação suicida, planejamento ou tentativa de suicídio. Sendo então, 
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de grande valia, a identificação dos sintomas, frequência, duração e intensidade, para que 

se feche um correto diagnóstico do transtorno. 

 Entretanto, sendo a depressão uma sensação globalmente sentida em alguma 

circunstância cotidiana por todas as pessoas, é de grande valia diferenciá-la de uma 

sensação de tristeza normal, com uma sensação de depressão que requer tratamento 

médico (NETO; ELKIS, 2007). Tristeza, de acordo com Arantes (2007) é uma resposta 

afetiva habitual frente a episódios de perda, frustração, derrota, tratando-se de um 

instrumento de defesa adaptativo, em que caso permaneça, venha a se converter a 

depressão.  

 Mesmo sendo tarefa dos profissionais de saúde reconhecer, acolher e prestar 

assistência adequada e de qualidade aos pacientes psiquiátricos (MOURA et. al, 2015). O 

estigma e desinformação criaram uma visão popular distorcida de que a depressão não é 

uma doença mental, e sim uma falta de caráter, podendo ser tratada somente com força 

de vontade, considerada esta uma problemática em pessoas não atuantes na área da 

saúde (STAHL, 2017).  

 O estigma atua em círculos viciosos incluindo o indivíduo portador do transtorno, 

sua família, a sociedade e os serviços de saúde mental (SARTORIUS; SCHUELZE, 

2005). Desta maneira, os pacientes de doenças mentais que manifestam sinais 

perceptíveis de suas condições, seja sintomatológico ou decorrentes de efeitos colaterais 

que os aparentam como anormais, são pré julgados como fracos de caráter, preguiçosos 

ou ameaçadores. O estigma, em si, leva a discriminação negativa do indivíduo e, 

consequentemente a internalização dessa visão estigmatizante e discriminatória 

distorcida, dando origem ao autoestigma, no qual a pessoa adota conduta passiva, 

envergonhada e de autodesvalorização, deixando de desempenhar o seu papel social. 

Sendo então, o principal obstáculo para a recuperação e reabilitação, acarretando 

comprometimento da autoestima, piora na qualidade de vida e no assistencialismo, bem 

como uma piora clínica significativa com reinicio do círculo vicioso (ROCHA FL.; HARA C.; 

PAPROCKI J, 2015). 

 Sendo assim, cabe ressaltar que a maneira como a população reconhece a 

sintomatologia de pacientes depressivos e as crendices acerca de sua etiologia, podem 

influenciar o processo da busca de ajuda e aderência aos tratamentos, assim como a 

atitude e comportamento da sociedade frente aos portadores desse transtorno (PELUSO 

ETP; BLAY SL, 2007). 

 Destaca-se, então, a relevância da percepção construída pela sociedade sobre o 

tema. E nesse sentido, o presente estudo, visa ajudar a elucidar a perspectiva de pessoas 

não atuantes no âmbito da saúde a respeito da depressão.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo caracteriza-se como exploratório-descritivo com abordagens qualitativa e 
quantitativa desenvolvido na instituição de ensino superior, Unicesumar, localizada no 
município de Maringá, no norte do Paraná – Brasil.  
 O delineamento amostral será heterogêneo e aleatório, tendo sido incluídos na 
pesquisa de dados os trabalhadores da instituição não vinculados a área da saúde, 
podendo estes serem do setor administrativo, serviços gerais e educacional.  
 Como instrumento será utilizado um questionário constituídos de 6 perguntas 
objetivas, em que se avaliará a percepção do público alvo sobre a doença mental. 
Posteriormente os dados serão tabulados com auxílio do software Microsoft Excel, por 
meio de planilha, possibilitando o manejo de dados e integralidade das informações 
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coletadas. E a análise dos resultados será feita por meio da estatística descritiva, 
construindo-se gráficos, tabelas e medidas descritivas. 
  Além disso, o presente trabalho também apresentará uma pesquisa de campo com 
uma revisão de literatura, com pesquisas em banco de dados como Scielo, PubMed, 
Pepsic, Lilacs, CAPES, contemplando artigos em português e inglês. 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Como resultados, espera-se que uma grande parcela do público alvo, por se 

tratarem de pessoas não relacionadas à área da saúde, demonstrem uma percepção 

equivocada e distorcida sobre o transtorno psiquiátrico em questão, devido aos grandes 

obstáculos relacionado ao estigma social associado aos transtornos mentais. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O interesse por essa temática surgiu do fato da depressão se enquadrar entre os 
transtornos mentais comuns, atingindo mais de 300 milhões de pessoas de todas as 
idades no mundo, e que mesmo sendo considerada uma patologia médica pelo DSM-5, 
há um grande estigma ao redor desse transtorno, que vem a trazer uma discriminação 
negativa desses pacientes psiquiátricos, além do reflexo da desinformação que ainda 
existe acerca das doenças mentais, não tão visíveis e nem tão fáceis de compreender 
como as patologias físicas. 
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