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possa ser decorrente de uma pequena 
inflamação do cérebro, que ocasionaria 
deficiências no sistema neurorreceptor, 
ou seja, mesmo com níveis adequados 
de neurotransmissores os indivíduos 
predispostos estariam mais suscetíveis à 
doença devido a essa falha. A predispo-
sição genética deve ser levada em consi-
deração, porém o médico também alerta 
para a importância de verificar se a de-
pressão não é de origem reativa. "É pre-
ciso conhecer o tipo de depressão. Se é 
uma depressão reativa, a partir de uma 
causa, como a perda de um ente querido, 
a separação de um cônjuge, um proble-
ma no trabalho, a constância de tensão, 
cobrança, que pode levar a uma reação 
depressiva, ou [se é] uma depressão or-
gânica, quando há realmente uma pre-
disposição à doença", descreve. 

No contexto dos educadores, os fato-
res ambientais, como o estresse e as más 
condições de trabalho, podem funcio-
nar como um gatilho para o surgimen-
to do transtorno depressivo. Para o presi-
dente do Simpasso, Marcelo Domingues 
Ebling, o levantamento com os profes-
sores de Passo Fundo comprovou que as 
atividades laborais estão estreitamen-
te relacionadas ao estado de saúde des-
ses servidores. "A pesquisa mostrou que 
os educadores estão inseguros, preocu-
pados, estressados e sujeitos a uma série 
de doenças que poderiam ser evitadas 
com o devido descanso e condições ade-
quadas de trabalho. A depressão aliada 
à sensação de insegurança e impotên-
cia frente à situação coloca os professo-
res em uma situação de risco." 

Tratamento 
Diferentemente da síndrome de bumout, 
tema abordado na edição anterior da 
Profissão Mestre, a depressão acomete o 
indivíduo globalmente, isto é, em todos 
os âmbitos de sua vida, não apenas no 
trabalho. Isso significa que o problema 
não é depressão se o indivíduo melho-
ra fora do ambiente profissional. Como 
qualquer outra doença, o transtorno 
depressivo requer tratamento. "Como a 
depressão é uma doença multifatorial, 
o melhor tratamento é aquele que in-
clui uma abordagem biológica, ou se-
ja, o uso de medicamentos, combinado 
com uma abordagem psicológica (psico-A ut
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sas relações e cronificação do quadro. 
Durante o tratamento dos casos mais 
severos, é importante analisar o im-
pacto produzido pelo ambiente de tra-
balho. Somente o médico especialista 
saberá avaliar a necessidade de afasta-
mento e o momento de retomar as ati-
vidades na escola. "Como a depressão é 
uma doença multifatorial, ambientes 
estressantes de trabalho podem con-
tribuir para a sua gênese. E retornar ao 
mesmo ambiente antes da remissão do 
quadro depressivo pode impedir que es-
sa remissão ocorra", alerta Giuliana. 

Falta de nutrientes 
O nutrólogo Silvio Laganá de Andrade 
enxerga a doença por uma outra pers-
pectiva. O médico afirma que, em 
muitos casos, o estresse adrenal ou a 
exaustão suprarrenal, como também é 
conhecida a sobrecarga da glândula su-
prarrenal, pode simular a depressão. 
Esse estado gera um aumento na des-
carga de adrenalina, que desencadeia 
sintomas parecidos com o da depressão, 
como fadiga, desânimo, falta de vonta-
de de levantar da cama, etc. O proble-
ma, segundo o médico, pode surgir nas 
situações de estresse e também quan-
do a pessoa fica muitas horas sem co-
mer e, dessa forma, o organismo precisa 
liberar adrenalina para extrair glicose 
do fígado, a fim de manter o nível ade-
quado de açúcar no sangue. "A crian-
ça pequena com fome, por exemplo, fi-
ca irritada, chorosa. Você dá comida e 

ela melhora, porque isso é um estado 
de estresse agudo. Assim que cessada a 
causa, que seria a baixa glicose, ela me-
lhora. O adulto se adapta a essa falta de 
glicose, mas com descarga de adrenali-
na, que vai sobrecarregando a suprarre-
nal com o tempo até entrar no que cha-
mamos de exaustão de suprarrenal. E 
isso se assemelha muito à depressão", 
exemplifica. 

Para evitar essa situação, o médi-
co afirma que é essencial se alimentar 
a cada três horas para reduzir as osci-
lações da glicose no sangue. "Quanto 
mais alteração houver na glicose, mais 
chance de apresentar alteração de hu-
mor durante o dia por causa das vá-
rias liberações de adrenalina e corti-
sol. E isso cronicamente acaba fazendo 
com que o indivíduo possa estar mais 
sujeito a adoecer", reforça. Além dis-
so, Andrade destaca que a falta de nu-
trientes adequados também favorece a 
manifestação da depressão, e que uma 
alimentação balanceada é essencial pa-
ra diminuir a ocorrência da síndrome. 
"O ômega 3 [ácido graxo] é super im-
portante no tratamento e prevenção da 
depressão. Até da depressão puerperal 
[pós-parto], A falta de ômega 3 tam-
bém pode favorecer a depressão", res-
salta o médico. 

O nutrólogo afirma que interferin-
do nutricionalmente por meio de uma 
alimentação funcional, ou seja, que fa-
voreça o bom funcionamento do orga-
nismo, já é possível obter grande me-
lhora nos quadros depressivos (leia dicas 
no quadro em destaque). Apesar de reco-
nhecer a importância da predisposição 
genética, o médico acredita que o equi-
líbrio nutricional desempenha um pa-
pel crucial no desenvolvimento das pa-
tologias. "O professor estará menos 
suscetível à depressão ou ao estresse de 
forma geral [se estiver equilibrado nu-
tricionalmente], ou a qualquer outra 
patologia que se relacione a uma sobre-
carga do organismo." 

Os dois especialistas chamam a 
atenção para a necessidade de uma vi-
da saudável como forma de preve-
nir a depressão, assim como outras 
doenças multifatoriais, já que contra 
os próprios genes não é possível fazer 
nada. Como qualquer outra máquina, A ut
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 13, n. 150, p. 24-26, mar. 2012.




