forteMENTE:
O PORTAL DA DEPRESSÃO

GUIA
PARA LIDAR COM
A DEPRESSÃO

COMO ENFRENTAR
CRISES E OUTRAS
INFORMAÇÕES
RELEVANTES

SAIBA MAIS EM
WWW.PORTALDADEPRESSAO.COM

Que bom que está aqui :)
Este Guia tem o objetivo
de auxiliar quem está com
depressão e pessoas próximas a
agirem diante este transtorno
mental e outros . Os sentimentos
são muito particulares, por isso
preencha da forma mais pessoal
possível, de preferência com a
ajuda do psicólogo ou psiquiatra.
COMPARTILHE COM SUA
REDE DE APOIO!

O Guia pertence a:
Mariana Batista

Idade:
29

Endereço/ Morada:
-

Telefone/ Contacto:
-

E-mail:
-

Qual seu diagnóstico? Pontue
de forma objetiva:

- Depressão
- transtorno de ansiedade generalizada (TAG)
- Fobia social

Descreva em uma frase, como seu diagnóstico
se manifesta:
A

depressão provoca sentimentos de tristeza e/ou perda
de interesse. Estresse e alteração de humor repentina.

A

ansiedade causa preocupação intensa, excessiva
e persistente e medo.

A

fobia social causa muito medo em situações de interação social
e receio de estar com pessoas conhecidas e desconhecidas.

Toma remédios? Caso sim, diga quais, a
frequência e o objetivo dele. Caso tenha mais
alguma informação relevante, preencha aqui
também:

X
•Tomar 1x por dia;
•Deixa ativa; ajuda a sair da cama e manter a rotina;
Não é o ideal, mas pode ficar 1 dia sem o remédio

X
•1x por dia;
•Ajuda a dormir; controla insônia, regula o sono e diminui a
ansiedade;
•Não é o ideal, mas pode ficar 1 dia sem o remédio.

X
•Apenas durante a crise;
•Corta a crise;
•Não adianta pós-crise;
Não pode beber álcool por 24h;
•Pode viciar;
•Deve ser tomado apenas quando necessário.

***Não citamos nomes de remédios para não influenciar em
tratamentos. Utilize remédios para tratamento da depressão
mediante prescrição médica.

Quais gatilhos podem gerar uma crise?
Descreva abaixo os principais:
“Gatilho é tudo aquilo que pode
desencadear uma crise. Em inglês é
conhecido como trigger.”

Estresse

Incerteza

Frases de reforço para ficar bem.
Exemplo: "Pense positivo, é só uma fase, vai passar"

Ofensas e indiretas relacionadas ao transtorno
depressivo. Exemplo: "Você precisa se tratar, é uma
pessoa doente."

Sobre suas crises, preencha o bloco abaixo sobre cada uma delas:

Qual a sua crise?

Depressão

Descreva o que sente durante a crise:
Corpo fica mole como se estivesse cansada. Não consigo levantar. Vontade de ficar
deitada e apatia. Não gosto de fazer nada, nem o que gosto.
Sei que estou sentindo uma crise e sei que vai passar.

Caso alguém te observe durante a crise, o que a
pessoa verá? Como é para quem está de fora?
Provavelmente não irei querer sair da cama, nem fazer nada além de continuar
deitada. Pode parecer preguiça, mas não vou fazer nem o que faria normalmente.
Sem reação. Não tomo banho, não brinco com os gatos, não saio de casa. Pode
durar algumas horas ou um dia inteiro.

O que fazer quando
está em uma crise?

O que não fazer quando
está em uma crise?
Não insistir para fazer o que

Pode me deixar
dormir;
Deixe livre para
fazer o que quiser;

não quero;
Não pedir para sair da cama;
Não impedir caso queira fazer
algo ou sair;
Não fique perguntando o que
está acontecendo;

Confie quando
falar que estou bem.

Não fique em cima;
Não chore.
Não faça perguntas.

Como sua crise para? O que deve ser feito?
Para a crise passar, é necessário focar em algo. Isso pode ser alguma
atividade, brincar com os gatos, tomar um banho. Após isso vou me
sentir melhor até voltar ao normal.

Qual a sua crise?

Ansiedade e Pânico

Descreva o que sente durante a crise:
Corpo fica em alerta. Fico agitada, coração acelera, boca fica seca, crise de choro. Quando o
corpo começa a formigar, vem uma crise de pânico. Trava, não consegue se mexer. Mente
agitada e corpo parado. Posso pensar que morrer por falta de ar. Alteração do pico de
adrenalina.
Sei que estou sentindo uma crise e sei que vai passar.

Caso alguém te observe durante a crise, o que a
pessoa verá? Como é para quem está de fora?
No começo estou agitada, vou chorar. Se a crise de pânico começar, vou travar e ficar dura,
posso cair no chão e ter dificuldades para respirar.
Quando a crise estiver passando o corpo ficará mole e pode parecer que desmaiou. Aos poucos
vou voltar ao normal até passar completamente. Pode durar até 1 hora.

O que fazer quando
está em uma crise?

O que não fazer quando
está em uma crise?
Não fale sobre a crise;

Haja com naturalidade;
Tente agir como se nada

Não fique em cima;
Não chore ou fique triste;
Não tente forçar que tome

demais estivesse

remédio, se quiser, vou falar;

acontecendo, vá ver TV ou

Não se desespere;

fique no celular;

Não pergunte sobre o que

Ligar para o meu pai;
Caso algo seja pedido,

está acontecendo;
Caso eu negue algo, não
insista;

faça e aguarde.

Não precisa avisar as
pessoas.

Como sua crise para? O que deve ser feito?
Espere. É algo normal, pode vir a qualquer momento e vai passar.
Faça o que pedir e haja com naturalidade.

Tem mais informações que gostaria de
compartilhar? Caso sim, utilize os blocos abaixo:
Caso veja a Mariana um machucado, o que fazer?
Me lembre de contar para a psicóloga. Ela é a única que pode
realmente ajudar.

A Mariana está realmente bem?
Confie. Caso eu fale que estou bem, estou realmente bem.

E após a crise, o que fazer?
Não comente e nem pergunte. Caso eu queira, vou falar.

E se piorar? O que fazer?
Falar com a psicóloga, ela dirá o que fazer.

Algo que não deve ser feito nunca?
Sim! Não chore por causa disso na
minha frente. Isso só vai fazer eu me sentir pior.

Em caso de emergência, quem deve
ser contatado/contactado:
Nome:
Relacionamento:
Telefone/Contacto:
Outras formas de
contato com a pessoa:
Nome:
Relacionamento:
Telefone/Contacto:
Outras formas de
contato com a pessoa:
Nome:
Relacionamento:
Telefone/Contacto:
Outras formas de
contato com a pessoa:

Quem somos?
O projeto luso-brasileiro forteMENTE: O Portal da Depressão nasceu
no contexto académico, mais especificamente, no âmbito da
dissertação de Mariana Batista em Ciências da Comunicação, na
Universidade do Porto. O nosso ponto de partida foi a constatação de
como o tema da depressão é muitas vezes abordado de forma
sensacionalista e estigmatizada pelos meios de comunicação social,
daí que, surgisse a necessidade quer de oferecer uma comunicação
rigorosa e eficaz sobre o transtorno depressivo, quer de compreender
quais as melhores formas de tratar o assunto de forma humanizada e
informativa.
O Portal da Depressão é um ponto de encontro entre a equipe que o
faz Mariana Batista, José Azevedo, Paulo Fontes e todos aqueles que
se quiserem juntar. A tua opinião conta. Esperamos a tua participação
com sugestões, críticas, novos textos ou qualquer outra forma que
contribua para uma sociedade mais sensível e solidária às pessoas
afetadas pela depressão.
Em paralelo, será criado um podcast sobre depressão e um APP para
auxiliar pessoas com o transtorno depressivo e seus amigos e
familiares. O desenvolvimento do aplicativo conta com apoio de uma
equipe de voluntários.

ACESSE
WWW.PORTALDADEPRESSAO.COM

