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RESUMO 

 

A depressão é uma doença mental crescente, sendo um dos maiores causadores de 

suicídio em todo o mundo. Com este trabalho conseguimos constatar que a depressão vem a 

aumentar gradualmente, sendo que os sinais e sintomas são muitas vezes ignorados pela 

sociedade/ família devido à falta de conhecimento sobre esta problemática e dos diversos 

danos que estes repercute na saúde do indivíduo e da família. O estudo tem como objetivo 

geral: Identificar o papel da família no reconhecimento de possíveis sinais de depressão num 

membro portador da patologia. Optou-se por um estudo qualitativo, descritivo e exploratório 

de caráter fenomenológico. Para tal, utilizou-se a entrevista semiestruturada como meio de 

aquisição de informação tendo sido entrevistados seis (6) famílias com um membro portador 

de depressão que se enquadravam nos critérios de seleção. Ao analisar as informações 

disponibilizadas, conclui-se que o papel da família no processo de recuperação do portador 

de depressão envolve muitas mudanças na vida social e na interação na família. A 

identificação precoce da depressão pelos familiares carece de grande envolvimento do 

enfermeiro e outros profissionais de saúde, mas também do nível união e conhecimento 

existente no ceio familiar. Durante a convivência diária com o utente portador de depressão, 

os familiares ultrapassam momentos de muito desassossego e stress devido ao 

relacionamento afetivo com o utente, gerando mudanças na sua vida a nível da saúde, do 

emprego e da vida social. Entretanto, não obstante da atualidade da temática em estudo, 

observa-se que na realidade cabo-verdiana existe uma carência de informação por parte dos 

familiares antes de terem um familiar portador de depressão na família e ainda que as equipas 

de enfermagem não estão devidamente capacitadas para incluir toda a família no tratamento 

da pessoa com depressão. 

 

Palavras-chave: Família; Saúde mental; Depressão; Cuidados de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

 Depression is a growing mental illness, being one of the biggest cause of suicide in 

the world. With this work, we can see that depression gradually increases, and the signs and 

symptoms are often ignored by the society / family due to the lack of knowledge about this 

problem and the various damages that these have on the health of the individual and the 

family. The objective of the study is to: Identify the role of the family in the recognition of 

possible signs of depression in a member of the pathology. We chose a qualitative, 

descriptive and exploratory study of a phenomenological nature. For this, the semi-structured 

interview was used as a means of information acquisition and six (6) families with a member 

with depression were interviewed that fit the selection criteria. In analyzing the information 

available, it is concluded that the role of the family in the recovery process of the person with 

depression involves many changes in social life and in the interaction in the family. The early 

identification of depression by family members requires a great deal of involvement from 

nurses and other health professionals, but also from the level of union and knowledge that 

exists in the family environment. During daily living with the patient with depression, 

relatives overcome moments of great unrest and stress due to the affective relationship with 

the user, generating changes in their life in terms of health, employment and social life 

However, in spite of the current relevance of the study, it is observed that in the Cape Verdean 

reality there is a lack of information on the part of the family before having a family member 

with depression in the family and although the nursing teams are not properly trained to 

include the whole family in the treatment of the person with depression 

 

  

 

Keywords: Familly, mental health, depression, nursing. 
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INTRODUÇÃO  

Com este presente documento, intitulado “A família na identificação de sinais de 

depressão e as implicações para a enfermagem” que se delimita no âmbito do 4ºano do curso 

de Licenciatura em Enfermagem lecionado na Universidade do Mindelo, ano letivo 

2018/2019, constitui parte dos requisitos para obtenção do grau de licenciatura em 

Enfermagem. 

Com este trabalho propõe-se fazer uma interpelação clara do tema, dando ênfase a 

formas de identificação de sinais de depressão pelas famílias através de conhecimentos 

adquiridos com os enfermeiros, tendo em consideração o diagnóstico precoce e a melhoria 

dos cuidados prestados aos utentes portadores de depressão no ceio familiar. 

A significância atribuída a escolha desta temática se fundamenta pela crescente 

preocupação na esfera dos profissionais de saúde e as suas consequências, bem como na 

importância que se reveste na identificação precoce dos sinais de depressão por parte dos 

familiares e a forma como vivenciam está patologia, com realce, também na pertinência dos 

cuidados de enfermagem, na compreensão desta problemática.  

Apesar das várias transformações e melhorias no sistema de saúde, considera-se que 

não houve mudanças significativas no que diz respeito a interação familiar em casos de 

depressão, isolando o indivíduo a mercê de seus próprios cuidados como se ele fosse o único 

afetado pela patologia, como se não fizesse parte de um complexo grupo social, a família. 

Priorizou-se em debruçar sobre a família como principal identificador e percetor de sinais de 

depressão uma vez que na nossa sociedade, as famílias não conhecem a sua real importância 

neste processo de detecção precoce e tratamento.  

Nesta prespetiva depreende-se que é necessário analisar a influência que a estrutura 

familiar tem perante uma pessoa portadora de depressão com o objetivo de se entender até 

que ponto a doença pode ser diagnosticada precocemente ou a forma como os afeta e ainda 

que métodos os enfermeiros podem utilizar com o propósito de minimizar os conflitos 

gerados pela depressão. 
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Muitas vezes os profissionais de saúde podem ter acesso a estes casos já em fases 

mais avançadas ou quando o pior cenário acontece, sem nunca ter havido um diagnóstico 

clínico. Realçando a pertinência de compreender está problemática para não se continuar a 

negligenciar o portador desta doença, pois, é uma doença com sinais e sintomas silenciosos 

que podem ser desconhecidos pela pessoa e famílias levando a consequência inesperadas. 

Do ponto de vista metodológico optou-se por um estudo qualitativo em que se utilizou 

a entrevista estruturada como técnica de recolha de informações através de um guião de 

entrevista. O campo de estudo foi o serviço de psiquiatria e saúde mental do Hospital Baptista 

de Sousa (HBS), do qual a amostragem foi composta por seis (6) famílias de utentes inscritos 

no referido serviço. 

Quanto a estrutura do trabalho, encontra-se organizado em três (3) capítulos, sendo 

que o primeiro capítulo encontra-se o enquadramento teórico com a exposição de uma revisão 

da literatura sobre os principais conceitos tratados no âmbito desta investigação. No segundo 

capítulo realiza-se a fase metodológica, com a apresentação do método usado durante a 

investigação, tipo de pesquisa, instrumentos de aquisição de dados, descrição do campo 

empírico, população alvo e aspetos éticos e legais na recolha e tratamento das informações 

recolhidas. No terceiro capítulo, ou fase empírica faz-se a análise e discussão dos resultados 

obtidos. E finalmente, consta a nota conclusiva com as considerações finais, referências 

bibliográficas e os anexos. 

Reforça-se que o trabalho será redigido em conformidade com as normas de redação 

e formatação do trabalho científico proposto por Natércia Godinho, Guia orientador para a 

elaboração de trabalhos escritos, referências bibliográficas e citações, Normas APA em 2017 

e conforme o novo acordo ortográfico. 
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Justificativa da Problemática 

 As peripécias da depressão na sociedade tem vindo a ganhar lugar ao longo dos 

tempos, alarmando hodiernamente profissionais de saúde e famílias. Uma sociedade 

capacitada a reconhecer e identificar os principais sinais e sintomas da depressão, pode 

contribuir de forma significativa no que concerne ao auxílio da prevenção e/ou diagnóstico 

precoce da mesma, o que viria a ser uma mais valia para os profissionais de saúde, tendo em 

conta a grande importância que os membros mais próximos dos utentes exercem sobre os 

casos da depressão, sendo a família o elo crucial.  

O interesse pessoal para o desenvolvimento de um trabalho cientifico ligado a 

depressão provém do fascínio e vontade de compreender a mente e suas interações com o 

corpo, ainda advém de algumas experiências vivenciadas em ambiente clínico durante os 

ensinos clínicos (EC) e pela convivência com pessoas com depressão. Contudo, a escolha 

desse tema deve-se a algumas dúvidas que surgiram que são fruto de questões que gostaria 

de ter respostas atinentes a sociedade em que vivemos e ao mundo global: os casos de suicídio 

crescentes pelo mundo consequentes da depressão, suscitou a vontade de compreender se os 

casos de suicídio a nível nacional que aumentam a cada dia que passa também se relacionam 

com casos de depressão. A nível nacional segundo familiares, amigos ou vizinhos, não 

existindo uma causa aparente que levasse ao suicídio, questiona-se se não se tratava de uma 

depressão não diagnosticada. E se tratando de uma depressão não diagnosticada isto mostra 

que não houve uma identificação precoce, podendo ser que a família não saiba identificar 

esses sinais, sendo este o pilar da sociedade deve estar apta para cuidar dos seus processos 

de saúde/doença.  

Neste sentido a família poderia evitar a evolução de uma depressão na identificação 

precoce desta problemática, sendo este um dos principais fatores que motivaram a pesquisa, 

desenvolvimento e conhecimento desta patologia crescente em todo o mundo.  

A preocupação de investigar a forma como é vivenciada, não só pela pessoa como 

também por toda a família, visto que, esses casos acompanham-se de isolamento social, 

incapacidade para a atividade e desestruturação de famílias. Esse tema merece ser trabalhado 

de um ponto de vista, cada vez mais interdisciplinar, para revelar o quanto temerário pode 
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ser uma pessoa que viva com esta fragilidade já que este representa um perigo para si, 

entretanto a depressão deve ser vista como um grande problema social para se inteirar das 

formas de como lidar com essa situação resguardando a saúde da pessoa afetada.  

Durante toda a trajetória académica o interesse pela saúde mental só veio a aumentar, 

após o EC na vertente saúde mental e psiquiatria, houve a necessidade de compreender a 

depressão como forma de obtenção de conhecimento científico. Como futura profissional de 

saúde pretendo ter novos métodos e melhorias nos cuidados prestados, agarrar em novas 

possibilidades e formas de proporcionar cura ou minimizar o sofrimento do utente portador 

de depressão e sua família. A conveniência em mostrar a importância da ação familiar no 

ponto de vista de prevenção e tratamento impulsiona esta investigação para toda a família, 

tendo como base não só uma equipe multidisciplinar. 

Portanto, o enfermeiro que está ligado a saúde mental deve estar apto para 

desmistificar a depressão, sendo uma doença mental que merece bastante atenção, sendo que 

não se trata de má disposição da pessoa ou de comportamentos normais de determinada fase 

da vida mas sim, de sofrimento psicológico e emocional. Como profissional, envolver 

famílias com a perspetiva de que haja um desenvolvimento social com base em famílias aptas 

em cuidar dos seus processos saúde/ doença.   

Evidentemente, para se entender esta realidade é de extrema necessidade basear-se 

em pesquisas que evidenciam dados que nos ajudem a compreender até que ponto está 

temática deve ser considerada uma problemática pelo mundo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2017), a nível global, estima-se 

que mais de 322 milhões, equivalentes a 4,4% da população mundial são afetadas pela 

depressão. É mais prevalente no feminino (5,1%) do que no masculino (3,6%). As taxas de 

prevalência variam de acordo com a idade, atingindo o pico na idade adulta mais avançada 

(acima de 7,5% entre as mulheres com 55-74 anos e acima de 5,5% entre os homens).   

Complementa a Direção Geral de Saúde de Portugal (DGSP) (2017) que a depressão 

também ocorre em crianças e adolescentes com idade inferior a 15 anos, mas num nível mais 
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baixo do que nos grupos etários mais velhos e com formas de apresentação indiretas tais 

como, alterações do comportamento, do sono ou do apetite, dificuldade de concentração.  

Tabela 3 – Percentagem mundial de casos de depressão 

Fonte: Elaboração própria baseada em Relatório Estatístico da OMS (2017) 

 

De acordo com a OMS, (2017) nas Américas encontramos o Brasil com 11.548.577 

total de casos de depressão com 5,8% e ainda os Estados Unidos da América com 17.491.047 

total de casos com 5,9% da população. 

Na Europa como em França com 2.949.572 número total de casos constituindo 5,8% 

da população e Itália 3.049.986 número total de casos com 5,1% da população afetada. Em 

Portugal, o registo de utentes com perturbações mentais nos cuidados de saúde primários tem 

vindo a aumentar desde 2011, no que diz respeito às perturbações de ansiedade, às per-

turbações depressivas e às demências. Tendencialmente aproximam-se da meta para 2020, 

ou seja, aumentar em 25% o registo de pessoas com ansiedade e depressão (variação 2014-

2016, perturbação de ansiedade 21%, perturbação depressiva 17%). De 2011 á 2016 houve 
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um aumento de 3,98% onde apenas teve declínio em 2015 com pico máximo em 2016, 

consoante dados retirados da DGSP (2017). 

Tabela 4 – Variação da Percentagem de casos de depressão entre 2011 à 2016 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em Relatório Estatístico DGS Portugal (2017) 

Consoante dados da OMS (2000) aproximadamente 1,53 milhão de pessoas no mundo 

morrerão por suicídio em 2020, um número dez a vinte vezes mais elevado de pessoas que 

tentará suicídio. Ressalta-se que para cada caso de suicídio consumado existam entre 10 e 20 

tentativas, o que reforça a tese da importância da deteção precoce dos riscos presentes nos 

casos dos deprimidos suicidas. A cada 45 segundos uma pessoa se suicida em alguma parte 

do planeta, por ano são um milhão de pessoas que se suicidam em todo o mundo, e os índices 

mais elevados de suicídio são observados nos países da Europa Oriental, América Central e 

América do Sul.  

Quanto à tentativa de suicídio, no dizer da OMS (2000) supera o número de suicídio 

em pelo menos dez vezes, cerca de 15 a 25% dos indivíduos que tentam suicídio, voltam a 

tentar novamente. 
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Nos últimos 45 anos, a mortalidade em termos globais por suicídio aumentou em 60% 

especialmente entre adultos jovens. Hoje o suicídio já ocupa a terceira causa de morte entre 

pessoas de 15 a 44 anos (McGirr, et al, 2007). Estando a depressão destruindo famílias, 

carreiras e relacionamentos (Lafer et al 2000). 

Em Cabo Verde, os distúrbios mentais e do comportamento estão dentro das 20 

principais causas de morbilidade por Doenças crónicas não transmissíveis (DCNT), até 2009 

a informação sobre doenças mentais e comportamentais eram escassas, mas partir de 2010 

com apoio da OMS, Cabo-Verde começou a incluir informação desta patologia no relatório 

estatístico anual. Assim, foram registados no Hospital Central Agostinho Neto entre 2010 e 

2012, 891 casos de doenças mentais e alteração do comportamento e a taxa de mortalidade 

variou entre 13,6/100,000 e 17,0/100,000. A principal causa de óbito por doença mental foi 

o suicídio (24/96) 25% em 2010 contra (44/138) 31% em 2012 (Ministério da saúde de Cabo 

Verde (MSCV), 2014). 

Ainda o MSCV (2014) salienta que a depressão, a ansiedade, o stress e a esquizofrenia 

parecem ser principais causas de morbilidade por doença mental. Entre os transtornos 

mentais por uso de substâncias psicotrópicas, nos últimos 3 anos foram internados no 

Hospital Central Agostinho Neto um total de 190 casos, sendo 171 (90%) do sexo masculino 

e 19 (10%) do sexo feminino. 

Em, São Vicente teve-se o conhecimento de que não há dados estatísticos a nível 

hospitalar como também de delegacia de saúde, os casos existem e estão sendo tratados por 

profissionais de saúde mental, porém constatou-se a necessidade de se trabalhar estes dados 

como forma de conhecer o impacto dessa doença na nossa sociedade, pois se desconhece o 

números de casos diagnosticados. 
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Com o evidenciado, considerou-se preciso elaborar os seguintes objetivos com 

proposito de desenvolver o presente estudo: 

Objetivo geral 

 Identificar o papel da família no reconhecimento de possíveis sinais de depressão 

num membro portador da patologia.  

 

Objetivo específico 

 

 Identificar a percepção da família sobre a depressão; 

 Descrever os fatores de stress e sinais de depressão realçados pela família do 

membro portador da patologia;  

 Compreender a influência da estrutura familiar para o indivíduo no tratamento da 

depressão;  

 Identificar as principais implicações para a família no cuidado do utente em parceria 

com a enfermagem.  
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CAPÍTULO I – FASE CONCEPTUAL 
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1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A doença mental por não ser bem compreendida, é de grande pertinência com o início 

desse capítulo, dedicar-se em alguns elementos conceptuais intrínsecos a depressão, com a 

intenção de entender melhor a investigação presente, dando realce aos conceitos de maior 

relevância ao estudo e atendendo aos objetivos traçados para uma melhor contextualização, 

e esclarecimento teórico. 

 

1.1 - Breve História do Distúrbio mental   

Ao longo dos tempos as patologias do foro psíquico que traziam muita polémica e 

muitas interrogações devido à ausência de estudos e de alguma explicação que tornasse 

credível e/ou compreensível essas doenças. Visto que muitos procuram sempre uma resposta 

para o desconhecido, atribuíam esses comportamentos que eram derivados de distúrbios 

mentais a outras crenças acarretando muitas das vezes o isolamento e o mal trato da pessoa 

afetada.       

Contudo, Gonçalves (2004) sublinha que, no decorrer da história o distúrbio mental 

foi entendido e interpretada de inúmeras formas. A loucura, desde sempre foi uma incógnita, 

o louco era estereotipado e visto como demônio, como um incômodo para a sociedade, pois 

era um indivíduo que agia diferente das pessoas normais, sujo, estranho, então era excluído 

das interações sociais. Desse modo, surgem todos os preconceitos e estigmas sendo que o 

padrão de comportamento designa aquele que é congruente ou não (Spadini & Sousa, 2006). 

Machado (2009) acrescenta que o expressar do louco foi desacreditado na possiblidade de 

dizer a verdade.  

Segundo Zanello, Fonseca e Romeo (2011) a doença mental passou a ser vista como 

possessão diabólica na idade média, o domínio do saber sobre a loucura pertencia aos 

teólogos e o método que era utilizado para o controlo, e/ou cura era o exorcismo. “Nessa 

época os loucos disseminavam indiferentemente entre os hospitais gerais, as casas de 

detenção, as casas de caridade, os depósitos de mendigos e as prisões familiares” (Zanello, 
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Fonseca & Romeo 2011, p.50). A loucura era figurada como estigma, isto é, como sinal 

distintivo o louco ocupava à categoria das "classes perigosas"(Vieira, 1981). 

Conforme Foucault (1972) a partir do século XVII, houve um reconhecimento 

próspero da racionalidade, levando a um declínio sucessivo das explicações míticas e 

religiosas pelo que Lafer et al (2000) consideram que os preconceitos existentes em relação 

a ter uma doença mental só podem ser suplantados com o conhecimento e a informação. No 

relato de Lopes (2001) a palavra psicose foi grafada pela primeira vez em 1845, por um 

psicólogo alemão. O louco atingiu sua especificidade enquanto sujeito/objeto a ser estudado 

e tratado somente no século XIX, período de criação da clínica psiquiátrica (Zanello, Fonseca 

& Romeo, 2011). 

Visto que este estudo visa conhecer o desenvolvimento da percepção dos distúrbios 

mentais ao longo da história e no mundo é de extrema importância realçar também a forma 

como esta foi vivenciada no contexto nacional, pois, para cuidar de processos de doença é 

uma mais valia conhecer a forma de pensar e interpretar o que os indivíduos pensam ou o 

que acreditam para desmistificar estes conceitos. Na realidade, a interpretação subjetiva dos 

fenómenos como refere Schnapper (2000), por parte dos atores sociais, revela-se de capital 

importância para percebermos o sentido e significado que atribuem as suas ações. 

Segundo Mateus (1998), quando começaram a surgir os primeiros casos de doenças 

mentais em Cabo Verde onde não haviam cuidados específicos para estes doentes, não 

haviam psiquiatras, para contornar essa situação. As famílias cabo verdianas buscavam 

explicação nas suas crenças culturais e mitos em que consideravam ser os causadores de tais 

comportamentos.  

Entre eles o mau-olhado, que designa uma forma inata que uma pessoa possui e que 

deliberadamente ou não pode dirigir a outro prejudicando a sua vida e a de seus parentes. O 

feiticeiro e o bruxo, eram descritos pela população como pessoas com poderes para fazer o 

mal e o problema mental de alguém era justificada por ter derivação de algum feitiço feito 

por outra pessoa que não gostava dela. Os curandeiros, eram visitados na esperança de 

encontrar uma solução com remédios naturais na tentativa de cura do seu familiar (doente 

mental) vítima de feitiço. Os pecados, pensava-se que o sofrimento e doença do filho eram 
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causados pelos pecados cometidos pelos pais, sendo esse problema um castigo dado por Deus 

e ainda espíritos que possuíam o corpo da pessoa. 

Refere Mateus (1998) que em 1995 haviam dois psiquiatras exercendo a profissão em 

Cabo Verde havendo apenas uma enfermaria psiquiátrica que se encontrava na cidade da 

praia, mas em casos considerados graves o doente era transferido para Portugal. 

Nos dias de hoje a sociedade encontra-se mais esclarecida em relação a existência 

destas psicopatologias, apesar de ainda não ter sido totalmente desmistificada a ajuda 

psiquiátrica tornou-se uma alternativa para a reabilitação. 

 

1.2 - Distúrbio Mental: Abordagem Geral 

 Evidentemente na atualidade os distúrbios mentais são conhecidos como causadores 

de males que mesmo não sendo palpáveis fazem parte de uma vasta cadeia de interações do 

homem com tudo e todos que o rodeiam e consigo mesmo. E para efetivar esse conceito teve-

se a necessidade de definir este conceito. 

  De acordo com a Associação Psiquiátrica Americana (APA), (2000, p. 20) um 

transtorno mental é uma “síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa 

na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma 

disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao 

funcionamento mental”.  

  Em harmonia com a APA (2000), Teixeira, (2009) debruça sobre os distúrbios 

mentais qualificando-os ordinariamente por uma combinação de pensamentos, emoções, 

comportamentos e relacionamentos anormais com outros. Porém, para se ter uma visão mais 

acertada do mundo não precisa-se de um conceito efetivo para os distúrbios mentais 

acrescenta como e depreende uma ampla gama de problemas, com diferentes sintomas.  

 Os tipos de distúrbios mentais que são atualmente classificados no Manual de 

diagnósticos de distúrbios mentais IV (DSM-IV) e a classificação internacional das doenças 

(CID-10), como depressão, ansiedade, autismo e esquizofrenia. O diagnóstico de atraso 
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mental também é descrito como um déficit de inteligência, que pode ser leve, moderado, 

grave ou profunda. 

1.3 - Conceito de Depressão  

A depressão sendo uma doença com consequências inesperadas e com cada vez mais 

casos, merece ser definida, servindo também de suporte para se entender do que se trata, nos 

dias de hoje referir estar quase numa depressão tornou-se muito frequente, mas é 

devidamente nomeado sem a consciência da real situação em que se encontra uma pessoa 

deprimida.  No notar de Porto (1999) o termo depressão, na linguagem comum, tem sido 

empregado para nominar tanto um estado afetivo normal, referente a tristeza, quanto a um 

sintoma, uma síndrome e uma ou várias doenças.  

Previamente, vale a pena inteirar-se da definição de melancolia para se conhecer a 

origem da palavra depressão, etimologicamente, vem do grego melano chole, que significa 

bílis negra, Gonçales e Machado (2007) acrescenta que o termo depressão foi primeiramente 

utilizado para descrever o desânimo em 1660, e começou a ser usado de forma comum em 

meados do século XIX.  

Consoante, Souza e Lacerda (S.D.) as primeiras descrições de estados de alteração do 

humor podem ser encontradas até mesmo nas escrituras bíblicas e na mitologia.  

O conceito da depressão vai de encontro com as perturbações há muito chamadas de 

melancolia definida como “um estado psicológico e emocional de tristeza prolongada, 

acompanhado de sintomas físicos, tais como alterações de apetite, distúrbios do sono, 

fraqueza, dores, incômodos e falta de concentração, além de sentimentos de inutilidade, 

desesperança e desmotivação” (Thomson & Horner, 2014, p.1).  

Complementa o Ministério de saúde do Brasil(MSB) (2003), que o oposto da tristeza 

comum, a depressão caracteriza-se por um estado grave de abatimento do humor de forma 

prolongada, apresentando tristeza patológica, normalmente reclama de falta de ânimo, 

cansaço fácil e de não sentir interesse por nada e geralmente perda da autoestima. 
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1.4 - Causas da Depressão 

Se tratando de doenças, na sua maioria as causas são o que nos protege, ou seja, 

quando se sabe o que causa tal patologia a forma de prevenir é evitar essas fontes nocivas. 

Por exemplo, no caso de uma infeção onde a forma de precaver é, evitar o contato. Para a 

depressão as causas não são bem definidas dando espaço a uma vasta série de expetativas e 

suposições, no que poderia ser uma possível causa. 

Apesar das causas da depressão serem desconhecidas, agentes genéticos, 

psicológicos, ambientais, anatomopatológicos e bioquímicos estão envolvidos na sua gênese 

e desenvolvimento e encontra-se presente em variados níveis em cada indivíduo com 

depressão (Lafer, 2000). Refere Teodoro (2010), que normalmente a depressão é causada 

por uma complexa interação entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais. 

Tal qual Carvalho, Jara e Cunha (2017), ocorrências traumáticas ou adversas da vida 

favorecem o aparecimento da depressão, estes podem atuar como precipitantes, ou 

facilitadores, de episódios depressivos, um conjunto de fatores como, problemas no ceio 

familiar, momentos de stress do dia-a-dia, a morte de alguém com quem se estabelece 

alguma relação, os estados de doença, uma crise financeira, conflitos prolongados. São 

várias causas em conjunto que motivam a doença e em casos esporádicos existe apenas uma 

causa para a depressão.  

Portanto, Teodoro (2010) demonstra as causas em dois grupos, as endógenas que são 

aquelas relacionadas com fatores orgânicos e as causas exógenas aquelas vinculadas com 

fatores psicológicos envolvidos no transtorno, ainda acrescenta o Ministério de saúde do 

Brasil (MSB) (2003) que existe a causa somatogênica.  

 

1.4.1 - Causas endógenas ou orgânicas  

Sabe-se que na depressão existe uma modificação de alguns elementos envolvidos no 

processo de transmissão do estímulo nervoso. São registados como causas dessas alterações, 

fatores genéticos que predisporiam o indivíduo a ter baixa produção de neurotransmissores, 
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fatores estressantes e questões psicológicas, envolvendo pensamentos e emoções capazes de 

provocar alterações fisiológicas. Teodoro (2010) complementa que o baixo nível de 

nutrientes as alterações hormonais a influência de aspetos sazonais, lesões cerebrais pode 

também contribuir para o aparecimento desta patologia. 

 

Hipótese monoaminérgica 

 

Fonte:https://www.google.com/search?q=hipotese+monoamin%C3%A9rgica&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMmK-

qhpnjAhUZBGMBHexcBU4Q_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=yP1KrvoWRVQ8

EM: 

1.4.2 - Causas exógenas ou psicológicas 

Segundo Teodoro (2010, p.69) “trata-se de um conjunto de características individuais 

que envolvem a forma de compreender o mundo, de estabelecer relações interpessoais, de 

lidar com as emoções e de se comportar, resultante de uma complexa interação entre as 

vivências emocionais, o conjunto de crenças desenvolvidas e fatores biológicos”.   

Acrescenta, Santos e Kassouf (2007) que entre os inúmeros fatores que podem levar 

uma pessoa à depressão, alguns dos principais são os traumas consequentes de tragédias, 

problemas amorosos e/ou familiares, assim como dificuldades financeiras e/ou profissionais. 

https://www.google.com/search?q=hipotese+monoamin%C3%A9rgica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMmK-qhpnjAhUZBGMBHexcBU4Q_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=yP1KrvoWRVQ8EM:
https://www.google.com/search?q=hipotese+monoamin%C3%A9rgica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMmK-qhpnjAhUZBGMBHexcBU4Q_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=yP1KrvoWRVQ8EM:
https://www.google.com/search?q=hipotese+monoamin%C3%A9rgica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMmK-qhpnjAhUZBGMBHexcBU4Q_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=yP1KrvoWRVQ8EM:
https://www.google.com/search?q=hipotese+monoamin%C3%A9rgica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMmK-qhpnjAhUZBGMBHexcBU4Q_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=yP1KrvoWRVQ8EM:
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Por exemplo, a perda de um ente querido, de um amor, ou um endividamento podem conduzir 

um indivíduo à depressão.  

1.4.3 - Causa Somatogénica 

O uso de algumas medicações por exemplo, alguns tipos de anti-hipertensivos, anti-

inflamatórios e contraceptivos orais ou ainda a interrupção do uso de psicoestimulantes é um 

fator de alteração principalmente orgânico que pode causar depressão (MSB, 2003). 

“A depressão, engloba fatores que se completam, onde as diferentes teorias não se 

excluem, esses fatores são, psicológicos, biológicos e sócio familiares, contribuindo não 

somente para uma maior compreensão da natureza multicausal deste transtorno mas também 

para a concepção do sujeito em sua totalidade biopsicossocial” (Cruvinel, Boruchovitch & 

Santos, 2008).  

1.5 - Descrição dos Tipos de Depressão  

A depressão encontra-se em diversas formas, sendo que permite qualificar e 

caracterizar cada tipo de depressão vivenciada por utentes portadores desta patologia, entre 

eles encontramos: 

1.5.1 - Distimia 

É um transtorno do humor, designado pela presença do humor deprimido que 

acontece na maioria dos dias, na maior parte do dia, num período de 2 anos. O diagnóstico 

diferencial entre transtorno distímico e transtorno depressivo maior torna-se particularmente 

difícil, visto que os dois transtornos compartilham sintomas similares (Munhoz, 2012). 

1.5.2 - Depressão melancólica 

Envolvendo a perda de interesse e prazer as atividades normalmente agradáveis, piora 

matinal, falta de reatividade do humor, retardo psicomotor, perda de apetite e perda de peso, 

a depressão melancólica caracteriza-se pelo predomínio de sintomas descritos como 

somáticos, vitais, biológicos ou endógenos (Moreno & Soares, 2003).  
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1.5.3 - Depressão Bipolar/ Depressão Unipolar 

É um diagnóstico diferencial importante, pelas divergências de curso e progresso, 

bem como de predição e tratamento. Existem determinadas diferenças clínicas significativa 

entre depressão bipolar e unipolar, na bipolar há lentificação psicomotora, supressão do sono, 

aumento na presença de sintomas psicóticos, enquanto que a unipolar, há menos lentificação 

psicomotora, por vezes agitação, insónia intermediária e terminal e queixas físicas, entre 

outros sintomas” (Moreno & Soares, 2003, p.23/25). 

1.5.4 - Transtorno disfórico pré-menstrual  

Um transtorno variante da síndrome pré-menstrual mais extrema e severa, com a 

variação Psiquiátrica do humor denotada como fator mais perturbador e extenuante no 

complexo de sintomas descritos no decorrer de três a dez dias antes da menstruação 

(Valadares, 2006). 

1.5.5 - Depressão Pós-Parto  

A Depressão Pós-Parto (DPP) é uma patologia do humor que tem um grande impacto 

negativo ao nível sócio familiar, as manifestações desta situação clínica aparecem 

normalmente quatro semanas depois do parto, atingindo valores mais elevados nos primeiros 

seis meses (Tavares & Botelho, 2009). 

1.5.6 - Depressão Sazonal  

“Padrão de repetição de episódios depressivos, sempre na mesma época do ano, em 

especial em períodos frios ou chuvosos” (Demétrio & Chang, 2013, p.11). Essas ocorrências 

devem se repercutir por dois anos consecutivamente, sem quaisquer episódios não-sazonais 

ao longo desse período (Moreno & Soares, 2003). 

1.5.7 - Depressão Psicótica  

Episódio depressivo correspondente à descrição de um episódio depressivo grave mas 

acompanhado de ideias delirantes, alucinações, lentidão psicomotora ou de estupor de uma 

gravidade tal que todas as atividades sociais normais tornam-se impossíveis, pode existir o 

risco de morte por desidratação ou desnutrição ou por suicídio (CID-10, 1997). 
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1.5.8 - Depressão Atípica  

Pode ocorrer tanto no episódio depressivo maior quanto na distimia, existe a presença 

de reatividade do humor, isto é, o humor melhora com estímulos agradáveis com presença 

de pelo menos dois dos sintomas que seguem, ganho de peso ou aumento significativo do 

apetite, hipersónia, sensação de peso no corpo, especialmente nos membros (paralisia de 

chumbo), sensibilidade à rejeição interpessoal, que se mantém mesmo fora dos períodos de 

depressão (Matos et al, 2006). 

1.5.9 - Depressão secundária 

Definida para diferenciar síndromes depressivas acompanhadas ou causadas por 

doenças médico sistémicas e/ou medicamentos (Moreno & Soares, 2003). 

 

1.6 - Estágios da depressão  

Pode apresentar-se em diferentes fases, podendo ser leve, moderada ou grave, mais 

incapacitante em alguns casos, menos incapacitante em outros (Lafer et al 2000). 

1.6.1-Episódio depressivo leve 

 Existe uma perda de interesse e fadigabilidade. Durante duas semanas o paciente 

apresenta-se progressivo em suas atividades rotineiras, mas envolvem sintomas somáticos 

como dores vagas e imprecisas (CID 10, 1997).  

1.6.2 - Episódio depressivo moderado 

  Quatro ou mais sintomas presentes, com persistência de cerca de duas semanas. 

Acompanha-se de dificuldade em desenvolver atividades habituais tais como, sociais, 

domésticos e laborais. Além de outros sintomas somáticos como cólicas e dispneias (CID 10, 

1997). 

1.6.3 - Episódio depressivo grave  

Há presença de angústia ou agitação no paciente. Tem perda de autoestima, 

sentimento de culpa ou inutilidade. O suicídio é um risco marcante e ainda a síndrome 
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somática onde os sintomas estão presentes em maior gravidade. Podendo apresentar sintomas 

psicóticos como, retardo psicomotor, alucinações e delírios o depressivo grave não consegue 

desenvolver suas atividades diárias laborais, sociais e domésticas (CID 10, 1997). 

1.6.4 - Episódio depressivo Recorrente 

O paciente apresenta episódios recorrentes de depressão sem presença de mania e 

pode ter a duração, em média de seis meses. Ocorre a recuperação mas pode decorrer 

depressão persistente na velhice (CID10, 1997). 

 

1.7 - Sinais e Sintomas da depressão   

Naturalmente, sabe-se que para haver uma discriminação das patologias que existem 

seja física ou mental, deve-se levar em conta um conjunto de sinais e sintomas que qualificam 

cada patologia, o que ajuda no diagnóstico para identificar de que patologia se trata. 

Nesta ótica, Serra (1994, p.11) explica que existe “quatro tipos distintos de sintomas 

presentes nos quadros das perturbações depressivas, significando a relação que o sujeito 

deprimido estabelece com o corpo, consigo próprio, com os outros e com o trabalho sendo 

estes biológicas, cognitivas, interpessoais e de desempenho de tarefa”.  

Do ponto de vista de Porto (1999), a depressão surge nos mais variados quadros 

clínicos, como por exemplo, nos transtornos de estresse pós-traumático, demência, 

esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas e ainda pode ocorrer como resposta a momentos 

estressantes ou a circunstâncias sociais e econômicas adversas.  

Consoante Baptista e Oliveira (2004) os principais sintomas da depressão estão 

relacionados com o humor deprimido, perda de interesse em atividades que suscitam prazer, 

a falta de energia, aumento da fadiga. A diminuição da concentração, atenção, baixa da 

autoestima e autoconfiança. Pessimismo relacionado com o futuro, alteração do sono e 

apetite diminuído e ainda a ideação suicida. 

Apesar da sua relevância, a depressão é de difícil mensuração pois o quadro 

depressivo é composto de sintomas que traduzem estados e sentimentos que diferem 
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acentuadamente (Alvarenga, Oliveira, Faccenda & Cerchiari, 2010). Pois, ainda é uma das 

doenças mais incompreendidas, muitas vezes confundida com sofrimento, tristeza ou 

infelicidade (Thomson & Horner, 2014). 

 

1.8 - O Portador de depressão  

Através das definições e descrições dos sinais e sintomas cria-se teorias para mostrar 

a forma como o portador de depressão vivência a sua patologia e como se comporta isto é, 

como embarca nas inseguranças, medos e como se vê, estando psicologicamente afetado 

onde os seus processos de resiliência estarão gravemente afetados, conhecer o indivíduo no 

seu estado deprimido serve de base para aprofundar e adaptar os cuidados a sua condição. 

Segundo Laranjeira (2015) o indivíduo assimila as suas experiências de forma 

negativa visto que tem a perceção do mundo de forma enviesada. Ele pensa e antecipa o 

futuro de forma pessimista, perspetivando-o com desesperança, criando dificuldades, 

frustrações e privações. 

Para além de ter esse conjunto de fatores psicológicos, a pessoa portadora de 

depressão também apresenta outros fatores que vem salientar as experiências referidas 

anteriormente. Evidências comportamentais, retraimento social, crises de choro, 

comportamentos suicidas, retardo psicomotor e lentificação generalizada ou agitação, 

psicomotora (Porto, 1999). 

No relato de Teodoro (2010) a pessoa com depressão muitas vezes é vista como 

“preguiçosa”, “acomodada”, como alguém cheio de “frescuras” ou que “não tem o que fazer” 

devido ao desânimo, o isolamento e o desinteresse por questões importantes como família, 

emprego e saúde sem ter uma explicação clara e objetiva. 

“Entre o doente e a depressão estabelece-se uma relação profundamente intimista e 

fechada, o que justifica o comportamento solitário da pessoa deprimida e a recusa em 

partilhar com os outros os seus sentimentos e emoções” (Marques & Lopes, 2015, p. 54). 
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1.9- O Diagnóstico da Depressão 

Quando um utente se encontra afetado por um conjunto de sintomas que este não sabe 

qualificar, tendencialmente há uma procura do médico para dar resposta a esses fenómenos. 

Depois de uma conversa e observação do utente queixoso e de uma anamnese o médico faz 

o diagnóstico de acordo com os sinais e sintomas referidos. Porto (1999) complementa que 

no diagnóstico da depressão deve-se ter em conta, sintomas psíquicos, fisiológicos e 

evidências comportamentais.  

Porém, o diagnóstico de distúrbios mentais não segue a lógica e objetividade que 

outros diagnósticos apresentam (Paranhos & Werlang, 2009). Sendo que Barcellos, et. al, 

(2017) contemplam que vale ressaltar que a depressão é um fenômeno polifacetado.   

Assim sendo, Baptista e Gomes (2011) referem que, não obstante da existência de 

diferentes classificações, ambos estabelecem critérios baseados na quantidade e qualidade 

dos sintomas e os parâmetros para diagnóstico da depressão são fundamentados nos manuais 

de diagnóstico internacionais.  

Consoante, Barcellos et al (2017) o diagnóstico de depressão é efetivado por meio da 

escuta atenta às queixas do utente e da procura ativa por sintomas que possam não ser 

verbalizados ou negligenciados.  

Em relação aos acontecimentos e ao tempo de vida das pessoas as interações entre 

essas características clínicas podem ser apresentados de diferentes formas sendo a 

configuração dos quadros depressivos as manifestações afetivas referente a parte emocional 

do utente, ideias que caracterizam os pensamentos e comportamentos as ações, que passam 

a descrever o dia-a-dia do indivíduo (Sousa, 2015). Sendo que, Matos et al (2006) salientam 

que um episódio depressivo se identifica por um período de duração mínimo de duas 

semanas.  
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1.10 - Tratamento da depressão 

Acompanhando o estudo terapêutico da depressão de Moreno e Soares (2003) os 

autores delimitaram o tratamento farmacológico da depressão em etapas do tratamento. No 

decorrer do diagnóstico de uma depressão o método utilizado para minimizar o sofrimento é 

o estudo dos sintomas para se poder prescrever de forma correta os fármacos necessários para 

o controle e melhoria do estado de humor do utente.  

“Na fase inicial, deve-se avaliar qual o melhor ambiente para o tratamento: 

ambulatorial, hospital-dia ou internação. Essa escolha deve ser feita levando-se em conta o 

risco de suicídio, a adesão, a rede de apoio psicossocial, o nível de estresse psicossocial e o 

comprometimento funcional do paciente” (Moreno & Soares, 2003, p.40). 

O tratamento bem-sucedido limita esse período para oito a doze semanas. Entretanto, 

mesmo que a depressão responda bem ao tratamento instituído, pode recidivar e/ou 

cronificar. A depressão, se não for tratada corretamente, pode permanecer por muito tempo, 

com sério prejuízo à vida do utente, com o trabalho, família e lazer comprometidos, 

juntamente com um risco maior de suicídio (Lafer et al. 2000). 

O tratamento da depressão depende de algumas variáveis, entre elas a gravidade do 

quadro, os fatores desencadeadores, os tipos de sintomas existentes, recursos disponíveis no 

âmbito de atendimento, preferência do utente e familiaridade do profissional com o método 

(Barcellos et al., 2017) 

O início do tratamento é um período muito importante, que se segue ao diagnóstico 

da depressão. No tratamento com antidepressivos registam-se melhorias, em geral, após duas 

a três semanas de tratamento contínuo. A conduta do médico deve ser de selecionar o(s) 

medicamento(s) apropriado(s), indicar as doses e informar sobre a evolução dos sintomas, 

disponibilizando-se para um contato, caso for necessário (Carvalho, Jara & Cunha, 2017).  

Por conseguinte, Barcellos et al. (2017) delimitam que o tratamento da depressão leve 

inicia-se por medidas não farmacológicas por pelo menos seis semanas, psicoeducação, 

atividade física (três ou mais vezes por semana por 45 a 60 minutos), acompanhamento 

ambulatorial semanal, psicoterapia, se necessário, higiene do sono e técnicas de controle de 
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ansiedade. O benefício dos antidepressivos não está bem estabelecido mas se sintomas 

permanecerem, prescreve-se antidepressivo. Em casos de depressão moderada ou grave há 

prescrição de antidepressivo. Para escolha do fármaco, considera-se a resposta/tolerância 

prévia a um fármaco (inclui uso bem-sucedido por familiares), o perfil de efeitos adversos, a 

toxicidade, a meia-vida, o risco de virada maníaca, a facilidade posológica, o custo, as 

comorbidades, as interações e se psicoterapia estiver disponível, considerar tratamento 

combinado. 

 

1.11 - A família  

A constituição de uma família e a forma como se vive num determinado ceio familiar 

tem vindo a sofrer grandes alterações à medida que a sociedade vai se desenvolvendo. As 

relações estabelecidas entre si, são hoje, completamente distintas de como eram vivenciadas 

pelos nossos antepassados. 

“O termo família veio do latim familus (servente) e significava originariamente 

“conjunto de escravos e criados”. A estrutura romana da família era regida pelo pai, que 

representava todos os poderes, inclusive a vida e a morte; o que se estendia não só a seus 

escravos, mas também aos seus filhos” (Marques, 2000, p.18). 

Conforme Wright, Watson e Bell (1996) a família é uma coligação de pessoas que 

estão unidos por fortes laços emocionais, sentimentos de pertença e uma paixão pela inclusão 

na vida uns dos outros. 

Atualmente na nossa sociedade existem diversos tipos de famílias, a família biológica 

de procriação, a família nuclear que incorpora um ou mais membros da família alargada 

(família de origem), a família de progenitor único, a família adotiva, a família comunal e o 

casal ou família homossexual (Wright & Leahey, 2005). 

Assim, Biroli (2014) identifica a família como uma construção social que 

vivenciamos, pois entende que as famílias se estabelecem em um conjunto de regras, práticas 

e princípios que têm seu lugar, seu tempo e uma história.  
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1.12 - A família com membro portador de depressão  

Em todas as questões sociais sejam casos de saúde ou não, muitas vezes a família está 

direta ou indiretamente ligada as consequências envolvidas, no caso da depressão onde existe 

um meio de convivência com um indivíduo afetado, todos os papeis familiares e sociais 

acabam por ser alterados. Acrescenta, A PONTE (2010) que as sensações e manifestações da 

vida de um membro de uma família podem afetar todo o agregado familiar. 

Os distúrbios mentais em alguns casos, ainda não são bem tolerados considerados 

como uma desordem e vistas como transgressões de normas sociais, dificultando assim a 

ressocialização. Estas patologias, explicados por causas psicológicas, biológicas e sociais 

precisam de assistência e de apoio adequado para a pessoas e para a família com a finalidade 

de ressocialização do doente (Spadini & Souza 2004). 

Logo, Thomson e Horner (2014) afirmam que a depressão ainda é uma das doenças 

menos compreendidas, muitas vezes confundida com tristeza, infelicidade ou sofrimento. As 

famílias que convivem com o sofrimento psíquico demonstram medo, preocupação e 

impotência perante os comportamentos imprevisíveis e muitas vezes inadequados, visto que 

a permanência de um estado de humor altera-se com muita facilidade e do risco de suicídio 

do familiar (Borba et al 2008). 

Em Cabo Verde, muitas famílias não querem ou não conseguem arcar com as suas 

responsabilidades para com os seus membros em situação de distúrbio mental e abandonam-

nos à sua sorte ou empurram-nos para a responsabilidade exclusiva dos serviços de saúde. A 

família, enquanto estrutura social de primeiro plano deve ser envolvida e através do diálogo 

obter soluções e criar condições para uma boa cooperação (A PONTE, 2010). 

 

1.13 - A família como elo crucial no processo de detecção e tratamento da 

depressão  

Da mesma forma que o processo de doença estabelece fortes relações com a família, 

quando um elemento do grupo familiar encontra-se afetado por uma depressão, o processo 

de saúde também é de grande responsabilidade, e grande parte da família sendo este o detetor 
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e posteriormente o apoio ao indivíduo, mesmo que os serviços de saúde ainda não estão 

adaptados para acolher toda a família numa situação de depressão. 

Segundo Colvero, Ide e Bolim (2004) torna-se visível que não há serviços suficientes 

na comunidade disponíveis, que consigam dar conta da demanda de portadores de distúrbios 

mentais e seus familiares com efetividade. Afinal, a família está a defrontar-se com o 

tratamento de seu familiar portador de distúrbio mental que não está mais centrado no 

hospital psiquiátrico. O suporte social, bem como o suporte familiar é muito valoroso para a 

manutenção da saúde mental e defrontação de eventos estressantes (Dessen & Braz, 2000). 

Devido as semelhanças na correlação entre a depressão e as doenças clínicas gerais, 

existe um deficit na identificação e retardo ou a falta do tratamento da depressão que 

subsequentemente colaboram para o agravamento de potenciais doenças orgânicas que 

prejudicam o utente, pois nem sempre é diagnosticada, exacerbando a dor psíquica do utente, 

aumentando a morbidade e o risco de morte (Stella et al. 2002).  

A capacitação da equipe de saúde e as campanhas de conscientização da população, 

incentivando-a a buscar o serviço de saúde para ajudar nessas situações é crucial (Canale & 

Furlan 2006). 

Na prespetiva de Almeida (2009), no momento em que a pessoa com depressão recebe 

o apoio psicoterapêutico, faz uso de antidepressivos quando necessário, e simultaneamente 

recebe o apoio de seus familiares o processo de recuperação torna-se mais eficiente e efetivo. 

“O objetivo dessas consultas é não só avaliar o funcionamento psíquico do membro 

sintomático (características do desenvolvimento físico, emocional e cognitivo) mas, 

sobretudo observar a relação entre os membros da família” (Neury & Botega 2006, Pág.72). 

 

1.14 - Implicações para a enfermagem  

Quando se fala em cuidar seja de sofrimento físico ou psicológico a enfermagem é 

uma das ciências da saúde que tem como um dos seus objetivos a minimização do sofrimento 
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a orientação do utente e famílias. Este deve manter a comunidade sempre em alerta no que 

concerne ao cuidado da própria saúde e a de todos.  

Contudo, o cuidado de enfermagem à família tem sido conteúdo de diversas pesquisas 

na área da saúde, visto que é notório a insuficiente relação entre teoria e prática clínica 

(Wright & Leahey, 2002). 

Pois, Spadini e Souza (2006) realça que a enfermagem precisa conhecer e entender 

todo este contexto, ceder apoio e orientações indispensáveis e ajudar o portador a voltar-se 

para o núcleo familiar e oferecer suporte necessário para que a pessoa seja participante ativo 

do processo terapêutico. 

Surge, então a necessidade de novas pesquisas que investiguem formas de lidar com 

o sofrimento psíquico, para que os que convivem com ele possam eliminar os estressores e 

recuperar a qualidade de vida, cuidando de todo o sistema (Távora, 2011). Para isso, é 

primordial trabalhar no processo de compreensão da doença junto ao utente portador de 

depressão para que a partir disso, ocorra de fato melhorias na qualidade de vida de todos 

(Spadini & Souza 2006). 

Assim sendo Candido e Furegato (2005) defendem que embora se reconheça que o 

enfermeiro da área da psiquiatria seja mais experiente nessa área que os enfermeiros que 

atuam em outras áreas devem estar preparados para identificar, cuidar e orientar o portador 

de distúrbio mental, visto que, o indivíduo portador de distúrbio mental sempre fez parte do 

cotidiano profissional do enfermeiro.  

 

1.15 - O Papel do enfermeiro junto a família com membro portador de depressão 

No caso da depressão o enfermeiro deve apoiar-se no seu conhecimento para fazer 

uma deteção precoce e apostar nisso, dando informação de forma preventiva, ou seja, educar 

as famílias/sociedade a saberem identificar esses sinais e interagindo proativamente no 

processo saúde/doença. Consentindo o tratamento e cura apoiando não só em fármacos como 
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na interação social uma vez que todo o meio também influência as condições 

biopsicossociais.  

Segundo Guia da Depressão, (2016, p.13) o enfermeiro deve fazer uma:  

“Avaliação de possíveis estressores psicossociais, oferecer à pessoa a 

oportunidade para expor seus problemas, de preferência em espaço que 

permita privacidade. Pergunte à pessoa sua opinião sobre o que está 

acontecendo com sua vida e sobre as causas dos sintomas depressivos. 

Esteja alerta para a possibilidade de a pessoa estar sendo vítima de violência 

psicológica, física ou sexual. Após assegurar clima de privacidade e 

confiança, questione o paciente diretamente sobre essa possibilidade. Caso 

confirmada violência, ofereça intervenções específicas para isso, que 

muitas vezes passam por notificar a situação de violência e ajudar a pessoa 

a se afastar do agressor. Avalie as estratégias que a pessoa já vem usando 

para enfrentar os problemas e a rede de apoio que tem ao seu alcance”. 

O Enfermeiro deve também conceder uma avaliação do cuidador, dando ênfase a 

sobrecarga à qual esse cuidador possa estar sendo sujeito e clarificar questões relacionadas à 

confidencialidade e ao compartilhamento de informações entre a pessoa com depressão e 

seus familiares ou cuidadores (Guia da Depressão, 2016). 

No entender de Knapp e Isolan, (2005) as intervenções com familiares têm como 

objetivo modificar as interações familiares que intervêm no tratamento. E se a depressão tem 

tomado proporções de uma epidemia, o papel do enfermeiro é de canalizar todos os esforços 

para se atuar preventivamente e não apenas utilizando estratégias de tratamento para o 

transtorno já instalado (Paranhos & Werlang 2009). 

Também cabe ao enfermeiro identificar um conjunto de diagnósticos e suas possíveis 

intervenções como forma de amenizar a situação vivenciada, sendo alguns destes, 

especificados no apêndice I.  

 

1.16 - Empoderamento das famílias para a identificação precoce da depressão  

As pessoas encontram-se mais ou menos informadas em alguns casos para a 

identificação de alguns sinais ou sintomas de patologias físicas porém, nos casos de 
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distúrbios mentais as famílias e a sociedade revelam fracos conhecimentos, deixando muito 

a desejar no que se trata de informações pertinentes para a identificação precoce de uma 

doença mental especificando a depressão. 

Ao reconhecer o papel da família, esta não pode ser vista exclusivamente como a 

que cumpre as ações estabelecidas por profissionais de saúde. Diante destas considerações, 

o profissional deve levar em conta as dúvidas, opiniões e atuação da família na hipótese de 

suas ações e promover o contexto familiar para desencadear as mudanças e estratégias 

necessárias, auxiliando no seu encorajamento para lidar com o seu familiar doente (Almeida, 

2009).  

No dizer de Silva, Furegato e Júnior (2003) muitas pessoas sofrem em silêncio, seja 

porque não fazem nenhuma consulta ou porque os profissionais não diagnosticam, ou não 

tratam adequadamente. O enfermeiro deve fornecer informações de como eles podem apoiar 

a pessoa com depressão e também algumas informações verbais e escritas sobre a depressão, 

quando os familiares ou cuidadores estão envolvidos no apoio a uma pessoa com depressão 

grave ou crônica (Guia da Depressão, 2016). 

Assim sendo, Pereira e Júnior (2004) acrescentam que o contexto familiar pode 

melhorar a compreensão e a estabilidade emocional através da informação sobre a origem 

dos sintomas, e sobre o tratamento.  

 

1.17 - Teoria Geral dos Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy 

A compreensão do modo como a família consegue identificar possíveis sinais de 

depressão enquadra-se dentro do modelo teórico de sistemas uma vez que esses sinais podem 

aparecer em variadas situações do dia-a-dia e seguindo esta mesma linha de raciocínio optou-

se por adaptar a Teoria Geral de Sistemas (TGS) a temática desenvolvida durante este estudo. 

A TGS desde 1950 começou a ser estudada como teoria científica por Ludwig Von 

Bertalanffy, um biólogo alemão. O autor buscava um modelo científico que explicasse o 

comportamento de um organismo vivo, abordando temas científicas e empíricas ou 
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pragmáticas dos sistemas. Entretanto, a TGS desenvolvida por Bertalanffy sucedeu-se, numa 

teoria interdisciplinar empregue nas mais distintas áreas do conhecimento humano (Araújo 

& Gouveia, 2016). 

Naturalmente o conceito de sistemas engloba-se ao estudo na medida em que se 

explora as interações familiares. Crespo (2009) afirma que o conceito de família, bem como 

a sua dinâmica, devem ser pensados, pois o ser humano não existe de forma isolada, mas sim 

agregada a uma família e numa comunidade. Na sociedade atual, a família permanece sendo 

o grupo social mais importante e com particularidades que não podem ser transferidas para 

outras instituições. 

Neste sentido, Bertalanffy autor da TGS designa que um sistema é o “conjunto de 

unidades em inter-relações mútuas”. Sistema é, no entanto, um todo organizado composto 

por elementos interdependentes, que está cercado por um meio externo. Esse ambiente 

externo, é um meio característico pelo qual o sistema atua e são por ele condicionados 

(Araújo & Gouveia, 2016). 

Tal qual, Lima et al (2007) uma das melhores formas de entender a família é 

encarando-a como um sistema, um todo, uma globalidade, numa perspetiva holística, no 

fundo, como uma organização complexa de relações e emoções. Nenhum sistema familiar se 

mantém intacto, passando, inevitavelmente, por ciclos de estabilidade e mudança. Na 

ocorrência de mudanças, o sistema familiar passa por períodos de transição e, nestes 

momentos, os padrões familiares usados deixam de ser adequados e, podendo vir a enfrentar 

uma fase de desorganização. 

Conforme Araújo e Gouveia (2016) a TGS alega que todos os sistemas expõem quatro 

características, as quais estão fortemente relacionadas com a sua própria definição:  

1) Propósito ou objetivo: Todo sistema tem um ou alguns propósitos ou objetivos. As 

unidades ou elementos, bem como as suas relações, caracterizam um acordo que visa sempre 

a um objetivo a atingir.  

2) Globalismo ou totalidade: Qualquer estimulação em alguma unidade do sistema abalará 

todas as outras unidades, correspondente a relação existente entre elas.  
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3) Entropia: É a predisposição que os sistemas têm para o deterioração, para a desagregação, 

para o afrouxamento dos padrões e para um acréscimo da aleatoriedade.  

4) Homeostasia: Atualmente, esse conceito de homeostasia empregue aos sistemas refere-se 

equilíbrio dinâmico alcançado através da autorregulação, ou seja, através do autocontrole do 

sistema. 

O sistema familiar é dirigido em função dos papéis que cada um desempenha no seio 

familiar. Nesta lógica, a família deve ser capacitado a impulsionar recursos de coping perante 

uma situação de doença de um dos seus membro, pois a situação de doença interfere nos 

padrões de interação entre os membros da família e promove alterações nos papéis e funções 

familiares (Figueiredo, 2012). 

Numa família com um portador de depressão o cuidado de enfermagem direciona-se 

não só ao portador de depressão como também a sua família, promovendo melhora na 

adaptação as novas mudanças ocorridas em suas vidas. Promover a saúde no que seria uma 

mais valia para um diagnóstico precoce de depressão e consigo trazer as grandes vantagem 

que trariam ao tratamento e recuperação do familiar, e possível normalização dos papeis 

sociais desempenhados por todos. 

Conforme Vaz (2014) o enfermeiro, perante a pessoa com distúrbio mental a sua 

família, pode auxiliar a minorar os sintomas e a prevenir uma recaída para que o indivíduo e 

a família tenham uma vida mais adaptada possível à sua doença, com menor prejuízo possível 

para o bem estar e qualidade de vida de ambos. O enfermeiro dos Cuidados de Saúde 

Primários (CSP), tendo a sua proximidade das famílias, está numa ponto favorável para tal. 

A família deve ser vista como um sistema global para o progresso de ações de 

cuidado, o enfermeiro deve desenvolver atos de reconhecimento do utente e da família, tais 

como o respeito, sensibilidade, compromisso, preocupação, proximidade física e afetiva, 

comunicação, toque e humor (Santos, 2013). 

Afetivamente achou-se pertinente realçar algumas das intervenções que podem ser 

desenvolvidas para dar suporte aos familiares nessa etapa, e nesse sentido identificou-se 
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algumas intervenções de enfermagem proposta pela Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE): 

 

 Promover a comunicação entre a família e o cliente; 

 Promover a colaboração da família nos cuidados;  

  Reforçar a capacidade de resolução de problemas na família;  

 Estar presente para a família;  

 Determinar dificuldades de comunicação entre família e doente;  

 Reforçar o esforço e trabalho da família;  

  Validar as emoções da família;  

 Estabelecer ligação com o prestador de cuidados, família;  

 Orientar para recursos de saúde na comunidade;  

 Avaliar a resposta psicossocial acerca dos ensinamentos efetuados. 

 

Após realçar essas intervenções acrescenta-se a clara importância e responsabilidade que 

o enfermeiro tem numa comunidade, sendo que este é o profissional de saúde que esta mais 

próximo das famílias, e serve como elo crucial de ligação entre utente afetado, a família e os 

restantes profissionais de saúde. O enfermeiro através da interação com a comunidade 

consegue atuar, na prevenção e promoção de saúde, e serve de apoio no tratamento e 

recuperação. 
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2 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

O Presente estudo científico foi elaborado em duas fases, a conceptual e a 

metodológica. A primeira etapa caracterizada pela conceptualização do estudo, onde se 

elaborou o projeto do trabalho, definiu-se o tema e delineou-se os objetivos, a metodologia e 

com base na revisão da literatura que se encontra disponível em livros, artigos científicos, 

revistas, sites académicos de natureza cientifica e ainda de dissertações que foram 

anteriormente elaborados sobre a problemática.  

Inicialmente debruçou-se sobre a justificativa, onde se apresentam as razões da 

escolha do tema, complementando com dados estatísticos mundiais, afunilados para a 

realidade nacional com o intuito de se entender em que situação se encontra os conhecimentos 

relativos a esse tema.   

O investigador deve agarrar-se aos objetivos anteriormente delineados para avançar 

com a recolha de dados credíveis, através da metodologia de investigação inicialmente 

estabelecida, essa segunda fase prolonga-se até julho. Nesse capitulo tem-se o objetivo de 

apresentar o desenho metodológico aplicado no decorrer do trabalho, seguindo o processo e 

as questões metodológicas caracterizadas pelo tipo de estudo, os instrumentos de recolha de 

informação, a seleção da população, sua caracterização, campo empírico, os princípios éticos 

e legais na investigação e análises e tratamentos dos dados. 

 

2.1 - Tipo de estudo 

Através da investigação científica o investigador consegue dar resposta a questões 

que surgem, na necessidade de obter conhecimento pertinentes para os objetivos traçados. 

Na verdade, questões que servem de fio condutor para o seguimento das diferentes 

etapas inerentes ao estudo científico dos fenómenos.  

Visando as particularidades do conhecimento da família na identificação de sinais de 

depressão achou-se oportuno o tipo de estudo descritivo e exploratório, aplicando a 

metodologia qualitativa de interpelação fenomenológico. Todas as investigações qualitativas 
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tendem a revelar o significado ou o ponto de vista da interpretação que determinado 

fenómeno resguarda para os indivíduos (Fortin, 2009). Sendo pertinente mencionar que esse 

tipo de estudo permite conhecer as particularidades das experiências de comportamento 

individuais. Habitualmente as respostas não são objetivas, pois não é possível através dos 

dados atingidos, contabilizar em números exatos. Convém dizer que os estudos qualitativos 

revelam-se de grande interesse quando se pretende conhecer de forma mais profunda uma 

determinada problemática, centrando na experiência dos próprios atores sociais, suas 

interpretações, vivências e comportamentos. 

Claramente, o objetivo do trabalho é entender a importância das famílias na 

identificação de sinais de depressão sendo que é a melhor forma de dar resposta aos objetivos 

delimitados, por meio de entrevistas semiestruturadas que serão feitas as famílias que estão 

vivenciando esta realidade. 

No entanto, Fortin (2009) afirma que o estudo descritivo procura novos 

conhecimentos numa dada população, classificar as informações nessa população ou 

descrever casos existentes e precisar a frequência que esse fenómeno ocorre. Exploratório 

por ser uma temática que na nossa realidade é negligenciada, no que diz respeito ao 

tratamento da família como um todo e não apenas, o membro portador de doença, o que 

embaraça os procedimentos mais corretos a serem seguidos. 

 

2.2 - Instrumentos de Recolha de informações 

 Considerando o tipo de estudo que está em causa, o técnica de recolha de dados que 

melhor se adequa ao alcance dos resultados pretendidos e a este estudo é a entrevista 

semiestruturada. Sendo que este método concede de forma ampla as noções subjetivas das 

famílias. 

A entrevista semiestruturada é aplicada sobretudo em estudos qualitativos, com o 

intuito de obter mais informações de como é vivenciado a realidade de um determinado 

fenômeno, através de visitas periódicas constantes aos familiares entrevistados com a 

intenção de levantamento de dados pertinentes a dar resposta aos objetivos descritos. 
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Sendo de grande importância assegurar o rigor apropriado, delimitou-se um conjunto 

de questões criando um guião de entrevista (Apêndice II) que foram formuladas de acordo 

com os objetivos traçados e baseando-se na literatura cientifica sobre o tema, servindo para 

direcionar as entrevistas que serão dirigidas as famílias com membro portador de depressão. 

Estas aconteceram durante o mês de maio em dias diferentes, com a durabilidade de 

vinte minutos em ambiente calmo. As entrevistas foram dirigidas ao familiar em português, 

com o apoio de um guião de entrevistas anteriormente definido e com o auxílio de um 

gravador áudio. Previamente ás entrevistas, fez-se uma abrangência das informações sobre o 

estudo e com as atribuições de responsabilidades éticas de investigação. Ainda teve-se o 

cuidado de fazer um pré-teste do instrumento a ser utilizado num público com as mesmas 

caraterísticas, como forma de dar mais credibilidade ao sentido das perguntas.  

Durante a aquisição dessas informações não houve grandes dificuldades uma vez que 

as perguntas foram muito bem compreendidas pelos entrevistados, em um dos casos em 

concreto onde houve algumas respostas breves e um pouco objetivas e superficiais foi de 

difícil interpretação da opinião dada mas, com melhora durante ao longo das perguntas. 

 

2.3 - Público-alvo do estudo 

O público alvo compreende um conjunto de pessoas que atendem e se enquadram em 

algum critérios previamente adaptados para um determinado estudo investigatório. No caso 

específico deste estudo o público alvo direciona-se a pessoas com um membro portador de 

depressão na família. 

Para a realização deste estudo fez-se contato com dez (10) famílias com um membro 

portador de depressão, tendo em conta o cuidado de eleger o membro cuidador ou a pessoa 

que acompanha mais de perto o utente. Vale realçar que para a participação nesse estudo 

teve-se o cuidado de enquadrar os indivíduos num conjunto de critérios adaptados como 

forma de aquisição de informações pertinentes. 

Critérios de inclusão: 
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a) Pessoa da família que exercem o papel de cuidador principal; 

b) Indivíduos que já tenham atingido a maior idade; 

c) Vontade própria em participar no estudo. 

Critérios de exclusão:  

a) Pessoa sem capacidade mental para responder as questões feitas durante as 

entrevistas; 

b) Indivíduos que não saibam ler nem escrever ou seja, analfabetas. 

Tendo em conta os referidos critérios seis (6) famílias se prontificaram a colaborar, 

quatro (4) não aceitaram participar. Em referência ás pessoas com o diagnóstico de depressão 

cinco (5) São do sexo feminino enquanto que apenas um (1) é do sexo Masculino. A idade 

dos participantes varia entre os vinte e nove (29) e sessenta e dois anos (62), com dois dos 

indivíduos casados e os demais solteiros. Um condutor, duas são domésticas, uma operária, 

uma costureira e um sociólogo. Quanto ao período desde o diagnóstico aos dias presentes os 

utentes tiveram alguma facilidade em precisar o tempo do diagnóstico que varia de quatro 

(4) meses há vinte e dois (22) anos.  

Tabela 3. Dados referentes aos entrevistados e dos membros com depressão 

ID Idade Gênero  Estado 

Civil 

Habilitações 

literárias 

Profissão Gênero /Tempo 

de diagnóstico 

da pessoa com 

depressão 

FE1 62 M Cas. CIET Condutor  F/8 anos 

FE2 29 F Sol. 12º Operária  F/22 anos 

FE3 51 M Sol. 6º Doméstica F/4 meses  

FE4 49 F Sol. 6º Costureira F/5 Anos 

FE5 44 M Cas. Licenciatura Sociólogo  F/20 anos  

FE6 38 F Sol. 12º Doméstica  M/9 anos 
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Fonte: Elaboração própria; Legenda: ID: Identificação; FE: Familiar Entrevistado; M-

Masculino; F-Feminino Cas: Casado; Sol: Solteiro; CIET: Curso Industrial Escola Técnica; 

Ana: Analfabeto. 

 

2.4 - Campo de estudo 

O campo de estudo adequado a temática terá lugar no serviço de saúde mental do 

HBS onde pode-se encontrar cuidados de saúde mental que envolve um conjunto de 

profissionais multidisciplinar. Para os devidos tratamentos o serviço dispõe de dois quartos 

grandes, uma para indivíduos do sexo masculino e o outro feminino e uma sala de isolamento. 

Cada um dos quartos com seis camas e casas de banho privada. Uma sala de reunião, uma 

sala de enfermagem e casa de banho para os funcionários. Ainda dispões de três consultórios, 

dois destinados a consultas de psiquiatria e outra para consulta de psicologia, e de uma sala 

de enfermagem onde exerce o enfermeiro chefe e uma sala de espera. 

Os recursos humanos dispõe-se treze colaboradores, entre eles seis enfermeiros, 

incluindo o enfermeiro chefe e cinco gerais, dois psiquiatras, um psicólogo e quatro 

auxiliares de serviços gerais. 

 Sendo que as entrevistas foram direcionadas a família, teve-se o cuidado de tentar 

que as entrevistas acontecessem em suas residências com o intuito de conseguir observar 

alguma interação entre o utente portador de depressão com os demais membros da família. 

Porém, duas das entrevistas foram feitas após a consulta e as restantes foram feitas em suas 

residências.  

 

2.4.1 - Retrato dos domicílios 

Os participantes deste estudo são utentes portadores de depressão que residem nas 

mais diversas zonas entre eles, Ribeirinha, Monte sossego, Madeiralzinho, Fonte Francês. 

Dois dos domicílios onde fez-se as visitas, haviam as condições de saneamento básicas, uma 

delas com difícil condições de acesso porém a organização não aparentava ser boa, com 

déficit nas condições de higiene, mas com boa luminosidade e arejamento. Nos outros quatro 
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restantes as casas eram de fácil acesso, com boas condições de uma forma geral, bem 

organizadas, com forte luminosidade arejamento e higiene.  

 

2.5 - Aspetos éticos e legais 

A concretização de um trabalho de investigação sugere necessariamente a observação 

de um vasto conjunto de questões de caráter éticos e legais que cubram o cumprimento de 

pré-requisitos tais como o anonimato e a confidencialidade.  

Para que houvesse transparência e veracidade nesse estudo, primeiramente iniciou-se 

por recolher dados que só seriam disponibilizadas pelo HBS, e para tal, foi necessário 

solicitar uma autorização dirigido a da comissão de ética do HBS (anexo I), tendo uma 

resposta negativa, tendo em conta que não há dados estatísticos sobre a referida patologia na 

instituição. Posteriormente foi solicitado uma nova autorização dirigido a comissão de ética 

da Delegacia de Saúde de São Vicente (anexo II). 

Esse estudo requereu que o investigador se deslocasse para os domicílios dos 

familiares que aceitaram a participação com as devidas explicações da natureza e do âmbito 

do estudo. As entrevistas decorriam com a presença do utente portador de depressão 

juntamente com o seu familiar cuidador. Nessa comunicação cessou-se a entrevista com uma 

conversa informal com a exposição de algumas preocupações e desabafos, para respeitar os 

aspetos éticos de investigação foi entrega do termo de consentimento livre e esclarecido 

(apêndice II) e atribuído um nome fictício (F -familiar- precedente de um número 1 à 6) aos 

entrevistados de forma a garantir o anonimato das informações e que o mesmo vai ser 

utilizado somente para fins acadêmicos. Quanto aos áudios, foram destruídos após a sua 

utilização. 
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3 - ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

Ao identificar e descrever os procedimentos e instrumentos explanados durante a fase 

metodológica do presente trabalho de investigação, este capitulo incide sobre a análise e 

interpretação dos dados colhidos. 

Esta análise consiste na escuta e transcrição das informações recolhidas no decorrer 

das entrevistas e serão tratadas consoante a técnica de análise de conteúdos de Bardin (2002) 

e entretanto a análise encontrar-se-á organizada por categorias e subcategorias. 

Conforme Bardin (2002) a análise de conteúdo surge como um conjugado de técnicas 

de análise das comunicações, que emprega procedimentos ordenados e objetivos de 

exposição do conteúdo das mensagens. O desígnio da análise de conteúdo é a dedução de 

conhecimentos relativos às condições de produção ou eventualmente de receção, indução que 

recorre a indicadores quantitativos ou não.   

 Elegeu-se a teoria de Bardin como forma de facilitar a compreensão das informações 

seguindo a matriz de Bardin que apoia promovendo a identificação da contextualização e 

registo das questões e respostas. Encontrando-se disponível no apêndice IV. 

 

3.1- Análise e interpretação das categorias 

Categoria I - Conhecimento e identificação da depressão 

 Os dados referentes a categoria I pretendem avaliar e delinear o nível de 

conhecimento da família relacionado ao conhecimento sobre a depressão em geral. Ao 

questionar se tinham conhecimento da existência de uma doença chamada depressão 

constatou-se que houve uma variação nas respostas, onde dois dos entrevistados não sabia o 

que era a depressão antes do seu membro portador ser afetado, três sabiam o que era a 

depressão e apensa um apenas ouvia falar. O que pode ser constatado nos trechos das 

entrevistas a seguir: 

F1 - “Não, eu não sabia”. 
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F2 - “Não”. 

F3 - “Sim, sabia que a depressão era uma perturbação mental que afetava as pessoas”. 

F4 - “Sabia mais ou menos o que era a depressão mas não tão detalhado como agora”. 

F5 - “Sim, eu já sabia porque tive uma prima que morreu de depressão profunda”. 

F6 - “Sim, sabia”. 

 Os casos em que afirmaram não ter conhecimento da doença antes de ter um membro 

portador na família mostra os indivíduos começaram a ter contato pela primeira vez com essa 

patologia através do indivíduo afetado na sua família. Os quatro entrevistados que já sabiam 

foram através de curiosidade e em um dos casos onde já houve outro membro que não fazia 

parte do deu lar mas que esteve afetado pela depressão. 

 

Sub-categoria I - Identificação de sinais de depressão pelos familiares 

Esta categoria tem por objetivo saber perante um membro entrevistado se todas as 

pessoas devem saber identificar sinais de depressão e o que fazer caso os identifique. Em que 

todos responderam positivamente na identificação de alguns sinais da depressão.  

F1 - “Sim, o comportamento, o nível de conversa torna-se diferente, a pessoa começa a fazer 

coisas que antes não fazia, uma troca de sentimentos”. 

F2 - “Sim, fica triste, não quer conversar, não quer comer e nem fazer a sua higiene pessoal”. 

F3 - “Consigo sim, parece que tem algum descontrolo da sua normalidade e há uma mudança 

de comportamento”. 

F4 - “Sim, uma pessoa deprimida primeiramente quer se isolar, as vezes ficar só no escuro, 

dificilmente quer conversar, sentes que algo muda na pessoa é como se toda a alegria da 

pessoa acaba por morrer”. 

F5 - “Sim, a pessoa sente um pouco de ansiedade, fica perdido nos pensamentos, fica 

distante, a pessoa tem tiques e não consegue ficar sossegado perto das pessoas, tem de se 

levantar muitas vezes, não tem paciência”. 
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F6 - “Sim, tristeza, não tem vontade de fazer quase nada, dificuldade na concentração 

durante as suas tarefas”. 

Uma vez que exista vários tipos de depressão os sintomas referidos fazem face ao tipo 

de depressão diagnosticado ao seu parente. E de forma assertiva nomearam alguns sinais que 

no seu conhecimento e convivência com o seu familiar deixou transparecer através das 

mudanças decorridas consequente da patologia.  

Posteriormente a identificação de possíveis sinais, pretende-se mostrar a forma como 

a família processa essas informações, ou seja, se têm conhecimento da forma correta de 

ajudar nesses casos, visando cuidados de profissionais de saúde. Entretanto as respostas fora 

bastante satisfatórias, uma vez que o profissional de saúde foi na totalidade a forma de ajuda 

identificada pelos entrevistados. 

F1 - “Deve-se ter muita calma e depois deve procurar um médico”. 

F2 - “Sei, sei onde posso encaminha-la que é para o médico”.  

F3 - “Acho que sim, a pessoa deve procurar um médico”. 

F4 - “Sim, ir para o hospital”. 

F5 - “Ir para um psicólogo”. 

F5 - “A pessoa deve ir ao médico”. 

F6 - “A pessoa, juntamente com a família devem se dirigir ao médico.”  

 Com uma leitura das respostas dadas constatou-se que os familiares sabem o que 

devem fazer em caso conseguirem identificar uma possível depressão. Constata-se que 

reconhecem a depressão como patologia de foro psíquico que merece encaminhamento e 

orientação médico. 
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Sub-categoria III - A comunidade na identificação da depressão 

Pretende-se então, com esta subcategoria, mostrar o ponto de vista dos entrevistado 

no que diz respeito a identificação da depressão pela comunidade, ou seja por todas as pessoas 

que se encontram inseridos em determinados grupos que não seja apenas a família. 

F1 - “Sim, deve-se estar atento, se estiver atento a pessoa consegue perceber logo no 

princípio da doença”.  

F2 - “Sim”. 

F3 - “Acho que sim”. 

F4 - “Sim, seria mesmo bom, porque assim conseguimos ajudar o próximo não só se entrar 

na nossa família. Se as pessoas soubessem o que era a depressão mesmo não sendo uma 

pessoa próxima for uma pessoa desconhecida na rua se uma pessoa já souber quais os sinais 

de depressão vai sabre que a pessoa está em depressão e se conseguir conversar com a 

pessoa seria muito bom”. 

F5 - “Acho que sim, todas as pessoas deviam saber”.  

F6 - “Acho que sim, porque na vida todos temos momentos de altos e baixos, por isso acho 

importante se cada vez mais pessoas tenham informações sobre a depressão”. 

Observa-se que estas pessoas para além de partilharem da mesma opinião que mostra 

aproximação em termos de opinião, nessa questão de toda a comunidade saber identificar os 

sinais de depressão, mas, também mostra uma preocupação por parte dos entrevistados. Por 

concordarem com isso, realça a preocupação de um diagnóstico precoce para a melhoria não 

só do seu familiar como também das outras pessoas.  

Verifica-se que um dos entrevistados relaciona acontecimentos de vida a depressão 

sendo que, muitas vezes os membros familiares que se encontram na mesma situação podem 

não conseguir identificar esses sinais e ainda negligenciar algum comportamentos. Tendo em 

grande importância esse conhecimento como forma de auxílios aos deveres familiares.  
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Categoria II - Fatores de estresse e de riscos para a depressão  

Nesta categoria pretende-se descrever fatores de stress e de riscos que foram 

identificados pelos familiares, a forma como a família encara os acontecimentos de vida, que 

possam estar indiretamente relacionados a patologia. Contudo, foram aplicadas algumas 

questões visando a recolha de todas as informações essenciais à esta descrição. Iniciou-se por 

questionar se conseguem identificar sinais em que a pessoa pode estar em stress e 

posteriormente o conhecimento sobre o risco em que estão sujeitos. Sendo assim pode-se 

verificar a partir das entrevistas que existe vários fatores por traz da depressão o que pode ser 

visto a seguir: 

F1 - “Sim. O problema começou no ceio familiar, quando se tentou dar o máximo aos 4 

filhos e ela queria que todos os filhos se formassem e ficassem no patamar de vida que ela 

queria, e não aconteceu assim”. 

F2 - “A depressão começou após separação com o seu marido, foi algo inesperado, ela 

pensava muito nisso”. 

F3 - “Uma situação de stress é quando a pessoa fica sempre muito preocupada, não se 

consegue relaxar por mais que se tente, stress do trabalho por exemplo”.  

F4 - “A falta de alguma coisa, a falta de algum apoio ou então quando se quer muito uma 

coisa e a pessoa acaba por perde-la pode causar uma depressão”. 

F5 - “Sim, quando algo acontece errado nos planos da vida da pessoa”. 

F6 - “Stress do dia-a-dia, do trabalho”. 

Perante os resultados das entrevistas, constatou-se que a família evidência vários 

fatores que possam ser possíveis causadores de depressão, que nos seus pontos de vista vai 

muito de encontro com acontecimentos familiares, situações que envolvem o trabalho, o dia-

a-dia ou no insucesso em determinados planos de vida. 

Comparativamente ao ponto de vista de cada familiar no que concerne ao sofrimento 

vivenciado pelo membro portador de depressão e pela observação do familiar cuidador, a 

pessoa encontra-se em grande sofrimento.  
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F1 - “É obvio que sofre, ela perde o controlo de si, perde-se o respeito, as pessoas não a 

respeitam. Parece que não mas para mim é das piores doenças que existem”. 

F2 - “Sim, a pessoa sofre e quem está próxima a ela também sofre, sofre psicologicamente, 

fisicamente. Para mim, a depressão é a pior doença que pode existir no ser humano”.  

F3 - “Está em sofrimento, porque ela não está a conseguir controlar a sua pessoa, a mente 

é que a controla”. 

F4 - “Sofrimento sim, porque ela sofre por alguma coisa quando pensa nas situações que a 

levaram a depressão, ela sofre e quem está ao seu lado também”. 

F5 - “Esta, porque é a parte psíquica que está afetada e depois de atingir a parte psíquica é 

que começa a atingir a parte fisiológica”. 

F6 - “Tá, tá em sofrimento, a pessoa se sente impotente por não conseguir fazer muita coisa 

que fazia antes”. 

Dois dos entrevistados caraterizam a depressão como a pior doença que pode existir 

o que mostra o quão sério essa doença é segundo as suas apreciações. Daí a necessidade de 

dar a entender a que grau de seriedade esses indivíduos classificam a depressão. 

F1 - “Com muita seriedade.” 

F2 - “Muita seriedade, por ser uma doença que afeta a cabeça, e como se diz a cabeça é o 

leme do corpo, e quando a cabeça para o corpo também fica paralisada, portanto é 

necessário muita seriedade mesmo.” 

F3 - “Com muita seriedade. Porque ela pode se tornar numa doença mais perigosa se não 

for acompanhada de cedo.” 

F4 - “Deve ser encarada com mesmo muita seriedade.” 

F5 - “Sim, com muita seriedade.” 

F6 - “Muita seriedade, a depressão é uma doença séria na minha opinião.” 

As opiniões dos familiares foram coesas, onde ambos relataram que a depressão é 

uma doença que deve ser encarada com muita seriedade. Considerando acontecimentos na 



 

57 

 

sociedade que servem como chamadas de atenção a essa problemática. Fizeram também 

comparações com algumas doenças físicas e a relação que existe entre a mente e o corpo 

como formas de enfatizar a sua opinião.  

Assim sendo, de uma forma geral os entrevistados evidenciam que partilham da 

mesma ideia formada através da convivência com o familiar. Realçam que a depressão deve 

ser encarada com grande seriedade e explicam de forma clara o porquê de partilharem estas 

opiniões, que entre eles variaram entre a relação que a mente estabelece com o corpo, que 

para além do sofrimento da pessoa as pessoas ao seu redor também sofrem e também pela 

falta de controlo dos seus comportamentos.   

Entretanto, para além da consciência que os familiares têm do sofrimento causado por 

estas doenças, por acontecimentos de estresse e pela seriedade da doença conhecem também 

o perigo a que os seus parentes portadores de depressão estão sujeitas. 

F1 - “Sim. Por exemplo, se eu chegar a casa e não encontrar a minha esposa por mais ou 

menos duas horas, o medo começa a trazer só coisas negativas. E pensamentos de que a 

pessoa pode estar a tentar a própria vida”. 

F2 - “Sei sim, pois a minha mãe já pensou muitas vezes em se suicidar”.  

F3 - “Está sujeito a pessoa elevar o seu pensamento e levar ao suicídio”. 

F4 - “Correm muito perigo, principalmente quando a pessoa começa a se isolar e se não 

encontrarem apoio correm risco de vida”. 

F5 - “Sim, a pessoa pode se matar”. 

F6 - “Sim, o grande perigo relativamente a depressão e que muitos psiquiatras falam é o 

suicídio.”  

Debruçando sobre as ideias expostas sobre o perigo em que estas pessoas estão 

sujeitas todos estavam num consenso e partilhavam do mesmo conhecimentos, uns baseando-

se na prática pelo contato diários com a pessoa como também através do conhecimento geral 

através da sociedade. 
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De uma maneira geral podemos concluir que todas as famílias após terem um membro 

portador de depressão na família começam a obter informações que propiciam o ganho de 

conhecimentos, o que pode ajudar não só num diagnóstico precoce como na proteção da vida 

do utente afetado. 

Não obstante desses processos, a família relaciona a depressão a algo que leva um 

indivíduo ao fracasso na vida que se inicia devido à falta de controlo psicológico e físico. E 

se espelham na patologia de uma forma indireta, ou seja, quando uma pessoa pertencente a 

um ceio familiar está afetado por uma depressão, todos os restantes membros se encontram 

afetados mesmo que indiretamente.   

  

Categoria III - Influência da estrutura familiar para a pessoa com depressão 

Esta categoria visa mostrar a influência que a família têm para a pessoa com 

depressão, no seu diagnóstico precoce, tratamento e evolução da doença. Onde os próprios 

entrevistados dão a conhecer as suas ideias sobre a participação, acompanhamento e 

envolvimento na doença de um membro portador de depressão. O que passa a ser transcrito 

a partir das entrevistas realizadas:   

F1 - “Isso é difícil, na prática isso é totalmente difícil, necessário é aliás, é obrigado a família 

cuidar da pessoa com depressão”.  

F2 - “Sim, a família é importante, é na família que a pessoa encontra carinho e consolo, 

porque se a família não a ajudar ela acaba por se afundar cada vez mais na depressão”.  

F3 - “Traz melhorias sim, porque a família deve apoiar a pessoa sempre que necessitar”. 

F4 - “Sim. Traz sim, se a família está sempre presente, arranjar coisas para a pessoa se 

ocupar ajuda a melhorar”.  

F5 - “Sim, depende da compreensão dos familiares para que isso resulte todos têm de se unir 

e saber andar com a pessoa que está nessas condições”. 

F6 - “Só o acompanhamento médico e medicação não basta, tem de se ter um 

acompanhamento constante da família”. 
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 Apesar das respostas serem bastante positivas onde os indivíduos realçam a grande 

importância do papel da família no tratamento da pessoa com depressão um deles acaba por 

ser bastante coerente ao afirmar que apesar disso ser necessário ou obrigatório isso é muito 

difícil na prática, uma vez que cada pessoa tem os seus papeis sociais distintos dos papeis em 

família.  

 E quanto ao acompanhamento no tratamento da pessoa com depressão as respostas 

dos familiares é de grande interesse para esse estudo uma vez que de certa forma consegue-

se saber se a família tem sido vista como elemento fundamental para o tratamento dessas 

pessoas. Todos os entrevistados responderam sim a esta pergunta entrelaçados com outras 

opiniões que podem ser visto a partir dos trechos das entrevistas: 

F1 - “Traz sim, pois a sua doença é a minha doença”. 

F2 - “Faz sim, com certeza. Porque quando nós a acompanhamos ela se sente mais 

protegida, mais segura. Ela sente que tem apoio dentro de casa”. 

F3 - “Traz melhorias sim, porque a família deve apoiar a pessoa sempre que necessitar”. 

F4 - “Traz sim, se a família está sempre presente, acompanhar a pessoa ao médico, estar 

presente na sociedade arranjar coisas para a pessoa se ocupar”.  

F5 - “Quando a família está presente ajuda a pessoa a relaxar daqueles pensamentos”. 

F6 - “Sim, porque há mesmo uma necessidade de aproximação dos familiares, isso dá mais 

força para a pessoa se recuperar”. 

Realçam a união que deve existir no núcleo familiar para se conseguir ter forças para 

encarar a situação em que a pessoa está. Têm a capacidade de reconhecer que o seu papel é 

crucial no tratamento e no processo do cuidar do indivíduo com depressão e acima de tudo 

mostram através de exemplos que a sua opinião não é apenas uma questão com uma resposta 

positiva mas sim, de sua rotina de vida juntamente com a pessoa uma vez que um dos 

entrevistados realça que quando a pessoa está afetada, todas as pessoas da família também se 

encontram afetadas. 
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Com esta categoria constata-se que os indivíduos que participaram neste estudo 

acreditam ser de extrema necessidade o acompanhamento da família sendo que esta é o 

grande pilar da sociedade e por isso, que é neste meio que tudo acontece, onde os primeiros 

a terem conhecimento do estado de saúde ou doença são os outros membros pertencentes a 

cada família.   

 

Categoria IV - Importância de intervenções e conhecimentos adquiridos com o enfermeiro 

Esta categoria tem por objetivo evidenciar como as intervenções de enfermagem e os 

conhecimentos sobre a depressão adquiridos com o enfermeiro é percebida e qual a 

importância atribuída pelos entrevistados. Neste sentido, quando inquiridos sobre algumas 

implicações para a enfermagem, as respostas foram bastante satisfatórias. 

Se tratando de uma medida tomada pelo enfermeiro, dando lugar ao tratamento da 

pessoa juntamente com a família os participantes foram bem claros ao revelar as suas 

opiniões que demostram que para haver uma boa recuperação deve existir sempre a 

cooperação do enfermeiro com a família, sendo o cuidado prestado sem o acompanhamento 

da família um tratamento incompleto.  

F1 - “Sim, o enfermeiro deve incluir a família para servir de ajuda no tratamento”. 

F2 - “Com certeza”. 

F3 - “Sim, acho normal se fizerem isso”. 

F4 - “Sim, porque não só quando a pessoa está sendo tratada mas também quando a família 

está a acompanhar ele vai sempre adquirindo conhecimentos e experiência da forma como 

deve lidar com a pessoa.”. 

F5 - “Eu acho que poderia ser um auxilio e se o enfermeiro acha que isso poderia ajudar a 

família teria de colaborar”. 

F6 - “Sim, porque a família tem um papel muito importante no processo de recuperação”. 
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Embora dois dos entrevistados foram bastante sucintos, os restantes participantes 

partilham de opiniões bastante pertinentes para o desenvolvimento deste estudo, acreditam 

que a família serviria de auxílio para o tratamento e uma grande ajuda recuperação do utente. 

Um dos entrevistados fez e muito bem, uma afirmação que demonstra não só a 

preocupação com a resolução do problema do membro familiar como também a aquisição de 

conhecimentos que possam proporcionar melhoria na interação com o mesmo. 

Neste sentido, para além de incluir a família no tratamento é favorável que haja um 

empoderamento das comunidades como forma de detecção precoce possibilitando também 

uma intervenção precoce que provavelmente seria uma mais valia para o tratamento. 

F1 - “Quando mais cedo for detetado a depressão mais cedo se consegue tratar”.  

F2 - “Sim, se tem algum lugar ou um grupo de enfermeiros que possam acompanhar as 

pessoas com depressão fizerem alguma coisa, palestras, para explicar as pessoas, como 

começa a depressão, formas de lidar com a pessoa, acho que se evitava que muitas pessoas 

caíssem na depressão”. 

F3 - “Para o enfermeiro ter sucesso, ele deve saber orientar pessoa, quais as precauções 

que ela deve ter para se defender de alguma coisa”. 

F4 - “Ajuda, não cem por cento mas ajudaria”. 

F5 - “Acho que sim”. 

F6 - “Penso que sim, hoje em dia acho que não obstante de pessoas terem muitas 

informações, através da internet mas nada como pessoas da área que possam fazer um 

trabalho a nível comunitário, para fazer as pessoas terem conhecimento sobre isso”. 

Nota-se que as famílias sentem a necessidade de haver um trabalho comunitário referente 

ao empoderamento das pessoas no que concerne a identificação de possíveis sinais de 

depressão, através das respostas constata-se que de um modo geral estes têm conhecimento 

de formas em que os enfermeiros poderiam transmitir essas informações e têm a disposição 

de identificar o enfermeiro como o possível transmissor destes conhecimentos. 
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Anteriormente onde se retratou a forma como os familiares encaram a intervenção de 

enfermagem no empoderamento das famílias, conveniente saber se essa intervenção seria 

algo valoroso para o tratamento da pessoa em si. 

F1 - “Sim, porque a falta de informação faz os familiares darem concelhos menos corretos”. 

F2 - “Ajudaria sim, e muito. No caso da minha mãe, se soubéssemos o que era a depressão 

acho que ela não estaria nessa situação até agora porque já estaríamos preparados e já 

saberíamos como lidar com ela, e saberíamos onde devíamos e como acompanha-la assim, 

não chegaria a caso dela estar durante todos esses anos a cair na depressão”. 

F3 - “Ajudaria muito sim. Porque se a pessoa tiver conhecimento do enfermeiro ele já pode 

ir à procura do enfermeiro no caso de notar algum comportamento já se pode explicar ao 

enfermeiro o que se está a passar, e qual a orientação que pode dar para a pessoa encontrar 

a sua saúde”. 

F4 - “Acho que quando se ouve falar da depressão é uma coisa e quando se vive com uma 

pessoa com depressão é outra, porque as pessoas não levam a depressão a sério e é uma 

doença que menos se houve falar, na comunicação social há várias doenças que se conversa 

mas nunca se conversa sobre a depressão. Acho que antes de falarem dessas doenças deviam 

falar também da depressão”. 

F5 - “Acho que ajudaria”. 

F6 - “Muito, muito porque isso é todo um processo de aprendizagem, porque quando se lida 

com uma pessoa com depressão pela primeira vez tem-se poucas informações ou quase nada, 

o que retarda o diagnóstico e tratamento”. 

De modo geral, entende-se que a família é um elo crucial para todo o processo de 

identificação precoce de sinais de depressão e formas de melhorias para o tratamento. 

Referenciando que as famílias entrevistadas têm muita noção disso, uma vez que já estão em 

contato com uma pessoa portadora de depressão.  

Reconhecem não só o seu papel como também as medidas que deviam ser tomadas 

por parte dos profissionais de saúde. Através da análise das categorias constatou-se que as 
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medidas de identificação de possíveis sinais de depressão é de grande importância para todas 

as famílias. 

Neste sentido, o empoderamento das comunidades pelos enfermeiros vem dar vazão 

ao reconhecimento deste sinais como forma de amenizar esta situação e acontecimentos que 

acarretam a evolução desta patologia.  

 

3.2 - Discussão dos resultados 

Posteriormente a fase de análise das entrevistas e dos dados recolhidos, é 

indispensável proceder a formulação das conclusões, e ponderações acerca dos resultados 

adquiridos, avaliando as respostas com a finalidade de conferir se os objetivos do estudo 

foram ou não alcançados.  

Contudo, verificar-se-á o nível de continuação do objetivo geral de forma a se analisar 

se este foi atingido. Igualmente, dever-se-á conferir o nível de realização dos objetivos 

específicos. 

Dando continuidade ao trabalho, começou-se pela análise do primeiro objetivo 

específico que pretendia identificar a percepção da família sobre a depressão. Pode-se expor 

que este objetivo foi alcançado na medida em que no decorrer das entrevistas foi possível 

constatar o nível de conhecimento sobre a depressão através das respostas dadas. Acrescenta-

se que apesar de dois dos entrevistados não terem conhecimento do que era a depressão, 

atualmente, após o diagnóstico do seu familiar este teve a informação do que se tratava a 

depressão. 

Conclui-se que relativamente a identificação de sinais de depressão que os familiares 

sabem identificar alguns sinais que muitas vezes são sinais conhecidos pelos familiares 

devido ao tipo de depressão em que a pessoa possui. O que se leva a crer que o conhecimento 

sobre esta patologia a nível social ainda se encontra disponível apenas a quem se encontra 

nessa situação de vida. 
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A pessoa pode viver meses ou anos refém de uma patologia que ainda desconhece, 

num estado de tristeza e de uma falta de vontade oscilante que vai justificando aos 

acontecimentos de vida, na esperança que passe com o tempo, negligenciando assim a 

procura de ajuda especializada, enquanto deteriora toda a sua vida de relação familiar, social 

e laboral (Marques & Lopes, 2015). 

Os familiares se mostram dispostos a cuidar do seu membro portador de depressão 

apesar de relatarem que esta situação é muito difícil, e para dar seguimento a esta análise os 

fatores de stress identificados e realçados pelos familiares, entre eles a falta de vontade em 

atividades prazerosas, o isolamento, a inquietude, o pensamento distante, a tristeza. Tendo 

em conta a apreciação de Istilli et al (2010), o indivíduo apresenta mudanças no humor, 

sensação de vazio, angústia e irritação, agitação ou lentidão o isolamento social, entre outros 

sintomas. Para se conhecer sinais de depressão é preciso se estar muito atento as mudanças, 

principalmente as mudanças de comportamento sem grande motivo aparente, o que demostra 

um certo envolvimento familiar. 

No que concerne as situações de stress e riscos, levam este objetivo a cumprir-se visto 

que, as famílias sabem identificar e de forma bastante clara situações que possam ser 

possíveis estímulos de estresse e consequentes provocadores de depressão, onde 

identificaram principalmente o insucesso em planos de vida e situações de perda. Ainda 

nomeiam o suicídio como o maior risco ou perigo em que estas pessoas. 

Pode-se afirmar que após o diagnóstico de depressão existe uma consequente 

mudança em toda a estruturação familiar, arrastando consigo muitas mudanças na vida das 

pessoas propondo uma reorganização na interação e dinâmica de toda a estrutura familiar de 

modo a adaptar as situações a pessoa afetada. Nesta perspetiva percebe-se que todas as 

atividades usuais da família são afetadas, juntamente com a qualidade de vida. 

Nesta linha, Baptista et al (2012), afirmam que a dificuldade da família ou cuidador 

não está no empenho preciso para atender as necessidades da pessoa afetada, mas também 

em prejuízo das suas próprias necessidades. 
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Constata-se que o objetivo que se pretendia alcançar foi deveras atingido devido as 

ponderações feitas pelas famílias, todos afirmaram a sua grande importância e reconhecem-

se como elo crucial para a deteção precoce e melhoria do quadro de seus familiares, apesar 

de estarem cientes da realidade em que se encontram, onde cada indivíduo que está inserido 

num ceio familiar ainda desempenha outros papeis sociais distintos. Porém, temos a 

consciência que a continuidade do referido trabalho, com a recolha de informações 

continuadas junto dos familiares, expressando as suas vivências junto de familiares com 

depressão e com o equacionamento de novas questões que surgiram da interação com os 

entrevistados, nos permitirá um conhecimento mais profundo desta problemática, sempre 

aberta a novos conhecimentos e perspetivas de análise, pois o conhecimento científico é 

acumulativo e sempre aberto a novas contribuições. 

Conclui-se que essas mudanças são bem aceites pelos familiares apesar de toda a sua 

rotina ser desestruturada, o acompanhamento do indivíduos durante as consultas é vista como 

algo que só traz melhoras para a evolução benéfica da patologia, onde se consegue obter uma 

interação entre a família ou cuidador, o utente com depressão e com a família. Depreende-se 

que a família observa-se afetada, ou seja, quando um membro da família está doente todos 

estão afetados mesmo que forma indireta. 

Neste sentido, não só se atribui grande valor a família mas também enfatizam a grande 

necessidade de se ter um ambiente saudável de cooperação e união no ceio familiar para que 

haja uma melhora significativa.  

No que compete as implicações para a enfermagem onde ainda os cuidado estão 

descentralizado da família, pretende-se avaliar a perceção dos familiares a respeito dessa 

conduta como forma de alcançar melhores resultados no tratamento da pessoa. O objetivo foi 

alcançado através da análise das respostas onde se notou que os familiares atribuem grande 

relevância as intervenções prestadas pelos cuidados de enfermagem.  

Caraterizam as intervenções de enfermagem sendo de extrema importância não só 

para a recuperação da pessoa como ainda, no diagnóstico precoce da depressão, por meio de 

promoção de saúde, através de palestras e outras formas de disseminar informações 

pertinentes relacionados a essa patologia. 
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Excetuando um dos entrevistadores todos os demais referem que é a primeira vez que 

se encontram nesta situação, onde lidam diretamente com a pessoa. Dificultando a forma de 

encarar essa condição uma vez que existe uma certa inexperiência e consequentemente não 

sabendo como superar as dificuldades que surgem. Uma vez que no caso de já terem 

vivenciado esta realidade, já teriam desenvolvido anteriormente processos de adaptação e 

saberiam como reconhecer. 

Nessa sequência finda-se pronunciando que todos os objetivos deste trabalho de 

investigação devidamente foram alcançados em conformidade com o exposto ao longo da 

discussão de dados. Percebe-se que apesar da depressão ser uma patologia que se fala muito 

atualmente ainda existem muitos pontos a serem revistos, e muito caminho a ser percorrido 

a medida que notou-se a necessidade de se conhecer sinais de depressão pela sociedade, 

antecipando possível diagnóstico.  

É de referir que na realidade cabo-verdiana a equipa de enfermagem ainda não está 

apropriadamente capacitada para prestar cuidados personalizados e direcionados à família, 

prestando, assim, um cuidado incompleto, pois, tendencialmente, trata o utente com 

depressão de forma isolada, esquecendo os relegando para o segundo plano as condicionantes 

familiares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a evolução do trabalho constatou-se que é de grande importância atribuir o 

devido valor aos familiares no que diz respeito a identificação de sinais de depressão e a 

recuperação do seu membro portador de depressão. Entende-se pois, que o diagnóstico da 

depressão traz grandes alterações para a família gerando muitas vezes grande preocupação 

devido a mudanças negativas que ocorrem, visto que nem sempre sabem como lidar com a 

situação, que por falta de informações leva a uma certa negligência por parte da família. 

Contudo, a família apesar da falta de conhecimentos sempre se mostrou presente para 

cuidar de seu membro afetado, independentemente de ter informações sobre a depressão ou 

não. Entendem o sofrimento do seu familiar e demonstram empatia e neste sentido procuram 

através dos profissionais de saúde melhorar as suas vidas como a do familiar em questão.  

Para se ter uma comunidade apta a cuidar de seus processos de doença a presença 

incansável dos enfermeiros em prol da disseminação de informações pertinentes sobre a 

depressão teria de ser uma prioridade. A identificação de sinais de depressão e devido 

encaminhamento dessas informações traria grandes vantagem ao diagnóstico precoce que 

posteriormente traria melhores formas de adaptação, tratamento, evolução e recuperação da 

doença. 

Em caso de doença o primeiro a ter conhecimento é a família, e o enfermeiro por ser 

o profissional de saúde que está mais próximo da comunidade, após uma busca de 

informações pela família este vai de encontro com o enfermeiro, mas para isso acontecer o 

familiar tem de saber identificar que algo não está normal no seu ceio familiar, ou com algum 

de seus membros. 

O apoio de profissionais de enfermagem pode ser prestado em diversos momentos, 

na intervenção primária, através de educação para a saúde, sensibilização das comunidades 

para essa problemática, ensinos fornecendo as famílias ferramentas básicas para o seu 

cuidado. Em outro momento coopera com outros profissionais no diagnóstico e tratamento e 

ainda ampara as famílias, na recuperação e nos cuidados prestados ao utente. 
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No entanto, na nossa realidade este processo ainda precisa ser revista e melhorada em 

muitos aspetos, desde os recursos humanos que engloba profissionais de saúde para a 

transmissão dessas informações a sensibilização e desmistificação desta problemática que 

muitas das vezes por não ser classificada como tal, acaba por ser alvo de estigma social. 

Naturalmente que existe uma quebra em toda a dinâmica familiar porém, como foi 

referido anteriormente a família reconhece o seu grande valor para a melhoria do seu familiar 

e encaram a doença do familiar como sendo a sua doença e sobretudo acreditam que se 

tivessem conhecimento sobre o que era a depressão e se conhecessem alguns sinais antes do 

ter alguém na família, poderiam ajudar a família de uma forma mais ativa, quando ocorrido 

um diagnóstico precoce. 

Vale realçar que o estado de saúde do utente tem grandes implicações na vida, mas 

também na saúde da família de uma forma geral pois, tais comportamentos podem exigir dos 

familiares cuidados intensivos direcionadas a pessoa. 

Por fim, pode-se confirmar que a depressão traz múltiplas mudanças na vida de toda 

a família, e que a identificação de sinais de depressão num membro familiar possibilita um 

diagnóstico precoce que consequentemente minimiza o agravo da doença e possíveis casos 

de morte por suicídio. 

É de referir que na realidade cabo-verdiana a equipa de enfermagem ainda não está 

apropriadamente capacitada para prestar cuidados personalizados e direcionados à família, 

prestando, assim, um cuidado incompleto, pois, tendencialmente, trata o utente com 

depressão de forma isolada, esquecendo os relegando para o segundo plano as condicionantes 

familiares. 
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Apêndice I – Diagnósticos e intervenções de enfermagem 

Diagnósticos de enfermagem NANDA (2018/2020) Intervenções de enfermagem NIC (2010) 

Autonegligência 

 

Investigar a necessidade de controle com o paciente; 

Ajudar o paciente a identificar seus atributos positivos; 

Ajudar o paciente/família a identificar motivos para melhorar. 

Controle emocional lábil 

 

Facilitar a manifestação da raiva, de forma construtiva, pelo 

paciente; 

Manter atitudes calmas e firmes; 

Reduzir ou eliminar estímulos geradores de medo ou 

ansiedade. 

Baixa autoestima crônica Encorajar o paciente a identificar os pontos fortes;  

Encorajar o contato com os olhos na comunicação com os 

outros;  

Reforçar os pontos positivos pessoais identificados pelo 

paciente. 

Processos familiares interrompidos 

 

Identificar os efeitos das mudanças nos papéis sobre o 

processo familiar;  

Encorajar a manutenção do contato com os membros da 

família, conforme apropriado; 

Auxiliar os membros da família a implementar estratégias de 

normalização de sua situação. 

Interação social prejudicada 

 

 

Síndrome do estresse por mudança 

 

Encorajar a pessoa e a família a conversarem sobre 

preocupações com a mudança;  

Investigar com a pessoa estratégias anteriores de 

enfrentamento; 

Tomar providências para que os itens pessoais do indivíduo 

estejam no local antes da mudança. 

Regulação do humor prejudicada 

 

Determinar as reações típicas do paciente ao humor (p. ex., 

riso ou sorriso); 

 Determinar o horário do dia em que o paciente está mais 

recetivo; 
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Selecionar materiais divertidos que criem um despertar 

melhor para o indivíduo; 

 Disponibilizar jogos, desenhos animados, histórias, vídeos, 

gravações auditivas, livros divertidos e outros materiais de 

humor. 

Resiliência prejudicada 

 

Facilitar a comunicação na família; 

Motivar os jovens a buscarem conquistas e metas 

educacionais;  

Encorajar o envolvimento da família com as tarefas e as 

atividades escolares dos filhos; 

Encorajar a família/comunidade a valorizar as conquistas. 

Tristeza crônica 

 

 

Risco de suicídio 

 

Determinar presença e grau do risco de suicídio; Determinar 

se o paciente tem meios disponíveis para levar adiante o plano 

do suicídio;  

Considerar a hospitalização do paciente com grave risco de 

comportamento suicida. 

Isolamento social 

 

Encorajar melhoria do envolvimento em relações já criadas; 

Promover o compartilhamento de problemas comuns com os 

outros;  

Encorajar a honestidade ao apresentar-se aos outros;  

Promover o envolvimento em interesses completamente 

novos. 

Privação do sono Orientar o paciente para monitorar os padrões de sono;  

Monitorar a participação em atividades que produzam fadiga 

durante o período acordado para evitar cansaço excessivo;  

Adaptar o ambiente (p. ex., iluminação, ruído, temperatura, 

colchão e cama) para promover o sono;  

Encorajar o paciente a estabelecer uma rotina para a hora de 

dormir para facilitar a transição da vigília para o sono 

Insónia  

Distúrbio do padrão do sono  



 

81 

 

Fadiga   

Comportamento de saúde propenso a risco Orientar sobre as razões e a finalidade das avaliações e do 

automonitoramento da saúde;  

Obter consentimento informado para os procedimentos de 

avaliação da saúde, conforme apropriado; 

Obter a história de saúde familiar, conforme apropriado. 

Envolvimento em atividades de recreação diminuída Ajudar o paciente a identificar possíveis rumos de ação e suas 

consequências sociais/interpessoais; Identificar habilidade(s) 

social(is) específica(s) que seja(m) o foco do treinamento;  

Ajudar o paciente a identificar as etapas comportamentais 

para a(s) habilidade(s) social(is) que é(são) sua meta. 

Controle de saúde familiar ineficaz Identificar como a família resolve os problemas; 

Determinar se algum membro da família está experimentando 

abuso de substância; 

Ajudar os membros a priorizar e selecionar a questão familiar 

que necessita de tratamento mais imediato. 

NANDA-I (2018/2020): NIC (2010) 
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Apêndice II - Guião de Entrevista 

Guião de Entrevista (Família) 

1- Antes de ter um membro portador na família, sabia o que era a depressão? 

2- Conheceu alguém com depressão? 

3- Consegue identificar uma pessoa que esteja deprimido, identifique alguns sinais? 

4- Consegue distinguir o que pode ser uma situação de stress que pode levar a 

depressão?  

5- Para si, a depressão é uma doença que merece ser encarada com muita ou pouca 

seriedade e porquê? 

6- A seu ver o indivíduo está em sofrimento ou não? Porquê? 

7- Sabe qual o perigo que estas pessoas estão sujeitas? 

8- Acha que todas as pessoas devem saber identificar os sinais de depressão? 

9- Sabe o que deve fazer em caso conseguir identificar uma pessoa com depressão? 

10- Acredita ser necessário toda a família cuidar da pessoa com depressão? 

11- O acompanhamento da família durante o tratamento da depressão traz alguma 

melhoria para a pessoa ou não? Porquê? 

12- Acha que o enfermeiro devia incluir a família no tratamento da pessoa com 

depressão? 

13- O enfermeiro pode ter sucesso no empoderamento da comunidade para se ter um 

diagnóstico precoce? 

14- Se a família conseguisse identificar precocemente sinais de depressão num membro 

da família, através de conhecimentos adquiridos com o enfermeiro, acha que isso 

ajudaria a pessoa no tratamento? 

15- Há mais algum ponto que queira acrescentar? 
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Apéndice III - TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO 
 

No âmbito do trabalho de conclusão de curso da Licenciatura em Enfermagem na Universidade 

do Mindelo a aluna, Aleida Simone Dias Fortes  n.º3472 pretende realizar um estudo intitulado 

“A familia na Identificação precoce de sinais de depressão e as implicações para a 

enfermagem”. Neste sentido, gostaria de ouvir as suas opiniões sobre o tema em estudo pelo que 

se solicita a sua participação para o mesmo.  

Informa-se que a sua participação na investigação é livre e voluntária, podendo desistir a qualquer 

momento. A sua tarefa consiste em responder algumas questões pelo que as suas respostas 

sinceras serão de mais-valia para o desenvolvimento do estudo.  

Informa-se ainda, que as respostas serão gravadas em áudio, e usadas somente neste estudo pelo 

que o material colhido será destruído após o uso no estudo. Garante-se ainda a confidencialidade 

dos dados colhidos e a garantia do anonimato tanto no decorrer e como após o estudo.  

O estudo não comporta qualquer risco, porém, no que diz respeito às vantagens poderá ajudar as 

familias a compreender melhor a depressão, a desenvolver novos métodos de interação com o 

utente e a contribuir para o tratamento. Este documento apenas deverá ser assinado no caso de 

todas as suas dúvidas referentemente à participação no estudo já tiverem sido esclarecidas. E caso 

houver alguma dúvida e necessite de alguma explicação não hesite em perguntar antes de 

autorizar a participação no estudo. A assinatura no presente documento representa seu 

consentimento para participação.  

Eu,__________________________________________ declaro que aceito participar no estudo 

por minha livre e espontânea vontade.  

 

Mindelo, Maio de 2019 

 

Assinatura do(a) participante  

_____________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador 

___________________________________________________
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Apêndice IV - Análise e interpretação das categorias 

 

Tema Categorias Sub-categorias Indicadores/unidades de 

registo 

Unidades de Contexto 

 

 

 

Categoria I- 

Conhecimento e 

identificação da depressão. 

 

 

 

Dois responderam- não 

Quatro responderam- sim 

Dois responderam- não 

Quatro responderam- sim 

 F1- Não.  

 F2- Não. 

 F3- Sim 

 F4- Sim. 

 F5- Sim. 

 F6- Sim. 

 F1- Não, não sabia. 

 F2- Não. 

 F3- Sim, sabia que a depressão era uma perturbação mental 

que afetava as pessoas. 

 F4- Sabia mais ou menos o que era a depressão mas não tão 

detalhado como agora. 

 F5- Sim, eu já sabia porque tive uma prima que morreu de 

depressão profunda. 

 F6- Sim, sabia. 

  Subcategoria I- 

Identificação de sinais de 

depressão pelos familiares. 

Todos responderam- Sim Todos responderam- Sim 

 F1- Sim. 

 F2- Sim. 

 F3- Consigo sim. 

 F4- Sim. 

 F5- Sim. 

 F6- Sim. 

 F1- O comportamento muda, e os sentimentos também. 

 F2- Tristeza, Não quer comer e nem conversar. 

 F3- Descontrolo da normalidade, muda o comportamento. 

 F4- Sem alegria, isola-se. 

 F5- Distante, ansioso com tiques. 

 F6- Dificuldade na concentração, tristeza e falta de vontade 

nas tarefas. 

  Sub-categoria II- A 

comunidade na 

identificação da depressão. 

Todos responderam- Sim 

 

 

Todos responderam- Duas pessoas só concordaram. 

 F1- Deve-se estar atento, se estiver atento a pessoa consegue 

perceber logo no princípio da doença. 

 F2- Sim.  
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  F1- Sim. 

 F2- Sim. 

 F3- Acho que sim. 

 F4- Sim. 

 F5- Acho que sim. 

 F6- Acho que sim. 

 F3- Acho que sim. 

 F4- Seria mesmo bom, porque assim conseguimos ajudar o 

próximo não só se entrar na nossa família. 

 F5- Todas as pessoas deviam saber. 

 F6- Porque na vida todos temos momentos de altos e baixos, 

por isso acho importante se cada vez mais pessoas tenham 

informações sobre a depressão. 

 

 Categoria II- fatores de 

estresse e riscos para a 

depressão.  

 

 
 F1- Sim. 

 F2- Sim. 

 F3- Sim. 

 F4- Sim. 

 F5- Sim. 

 F6- Sim. 

 F1- O problema começou no ceio familiar. 

 F2- Começou após separação com o seu marido. 

 F3- Quando a pessoa fica sempre muito preocupada. 

 F4- A falta de alguma coisa, a falta de algum apoio. 

 F5- Quando algo acontece errado nos planos da vida da 

pessoa. 

 F6- Stress do dia-a-dia, do trabalho. 

   
 F1- É obvio que 

sofre. 

 F2- Sim. 

 F3- Esta em 

sofrimento. 

 F4- Sofrimento, sim. 

 F5- Está. 

 F6- Tá, tá. 

 F1- Ela perde o controlo de si, perde-se o respeito, as pessoas 

não a respeitam. 

 F2- A pessoa sofre e quem está próxima a ela também sofre. 

 F3- Porque ela não está a conseguir controlar a sua pessoa. 

 F4- Ela sofre e quem está ao seu lado também. 

 F5- A parte psíquica é que começa a atingir a parte 

fisiológica. 

 F6- A pessoa se sente impotente por não conseguir fazer 

muita coisa que fazia antes 

   
 F1- Sim. 

 F2- Muita seriedade. 

 F3- Com muita 

seriedade. 

 F4- Com mesmo 

muita seriedade. 

 F5- Sim. 

 F6- Muita seriedade. 

 F1- Com muita seriedade. 

 F2- Por ser uma doença que afeta a cabeça, e como se diz a 

cabeça é o leme do corpo. 

 F3- Porque ela pode se tornar numa doença mais perigosa se 

não for acompanhada de cedo. 

 F4- Deve ser encarada com mesmo muita seriedade. 

 F5- Com mesmo muita seriedade. 

 F6- A depressão é uma doença séria na minha opinião. 
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   Dois apenas afirmaram o 

perigo eminente. 

Quatro responderam- sim. 

 F1- A pessoa pode estar a tentar a própria vida. 

 F2- A minha mãe já pensou muitas vezes em se suicidar. 

 F3- Levar ao suicídio. 

 F4- Correm risco de vida. 

 F5- A pessoa pode se matar. 

 F6- O grande perigo relativamente a depressão e que muitos 

psiquiatras falam é o suicídio. 

 F1- Sim. 

 F2- Sei sim. 

 F3-  

 F4- 

 F5- Sim. 

 F6- Sim. 

 Categoria III- 

Influência da estrutura 

familiar para a pessoa com 

depressão. 

 

 
 F1- Isso é difícil. 

 F2- Sim. 

 F3- Traz melhorias 

sim. 

 F4- Sim. 

 F5- Sim. 

 F6- Sim. 

 F1- É obrigado a família cuidar da pessoa com depressão. 

 F2- Porque se a família não a ajudar ela acaba por se afundar 

cada vez mais na depressão. 

 F3- Porque a família deve apoiar a pessoa sempre que 

necessitar. 

 F4- Se a família está sempre presente, arranjar coisas para a 

pessoa se ocupar ajuda a melhorar.  

 F5- Todos têm de se unir e saber andar com a pessoa que está 

nessas condições. 

 F6- Só o acompanhamento médico e medicação não basta, 

tem de se ter um acompanhamento constante da família. 

   
 F1- Traz sim. 

 F2- Faz sim. 

 F3- Traz melhorias 

sim. 

 F4- traz sim. 

 F5- 

 F6- sim. 

 F1- Pois a sua doença é a minha doença. 

 F2- com certeza. 

F3- Porque a família deve apoiar a pessoa sempre que 

necessitar. 

 F4- Se a família está sempre presente. 

 F5- Quando a família está presente ajuda a pessoa a relaxar 

daqueles pensamentos. 

 F6- Isso dá mais força para a pessoa se recuperar. 

 

 Categoria IV- 

Importância de 

intervenções e 

 
 F1- Sim.  

 F2- Com certeza. 

 F3- Sim.  

 F4- Sim. 

 F1- O enfermeiro deve incluir a família para servir de ajuda 

no tratamento. 

 F2- Com certeza. 

 F3- Acho normal se fizerem isso. 
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conhecimentos adquiridos 

com o enfermeiro. 

 F5- Sim. 

 F6-Sim. 

 F4- A família vai sempre adquirindo conhecimentos e 

experiência da forma como deve lidar com a pessoa. 

 F5- Eu acho que poderia ser um auxílio. 

 F6- Porque a família tem um papel muito importante no 

processo de recuperação. 

   
 F1- Sim. 

 F2- Sim. 

 F3- Sim. 

 F4- Ajuda. 

 F5- Acho que sim. 

 F6- Penso que sim. 

 F1- Quando mais cedo for detetado a depressão mais cedo se 

consegue tratar. 

 F2- Palestras, para explicar as pessoas, como começa a 

depressão, formas de lidar com a pessoa, acho que se evitava 

que muitas pessoas caíssem na depressão. 

 F3- Para o enfermeiro ter sucesso, ele deve saber orientar 

pessoa, quais as precauções que ela deve ter para se defender 

de alguma coisa. 

 F4- Não cem por cento mas ajudaria. 

 F5- Acho que sim. 

 F6- Não obstante de pessoas terem muitas informações, através 

da internet mas nada como pessoas da área que possam fazer 

um trabalho a nível comunitário, para fazer as pessoas terem 

conhecimento sobre isso. 

   
 F1- Sim. 

 F2- Ajudaria sim e 

muito. 

 F3- Ajudaria muito. 

 F4- Acho que ajudaria. 

 F5- Sim. 

 F6- Muito, muito. 

 F1- Porque a falta de informação faz os familiares darem 

concelhos menos corretos. 

 F2- Se soubéssemos o que era a depressão acho que ela não 

estaria nessa situação até agora porque já estaríamos 

preparados e já saberíamos como lidar com ela. 

 F3- Porque se a pessoa tiver conhecimento do enfermeiro ele 

já pode ir à procura do enfermeiro no caso de notar algum 

comportamento. 

 F4- É uma doença que menos se houve falar. 

 F5- Acho que ajudaria. 

 F6- Porque quando se lida com uma pessoa com depressão pela 

primeira vez tem-se poucas informações ou quase nada, o que 

retarda o diagnóstico e tratamento. 
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Anexos I – Autorização Recolha de dados do HBS 
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Anexos II – Autorização Recolha de dados DS de São Vicente 


