
Depressão: 8 técnicas para te ajudar definitivamente 

 

Os casos de pessoas depressivas no Brasil crescem a cada dia, segundo a 

OMS (Organização Mundial da Saúde) a depressão afeta 12% da população, 

com números tão expressivos não podemos ignorar esse cenário, sendo assim 

iremos te ajudar. Você pode ter notado alguns sintomas ou alguém ter 

comentado que teve essa percepção, mas de uma forma ou outra é importante 

ficar atento. Vamos te sugerir algumas técnicas para lidar definitivamente com 

esse tipo de transtorno. 

 

1. Não tenha medo de assumir a depressão 

Ao notar os sintomas mais comuns, não deixe de compreender que a 

depressão é um transtorno mental que pode ser tratado, não tenha medo ou 

vergonha de compartilhar essas informações com pessoas próximas, reprimir 

esses sentimentos poderá agravar o quadro depressivo, que pode estar 

apenas no início e ser tratado com mais facilidade.  

2. Procure ajuda profissional 

O diagnóstico deve sempre ser dado por um médico especialista na área, que 

no caso da depressão é o psiquiatra, ele irá diagnosticar o problema, e a partir 

disso indicar o melhor tratamento. Ele também sinalizará se houver a 

necessidade do uso de medicamentos e encaminhamento para outros 

profissionais como os psicólogos que auxiliam com terapias. 

3. Faça exercícios físicos 

Os exercícios físicos são ótimos aliados para quem busca a saúde psicológica, 

alinhar corpo e mente é muito importante. A prática de exercícios físicos, como 

caminhada, andar de bicicleta, dançar, jogar bola entre outros, fazem com que 

o nosso corpo libere endorfina, que é o hormônio do prazer, trazendo uma 

sensação de bem-estar. Chame um amigo para te acompanhar, vai trazer 

muito mais ânimo e disposição para o seu dia. 



4. Se alimente de forma saudável 

A nossa alimentação influencia diretamente na forma como o nosso corpo irá 

responder a alguns estímulos, se há equilíbrio nas refeições e escolhemos 

opções saudáveis e com muitas vitaminas e minerais teremos mais disposição 

e menos chances de ficarmos doentes e cansados. Caso tenha dificuldade em 

escolher os alimentos certos, procure um nutricionista, com certeza irá agregar 

muito no seu dia-a-dia. 

5. Durma bem 

Controle a ansiedade antes do sono, tratar de assuntos ou situações pesadas 

antes de dormir pode levar a uma daquelas noites de sono mal dormidas, então 

para que isso não aconteça pratique atividades mais leves antes de dormir, não 

coma comidas pesadas, tome um chá, ouça uma música tranquila, tudo isso 

fará com que você tenha uma ótima noite de sono e descanse corpo e mente. 

6. Esteja com pessoas queridas 

Estar próximo de pessoas que amamos é sempre bastante confortante, nos 

sentimos seguros e faz bem para nossa qualidade de vida. Procure sempre 

que possível se aproximar das pessoas queridas, sejam elas da família ou 

amigos especiais. 

7. Cuide-se 

Ficamos sempre mais animados quando estamos com a autoestima elevada, 

dedique um tempo para se cuidar, faça algo por você, não tenha preguiça e 

não espere que o outro faça por você. É importante estarmos alinhados com o 

nosso interior e buscar a paz e o equilíbrio. 

8. Pense sempre positivamente 

Organize os seus pensamentos, eles irão impactar diretamente no seu humor e 

nas suas atitudes, descarte todo tipo de pensamento ruim e que não irá 

agregar na sua vida, faça uma limpeza mental, nós atraímos aquilo que 

pensamos. Busque pensamentos mais leves, sorria mais, veja o lado bom das 

coisas, isso te fará ser uma pessoa mais feliz. 


