ENTREVISTA COM GERARDO FLORES:

“NÃO CONHECEMOS
O SUFICIENTE SOBRE
O FUNCIONAMENTO
DO CÉREBRO”
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do que, por exemplo, os pacientes psicóticos
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tes. Da mesma forma que existe apenas um vírus associado ao Covid mas as manifestações
são variadas em cada doente.
Por que haverá tanta dificuldade relacionada
com a adesão ao tratamento farmacológico
nesta área?
GF – Creio que, seja qual for a doença, os tratamentos orais que requerem um certo tempo
má adesão em quase todos os estudos produoutros, creio que a adesão da população à

meça a sentir-se bem, a sua adesão baixa muito, o que constitui um
perigo pois o risco de recaída é elevado.
Também referiu na sua comunicação que o transtorno depressivo
pode resultar do uso de uma substância ou medicamento… quer dizer
que não se trata de uma doença “natural”?
GF – É uma doença com todas as conotações de “naturalidade” que
pode ter mas é certo que a chegada da depressão pode ser influenciada por ilusões e outros agentes, como o caso mais claro do álcool,
que potencia claramente o surgimento de episódios depressivos. É
discutível, mas também muito provável que um grande número de
quadros depressivos que coexistem com consumos abusivos de álcool não existissem caso esses consumos não se verificassem. Claro
que poderão existir fatores tóxicos e farmacológicos que precipitam o
surgimento de um episódio depressivo.
Existem no mundo cada vez mais casos de suicídio… será o culminar
de inúmeros casos de depressão?
GF – Em muitas depressões, infelizmente, é, embora o suicídio seja
um fenómeno complexo envolto em outros fatores de risco, mas diria
que a depressão é o principal. O paciente depressivo, cada vez que
consome algum agente aditivo, como o álcool, aumenta sobremaneira
o seu risco mas diria a depressão é um aspeto a ter muito em conta
relativamente à ideação suicida. Por isso, devem ser acompanhados e
vigiados muito proximamente.
Será esta uma doença que afeta mais as pessoas idosas ou igualmente os jovens?
GF – É uma doença que aumenta a sua incidência e prevalência com a
idade. Também porque é uma doença que, em muitos pacientes, tem
uma conotação episódica e, quanto mais idade, mais riscos de surgirem
mais episódios e que se torne crónica. Mas, obviamente, é uma doença
que também aparece em gente jovem, particularmente em adolescentes
e adultos jovens e, quanto mais precocemente surja, mais gravidade irá
ter. Por outro lado, também o género é um fator a ter em conta, pois as
mulheres apresentam mais quadros depressivos do que os homens, o
que sugere uma maior atenção, até porque muitas tardam em solicitar
apoio, sobretudo se houver problemas de adições associados.
Parecem existir muitas soluções farmacológicas, mas… que respostas existem para a estigmatização destes doentes, que teima em persistir?
GF – Essas respostas parecem complicadas… como dizia antes, continua a ser muito difícil fazer entender ao público em geral que a depressão é uma doença. Existem outras doenças que a população conhece melhor e, apesar dos esforços por parte da OMS e das autoridades de saúde para que se entenda o significado desta doença, a mensagem ainda não passou efetivamente. Penso que o primeiro passo
para eliminar o estigma passará por conseguirmos passar essa mensagem, que a depressão é uma doença e, mais do que isso, uma doença grave.
Como poderá viver melhor a pessoa com depressão?
GF – A pessoa depressiva tem que realizar um grande esforço – e isto
é fácil falar – para evitar que o conceito depressão e a sensação depressiva acabem por fazer parte da sua personalidade e o paciente,
como tal, acabe por considerar-se depressivo, com tudo o que isso implica. Precisamos que faça um importante esforço na ativação da sua
conduta e que, na medida do possível, lute contra esses sintomas e é
muito importante que procure um apoio social e familiar para o acompanhar e animar nessa ativação de conduta, sendo que mais além, a
medicação poderá ser um fator fundamental.
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