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Introdução
As alterações de humor e os quadros depressivos têm sido amplamente estudados nas
últimas décadas, pela sua alta prevalência na população geral e, conforme evidências pelo
fato de serem as doenças mais comuns e prejudiciais no cenário contemporâneo,
despendendo altos custos sociais. Pelo fato da depressão ser uma condição frequente e
crônica associada a níveis altos de incapacitação funcional e comprometimento da saúde
física, foi escolhida como o tema para a atual pesquisa.
Objetivo
Identificar as informações e descobertas divulgadas no espaço científico a respeito do tema,
e também permitir reflexões acerca das medidas adotadas nas ações diagnóstica e
terapêutica.
Metodologia
Levantamentos bibliográficos do acervo de publicações científicas em torno desse tema no
período de 2001- 2011, relacionados aos adultos, nas principais bases de dados (como a
SciELO, Index Psi Periódicos, PePSIC, LILACS, MEDLINE, Portal Revistas USP e MeSH).
Resultados
Total de artigos encontrados: 20.123; Total de artigos excluídos por não atender aos critérios
estabelecidos: 19.891; Resultado final: 232 artigos. A depressão atinge mais o sexo feminino;
A maioria das pesquisas científicas sobre a depressão tem o foco no sexo feminino; Existe
uma variedade de tratamentos para a depressão; A configuração da sociedade de hoje,
favorece a grande incidência de depressão; O instrumento mais utilizado para detectar
alterações de humor relacionadas à disforia e depressão é o Inventário de Depressão de
Beck (BDI); Há muitas publicações sobre depressão pós- parto e as consequências dessa
patologia da mãe para o desenvolvimento do seu bebê; A depressão geralmente está
presente nos mais variados quadros clínicos, principalmente em doenças crônicas;
Encontram- se em muitos artigos científicos sobre a depressão, investigação sobre a
ansiedade; Em muitas pesquisas sobre a depressão, observa- se uma grande preocupação
com a profissão de enfermagem associado a essa psicopatologia.
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