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Psiquiatra fala sobre a
depressão na Terceira  Idade

Dentro do ciclo mensal de palestras de assuntos ligados à área da
saúde, organizadas pelo Grupo Solidariedade, o psiquiatra Odon

Cavalcante, falou, no dia 13 de julho, sobre a depressão na 3ª
Idade. No encontro, ele afirmou que a depressão está diretamente
ligada a fatores genéticos, independentes da idade. “A depressão
na 3ª idade não é diferente daquela que a pessoa já tinha quando

bebê”.

De acordo com o psiquiatra,
aspectos vinculados a estrutura ge-
nética são o que distingue uma pes-
soa da outra, o problema é nós acei-
tarmos essas diferenças, uma vez
que a sociedade tende a criar mo-
delos a serem seguidos. “Eu sou
contrário a essa questão de idade,
pois quem era ativo quando jovem
continuará ativo na terceira idade.
Tem pessoas que vivem de manei-
ra perigosa, porque foram geneti-
camente destinados para isso, ou-
tras são melhores em algumas coi-

sas também em função do fator ge-
nético. Então temos que fugir dos
modelos e aproveitar o que cada
um tem de melhor”, destacou o
médico.

No ovo inicial já nascemos
com uma pulsão de vida e de mor-
te juntas, explica o psiquiatra, que
diz que então a depressão faz par-
te de nossas vidas. Segundo ele, a
medida que nós envelhecemos há
uma tendência maior a depressão,
que é a pulsão de morte. “Não po-
demos esquecer as diferenças. As

mulheres em geral têm depressão
durante o período de trabalho, já na
terceira idade ao contrário, pois elas
não param suas atividades. Enquan-
to isso, os homens se deprimim mais
em função da cultura, que exige de-
les outras atividades”, enfatizou. O
psiquiatra diz ainda que tem pesso-
as que não nasceram para ativida-
des, então se deprimem.

Tratamento
Segundo o psiquiatra, a terapia aju-
da a pessoa a viver bem com a sua
tendência a depressão, pois faz com
que ela adquira recursos para admi-
nistrar isso. Em relação a medica-
ção, ele diz que embora seja contrá-
rio, reconhece que em algumas si-
tuações de crise depressiva é neces-
sária a medicação.  “A medicação
deve ser usada como estimulante,
motivador para se sair da crise, mas
não pela vida toda”.

Psiquiatra Odon Cavalcante


