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Sempre vamos precisar de uma mão para nos auxiliar a levantar da fossa emocional 
em que encontramos. O psicólogo pode ser o melhor caminho, na maioria dos casos. 

Quem Vai ao Psicólogo e ao         

Psiquiatra é Maluco? 
A pessoa que sofre de depressão, por exemplo, ou 
até mesmo quando sofre de outros transtornos 
psicoafetivos, não é uma pessoa louca, muito pelo 
contrário, é uma pessoa que precisa de ajuda, 

pois não está se sentindo bem; está afetando a sua vida familiar, pessoal, 
profissional e até mesmo acadêmica, causando grandes entraves na sua 
vida o qual ela pretende superar. Estes profissionais foram treinados e 
capacitados para ajudar a pessoa que sofre destes citados transtornos. 
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O Que o Psicólogo Faz no Tratamento 

Contra Depressão e Outros Transtornos 

Afetivos? 
O psicólogo é aquela pessoa que está apta a 
ouvir todas as dores e as angústias de 
pessoas desconhecidas, para em seguida, 
fazer análise e estudar. Visa construir com o 
paciente uma aliança terapêutica que lhe 
permita olhar para as dificuldades com a 
profundidade necessária para que as 

mudanças ocorram. O psicólogo convida o paciente a descobrir o seu 
valor pessoal, recuperar seus sonhos, seguir seus planos e 
suas esperanças, reativando a sua motivação e encontrando o sentido da 
vida. 

Claro que ele pode indicar o 
psiquiatra, fazendo um 

encaminhamento, caso houver 
necessidade, da mesma forma que 

pode fazer terapias, envolvendo 
dinâmicas, atividades, entre 

outros, para que a pessoa se sinta 
bem. O tratamento contra 

depressão jamais é de um dia pro 
outro e requer muita paciência. 

A terapia pode ser feita individualmente ou em grupo. No individual, é 
onde se explora no mais profundo íntimo do indivíduo enquanto em 
grupo, as pessoas se ajudam uns aos outros, procurando meios onde cada 
paciente também se faz como agente que guia um ao outro para sair da 
depressão. 

 

 

ASSESSORIA PSICOSSOCIAL – UEPA/MARABÁ 

2ª à 5ª feira de 08:00h às 14:00h 

6ª feira de 14:00h às 20:00h 

psicossocialuepa@gmail.com 
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