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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
A depressão é uma doença caracterizada por originar mudanças de humor, 

incluindo tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimento de culpa ou baixa 
autoestima, sono e apetite perturbados, cansaço e dificuldade de concentração. 
Ademais, em casos extremos, pode levar ao suicídio (OMS, 2017). 

Apesar de acometer todas as idades, atinge o pico na idade adulta, dos 55 aos 74 
anos, além de ser predominante em mulheres (OMS, 2017). 

Os sintomas no geral são os mesmos, entretanto, pode haver a predominância de 
alguns característicos em cada faixa etária, como no caso das crianças pré-escolares, 
nas quais o desenvolvimento de sintomas físicos é mais comum (BAHLS, 2002; NHS, 
2020).  Diante do exposto, o objetivo desta revisão narrativa é compreender a 
importância dos antioxidantes para minimizar o quadro de  estresse oxidativo presente 
em pacientes depressivos.

METODOLOGIA

              

CONCLUSÕES
A partir desta revisão é possível compreender que antioxidantes  podem ser bons 

coadjuvantes para o tratamento da depressão, sejam eles através de uma alimentação 
balanceada ou de suplementação quando necessário.
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OS ANTIOXIDANTES NO TRATAMENTO DA 
DEPRESSÃO

Pacientes depressivos apresentam níveis elevados de estresse oxidativo, podendo 
acelerar o processo de inflamação e disfunção mitocondrial (VISENTIN et al, 2020). Esse 
estresse oxidativo é resultado do desequilíbrio entre a produção de radicais livres e o níveis 
de antioxidantes no organismo. 

Os radicais livres são átomos ou moléculas com elétrons desemparelhados, produzidos 
naturalmente ou por agentes externos. Quando se encontram em baixas quantidades, são 
componentes essenciais do ser humano pela sua importância em diversos processos 
fisiológicos. Em contrapartida, quando há exagero em sua produção, tornam-se prejudiciais 
ao organismo e, dessa forma, ele busca restabelecer o equilíbrio, ativando o sistema 
antioxidante enzimático (VASCONCELOS et al, 2014). 

Além dos antioxidantes enzimáticos, os quais são produzidos pelo corpo, existem os 
antioxidantes provenientes da dieta, denominados não enzimáticos, que também auxiliam 
no restabelecimento do equilíbrio corporal, gerando diversos efeitos descritos na literatura: 
anti-inflamatório, neuroprotetor, anticancerígeno, antidepressivo, dentre outros (NEHA et 
al, 2019; NABAVI et al, 2015).
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Construção da revisão narrativa
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A depressão em números:

265 milhões de pessoas
4,4% da população mundial

5,8% da população 
brasileira

13,2% da população 
gaúcha
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