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2 Meu primeiro contato com Simone foi em janeiro de 2013. Na ocasião, ela veio ao meu 
consultório em busca de auxílio psiquiátrico. Apresentava-se em um estado melancólico 
intenso que, conforme a nomenclatura médica oficial, chamamos “Episódio Depressivo 
Grave”. Trazia aquela inexpressividade de alguém que ultrapassara a barreira da tristeza e 
perdera completamente a vitalidade.  
 
Havia abandonado o trabalho fazia três meses e logo em seguida decidira abandonar tudo, 
através do suicídio. Felizmente não concretizou o ato, mas necessitara de internamento 
psiquiátrico, tal era o nível de sofrimento e comprometimento que a sua doença trazia. 
Estava psicologicamente morta.  
 
Gostaria de emprestar as palavras de Andrew Solomon, no livro autobiográfico “O Demônio 
do Meio Dia”, para descrever o quadro: 

 
Pensava que, quando nos sentimos da pior forma possível, choramos. Mas a pior dor é a dor 
árida de violação total que surge quando já soltamos todas as lágrimas. É a dor que nos 
afasta de todos os espaços pelos quais mediamos o mundo, ou pelos quais o mundo nos 
medeia. Essa é a presença da  Depressão Maior. 
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2 Heloísa, Maria Clara e Eduardo. 



Como neuropsiquiatria, não sou propenso a explicações metafísico-psicológicas para a 
Depressão. Sabemos, hoje, graças aos avanços da neurociência, que se trata de uma 
doença fisiológica cerebral, uma reação desadaptativa das redes neuronais que processam 
as emoções, de etiologia multifatorial – com um agravante peculiar de acometer o cerne 
emocional que nos guia e dá sentido às coisas e a nós mesmos. 
 
Em nosso primeiro contato, não consegui ganhar a confiança de Simone e ela não aderiu à 
minha conduta terapêutica, retornando a seu antigo médico. Entretanto, esse colega deu um 
exemplo de humildade e de priorização do paciente em detrimento do amor próprio, 
pedindo-lhe que seguisse a minha conduta, visto que a dele não solucionara o quadro. 
 

3  Em março ela retornou e 
acatou minhas orientações. 
Foi melhorando gradual-
mente, especialmente no 
decorrer dos primeiros três 
meses. Em junho tínhamos 
controlado bem a crise e em 
julho já era praticamente a 
mesma de antes e retornou 
para a vida. Em agosto e 
setembro posso finalmente 
lhe dizer: “muito prazer, então 
você é a Simone Reis”. E 
conheci uma pessoa 
fantástica! Inteligentíssima, 
cheia de vitalidade e com um 
caráter exemplar. Me 
surpreendi ao constatar 

quanta beleza e quanta luz podem ser encobertas por essa terrível doença chamada 
Depressão, que acomete 5% da população. 
 
No dia a dia, como médico tratando doentes, nos deparamos inúmeras vezes com a 
superação, a recuperação, a adaptação ante os diversos males que acometem o ser 
humano. Mas existe um fenômeno ainda mais fascinante: a ressurreição. Poucos notam, 
mas ela acontece a todo momento. O mito mais conhecido sobre esse fato – excetuando-se 
os religiosos – é o da Fênix, que a cada 500 anos morre e ressuscita para uma vida mais 
bela e mais plena... Simone é certamente uma Fênix. 
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