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RESUMO

Resumo   Estudos indicam que a prevalência da depressão está em
aproximadamente 30% da população mundial que em comparação com estudos em
escala mundial realizados em 2017 cresceu cerca de 27%. (BUENO-NOTIVOL, et.al,
2020) Tornando-se uma doença que precisa de intervenções incisivas, eficazes, de
fácil acesso e baixo custo. Sendo a Biblioterapia um tipo de terapia realizada por
meio da leitura de livros e outros materiais afins em diferentes suportes. Para
estimular as pessoas a solucionar seus problemas e a controlar suas emoções para
que possam conviver socialmente e consigo mesmo, contribuindo na qualidade de
vida e mudança de comportamento emocional frente às adversidades, podendo
assim ser considerado uma prática integrativa e complementar. (SANTOS, et.al,
2017) Emergiu-se a seguinte questão norteadora da pesquisa: Qual é o uso da
Biblioterapia na terapêutica de pessoas depressivas? objetivando analisar na
literatura científica acerca do uso da Biblioterapia na terapêutica de pessoas
depressivas. Portanto metodologicamente utilizado para este fim a revisão
integrativa, de cunho descritivo-exploratório com a abordagem qualitativa realizada
no período de 14 de fevereiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021. As pesquisas foram
realizadas nas bases de dados: medline, Lilacs, Scielo acessados pela biblioteca
virtual de saúde  e Science direct. Sendo utilizados os descritores Biblioterapia,
Depressão, Terapêutica, em conjunto com o operador booleano AND. Os critérios
para inclusão dos estudos foram: artigos científicos, nos idiomas português, inglês e
espanhol, em que fossem de recorte temporal de 2016 a 2021, disponíveis na
íntegra, sendo também utilizada a estratégia de busca: PRISMA para melhor seleção
dos artigos. Resultando em 1165 estudos encontrados, após a eliminação dos
duplicados permaneceram 918 artigos, após a aplicação dos critérios de inclusão e
exclusão e a leitura de títulos e resumos e resumos foram selecionados 5 estudos
para a leitura na íntegra e síntese qualitativa. Foi identificado que o uso da
biblioterapia no tratamento de pessoas depressivas consiste em sua maioria no uso
de livros, para o treinamento e em alguns casos a auto-instrução sobre mudança de
comportamento relacionado às más perspectivas diante das situações adversas da
vida, pensamentos negativos, pessimismo diante de experiências futuras. (TALEBAN,
et.al, 2016; GUALANO, et. al. 2017) Propiciando uma oportunidade para os leitores
desenvolverem habilidades cognitivas e comportamentais em torno de atitudes
positivas, que com o constante estímulo e prática, possibilita a neuroplasticidade dos
neurônios, ajudando na criação de mais sinapses nervosas relacionado ao centro
ativo de felicidade (núcleo accumbens) e assim diminuindo a utilização das sinapses
nervosas relacionadas aos sentimentos negativos. (JACOB, GUZMAN, 2016) E a partir
da análise dos dados encontrados na literatura emergiram as seguintes categorias:
Depressão, tratamentos e estigmas; Uso da Biblioterapia na terapêutica de pessoas
depressivas e Biblioterapia e suas potencialidades como prática complementar.
Portanto possibilitou-se concluir que a biblioterapia trabalha os comportamentos das
pessoas depressivas, de maneira a não utilizar métodos convencionais para o
tratamento dos sintomas, sendo versátil, visto que também pode ser auto-aplicável,
permitindo aos leitores obter novas perspectivas de mundo, possibilitando que a
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própria pessoa encontre novas maneiras de solucionar os problemas do dia a dia e
repensar em como suas atitudes afetam a si próprias e os outros ao seu redor.  
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