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Resumo 

A depressão clínica é uma patologia do humor, dimensional e de natureza crónica, evoluindo 
por episódios heterogéneos remitentes e recorrentes, de gravidade variável, correspondendo a 
categorias nosológicas porventura artificiais mas clinicamente úteis, de elevada prevalência e 
responsável por morbilidade importante e custos sociais crescentes, calculando-se que em 2020 
os episódios de depressão major constituirão, em todo o mundo, a segunda causa de anos de 
vida com saúde perdidos.  

Como desejável, na maioria dos países os cuidados de saúde primários são a porta de entrada 
para o acesso à recepção de cuidados de saúde. Cerca de 50% de todas as pessoas sofrendo de 
depressão acedem aos cuidados de saúde primários mas apenas uma pequena proporção é 
correctamente diagnosticada e tratada pelos médicos prestadores de cuidados primários apesar 
dos tratamentos disponíveis serem muito efectivos e de fácil aplicabilidade. 

A existência de dificuldades e barreiras a vários níveis – doença, doentes, médicos, 
organizações de saúde, cultura e sociedade – contribuem para esta generalizada ineficiência de 
que resulta uma manutenção do peso da depressão que não tem sido possível reduzir através 
das estratégias tradicionais de organização de serviços. A equipa comunitária de saúde mental 
e a psiquiatria de ligação são duas estratégias de intervenção com desenvolvimento conceptual 
e organizacional respectivamente na Psiquiatria Social e na Psicossomática. A primeira tem 
demonstrado sucesso na abordagem clínica das doenças mentais graves na comunidade e a 
segunda na abordagem das patologias não psicóticas no hospital geral. Todavia, a efectividade 
destas estratégias não se tem revelado transferível para o tratamento das perturbações 
depressivas e outras patologias mentais comuns nos cuidados de saúde primários. 

Novos modelos de ligação e de trabalho em equipa multidisciplinar têm sido demonstrados 
como mais eficazes e custo-efectivos na redução do peso da depressão, ao nível da prestação 
dos cuidados de saúde primários, quando são atinentes com os seguintes princípios estratégicos 
e organizacionais: detecção sistemática e abordagem da depressão segundo o modelo médico, 
gestão integrada de doença crónica incluindo a continuidade de cuidados mediante colaboração 
e partilha de responsabilidades intersectorial, e a aposta na melhoria contínua da qualidade. 

Em Portugal, não existem dados fiáveis sobre a frequência da depressão, seu reconhecimento e 
a adequação do tratamento ao nível dos cuidados de saúde primários nem se encontra validada 
uma metodologia de diagnóstico simples e fiável passível de implementação generalizada. 

Foi realizado um estudo descritivo transversal com os objectivos de estabelecer a prevalência 
pontual de depressão entre os utentes dos cuidados de saúde primários e as taxas de 
reconhecimento e tratamento pelos médicos de família e testar metodologias de despiste, com 
base num questionário de preenchimento rápido – o WHO-5 – associado a uma breve 
entrevista estruturada – o IED. Foram seleccionados aleatoriamente 31 médicos de família e 
avaliados 544 utentes consecutivos, dos 16 aos 90 anos, em quatro regiões de saúde e oito 
centros de saúde dotados com 219 clínicos gerais. Os doentes foram entrevistados por 
psiquiatras, utilizando um método padronizado, o SCAN, para diagnóstico de perturbação 
depressiva segundo os critérios da 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças. 

Apurou-se que 24.8% dos utentes apresentava depressão. No melhor dos cenários, menos de 
metade destes doentes, 43%, foi correctamente identificada como deprimida pelo seu médico 
de família e menos de 13% dos doentes com depressão estavam bem medicados com 
antidepressivo em dose adequada. A aplicação seriada dos dois instrumentos não revelou 
dificuldades tendo permitido a identificação de pelo menos 8 em cada 10 doentes deprimidos e 
a exclusão de 9 em cada 10 doentes não deprimidos.  

Confirma-se a elevada prevalência da patologia depressiva ao nível dos cuidados primários em 
Portugal e a necessidade de melhorar a capacidade diagnóstica e terapêutica dos médicos de 
família. A intervenção de despiste, que foi validada, parece adequada para ser aplicada de 
modo sistemático em Centros de Saúde que disponham de recursos técnicos e organizacionais 
para o tratamento efectivo dos doentes com depressão. A obtenção da linha de base de 
indicadores de prevalência, reconhecimento e tratamento das perturbações depressivas nos 
cuidados de saúde primários, bem como a validação de instrumentos de uso clínico, viabiliza a 
capacitação do sistema para a produção de uma campanha nacional de educação de grande 
amplitude como a proposta no Plano Nacional de Saúde 2004-2010. 
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Abstract 

Clinical depression is a dimensional and chronic affective disorder, evolving through remitting 
and recurring heterogeneous episodes with variable severity corresponding to clinically useful 
artificial diagnostic categories, highly prevalent and producing vast morbidity and growing social 
costs, being estimated that in 2020 unipolar major depression will be the second cause of 
healthy life years lost all over the world.  

In most countries, primary care are the entry point for access to health care. About 50% of all 
individuals suffering from depression within the community reach primary health care but a 
smaller proportion is correctly diagnosed and treated by primary care physicians though 
available treatments are effective and easily manageable. 

Barriers at various levels – pertaining to the illness itself, to patients, doctors, health care 
organizations, culture and society – contribute to the inefficiency of depression management 
and pervasiveness of depression burden, which has not been possible to reduce through 
classical service strategies. Community mental health teams and consultation-liaison 
psychiatry, two conceptual and organizational intervention strategies originating respectively 
within social psychiatry and psychosomatics, have succeeded in treating severe mental illness in 
community and managing non-psychotic disorders in the general hospital. However, these 
strategies effectiveness has not been replicated and transferable for the primary health care 
setting treatment of depressive disorders and other common mental pathology. 

New modified liaison and multidisciplinary team work models have been shown as more 
efficacious and cost-effective reducing depression burden at the primary care level namely 
when in agreement with principles such as: systematic detection of depression and approach 
accordingly to the medical model, chronic illness comprehensive management including 
continuity of care through collaboration and shared responsibilities between primary and 
specialized care, and continuous quality improvement. 

There are no well-founded data available in Portugal for depression prevalence, recognition and 
treatment adequacy in the primary care setting neither is validated a simple, teachable and 
implementable recognition and diagnostic methodology for primary care.  

With these objectives in mind, a cross-sectional descriptive study was performed involving 544 
consecutive patients, aged 16-90 years, recruited from the ambulatory of 31 family doctors 
randomized within the 219 physicians working in eight health centres from four health regions. 
Screening strategies were tested based on the WHO-5 questionnaire in association with a short 
structured interview based on ICD-10 criteria. Depression ICD-10 diagnosis was reached 
according to the gold standard SCAN interview performed by trained psychiatrists. 

Any depressive disorder ICD-10 diagnosis was present in 24.8% of patients. Through the use of 
favourable recognition criteria, 43% of the patients were correctly identified as depressed by 
their family doctor and about 13% of the depressed patients were prescribed antidepressants at 
an adequate dosage. The serial administration of both instruments – WHO-5 and short 
structured interview – was feasible,  allowing the detection of eight in ten positive cases and the 
exclusion of nine in ten non-cases.  

In Portugal, at the primary care level, high depressive disorder prevalence is confirmed as well 
as the need to improve depression diagnostic and treatment competencies of family doctors. A 
two-stage screening strategy has been validated and seems adequate for systematic use in 
health centres where technical and organizational resources for the effective management of 
depression are made available. These results can be viewed as primary care depressive 
disorders baseline indicators of prevalence, detection and treatment and, along with clinical 
useful instruments, the health system is more capacitated for the establishment of a national 
level large education campaign on depression such as proposed in the National Health Plan 
2004-2010. 

Keywords 

Depression; detection; diagnosis; Dysthymia; General Practitioner; Health Centre; Liaison 
Psychiatry; Major Depression; Mental Health; Minor Depression; prevalence; Primary Care 
Physician; Primary Health Care; screening; treatment; 
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Preâmbulo 

Quando em finais de 1989, no fim do internato geral, recuperei a ideia original 
dos últimos anos do liceu em seguir a carreira de psiquiatra, ideia algo 
desvanecida durante os anos de Faculdade e de Associação Académica de 
Coimbra, torturava-me uma inquietação. À data, a escolha da especialidade 
ainda era uma opção entre uma carreira médica tradicional e as ‘outras’, grupo 
na qual a psiquiatria ocupava um lugar particular pelos estereótipos e lugares- 
-comuns que evocava. 

Não me via a adoptar conceitos e códigos de comunicação herméticos e 
imperceptíveis para o resto da medicina, nuclearmente científica, com a qual 
sempre me identifiquei. Não me via a começar de novo. Mas a totalidade da 
pessoa humana, valor que sempre associei à medicina, apenas me parecia 
poder ser tocada ‘de cima para baixo’, literalmente, e a bem da verdade, o 
poder estudar e aprender mais sobre as funções mentais complexas e 
distintivas da espécie humana exerciam sobre mim uma atracção irreprimível. 

E tão pouco me agradava aquela que erroneamente pensava ser a identidade 
de médico reduzida à de técnico altamente diferenciado e competente na 
aplicação de soluções terapêuticas testadas e predefinidas, de um modo, 
receava eu, algo mecânico, e que (muito injustamente) associava à vida 
hospitalar. Compreensivelmente, visto que era um jovem médico, interessava- 
-me mais o diagnóstico do que a terapêutica e sentia-me mais seduzido pelo 
compreender do que pelo fazer. Sentia-me confortável com os instrumentos 
conceptuais médicos e pouco à vontade com a realidade que me era 
perceptível da prática médica.  

Acontece que algum tempo depois conheci o Professor Caldas de Almeida na 
Clínica Universitária de Psiquiatria e Saúde Mental, à Ajuda. Curta e cordial 
conversa que me levou a espiolhar na biblioteca alguns dos seus textos.  

As relações entre a Psiquiatria e a Medicina, entre a Pessoa e o Corpo, a 
vivência da Saúde e da Doença, eram estruturantes no pensamento do 
Professor Caldas de Almeida, seguindo o próprio uma tradição conceptual ainda 
hoje marcante na Clínica Universitária de Psiquiatria e Saúde Mental da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. 

E foi na sua tese de doutoramento (Caldas de Almeida 1985), nas páginas 
iniciais, mais ou menos correspondentes a estas, no prefácio, que encontrei eco 
e resposta para algumas das minhas inquietações, nomeadamente quando li o 
seguinte parágrafo: 
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Tenho hoje a profunda convicção de que a evolução futura da 
Psiquiatria e da Medicina em geral dependerá, em grande 
parte, da capacidade que revelarem as várias especialidades 
para uma conjugação de esforços, que permita, através de 
novas sínteses mais criativas, compreender melhor a pessoa 
confrontada com o sofrimento da doença.  

Partilho, hoje também, plenamente desta convicção e não encontro melhor 
forma para sintetizar as motivações que presidiram a este trabalho. 

E por vezes, o sofrimento da doença sendo patente na pessoa, esta 
desconhece a doença e apenas se confronta com aquele. À falta de melhor, 
pensa-o frequentemente como uma inevitabilidade da sua vida, como um 
castigo ou uma injustiça das circunstâncias. E também para os que rodeiam 
essa pessoa não só não será visível nenhuma doença, como muitas vezes nem 
sequer se validará o seu sofrimento. Os médicos, mais vezes do que todos 
gostaríamos, incorrem também neste tipo de erros.  

Estamos ainda longe de conseguir definir com precisão muitas das experiências 
humanas normais de sofrimento e delimitá-las de vivências mais mórbidas. 
Habitualmente recorremos a atributos de intensidade, qualidade e impacto no 
funcionamento (validação externa) e de subjectividade (validação interna).  

Mas em muitas circunstâncias talvez seja apenas possível obter essa precisão a 
partir de um dado ponto crítico de sofrimento acumulado. Talvez não se trate 
de estabelecer a ocasião exacta de viragem da normalidade para o patológico 
mas mais quando, numa linha de continuidade, é ultrapassado o ponto de não 
retorno na zona de turbulência, e se verifica um desvio no percurso vital 
esperável da pessoa. 

A depressão é uma das situações que espelha bem esta continuidade entre o 
normal e o patológico. As experiências depressivas são universais em resposta 
às perdas e ameaças prolongadas que naturalmente vão ocorrendo na vida de 
cada um. Tornam-se patológicas quando excessivamente intensas, quando 
persistem mais do que um certo tempo, quando comprometem o 
funcionamento da pessoa ou quando esta as sente como estranhas a si.  

Mas se é certo que as experiências universais da vida, as boas e as más, 
moldam a pessoa e a transformam acrescentando-lhe densidade e maturidade, 
não é menos verdade que as experiências patológicas poderão não só diminuí- 
-la como subtrair-lhe a capacidade autoregenerativa e marcar indelevelmente o 
seu desenvolvimento, a integração da sua personalidade, o sentido da sua 
disponibilidade para as relações interpessoais, para o trabalho, para o prazer 
de viver. 

Este trabalho é o corolário de uma linha de investigação na qual a patologia 
depressiva ocupa um lugar central a par da colaboração entre psiquiatras e 
médicos de outras especialidades e com outros técnicos de saúde. Esta linha de 
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investigação tem vindo a ser desenvolvida desde há mais de dez anos na 
Faculdade de Ciências Médicas, com a obtenção do grau de Mestre, num 
estágio na Universidade de Manchester, nos Hospitais São Francisco Xavier e 
Santa Cruz, no seio de grupos de trabalho na Direcção-Geral de Saúde, no 
consultório privado, tendo sempre a prática clínica e preocupações de saúde 
pública como pano de fundo. 

De facto, penso que a presente dissertação transmitirá a preocupação de 
método, por um lado, de não desligar os dados agregados da realidade 
orientadora da clínica com a pessoa específica, e reciprocamente, por outro 
lado, de não desligar a idiosincrasia do indíviduo das grandes linhas de partilha 
da natureza humana. O micro e o macro.  

Trabalho na profunda convicção que o isolamento em uma ou outra das duas 
perspectivas, para além de ser muito frequente, é empobrecedor da verdade e 
razão de equívocos constantes: os clínicos frequentemente aborrecem-se com 
a epidemiologia, a estatística, a gestão e outras coisas ‘desinteressantes’ e os 
estudiosos e decisores que se dedicam e debruçam sobre o Todo, amiúde 
olvidam a Parte.  

Os propósitos deste trabalho são os de coligir o estado da arte em alguns dos 
aspectos relevantes para o estudo da depressão e contribuir para um 
conhecimento mais aprofundado do peso das perturbações depressivas e da 
realidade da prestação de cuidados fornecida àqueles que delas sofrem no 
contexto dos centros de saúde em Portugal, bem como modos conceptuais e 
instrumentais de os melhorar. De caminho, procura-se fornecer um retrato que 
no futuro possa ser retocado proactivamente. 

O texto encontra-se dividido em três partes. A primeira corresponde à revisão 
da literatura, cuja extensão reflecte a vastidão do tema.  

No capítulo 1 são almejadas as dificuldades de compreensão do que é a 
depressão, os motivos históricos e científicos dessas dificuldades, a sua 
delimitação conceptual e nosológica, a sua natureza dimensional e crónica, e os 
sentidos futuros da investigação sobre perturbações depressivas.  

O capítulo 2 pretende ilustrar a dimensão geral do problema, a sobrecarga 
exercida pelas perturbações depressivas, em vários contextos, nas pessoas e 
nas sociedades, e expressa em números e tendências: taxas de incidência, de 
prevalência, de mortalidade por suicídio e outras causas, graus de risco por 
características sociodemográficas, duração e morbilidade da doença, extensão 
da comorbilidade, DALY, YLD, e custos económicos. 

No capítulo 3 o desenvolvimento dos cuidados de saúde primários é focado, 
bem como a evolução do conhecimento sobre a presença e o tratamento das 
perturbações mentais em geral, e depressão em particular, na clínica geral e o 
peso e características distintivas da depressão neste contexto.  
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O capítulo 4 aborda e revê os estudos da literatura internacional que focam os 
aspectos específicos da oportunidade em tratar a depressão nos cuidados de 
saúde primários, do generalizado subreconhecimento e subtratamento da 
depressão pelos clínicos gerais, médicos de família e outros médicos não 
psiquiatras, e as complexas e múltiplas razões para este indesejável estado de 
coisas. 

Os capítulos 5 a 7 abordam as respostas na bibliografia ao problema da 
existência de necessidades de saúde mental não correspondidas nos cuidados 
de saúde primários como seja a depressão não tratada.  

O capítulo 5 aborda a vasta paleta de intervenções de eficácia e efectividade 
bem estudadas, na sua singularidade e no produto de associações entre si. Os 
conceitos e estratégias interligados de gestão integrada de doença, melhoria 
contínua da qualidade e de ligação colaborativa são aqui apresentados. O 
capítulo 6, através de várias revisões sistemáticas e meta-análises, trata os 
aspectos particulares da validade, fiabilidade e utilidade do uso de 
questionários no rastreio das perturbações depressivas nos cuidados de saúde 
primários. O capítulo 7 descreve as estratégias de grande amplitude de 
impacte como sejam as campanhas nacionais e regionais de educação do 
grande público e de formação dos clínicos gerais em relação à depressão. 

O capítulo 8 corresponde a uma tentativa em recensear os estudos 
quantitativos sobre depressão em Portugal, em geral, e nos cuidados de saúde 
primários, em particular. 

A segunda parte do texto, capítulos 9 a 11, diz respeito ao contributo 
específico, à investigação propriamente dita, em que se discorre sobre os 
objectivos, as hipóteses, os métodos empregues e os resultados obtidos.  

Finalmente, a terceira parte agrega a discussão dos resultados no capítulo 12 e 
as conclusões, bem como algumas reflexões, no capítulo 13. 

Após esta breve nota introdutória pré-textual, permito-me algumas 
advertências aos leitores.  

Em primeiro lugar, é abordada apenas a faixa etária adulta, por motivos da 
especificidade em menores de 16 anos, necessidade em limitar a extensão 
deste trabalho, e por limitações de competência, umas reais e outras impostas 
pela existência da especialidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência.  

Em segundo lugar, são utilizadas frequentemente expressões inglesas de 
grande disseminação na literatura médica e na comunicação interpares, e cuja 
tradução, apesar de realizada, nem sempre soa da maneira mais satisfatória.  

Em terceiro lugar, algumas das notas de rodapé poderão ser consideradas 
opiniosas pelo que sugiro a sua leitura sob a influência de iluminada 
benevolência. 
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C a p í t u l o  1  

1. O CONCEITO DE DEPRESSÃO 

1.1. O hiato medicina-psiquiatria 

A diminuição da tolerância à dor e mal-estar, fruto de um contexto 
sociocultural promotor da ideia de "conforto", tem levado a uma procura e uso 
mais frequente dos cuidados de saúde, fenómeno que alguns autores 
descrevem como uma progressiva medicalização envolvendo a interferência e 
extensão do poder da Medicina na capacidade dos indivíduos em lidarem com 
aspectos próprios da vida como o serão sintomas isolados e estados corporais 
menos agradáveis mas não patológicos (Illich 1995; Leibovici & Lievre 2002).  

O papel que os médicos podem desempenhar a este nível passará 
inevitavelmente pela educação dos utentes sobre a presença de sintomas e de 
desconforto físico em circunstâncias normais, correspondentes a adequados 
estados de saúde (Barsky & Borus 1995). 

Vem este assunto a propósito da opinião de alguns autores segundo os quais é 
observável uma crescente tendência na literatura médica especializada, com 
referência particular aos cuidados de saúde primários (CSP), para medicalizar o 
sofrimento emocional e estados psicológicos considerados universais, como 
sejam os estados de ansiedade e os estados depressivos (Heath 1999; Double 
2002). 

Esta asserção é no mínimo surpreendente considerando a informação obtida 
quer através da experiência clínica quer da investigação epidemiológica 
psiquiátrica. Mas, e por via da interferência de várias dificuldades, mesmo a 
melhor informação pode não chegar a quem dela poderia fazer o melhor uso, 
ou não ser entendida ou utilizável. 

Uma primeira dificuldade deriva do forte condicionamento exercido pela 
formação pré e pós-graduada em Medicina sobre a experiência clínica dos 
médicos (Geddes & Harrison 1997), que frequentemente reforça perícias e 
competências adquiridas mas também insuficiências, daí resultando um 
processo de eclipse de alguns sintomas e sinais durante o encontro entre 
médico e doente.  

Uma segunda dificuldade, assenta na lentidão da cultura médica em assimilar e 
integrar na prática clínica corrente o estado da arte nas suas várias vertentes, 
facto ao qual não será estranha a vultuosa quantidade de informação 
disponibilizada (Mulrow 1994).  

A medicina baseada na evidência (EBM) pretende contribuir para minorar estas 
dificuldades, com base nos melhores dados científicos disponíveis, informando 
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tanto a decisão clínica pertinente para o encontro médico-doente em particular 
(Sackett et al 1996), como o processo de deliberação para a organização e 
financiamento dos cuidados de saúde (Murray & Lopez 1996a). 

Os médicos admitem dificuldade em falar com os doentes afectados por 
depressão (Mukherjee et al 2002) e é possível que a tendência à minimização e 
normalização de alguns estados psicopatológicos, relegando-os para a esfera 
de acontecimentos vivenciais correntes, possa também constituir uma 
manifestação do comum estigma habitualmente associado à doença mental 
(McNair et al 2002; Roeloffs et al 2003), o que revela uma terceira dificuldade, 
no presente caso camuflada pela legítima preocupação ética hipocrática, 
primum no nocere1.  

O estigma, enquanto processo desencadeador de rejeição do outro, do 
indivíduo estranho e diferente, doente, percebido como ameaça, é passível de 
comentários sociológicos e históricos mas é também explicável por um prisma 
evolucionista como um mecanismo de defesa de inequívoco valor adaptativo 
filogenético (Crisp 2001; Haghighat 2001), cujos resíduos actuais se 
manifestam negativamente e são eventualmente perpetuados, no que toca às 
doenças mentais, e outras, por um défice de conhecimento científico 
substantivo (Reynolds 2001).  

Uma quarta dificuldade decorre directamente da natureza contínua, 
dimensional, dos fenómenos emocionais e das dificuldades de concordância no 
estabelecimento e consideração dos atributos normal ou patológico (Sims 
1995). De facto, o sujeito que experimenta esses fenómenos, e vários 
observadores, na ausência de marcadores biológicos externos, poderão 
subjectivamente não chegar a um acordo em relação ao que são estados 
emocionais normais ou patológicos de depressão e/ou ansiedade.  

Mas para além da construção social de saúde “normal”, inicialmente referida, 
que tende para a utopia da ausência de sofrimento2, outros conceitos de 
normalidade informam o nosso pensamento clínico, nomeadamente o 
estatístico gaussiano e o comparativo médico (Offer & Sabshin 1980). 

                                                 
1  Preocupação ética legítima, de facto. Mas, nesta situação, sugerindo uma concepção do homem pré- 

-moderna evocativa de Santo Agostinho – “...o homem é uma alma que faz uso de um corpo...” – 

em que alma e corpo não formariam uma unidade substancial, mas a alma do indivíduo humano 

seria uma entidade específica (Gomes et al 2000), uma clivagem reforçada pela dicotomia mente- 

-corpo cartesiana, 12 séculos depois. Podemos inferir como seria considerada contranatura, e um 

mal nefasto a evitar, a ‘intrusão’ da Medicina nos insondáveis, naturais e cambiantes ‘estados da 

alma’, alegadamente território divino e espiritual, e que o legítimo objecto da Medicina seria o 

corpo, o mero suporte físico do espírito. O aspecto mais negativo desta herança cultural – judaico- 

-cristã e racionalista – é a validação do status quo de passividade clínica perante os produtos 

mentais patológicos. 

2  Tal como propugna a sobejamente conhecida definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

segundo a qual saúde corresponderá a um “completo bem-estar físico, mental e social” (WHO 

2003a). 
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Por outro lado, há já mais de duas décadas, desde a publicação da 3ª versão 
da Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) (APA 1980), 
que a fiabilidade do diagnóstico psiquiátrico é uma realidade clínica do dia-a- 
-dia, assente em critérios operacionais descritivos, inclusivos e exclusivos, 
definidores de diferentes síndromas clínicas. A um doente assistido na Europa, 
diagnosticado e tratado para perturbação afectiva, já não lhe sucede assistir à 
mudança do seu diagnóstico para esquizofrenia, após chegada a Nova York, 
como ocorria até à década de 70 (Kendell et al 1971).  

Através das modernas nosologias psiquiátricas, a fiabilidade no diagnóstico veio 
permitir uma maior unidade dentro do campo da psiquiatria pela linguagem 
comum e pelas oportunidades de avanço no conhecimento que criou (Wing 
1996).  

Mas o aumento da fiabilidade dos diagnósticos psiquiátricos, inclusive o dos 
estados depressivos e de ansiedade, não foi acompanhado por um 
concomitante incremento na validade (Kendell & Jablensky 2003). De facto, 
apesar de muito se ter descortinado na etiopatogenia e patofisiologia das 
perturbações psiquiátricas, e em particular na última década, não há 
marcadores biológicos disponíveis para a esquizofrenia, para a perturbação 
bipolar, para as perturbações de ansiedade e depressivas, cujo diagnóstico 
permanece ainda sindromático3. 

Os diagnósticos psiquiátricos, ainda que sem validade demonstrada, são de 
uma utilidade clínica apreciável (Kendell & Jablensky 2003). Esta boa notícia, 
que o será por muitos e bons anos tanto para os saudosos da medicina clínica 
– no sentido clássico do médico acompanhado apenas pelas suas competências 
relacionais, de recolha anamnéstica, exploração semiológica, formulação 
diagnóstica e terapêutica – como para os decisores do financiamento da 
prestação de cuidados de saúde, radica no facto de a grande maioria das 
perturbações psiquiátricas ser passível de diagnóstico fiável sem necessidade 
ao recurso maciço a tecnologias e exames complementares dispendiosos.  

A validação patofisiológica em curso das categorias diagnósticas psiquiátricas, 
como por exemplo a depressão major, ou pelo menos a validação de aspectos 
psicopatológicos essenciais dos vários subtipos depressivos, pela mudança que 
operará na cultura dos agentes médicos, terá um impacto na saúde pública 
previsivelmente maior, na nossa opinião, do que o impacto esperado de novas 
terapêuticas farmacológicas na prática clínica directa (Holden 2003). 

                                                 
3  Numa perspectiva teórica, distinguem-se quatro categorias de diagnóstico médico: 1) a doença ou 

entidade mórbida etiológica e patológica em que o diagnóstico assenta na demonstração clara de 

substrato patológico ou etiológico (p.e. apendicite, enfarte agudo do miocárdio); 2) a condição 

patofisiológica em que há evidência clara de base patofisiológica (p.e. hipertensão, diabetes); 3) o 

diagnóstico sindromático que exige um consenso entre clínicos (p.e. fibromialgia, síndroma do cólon 

irritável); e 4) o diagnóstico de sintomas em que a queixa é o melhor rótulo médico para o episódio 

ou quadro clínico (p.e. cansaço, lombalgia). 
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A melhor compreensão da doença mental e de fenómenos mentais mórbidos 
enquanto entidades clínicas objectivas no sentido do modelo médico tradicional 
proposto por Thomas Sydenham há mais de 300 anos atrás4, completará um 
processo de reunião de áreas do conhecimento e da organização de serviços de 
prestação de cuidados de saúde que estiveram apartadas por origens e 
desenvolvimentos distintos5.  

Enquanto a medicina evoluía entre a academia e os hospitais nos centros 
urbanos – a par e passo do desenvolvimento de uma cultura científica, 
avaliação, controlo e selecção – até aos finais do século XX, a psiquiatria 
progredia alienada e distante da academia, distante das urbes, nos asilos 
(Eisenberg 1986).  

Após a II Grande Guerra, a evolução científica e tecnológica e a crescente 
especialização médica operaram um enfoque no órgão em detrimento do todo. 
Consequentemente, verificou-se um progressivo degradar da natureza de 
agência da relação médico-doente e do humanismo médico (Eisenberg 1986) – 
com alguma ajuda de outros desenvolvimentos socioeconómicos e interposição 
de intermediários – e reflexos negativos transversais a todo o sistema de 
saúde, traduzindo-se hoje em dia na insatisfação dos doentes, nos custos 
desnecessários, na procura do ‘elo perdido’ nas denominadas ‘medicinas 
alternativas’ (Cooper 2000). 

Tal evolução científica não ocorreu ao mesmo ritmo na psiquiatria. Pelo 
contrário, após um breve período de excessivo optimismo na sequência do 
fenomenal passo obtido na cura da endémica neurosífilis, dementia paralytica, 
através da descoberta da inoculação da malária por Wagner-Jauregg6 em 1917 
(Riebl & Sharp 1992), a evolução científica na psiquiatria não voltaria a acertar 
o passo com a restante medicina senão no final do século. Esta estagnação terá 
ocorrido muito provavelmente pela complexidade da matéria, e também pela 
míngua de tradição científica, mas certamente pela rápida disseminação e 
influência da psicanálise e das ciências sociais que preencheram o espaço 
deficitário em conhecimentos do órgão e sistematização da disciplina por 
conteúdos e práticas eminentemente clínicos baseados na narrativa, no 
ideográfico, no específico e na procura de sentido, nos elos psicossociais, e 
mais recentemente, na caracterização e causalidade epidemiológica. A 
desvantagem na abordagem científica positivista tradicional foi transformada 
em vantagem pela exploração de outras vias e consequente manutenção do 
ethos médico praticamente intocado (Eisenberg 2000). 
                                                 
4  Através da recolha de sinais e sintomas e observação empírica de vários doentes, Sydenham 

construiu a ideia de que a doença seria uma entidade externa ao doente, não dependente dele – 

ideia algo parcial de diagnóstico médico, como vimos na nota de rodapé anterior – mas catalogável 

e classificável consoante as características recorrentes observáveis (King 1970; Pearce 1995). 

5  Classicamente, a psiquiatria tomava conta das psicoses nos asilos, e a medicina e a neurologia das 

‘doenças nervosas’, ou neuroses, nos hospitais gerais (Lloyd & Mayou 2003). 

6  Razão pela qual foi o primeiro psiquiatra laureado com o prémio Nobel da Medicina em 1927. O 

segundo, e último, foi Eric Kandel, também austríaco, em 2000 pelos seus trabalhos sobre a 

memória, aprendizagem e neuroplasticidade cerebral (Andreasen 2000).  
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Entretanto, actualmente a pressão do psicossocial e da qualidade no encontro 
clínico e da relação médico-doente aumenta nas áreas médico-cirúrgicas 
(Branch, Jr. et al 2001) enquanto as ciências ‘duras’ abrem caminho na 
psiquiatria e saúde mental (Kandel 1998; Kandel 1999). 

De facto, pelo percurso de caminhos opostos, a psiquiatria e a medicina geral 
estão bem mais próximas, na metodologia científica e nas preocupações 
humanistas, sem perda do essencial da cultura específica de cada uma e com 
ganhos mútuos (Reynolds 1990).  

Paradoxalmente, a psiquiatria corre alguns riscos por via do desenvolvimento 
das neurociências, nomeadamente o risco de se desumanizar, de permitir que 
se perca a cultura médica original de que é a grande guardiã nos dias que 
correm e que consiste em orientar a sua actuação para a totalidade da pessoa 
humana. Perder-se-ia assim, de acordo com Eisenberg (2000), a grande 
oportunidade e o desafio de conciliar a mente com o cérebro, e de estender à 
medicina geral a concórdia entre mente-cérebro e o corpo. 

A tradição médica clássica colherá benefícios de uma visão onde a doença e a 
subjectividade do doente sejam aspectos inseparáveis de um continuum 
biofísico. 

Adolf Meyer, um psiquiatra norte-americano do primeiro quarto do século XX, 
tinha essa visão e foi o fundador da denominada escola psicobiológica que 
propugnava que o doente era um indivíduo uno e irredutível e que não podia 
ser separado em diferentes aspectos ou classificado em diferentes categorias 
de patologias. Valorizava-se a anamnese e as estratégias de adaptação, as 
influências sociais e as experiências geradoras de stress e traumáticas (Rutter 
1986).  

Outra figura de vulto, Engel (1997), afirmava que o modelo biomédico clássico 
padecia de reduccionismo e exclusivismo, visto que todo o fenómeno não 
explicável médica ou biologicamente era banido do seu campo.  

Engel (1997) argumentava também favoravelmente à indispensabilidade dos 
factores psicossociais para o correcto manejo de qualquer patologia, ou seja, o 
defeito biológico definiria uma condição necessária mas não suficiente para 
elucidar a globalidade da experiência humana da vivência de doença. Ainda 
segundo o modelo biopsicossocial de Engel, os factores psicológicos e sociais 
determinariam se as pessoas com uma dada deficiência biológica se 
consideravam doentes, definiriam o curso da doença e seriam parte integrante 
do tratamento.  

A abordagem biopsicossocial inspirada na teoria geral dos sistemas (Engel 
1977b; Engel 1980) traduz uma visão dos processos mentais como emergentes 
da interacção dinâmica de processos físicos mas com propriedades dinâmicas 
não redutíveis às propriedades dos seus componentes (Goodman 1991).  
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A constatação que o impacto das perturbações psiquiátricas agrava a saúde em 
geral (Vaillant 1998) e o prognóstico das doenças ditas somáticas7, como a 
diabetes ou o status pós-enfarte agudo do miocárdio (Dinan 1999; 
Ciechanowski et al 2000; Katon & Ciechanowski 2002), entre outras, e que 
uma abordagem psicossocial gera maior satisfação nos doentes (Haviland et al 
2001; Margalit et al 2004), promovendo uma maior aderência a regimes 
terapêuticos, em particular quando a teoria da vinculação é aplicada à relação 
médico-doente (Ciechanowski et al 2001; Ciechanowski et al 2002), tem vindo 
a tornar não só mais aceitável como também mais solicitada a presença da 
psiquiatria nos contextos hospitalar e de clínica geral (Carr et al 1997; Burns & 
Bale 1997; Weingarten & Granek 1998; Bronheim et al 1998; Kushner et al 
2001; Bower & Gask 2002; Diefenbacher & Strain 2002; Lloyd & Mayou 2003). 

Por outro lado, na psiquiatria, por via do desenvolvimento científico, tal como 
na medicina, ocorrem modificações e as diferenças doutrinárias entre os vários 
modelos de concepção da perturbação mental esbatem-se e fala-se cada vez 
mais a uma só voz (Eisenberg 1986; Tyrer & Steinberg 1998). A complexidade 
e natureza sistémica do campo sobre o qual se debruça a psiquiatria e a saúde 
mental veiculam uma falsa ideia de Babel de entendimentos e de “ciências” ou 
escolas e uma proliferação, aparentemente vácua de sentido, de uma 
multiplicidade de profissões e intervenções8.  

Na área da saúde mental, estando na posse da informação disponível, é difícil 
não concorrer com a ideia de que serão o cérebro e suas manifestações 
mentais em associação com factores ambientais e desenvolvimentais, os 
objecto e sujeito de atenção. Não se pretende vitoriar um dos campos da velha 
disputa nature versus nurture, biológico versus psicossocial, cérebro versus 
mente, positivismo versus construtivismo. Trata-se do reconhecimento que 
essas eram, e são, disputas retóricas de clivagem do que é indissociável e 
recíproco, mais uma vez por défice de conhecimento e perspectivação parcial 
do quadro global (Eisenberg 2000).  

Como já referimos, o sucesso da investigação neurocientífica desperta receios 
de que haja reforço de um movimento reduccionista – filosófico e clínico – que 
faça equivaler a doença mental a uma disfunção neuroquímica apenas tratável 
por meios somáticos e onde a capacidade de ouvir o doente e a compreensão 
da narrativa e sentido pessoais se percam, desumanizando e desvalorizando o 
indivíduo (Bracken & Thomas 2001; Andreasen 2001; Luhrmann 2001). 

                                                 
7 Doença somática, física ou médica são designações sinónimas utilizadas como delimitantes por 

oposição à doença psiquiátrica. Actualmente trata-se de uma questão meramente terminológica 

pois não existe qualquer motivo para não considerar as doenças psiquiátricas como somáticas 

(Kendell 2001; Vastag 2002). 

8  Na sua maioria absolutamente necessárias mas levantando dificuldades ao desempenho de uma 

coordenação adequada. Este é um problema, também em mudança acelerada, de gestão, 

organização, e particularmente, de definição de papéis (Jackson et al 1993; Kendrick & Burns 1996; 

Singh 2000; Greenwood et al 2000; Harrison 2000; Bonner 2001; Department of Health 2002; 

Habibis et al 2002; Habibis et al 2003; National Working Group on New Roles for Psychiatrists 

2004). 
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O cérebro é um órgão de ligação e integração do meio interno e de interface 
entre este e o meio externo. Recebe informação endógena e exógena e 
processa-a. Modifica o meio interno e externo e por eles é modificado. Nem 
sempre da melhor forma. E tem conhecimento de si próprio. O indivíduo é 
definido por estas transacções mediadas pelo cérebro, não sendo a ele 
redutível. E pensamos, como Nemiah (1989), que é esta a unidade de estudo, 
o campo da psiquiatria9.  

Um campo que abrange a mente e a psique, o comportamento social, as 
crenças de longa data ou as surgidas incompreensivelmente mais 
recentemente, os vários graus de consciência, a identidade individual e o 
contexto sociocultural, a disponibilidade para a vinculação do indivíduo e a 
possibilidade de interferência directa, ou indirecta, na neuroquímica. Mas um 
campo de actuação onde existe uma solução de continuidade entre os 
conteúdos mentais e os fenómenos cerebrais que lhes estão na origem 
(McHugh & Slavney 1998), ou por outras palavras, a vida mental não pode ser 
reduzida à matéria cerebral e as necessidades humanas de significado, sentido, 
identidade, valores e livre arbítrio, podendo eventualmente ser mapeáveis, 
serão existencialmente irredutíveis e incontornáveis (Beveridge 2002).  

A Medicina não é uma ciência. É uma arte que se socorre, tanto quanto 
possível e de modo sistemático, de bases científicas sólidas e cuja prática se 
rege por princípios humanistas visando a redução do sofrimento humano10 
(Engel 1977a; Saunders 2000).  

Na realidade, a tensão entre a medicina baseada na evidência (EBM) e a 
medicina baseada na narrativa (MBN) reflecte os dois aspectos técnicos e 
filosóficos essenciais da prática clínica (Evans & Greaves 1999).  

                                                 
9  São crescentes os comentários provenientes de alguns sectores médicos que sugerem, sem nunca o 

explicitarem, que os tempos de evolução científica descritos, e que propugnamos como 

enriquecedores da medicina e do campo da saúde mental, precedem e representam a agonia da 

psiquiatria enquanto especialidade médica. Tais argumentos radicam em duas falácias. A primeira, a 

falácia da consideração da primazia da estrutura do orgão, qualquer que ele seja, como objecto da 

medicina (Baker et al 2002) e a segunda, a falácia da confusão e ausência de delimitação 

conceptual entre o orgão (cérebro) e as suas funções mentais superiores. Paradigmática é a 

discussão em torno da substituição ou não da expressão ‘doença mental’ por ‘doenças do cérebro’ 

(Baker & Menken 2001), o que não sendo incorrecto, traduz uma minimização da função bem como 

um débil entendimento da complexidade do cérebro e do que dele emana e a ele retorna, o campo 

de estudo da unidade cérebro-mente (Fisken et al 2001). 

10 E a este propósito, parece não haver grande vantagem conceptual e organizacional na fragmentação 

da Medicina em medicinas clássica, ‘tradicionais’, homeopáticas, ‘alternativas’ ou holísticas, etc., 

uma vez que as diferenças socioculturais entre as pessoas, e sociedades, não serão tão importantes 

e de magnitude tal que neguem a realidade biopsicossocial una e idêntica da pessoa humana. Para 

as diferentes comunidades, torna-se é importante a protecção dos indivíduos pela garantia de três 

aspectos não relativizáveis e que constituem um importante legado da tradição médica moderna: 1) 

que as intervenções clínicas, sejam elas quais forem, funcionem segundo parâmetros científicos que 

consubstanciem a previsibilidade e qualidade das mesmas; 2) reduzir o erro e a má prática à 

mínima expressão formando e acreditando os agentes da medicina, médicos e outros profissionais 

de saúde; e 3) atribuição aos agentes da medicina de poderes de definição das obrigações e direitos 

dos indivíduos doentes perante a sociedade e desta perante os indivíduos doentes.  
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Analogamente, na psiquiatria, existirá uma tensão entre uma prática fisicalista 
‘amental’ e uma prática mentalista ‘anencéfala’11 (Eisenberg 1986, 2000). Da 
resolução desta tensão poderá emergir a boa prática, a excelência clínica, ou a 
desintegração do que é uno e inextricável.  

Psiquiatria, ou para o efeito, qualquer prática clínica em saúde mental ou 
médica geral, exclusivamente biológica ou psicológica, será má psiquiatria ou 
má medicina porque desintegradora da unidade humana12 (Eisenberg 1998,  
2000). E poderemos afirmar, com Cawley (1993), que a “Psiquiatria é mais do 
que uma Ciência”, estendendo a asserção ao conjunto da prática médica. 

Pelo que talvez um termo composto seja mais apropriado para definir a 
complexidade funcional do objecto da psiquiatria, como seja ‘cérebro-mente’ 
(Eccles 1990; Dalton & Forman 1994; Hyman 2000). 

Assim, seja no seio do laboratório das neurociências mais duras, que trabalhe 
apenas com modelos animais, seja no actual establishment psicanalítico, que 
se debruça do modo mais profundo possível sobre o que podemos designar de 
subjectividade humana, o conceito ‘cérebro-mente’ é um entendimento 
partilhado e incontroverso, humanista, cujas bases científicas continuarão a ser 
aprofundadas este século XXI (Solms & Saling 1986; Kandel 1998, 1999). 

Entre as perturbações psiquiátricas, a depressão não só congrega o que temos 
vindo a afirmar, como se destaca pelo lugar que ocupa na vida dos indivíduos, 
nas famílias e na sociedade em geral. 

A depressão é de facto um dos problemas mais graves de Saúde Pública com 
que se debatem os países industrializados (Murray & Lopez 1997a, 1997b). E 
os mitos que sobre ela incidem, que ainda pululam na cultura médica vigente – 
a depressão é uma situação trivial, que surge e desaparece naturalmente, 
resultado de fraqueza do carácter, ou algo de “misterioso”, intangível, incurável 
ou difícil de tratar, e por isso acessível apenas aos iniciados, ou seja, aos 
psiquiatras – continuam a ser responsáveis, juntamente com outros motivos, 
pela existência de extensas necessidades não satisfeitas à escala global 
(Wilhelm & Lin 2000). 

                                                 
11  De facto, muito cedo na nossa carreira constatámos a existência de duas caricaturas aplicáveis a 

alguns psiquiatras: os ‘fármacopsiquiatristas’, quase sempre fisicalistas por convicção ou por 

temperamento, inabilidade ou anempatia, e os ‘psiquiatrafectólogos’, convictamente mentalistas, 

frequentemente descontentes com a identidade médica básica, pouco dados às singularidades 

científicas e muito atreitos às idiosincrasias semânticas e ao uso do verbo. 

12 Os doentes sabem-no, intuitivamente. São muito comuns afirmações descritivas da natureza do 

encontro clínico, médico ou outro, em doentes sem patologia da personalidade e sem alterações no 

comportamento de doença, semelhantes às seguintes: “Ao fim de cinco minutos já o doutor estava 

a passar a receita. Andei anos drogado” ou “Era só conversa. Na realidade só eu é que falava. 

Nunca me disse o que se passava comigo”. Por outro lado, o reconhecimento de efectividade 

também é testemunhado: “Fiz medicação durante muito tempo. Falávamos muito. Ajudou-me a 

crescer”. 
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Deste modo, recuperando a ideia que atrás expusemos, o incremento do 
conhecimento científico e neurobiológico relativo às perturbações depressivas, 
e a disseminação do muito que já se sabe, irá certamente alterar e melhorar a 
eficácia da prática clínica dos profissionais que já cuidam das pessoas afectadas 
por estas patologias (Holden 2003).  

Mas será junto da classe médica em geral, e da academia em particular, que a 
desmistificação e o suporte positivo da ciência provavelmente operarão o 
impacto mais substancial, pela promoção na cultura médica das patologias 
mentais e depressivas ao ‘real’ e efectivo estatuto de doenças médicas, que 
sempre foi o seu, e como tal passíveis de diagnóstico e de tratamento ao 
alcance da medicina em geral.  

A título de exemplo do poder do conhecimento e da sua disseminação no 
comportamento racional médico, tomem-se as relações entre a patologia 
cardíaca e a depressão.  

Há mais de 40 anos que são propostos elos entre estados emocionais e 
patologia cardíaca mas desde que a investigação da última década assim o 
demonstrou (Carney et al 1988; Frasure-Smith et al 1993; Carney et al 1997; 
Lesperance et al 2000; Frasure-Smith & Lesperance 2003; Ruo et al 2003; 
Bunker et al 2003), algumas sociedades de cardiologia, como a American Heart 
Association e o American College of Cardiology, emitiram linhas de orientação 
onde se valoriza o diagnóstico e tratamento da depressão e ansiedade em 
doentes pós-enfarte do miocárdio e/ou com angina instável (Braunwald et al 
2002; Antman et al 2004).  

O objectivo destas linhas de orientação prende-se com o reconhecimento que a 
depressão está envolvida no impacto negativo do prognóstico de enfarte agudo 
do miocárdio no curto e médio-prazo, até cinco anos pós-enfarte (Antman et al 
2004), e que a depressão, na angina instável, é um factor de risco 
independente para novo enfarte agudo do miocárdio e morte súbita tão 
importante quanto a idade superior a 70 anos, o sexo masculino ou a presença 
de diabetes (Braunwald et al 2002). 

Nos últimos dois a três anos temos testemunhado um inaudito e crescente 
interesse dos cardiologistas pelo uso de antidepressivos bem como um claro 
aumento do número de referências para a psiquiatria, o que também já foi 
descrito por outros (Hauser et al 2001). 

O desfasamento entre todo o conhecimento científico estabelecido hoje em dia 
sobre os vários tipos de depressão, a sua natureza, extensão, resposta à 
terapêutica, peso sobre doentes, famílias e a economia global e o que 
efectivamente se passa ao nível da não satisfação de necessidades dos 
doentes, ausência de competências de médicos e outros técnicos de saúde, 
inexistência de políticas de saúde, ou financiamento e organização dos serviços 
de saúde por critérios não epidemiológicos, configura um hiato com 
consequências difíceis de aceitar pelo desperdício de ganhos em saúde que 
representa. 
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1.2. Depressão na saúde e na doença  

A palavra depressão é um típico exemplo de homonímia geradora de equívocos 
de comunicação pelo que interessa aqui distinguir as várias acepções do termo. 

Por depressão, consoante o contexto, entende-se ora um estado emocional 
transitório com tonalidade de tristeza, ora uma mudança mantida e 
perseverante na qualidade da expressão afectiva – ou seja, a tristeza persiste –
um sintoma psicopatológico que se denomina tecnicamente de humor 
depressivo, ora ainda uma síndroma médica, ou finalmente uma doença 
psiquiátrica.  

Deste modo, o termo depressão pode descrever um conjunto de fenómenos, 
que em continuidade, oscilam entre o humor depressivo comum, vulgo tristeza 
− a qual afecta transitoriamente a totalidade das pessoas e é uma emoção 
normal – até ao patamar de uma doença médica grave onde essa tristeza se 
torna inamovível ao longo do tempo, em níveis de intensidade marcada, e em 
associação com vários outros sintomas psicológicos e somáticos, 
comprometendo o funcionamento pessoal e social do indivíduo, e 
eventualmente, da própria vida. 

A afirmação de um estado emocional interno como depressivo, em termos 
leigos, pode constituir uma descrição compatível com qualquer uma destas 
situações, umas dentro do limiar normal e outras claramente patológicas. 

A reacção a circunstâncias adversas que envolvam a perda de elementos 
materiais ou simbólicos, configura frequentemente um estado de humor 
deprimido transitório e compreensível, normal. Mas se esse estado deprimido 
se torna excessivo quanto à intensidade, duração e persistência, mas ainda 
assim completamente condicionado por circunstâncias externas, poderemos 
falar de perturbação de adaptação depressiva, um estado subnormal, no limiar 
do patológico, mas reversível se as ditas circunstâncias externas normalizarem.  

Se as circunstâncias precipitantes não parecerem determinantes, ou estiverem 
ausentes, a anomalia é patente. O quadro clínico será igualmente patológico 
nomeadamente se outros sintomas psicológicos e somáticos se associam em 
torno do humor depressivo configurando uma síndroma dita depressiva.  

Raramente será patológico o sintoma humor depressivo isolado, podendo não 
só ocorrer reactivamente mas também constituir um traço de personalidade 
estável, constante desde a infância ou adolescência. Contrariamente ao que 
sucede na depressão clínica ou perturbação depressiva, a este humor 
depressivo isolado não se associam outros sinais e sintomas que 
conjuntamente constituem uma síndroma continuada durante um período 
determinado e de gravidade ligeira a muito grave. 

Desde há uma década que a melhor compreensão da patofisiologia das 
perturbações depressivas permite que as síndromas depressivas sejam 
encaradas como doenças biológicas multissistémicas, independentemente da 
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sua etiologia ou carácter psicótico, e psiquiátricas, porquanto a afecção dos 
conteúdos mentais é preponderante e conspícua por manifestações 
comportamentais.  

A perturbação depressiva pode ser secundária a doenças físicas, a outras 
doenças psiquiátricas, ao efeito iatrogénico de fármacos e a acontecimentos de 
vida, dificuldades adversas e outras fontes de stress (Tennant & Bebbington 
1978; Kendler et al 1995; Heim et al 1997; Kendler et al 1999; O'Keane 2000; 
Ormel et al 2001). 

Se lhes for dada a oportunidade, através da exploração activa, os doentes 
tipicamente descreverão a vivência depressiva como um estado para além da 
experiência normal e com uma qualidade de indizível sofrimento. Os doentes 
reportam estar diferentes, não se reconhecerem a si próprios e muitas vezes 
dizem nunca ter pensado que o sofrimento depressivo poderia assumir a 
magnitude que ressentem.  

E distinguem perfeitamente o estado de luto de uma perturbação depressiva, 
onde os sintomas cognitivos e somáticos são salientados. Frequentemente, um 
doente deprimido após ser tratado, e em remissão, torna-se extremamente 
perspicaz e sensível à presença de depressão em terceiros. 

Assim, quando utilizamos o nome depressão, referimo-nos em termos 
genéricos à entidade clínica e seus subtipos e não a um estado de humor 
negativo, triste ou depressivo, em consonância com as circunstâncias que o 
activaram, eventualmente intenso mas sempre transitório e sentido como 
adequado pelo próprio e por terceiros, enfim, não patológico.  

1.3. Classificação das perturbações depressivas 

Um principio crucial do modelo psicobiológico de Adolf Meyer – para além da 
indivisibilidade do corpo e da mente e a existência de uma combinação de 
aspectos psicológicos e biológicos em todos os casos de perturbações mentais 
– era o ênfase na clínica e nas virtualidades do método ideográfico do qual 
consta o entendimento do doente enquanto indivíduo, contrastando com o 
método nomotético, que aborda as diferenças entre grupos particulares de 
indivíduos (Rutter 1986). 

Ora, sendo o método ideográfico o núcleo da prática clínica psiquiátrica, é 
precisamente o método nomotético que permite o avanço do conhecimento de 
tipos particulares de perturbações mentais. 

Sem o recurso à classificação pouco se saberia acerca das causas e dos 
tratamentos adequados para os vários tipos de perturbações depressivas nem 
tão pouco seria possível abordar as relações específicas entre factores sociais, 
psicológicos e biológicos. O trabalho clínico e a formação são igualmente 
beneficiados pela existência de uma classificação (Kendell 1975). 
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Os modelos de classificação da patologia psiquiátrica podem ser de dois tipos. 
A classificação pode assentar ou em princípios de dimensionalidade, o que 
pressupõe continuidade, ou em entidades bem delimitadas prototípicas, as 
categorias. As classificações categóricas são por definição binárias, tipo tudo- 
-ou-nada, mas permitem a utilização de um contínuo na caracterização de um 
atributo (por exemplo, a gravidade ou a disfunção associada).  

As classificações dimensionais das perturbações mentais tiveram o ponto mais 
alto com Kretschmer e recentemente voltam a ser propostas e utilizadas 
nomeadamente aplicáveis à patologia dos CSP (Goldberg 1994; Tyrer 2001). 

As perturbações psiquiátricas são habitualmente organizadas, segundo a 
tradição médica clássica, em classificações categóricas que assumem o 
princípio segundo o qual as doenças e as perturbações, por exemplo 
depressivas, são entidades discretas bem delimitadas quanto aos padrões 
sintomáticos, à história natural e ao prognóstico.  

As classificações categóricas envolvem também um princípio hierárquico pelo 
qual quando são diagnosticáveis duas ou mais patologias, as mais graves têm a 
precedência. 

1.3.1. Evolução dos sistemas nosológicos  

A melancholia pontuava entre outras perturbações mentais que faziam parte 
das classificações médicas desde a Antiguidade e a adopção destas por Galeno 
perpetuou o termo até ao século XVIII (Berrios 1988). O médico escocês 
William Cullen cunhou o termo ‘neurose’ e deu à luz uma nova classificação de 
perturbações psiquiátricas em 1772 que continha um princípio etiológico 
segundo o qual as doenças mentais eram doenças do sistema nervoso (Knoff 
1970; Dubois 1985). 

Na psiquiatria francesa do início do século XIX, a categoria melancolia foi 
mantida por Pinel e mais tarde por Esquirol (Berrios 1988). O conceito de 
psicose, enquanto sinónimo de perturbação mental grave, foi entretanto 
cunhado em 1845 pelo psiquiatra austríaco von Feuchtersleben (Berrios & Beer 
1994; Beer 1995).  

A incorporação de um critério de observação longitudinal levou Falret a 
descrever em 1854 a folie circulaire (Sedler 1983; Haustgen 1995), quadro 
clínico muito coincidente com a descrição de psicose maníaco-depressiva 
realizada décadas mais tarde, no primeiro quarto do século XX, por Emil 
Kraepelin (Fox 2002). 

A psiquiatria moderna tentou abordagens nosológicas ora baseadas na 
etiologia, ora no padrão sintomático ora ainda no curso das perturbações 
depressivas. De todas estas abordagens ressaltou uma dicotomização (Kendell 
1970, 1976; Farmer & McGuffin 1989). 
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A oposição dos conceitos de neurose e psicose foi estendida à classificação das 
perturbações depressivas. A depressão psicótica caracterizava-se por ser 
grave e acompanhada por sintomas como delírios e alucinações e a depressão 
neurótica inicialmente era associada à presença de sintomas ligeiros, ditos 
neuróticos – como ansiedade, irritabilidade e fobias – e corresponderia a várias 
formas clínicas como episódios depressivos ligeiros, depressão atípica e 
distimia. Esta dicotomia acabou por não apresentar validade científica (Kendell 
& Gourlay 1970). Subsequentemente, a depressão neurótica passou a ser 
equacionada como etiologicamente resultante da presença de conflitos 
intrapsíquicos psicodinâmicos, sendo assimilada pela cultura clínica 
psicanalítica. 

Com base na etiologia, surgiram os conceitos de depressão endógena e 
reactiva ou exógena que foram muito criticados por não serem mutuamente 
exclusivos uma vez que a acção do meio no organismo é indisputável em 
qualquer das circunstâncias. Na depressão endógena os sintomas seriam 
causados por factores constitucionais e independentes do meio externo 
enquanto na depressão reactiva decorreria uma resposta a factores 
externos.  

A dicotomia endógeno-reactiva acabou por se confundir com a psicótica-
neurótica pois foram-lhe também imputados padrões sintomáticos: os sintomas 
neuróticos acima referidos seriam característicos da depressão reactiva e 
alguns sintomas biológicos – anorexia, perda de peso, obstipação, diminuição 
da libido, amenorreia e despertar precoce – seriam característicos da 
depressão endógena. O conceito de sintomas endógenos, biológicos, somáticos 
ou melancólicos revelou substancial validade clínica e predictiva na melhor 
resposta às intervenções terapêuticas biológicas, pelo que foi retido e é 
utilizado correntemente nas novas classificações (Kendell 1972). 

Para efeitos de investigação, foi introduzida a dicotomia depressão primária 
versus depressão secundária que acabou por não ser profícua pela ausência 
da verificação de diferenças no prognóstico, na resposta terapêutica e no 
padrão sintomático (Weissman et al 1977). 

Com base na semelhança do curso longitudinal, Kraepelin propugnou uma 
entidade unitária e recorrente que reunia mania e depressão sob a designação 
de psicose maníaco-depressiva (Paykel 1994). Na senda oposta à continuidade 
do conceito kraepeliniano, Leonhard em 1966 sugeriu a dicotomia unipolar- 
-bipolar (Perris 1975, 1992; Leonhard & Beckmann 1999) consistente com 
diferenças na hereditariedade e características de personalidade e diferentes 
implicações terapêuticas mas sem diferenças no padrão sintomático (Leonhard 
et al 1962; Leonhard 1963, 1968, 1987, 1988). A validade facial e de 
constructo da distinção entre perturbação bipolar e unipolar perpetuou esta 
clivagem nosológica até aos nossos dias. 

As definições ou critérios operacionais, originalmente propostos pelo filósofo 
Carl Hempel, referem-se à especificação de categorias diagnósticas em função 
de uma série de declarações precisas de inclusão e exclusão. Foi proposto por 
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Stengel em 1959 que as classificações de perturbações psiquiátricas passassem 
a integrar definições operacionais glossariadas e sem interferência ou 
implicações de teorias etiológicas (Fulford 2002).  

A primeira classificação construída com definição de critérios operacionais foi a 
de Feighner e colegas em 1972 (Feighner et al 1972) logo seguida da Research 
Diagnostic Criteria (RDC) de Spitzer e colegas, seis anos depois (Spitzer et al 
1978). A classificação DSM-III acabou por ser aquela que ficou para a 
posteridade como a que marcou esta mudança de paradigma (Pichot 1997), 
aquando da sua publicação em 1980 (APA 1980).  

Dois sistemas nosológicos universais, a International Classification of Diseases, 
10th version (ICD-10) (WHO 1992; WHO 1993) da World Health Organization 
(WHO) e a Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, 4 th edition 
(DSM-IV) (APA & Task Force on DSM-IV 2000) da American Psychiatric 
Association (APA) são correntemente utilizados na formação em saúde mental, 
na clínica e investigação psiquiátricas, incluindo para a definição de caso de 
depressão. Sendo duas classificações com bases conceptuais semelhantes, 
apresentam diferenças na definição de depressão. 

1.3.2. Definição de caso 

A depressão integra o grupo das Perturbações do Humor, ocorrendo tanto nas  
perturbações depressivas unipolares, como nas perturbações bipolares e do 
espectro bipolar (ver Figura 1). 

Figura 1 – Depressão nas Perturbações do Humor  

Episódio depressivo simples / depressão major 
Perturbação depressiva unipolar recorrente 
Distimia 
Outros episódios depressivos 

• Perturbação depressiva breve recorrente 
• Perturbação depressiva subsindromática ou minor 
• Perturbação ansiosa e depressiva mista 
• Perturbação de adaptação com humor depressivo 

 
Perturbação bipolar 
Ciclotimia 

 

Entre as perturbações depressivas mais comuns distinguimos o episódio 
depressivo, simples ou recorrente – neste último caso assumindo o diagnóstico 
de perturbação recorrente também designado por depressão unipolar ou 
depressão major –, a distimia ou perturbação depressiva persistente, e outras 
perturbações depressivas multiformes. Estas tomam várias designações, como 
subliminar ou minor, por não apresentarem características preenchendo 
critérios para caso de episódio depressivo major ou distimia quanto à duração, 
gravidade dos sintomas e incapacidades por eles geradas (ver Figura 1). 
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1.3.2.1. Depressão major 

O diagnóstico sindromático de episódio depressivo pela ICD-10 obriga a uma 
duração mínima de duas semanas e à presença de pelo menos dois sintomas 
nucleares e de mais dois sintomas acessórios perfazendo o total de quatro 
sintomas e não sendo o episódio atribuível ao uso de substâncias psicoactivas 
nem a qualquer perturbação mental orgânica. 

Figura 2 – Episódio depressivo, critérios adaptados da ICD-10 

Quando estão presentes, durante a maioria do tempo nas duas semanas anteriores, pelo menos 
2 dos 3 sintomas nucleares e 2 dos 7 sintomas acessórios, totalizando um mínimo de 4 
sintomas em 10, excluindo situações atribuíveis ao consumo de substâncias psicoactivas e 
presença de uma qualquer perturbação mental orgânica. 
  
Sintomas Nucleares 

1. Humor depressivo 
2. Diminuição marcada do interesse ou prazer  
3. Diminuição da energia ou aumento da fatigabilidade 

Sintomas Acessórios 
4. Perda de confiança ou de auto-estima 
5. Sentimentos de culpa inapropriada 
6. Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio 
7. Diminuição da capacidade de concentração  
8. Lentificação ou agitação psicomotora 
9. Insónia ou hipersómnia  
10. Ganho ou perda de apetite e peso (>5%) num mês 

 

Os três sintomas nucleares são o humor depressivo, a anedonia e a fadiga ou 
diminuição da vitalidade. Os sete sintomas acessórios incluem a perda de 
confiança ou de auto-estima, sentimentos não razoáveis de auto-censura e/ou 
culpa excessiva ou inapropriada, pensamentos e/ou comportamentos 
recorrentes de morte ou suicídio, queixas ou sinais de diminuição da 
capacidade de concentração ou de pensamento, como indecisão, hesitação, ou 
perdas de memória, alteração na actividade psicomotora, com lentificação ou 
agitação referidas ou observáveis, insónia ou hipersómnia e variação 
significativa com ganho ou perda de apetite e peso (>5% peso corporal) num 
mês (ver Figura 2).  

Já segundo a DSM-IV, os critérios de diagnóstico de depressão major requerem 
a experiência pelo indivíduo de cinco ou mais sintomas de uma lista de nove – 
e não quatro em dez como na ICD-10 – presentes durante quase todos os dias 
durante pelo menos duas semanas consecutivas. Exige-se que pelo menos um 
dos sintomas seja o humor depressivo ou a anedonia total ou parcial. Os outros 
três ou quatro sintomas poderão não estar presentes todos os dias mas serão 
igualmente persistentes e contam-se entre os sete seguintes: o ganho ou a 
perda de peso, a insónia ou hipersónia, a agitação ou lentificação psicomotora, 
a fadiga ou perda de energia, os sentimentos de desvalor ou de culpa excessiva 
ou inapropriada, a capacidade diminuída para pensar ou concentrar-se ou 
indecisão, e os pensamentos recorrentes de morte ou suicídio.  
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Ainda segundo a DSM-IV, os sintomas de depressão major devem causar um 
sofrimento clinicamente significativo ou incapacidades sociais, ocupacionais ou 
em outras áreas importantes do funcionamento. Adicionalmente, os sintomas 
não deverão ser provocados por efeito fisiológico directo de substâncias, e 
diferentemente da ICD-10, não poderão ser secundários a uma doença médica 
somática. 

A DSM-IV aparenta assim ser mais restritiva do que a ICD-10 na definição de 
caso de depressão major, quer pelo número de sintomas que exige quer pelas 
cláusulas de exclusão. 

Ambas as classificações prevêem a possibilidade de recorrência dos episódios 
sendo necessário um período de remissão mínimo de dois meses entre dois 
episódios independentes consecutivos para estabelecer o diagnóstico de 
perturbação depressiva recorrente que carece igualmente de exclusão de 
episódios maníacos e hipomaníacos. 

Duas síndromas podem caracterizar os episódios depressivos major: a 
síndroma somática e a síndroma atípica. 

A síndroma dita somática ou biológica, vital, melancólica, ou endógena, é um 
marcador de gravidade acrescida e envolve a existência de um conjunto de 
pelo menos quatro sintomas agregados (em oito). São esses sintomas a 
anedonia ou perda marcada do interesse ou prazer em actividades 
anteriormente sentidas como gratificantes, a ausência de reacção emocional a 
acontecimentos ou actividades normalmente geradoras de uma resposta 
emocional, a insónia terminal com despertar precoce de pelo menos duas horas 
antes da hora habitual, o agravamento matinal do humor depressivo com 
melhoria vespertina, a lentificação ou agitação psicomotora marcada e 
objectivável, a anorexia marcada, a perda de peso marcada (5% ou mais do 
peso corporal no mês anterior) e a perda marcada de líbido.  

As características atípicas da síndroma depressiva, que para alguns autores 
merecem a consideração de perturbação individualizada e denominação de 
depressão atípica (Lam & Stewart 1996; Quitkin 2002; Angst et al 2002b; 
Matza et al 2003; Posternak 2003; Benazzi 2003b), integram na ICD-10 a 
fadiga marcada secundária a sintomatologia ansiosa somática e insónia 
nocturna, com associação a fobias e sintomas neurovegetativos invertidos 
como sejam o agravamento do humor vespertino, hipersómnia durante o dia e 
hiperorexia. O humor pode apresentar uma tonalidade de irritabilidade. Na 
DSM-IV são exigidos dois sintomas entre quatro: hiperfagia, hipersómnia, 
inibição motora e sensibilidade à rejeição interpessoal. A atipia pode ocorrer 
igualmente no contexto de distimia e de patologia do espectro bipolar. 
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O comum stress, ocupacional e doméstico, correlaciona-se com a 
sintomatologia depressiva e com a depressão major13 (Phelan et al 1991). 

O episódio depressivo, ou depressão major, é o subtipo mais grave e o mais 
típico das perturbações depressivas ocorrendo também nas perturbações 
bipolares. Geralmente, quando em contexto clínico se faz referência ao termo 
‘depressão’, frequentemente nos reportamos ao quadro de depressão major. 

1.3.2.2. Distimia 

A distimia, e ainda segundo a ICD-10, caracteriza-se por cronicidade – 
persistência dos sintomas pelo menos durante dois anos – nenhum período de 
remissão superior a algumas semanas e pela presença de eventualmente 
menor número de sintomas, pelo menos três, mas de uma lista alargada de 
onze, durante a maior parte do tempo. Frequentemente, há uma menor 
gravidade sintomática que ainda assim condiciona incapacidades funcionais 
relevantes (ver Figura 3). 

Figura 3 – Sintomas de Distimia na ICD-10 e DSM-IV 

ICD-10 DSM-IV 
Sintomas Somáticos 

1. redução da energia ou actividade 1. fadiga ou pouca energia 
2. insónia 2. insónia ou hipersónia 
3. dificuldades de concentração 3. dificuldades de concentração ou em 

tomar decisões 
4. perda de interesse ou prazer na 

actividade sexual e outras 
actividades gratificantes 

– 

– 4. apetite diminuído ou aumentado 
  

Sintomas Psicológicos 
5. choro frequente 5. humor depressivo (obrigatório) 
6. perda de auto-confiança ou 

sentimentos de inadequação  
6. baixa auto-estima 

7. sentimentos de desamparo ou 
desespero 

7. sentimentos de falta de esperança 

8. percepção subjectiva de 
incapacidade para lidar com as 
responsabilidades e rotinas do 
quotidiano 

– 

9. pessimismo e ruminação em relação 
ao passado 

– 

10. isolamento social – 
11. menor comunicação com terceiros – 

 

Na DSM-IV é requerido que um dos três sintomas em sete seja o humor 
depressivo e que os outros dois sejam apetite diminuído ou aumentado, insónia 

                                                 
13 Talvez resida aqui a origem da designação de uso corrente “esgotamento”, de enorme popularidade, 

um termo leigo homónimo para depressão clínica. 
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ou hipersónia, fadiga ou pouca energia, baixa auto-estima, dificuldades de 
concentração ou em tomar decisões e sentimentos de falta de esperança (ver 
Figura 3). 

Na ICD-10 há uma tendência para a valorização de sintomas psicossociais na 
distimia – sete sintomas em onze – enquanto na DSM-IV os sintomas 
somáticos têm maior valor relativo (quatro sintomas em sete) (ver Figura 3).  

O diagnóstico de distimia apresenta-se mais restrito e grave na DSM-IV ao 
colocar maior enfoque na desvitalização e endogenicidade pelo que é esperável 
maior amplitude para a combinação de sintomas e frequência superior de 
diagnósticos de distimia pela ICD-10. 

A distimia pode ser diferente consoante a idade, e em particular nos mais 
velhos, onde os sintomas psicológicos se encontram atenuados mas os 
sintomas físicos e o compromisso funcional se apresentam mais salientes 
(Oxman et al 2000). 

Se os sintomas de depressão major são mais graves, as pessoas afectadas por 
distimia não apresentam menos incapacidades (Keller 1994) e são por vezes 
auto-agressivas e correm igual risco de produzir parassuicídios e suicídios 
(Klein et al 2000).  

A ocorrência em comorbilidade de distimia e depressão major é designada de 
depressão dupla (McCullough, Jr. et al 2000). 

1.3.2.3. Outras perturbações depressivas ou depressões subliminar 

Tanto na definição operacional de episódio depressivo major como na de 
distimia é aparente a arbitrariedade dos limites, definidos por consenso e não 
pela natureza (Pincus et al 1999), envolvendo o limiar de numero de sintomas 
– quatro ou cinco sintomas para a depressão major e três para a distimia – e o 
limiar mínimo de duração do episódio – duas semanas e dois anos. 

As outras perturbações depressivas que não cumprem estes limiares são 
consideradas em ambas as classificações com várias designações. 

Ambos os sistemas nosológicos prevêem a atribuição da designação de 
depressão não especificada, que se pode considerar uma categoria residual. 

São descritas outras perturbações depressivas: a ICD-10 prevê a perturbação 
depressiva breve recorrente, a perturbação mista de ansiedade e depressão e 
oferece a possibilidade aos investigadores de definirem síndromas depressivas 
particulares; e a DSM sugere critérios para investigação para depressão minor 
e perturbação mista de ansiedade e depressão. Ambas as classificações 
salientam o diagnóstico de perturbação de ajustamento com sintomas 
depressivos, e a DSM a categoria de luto, em categoria genérica diferente das 
perturbações do humor. 
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A perturbação depressiva breve recorrente implica, em ambas as 
classificações, a ocorrência pelo menos uma vez por mês, durante o período de 
um ano, de episódios semelhantes à depressão major mas com duração 
inferior a duas semanas e não relacionados com o período menstrual. 
Depressão combinada é a designação dada à comorbilidade vital entre 
depressão breve recorrente e depressão major (Pezawas et al 2003). 

As características distintivas de depressão minor, categoria mal definida mas 
com critérios operacionais em investigação na DSM-IV, e admissível na ICD-10 
sob o rótulo de Outras Perturbações do Humor, incluem a presença de pelo 
menos dois sintomas, um dos quais será o humor depressivo ou a anedonia e 
duração também de duas semanas; pode ser designada por depressão 
subsindromática (Feldman et al 1998b). Os doentes com depressão minor 
poderão apresentar menos sintomas vegetativos e mais sintomas subjectivos 
(Banazak 2000). 

A perturbação mista de depressão e ansiedade é igualmente uma 
categoria em estudo na DSM-IV, que já integra a ICD-10, e que tenta 
reconhecer a ocorrência simultânea, e não preponderante, de cognições 
ansiosas, representativas de ameaça, e cognições depressivas, representativas 
de perda, que surgem na sequência de acontecimentos de vida 
significativamente negativos. A depressão é secundária à ansiedade e os 
doentes com esta patologia encontrar-se-iam com maior prevalência em 
contextos de medicina geral (APA & Task Force on DSM-IV 2000). 

As perturbações de adaptação, ou de ajustamento, com sintomatologia 
depressiva, são consideradas na ICD-10 numa categoria específica das 
classificações externa às perturbações do humor – Perturbações Neuróticas, 
relacionadas com o Stress e Somatoformes.  

As perturbações de ajustamento surgiram nas classificações ICD e DSM como 
tentativa de resposta à confusão gerada pelos conceitos de depressão 
endógena e reactiva. As perturbações de ajustamento são constituídas por 
sintomas-resposta face a acontecimentos de vida ou crises de vida causais de 
carácter stressante – com significado de perda ou ameaça – e evolução 
subaguda. A presunção de que a perturbação não surgiria na ausência do 
stress e que cessará com a interrupção do mesmo é fundamental para o 
diagnóstico. 

Estas perturbações fazem fronteira com as reacções emocionais adaptativas 
normais; o elemento distintivo será a gravidade dos sintomas e o compromisso 
funcional que geram. Por outro lado, a sobreposição com outras perturbações é 
resolvida pelo princípio hierárquico: se há critérios para o diagnóstico de 
ansiedade ou depressão então estes terão a precedência. 

Adiante, pela sua relevância nos CSP, voltaremos a debruçar-nos sobre as 
perturbações depressivas subliminar (ver item 3.4.4. A gravidade da depressão 
e os episódios subliminar, pág. 88). 
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1.3.2.4. Depressão unipolar e bipolar 

Apesar da referência à ocorrência de episódios isolados de elacção do humor no 
ciclo vital, as perturbações do espectro bipolar caracterizam-se por um curso 
recorrente ou crónico, persistente (Pfohl et al 1982). Os episódios afectivos, 
tipicamente, alternam entre a modalidade depressiva e a maniforme, ou 
poderão ser mistos. A intensidade dos sintomas, o ritmo e frequência dos 
episódios, a delimitação entre as modalidades depressiva e maniforme – bem 
delimitada ou interpenetrante ou mista – determina a existência de múltiplos 
fenótipos. 

As perturbações bipolares propriamente ditas, psicose maníaco-depressiva na 
clássica designação de Emil Kraepelin (Fox 2002), caracterizam-se pela 
recorrência e remissão de períodos sustentados no tempo de patologia 
depressiva alternando com quadros clínicos de elacção do humor, hipomania e 
mania.  

Um episódio de elacção atenuada do humor, ou hipomania, segundo a ICD-10 
e a DSM-IV, caracteriza-se por uma duração de pelo menos quatro dias de 
humor eufórico ou irritável em associação com hiperactividade, discurso 
acelerado, agitação psicomotora, omnipotência, eventuais sintomas psicóticos, 
aumento do apetite e da libido e insónia, entre outros. Na DSM-IV os sintomas 
são mais graves, com referência à fuga de ideias e à distractibilidade. Já um 
episódio de mania, mais grave, envolve maior compromisso funcional e uma 
duração de sete dias em ambas as classificações. Quanto aos sintomas, serão 
os mesmos na DSM-IV mas mais graves na ICD-10, traduzindo maior 
desorganização psicomotora. A ciclotimia é uma perturbação crónica com 
sintomas distimicos em alternância com sintomas atenuados de elacção ou 
irritabilidade. 

Apesar das perturbações bipolares integrarem as síndromas depressivas, a 
gestão terapêutica destas patologias é substancialmente diferente da das 
perturbações unipolares recorrentes, mesmo quando as fases depressivas 
estão bem delimitadas.  

Quanto ao diagnóstico, os casos mais típicos e graves – perturbação bipolar 
tipo I – não levantam dificuldades pois é exigível pelo menos a ocorrência de 
um episódio maníaco no ciclo vital e este constitui uma experiência 
biograficamente inesquecível. Mas a apresentação depressiva mais frequente e 
a não valorização de traços temperamentais ciclotímicos ou hipertímicos e de 
períodos de sintomatologia hipomaníaca não disruptiva do funcionamento do 
indivíduo, mascara e obstaculiza o diagnóstico da patologia dita do espectro 
bipolar. As perturbações bipolares do tipo II incluem ou um quadro de aparente 
depressão unipolar recorrente a que se associa pelo menos um episódio vital 
de hipomania, ou ciclotimia. As perturbações bipolares do tipo III, ou pseudo- 
-unipolares, envolvem mais uma vez a recorrência unipolar, na ausência de 
hipomania espontânea mas presença de hipertimia temperamental ou história 
familiar de bipolaridade. 
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As perturbações do espectro bipolar não são frequentemente reconhecidas no 
primeiro episódio – cerca de 10 a 12.5% dos episódios são inicialmente 
diagnosticados como depressão unipolar – mediando habitualmente vários 
anos, cerca de uma década, desde o início da perturbação até à realização do 
diagnóstico e inicio de terapêutica adequada (Angst et al 1978; Akiskal et al 
1995; Hirschfeld et al 2003).  

Por outro lado, alguns autores disputam a visão dicotómica unipolar-bipolar, e 
retomando o conceito maníaco-depressivo, sugerem um espectro afectivo 
unitário ao longo do ciclo vital (Cassano et al 2004).  

Mas nesse processo diagnóstico longitudinal, vital, em primeiro lugar são 
reconhecidos, ou não, os episódios depressivos, a depressão simples. Depois, 
havendo ausência de resposta ou resposta parcial à terapêutica antidepressiva, 
ou ainda quando são recolhidos novos dados anamnésticos significativos, ou a 
relação terapêutica se prolonga de modo a que características temperamentais 
mais subtis fiquem expostas, então poderá ser feito o diagnóstico de 
bipolaridade. 

O primeiro passo para o diagnóstico e efectivo tratamento de muitas 
perturbações do humor é o reconhecimento e diagnóstico de um episódio de 
depressão, seja ele unipolar ou bipolar, isolado, recorrente ou crónico. 

1.4. Constructo do diagnóstico de depressão: validade e 
utilidade 

As classificações posteriores à DSM-III, inclusive, e ao início do uso de critérios 
operacionais, geraram extensa investigação permitindo documentar uma 
concordância no diagnóstico inter-avaliadores nunca antes obtida com sistemas 
nosológicos precedentes. A fiabilidade ou consistência interna das definições 
que atrás apresentámos é por isso adequada e com vantagens decorrentes a 
vários níveis.  

Na área da psiquiatria e saúde mental, e da medicina em geral, a 
homogeneidade da definição de caso – de depressão major, esquizofrenia, 
parafilia, etc. – permitiu um avanço científico ímpar nas duas últimas décadas, 
a simplificação de uma multiplicidade de definições e conceitos impeditivos da 
melhor comunicação entre pares, e uma base pedagógica estável para a 
formação em psicopatologia descritiva. 

Mas as classificações por critérios operacionais caracterizam-se também pela 
adopção de um princípio descritivo, de estrita neutralidade quanto à inferência 
de modelos causais. A etiopatogenia do quadro clínico, pilar indispensável para 
a sua compreensão, descrição e classificação, foi excluída em larga escala 
destas nosologias.  

Mas, e indubitavelmente, a forma como é conceptualizada a depressão afecta o 
processo de diagnóstico (Bebbington 1978). 
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E de facto, os vários modelos de conceptualização da mente e da doença 
mental – social, psicanalítico, existencialista, cognitivo, comportamental, e 
biológico – não só estabeleciam débeis pontes entre si como competiam por 
uma dominância explicativa exclusivista determinando diferentes diagnósticos, 
ou inclusive, a ausência de diagnóstico (Luhrmann 2001).  

Por outro lado, resultou da adopção das novas classificações um maior foco da 
investigação em categorias artificialmente balizadas por limiares atingidos por 
consenso – número de sintomas ou duração de episódios. Críticas acérrimas 
têm sido feitas por a investigação se ter desviado da realidade dimensional dos 
fenómenos psicopatológicos (Praag 1993).  

De tudo isto resulta que a validade do diagnóstico psiquiátrico – enquanto 
entidade discreta – seja controversa e que as nosologias modernas baseadas 
em síndromas, como a DSM-IV e a ICD-10, sejam criticadas por défice de 
validade e disputável utilidade nos vários contextos de prestação de cuidados 
de saúde mental (deGruy, III & Pincus 1996). 

Todavia, em relação aos modelos dimensionais, as descrições prototípicas são 
claramente vantajosas pois mantêm uma utilidade apreciável na prática clínica 
(Kendell 1975; Kendell & Jablensky 2003). Durante o processo clínico avaliativo 
e decisório é útil poder definir quem tem necessidade e quem não tem, quem 
vai receber uma determinada intervenção e quem não vai, e poder sintetizar a 
um colega a situação com um rótulo afirmativo ou infirmativo. A dicotomização 
categórica é prática e de fácil aplicabilidade. 

Na década de 70, Kendell (1975) propôs seis requisitos validantes de um 
diagnóstico num modelo nosológico categórico: 1) a presença de 
descontinuidade entre categorias adjacentes, também descrita como zona de 
rarefacção; 2) a descontinuidade entre a categoria e o estado normal; 3) a boa 
concordância ou fiabilidade entre diferentes avaliadores e sistemas de 
avaliação; 4) a boa consistência temporal; 5) o diferente substrato genético; e 
6) a resposta a diferentes tratamentos.  

Ainda antes, em 1970, Robins e Guze (1970) estabeleceram que a validação de 
um diagnóstico psiquiátrico integraria três componentes: 1) a descrição clínica; 
2) os estudos familiares; e 3) os testes laboratoriais.  

Revemos de seguida argumentos favoráveis ao diagnóstico categórico de 
depressão bem como à sua definição de constructo. 

1.4.1. Estudos familiares 

Têm sido frequentes os esforços de validação que ressaltam a capacidade 
predictiva da patologia depressiva, e subtipos, e convergência ou divergência 
das perturbações depressivas, relativamente a familiares ou outros parâmetros 
e condições, recorrendo à análise estatística.  
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Os estudos de validação familiares e epidemiológicos parecem revelar 
convergência com um constructo sindromático e dimensional de depressão 
major (Nathan & Langenbucher 1999). 

No estudo Collaborative Program on the Psychobiology of Depression, do 
National Institute of Mental Health (NIMH), num primeiro tempo foi colhida 
informação em 2226 familiares em primeiro grau de 612 doentes deprimidos e 
em 1629 familiares seis anos depois. Quanto à estabilidade dos diagnósticos 
nos familiares, entre aqueles que apresentavam depressão major na avaliação 
inicial, com ou sem remissão, em 74% não houve mudança no diagnóstico vital 
ao fim dos seis anos. Reforçando a ideia de dimensão com gradiente 
quantitativo, 48% dos doentes com três ou menos sintomas no início e sem 
tratamento mantiveram-se estáveis, bem como 96% dos doentes com oito 
sintomas e em tratamento (Rice et al 1992).  

A análise da estrutura latente de sintomas apurados em questionário de auto- 
-avaliação e de perfis de personalidade de mais de 500 doentes consecutivos 
com o diagnóstico de depressão major, mostrou que o subtipo endógeno era 
categórico e discreto, e que os restantes subtipos de depressão major eram 
descritos de melhor forma por um modelo explicativo dimensional e contínuo 
(Haslam & Beck 1994). 

A exploração de elos entre duas fontes anamnésticas de diagnóstico prévio de 
depressão major – a história familiar e pessoal – e três variáveis validantes 
independentes, permitiu concluir que a história familiar de depressão major é 
predictiva de neuroticismo e de recorrência de episódios futuros no indivíduo 
bem como de agregação familiar do diagnóstico – incidência futura de 
depressão em familiares – quando se controla a presença ou ausência de 
antecedentes pessoais de depressão major (Kendler & Roy 1995).  

Por outro lado, a aplicação de técnicas de análise de classes latentes a 14 
sintomas depressivos utilizáveis para o diagnóstico de depressão major 
segundo a DSM-III-R, reportados no espaço de um ano por 1029 pares de 
gémeos femininos, permitiu a Kendler e colegas (1996) identificarem três 
síndromas distintas e clinicamente significativas: a depressão típica moderada, 
a depressão típica grave e a depressão atípica14. 

Kendler e colegas (1998) consideram também que os resultados sugerem que 
a depressão major definida pela DSM-IV é uma convenção diagnóstica 
sobreposta num continuum de sintomatologia depressiva de gravidade e 
duração variável caracterizada igualmente por heterogeneidade etiológica. 

                                                 
14 Segundo os autores (Kendler et al 1996), a depressão típica moderada corresponderia a um 

episódio depressivo major típico, enquanto a depressão típica grave se caracterizaria por 

comorbilidade com ansiedade livre e ataques de pânico, maior duração do episódio, compromisso 

funcional e comportamento adequado de procura de ajuda. A depressão atípica distinguia-se da 

típica por se caracterizar por hipersómnia, hiperorexia e tendência à obesidade, com duração 

relativamente breve de episódios recorrentes e frequentes. 
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Com o objectivo de estabelecer uma definição dimensional15 do fenótipo da 
depressão, num estudo envolvendo 1034 indivíduos familiares e história de 
dois episódios depressivos, foram derivadas quatro dimensões de sintomas 
subsequentemente confirmadas fazendo uso de material independente: 1) 
alterações do humor e lentificação psicomotora; 2) ansiedade; 3) agitação 
psicomotora, culpa, e suicidalidade; e 4) hiperorexia e hipersómnia. As 
correlações significativas entre familiares em três das quatro dimensões – onde 
se exceptua o factor ansiedade – sugerem etiologia com substancial 
componente genético (Korszun et al 2004).  

Enquanto a depressão major é considerada o protótipo do conceito de 
depressão, alguns autores consideram que peca de sobre-inclusividade ao 
integrar as formas mais ligeiras (Snaith 1987; Casey et al 2001). Outros 
autores consideram que o conceito geral de depressão não se encontra bem 
representado por esta categoria por restrição excessiva ao nível das definições 
operacionais de depressão major (Philipp et al 1992).  

De facto, Philipp e colegas (1992) consideram que a continuidade dimensional 
sintomática adstrita ao conceito de depressão apenas é adequadamente 
capturada quando se complementa a definição de depressão major com a de 
depressão minor – com critério de tempo inferior e superior a duas semanas e 
com menos e mais do que quatro ou cinco sintomas depressivos. 

Em doentes com depressão minor ou com sintomas depressivos 
subsindromáticos é mais frequente a existência de antecedentes de história 
familiar psiquiátrica do que em indivíduos não deprimidos (Kessler et al 1997) 
e antecedentes psiquiátricos comparáveis aos dos doentes com critérios para 
diagnóstico psiquiátrico corrente (Roy-Byrne et al 1994). 

A manutenção das perturbações de ajustamento tanto na ICD-10 como na 
DSM-IV é compreensível pela utilidade do conceito clínico. Todavia, a validade 
da categoria é negada por alguns autores (Greenberg et al 1995; Jones et al 
1999) e é certo que não tem sido muito explorada na investigação (Casey et al 
2001).  

Nas perturbações de ajustamento, porque é esperável a remissão da 
sintomatologia após cessação do agente de stress, não se considera oportuna a 
prescrição imediata de intervenções pelo que é defendido por Casey e colegas 
(2001) que a grande valia do diagnóstico de perturbação adaptativa é 
precisamente o de identificar situações de sofrimento transitórias que não 
carecem de tratamento mas Jones e colegas (1999) defendem precisamente o 
contrário, que as perturbações de ajustamento beneficiam de tratamento tanto 
quanto as perturbações depressivas do humor. Quase 4/5 dos adultos com 
perturbação de ajustamento internados numa unidade de crise, não 
apresentavam qualquer problema cinco anos depois (Andreasen & Hoenk 
1982), a maioria dos sintomas resolvem rapidamente (Snyder et al 1990; 
                                                 
15 Presume-se que há vantagens da abordagem dimensional sobre a categórica na definição do 

fenótipo depressivo, e como tal, na identificação de genes susceptíveis. 
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Despland et al 1995) e menos de 20% evoluem para um curso crónico 
(Bronisch 1991; Greenberg et al 1995).  

Alguns autores considerariam mesmo vantajosa a retirada desta categoria de 
perturbação de adaptação das classificações ao defenderem a maior adequação 
do conceito de depressão minor ao qual poderia ser associado um especificador 
de stress (Pincus et al 1999). 

1.4.2. Cronicidade: persistência e ciclo remissão-recorrência 

Em 431 doentes com depressão major, 12% mantinham critérios de 
diagnóstico, sem remissão, ao fim de cinco anos no estudo longitudinal 
Collaborative Depression Study do NIMH. Os resultados sugeriam que quanto 
mais tempo o doente estivesse com sintomatologia activa menores seriam as 
probabilidades de alcançar a remissão (Keller et al 1992). Apurou-se 
igualmente que estes 431 doentes haviam estado sintomáticos mais de metade 
do tempo ao longo de 12 anos, embora pudessem preencher os critérios de 
diagnóstico de outro subtipo depressivo ou corresponderem a quadros 
subliminar (Judd et al 1998).  

No Netherlands Mental Health Survey & Incidence Study, cerca de 20% dos 
doentes com depressão major mantinham-se sintomáticos após dois anos de 
seguimento (Spijker et al 2002). 

No estudo transcultural longitudinal a 10 anos da WHO, Collaborative Study on 
the Assessment of Depressive Disorders, dos 439 doentes que completaram a 
avaliação, 21% não entraram em remissão completa e 10% tiveram um 
episódio com duração igual ou superior a dois anos durante o período de 
follow-up (Thornicroft & Sartorius 1993).  

A distimia é por definição uma perturbação depressiva persistente durante dois 
ou mais anos (WHO 1992). Num estudo, mais de 45% das distimias persistiam 
ao fim de cinco anos e cerca de metade das que remitiram durante o período 
observacional recorreram nesses cinco anos, ou seja 23% (Klein et al 2000). 

Numa coorte de 277 idosos em observação durante um período de seis anos, 
no Amsterdam Longitudinal Aging Study, os sintomas foram transitórios em 
14% dos doentes, flutuantes em 44% e persistentemente crónicos em 32% 
(Beekman et al 2002).  

Vários autores defendem que a depressão deve ser conceptualizada e gerida 
como uma patologia crónica dado que na sua história natural se verifica a 
repetição de múltiplos ciclos de remissão e recorrência (Paykel 1994; Andrews 
2001). De facto, também a remissão espontânea dos episódios depressivos na 
comunidade é frequente e num estudo apenas 5% das pessoas não entravam 
em remissão ao fim de um ano (McLeod et al 1992; Kendler et al 1997).  

No censo de saúde mental australiano, das pessoas que apresentavam 
episódios depressivos no ano prévio, menos de metade tinham tido sintomas 
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que preenchiam os critérios de depressão major no mês a que se reportava a 
entrevista o que comprova o potencial de remissão da perturbação depressiva 
(Andrews et al 2000b; Andrews et al 2001). Mas tal como a remissão, também 
a recorrência é frequente na depressão e 44% dos doentes deprimidos nesse 
censo australiano referiram um episódio depressivo nos 12 meses anteriores e 
39% preenchiam os critérios ICD-10 para uma remissão completa entre os dois 
episódios, ou seja, cumpriam critérios de perturbação depressiva recorrente 
(Andrews et al 2001).  

No National Collaborative Study (NCS), cerca de 75% das pessoas com idades 
compreendidas entre os 15 e os 54 anos, que alguma vez tinham preenchido 
os critérios para depressão, tinham tido mais de um episódio – na realidade, 
uma média de 11 episódios prévios, cada um com uma duração oscilando entre 
duas a 69 semanas (Kessler et al 1997). 

1.4.3. Instabilidade temporal entre subcategorias 

Keller e Lavori (1984) levantam uma questão pertinente: a depressão major, a 
distimia e a depressão dupla são entidades clínicas distintas ou fases diferentes 
da mesma entidade clínica? Há estabilidade dos diagnósticos correntes e zonas 
de rarefacção com boa delimitação ou pelo contrário continuidade e 
interpenetração entre si?  

Há cerca de 30 anos atrás, com base na observação de escassos 33 casos, 
Paykel e colegas (1976) consideravam haver estabilidade temporal nos padrões 
sintomáticos da depressão. 

A fiabilidade temporal do diagnóstico de depressão major segundo critérios 
RDC por meio da entrevista semi-estruturada Schedule for Affective Disorders 
& Schizophrenia-Lifetime Version (SADS-L) não parece ser elevada se 
atendermos a um estudo de teste-reteste após 18 meses de Bromet e colegas 
(1986) em 391 mulheres. 

No já aludido estudo longitudinal Collaborative Depression Study do NIMH, a 
gravidade dos sintomas depressivos de 431 doentes inicialmente identificados 
com o diagnóstico de depressão major unipolar foi avaliada todas as semanas 
durante um período de 12 anos (Judd et al 1998). Em 59% das semanas os 
doentes apresentaram sintomas de intensidade e presença variável, mas mais 
semanas com sintomas mais graves quando o diagnóstico inicial era de 
perturbação depressiva recorrente e/ou depressão dupla, e sintomas menos 
frequentes e menos graves quando o diagnóstico inicial correspondia a um 
primeiro episódio depressivo major. Durante todo o período de 12 anos, o 
somatório dos sintomas ligeiros – correspondendo a distimia ou depressão 
minor (27%) e sintomas subsindromáticos ou isolados (17%) – foi três vezes 
mais frequente que o conjunto dos sintomas mais graves resultando em 
diagnóstico de depressão major (15%) (Judd et al 1998). 

Os autores deste estudo, entre os quais Judd, Akiskal e Keller (1998), na senda 
de outros como Winokur (1997), Angst e Merikangas (1997) e Kendler e 
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Gardner (1998) defendem o constructo de depressão enquanto doença 
homogénea mas clínicamente polimorfa e etiologicamente heterogénea, 
crónica, onde o curso sintomático é dinâmico e mutável, com alternância ao 
longo do tempo, e nos mesmos doentes, entre sintomas e síndromas de 
gravidade e duração variáveis e entre diferentes formas fenotípicas de 
expressão da doença – depressão major, distimia e depressão minor ou 
sintomas subsindromáticos – verificando-se um continuum ou um espectro de 
actividade mórbida da depressão no longo curso, reforçando a hipótese de 
entidade clínica unitária (Judd et al 1998). 

A validade do contemporâneo sistema de diagnóstico da depressão também foi 
aferida pela avaliação da estabilidade e significado prognóstico dos diagnósticos 
de cada um dos subtipos de depressão – depressão major, distimia, depressão 
recorrente breve e depressão minor – por Angst e colegas (2000) no Zurich 
Cohort Study, um estudo prospectivo comunitário envolvendo cinco entrevistas 
ao longo de 15 anos. Mais de metade (51%) dos doentes com depressão major 
e 44% dos doentes com depressão recorrente breve vieram a desenvolver 
outros subtipos depressivos e mesmo quando o diagnóstico se mantinha 
estável, frequentemente outro subtipo se desenvolvia em comorbilidade. A 
gravidade era superior na distimia e quando se verificava a combinação de 
vários subtipos depressivos num mesmo indivíduo (Angst et al 2000).  

O seguimento de 15 anos do Zurich Cohort Study veio confirmar e reforçar os 
argumentos favoráveis a que a depressão seja mais correctamente 
conceptualizável enquanto um espectro de perturbações do que um conjunto 
de subtipos discretos (Angst et al 2000). 

A análise secundária de dados do NCS revela continuidade entre depressão 
minor e depressão major pois desde a forma menos grave de depressão minor 
até à forma mais grave de depressão major há um aumento progressivo do 
número e da duração dos episódios, das incapacidades, da comorbilidade e da 
história familiar psiquiátrica (Kessler et al 1997). 

Num outro estudo, doentes com sintomas depressivos subsindromáticos 
apresentavam antecedentes psiquiátricos comparáveis aos dos doentes com 
critérios para diagnóstico psiquiátrico corrente (Roy-Byrne et al 1994).  

Doentes com distimia, ao longo de um período de cinco anos, passam 70% do 
tempo com um qualquer tipo de perturbação depressiva (Klein et al 2000). Em 
mais de 75% das pessoas com distimia há comorbilidade vital com depressão 
major (Weissman et al 1988; Klein et al 2000), para além de ansiedade e 
abuso de substâncias.  

O prognóstico de depressão minor é sofrível. No prazo de dois anos 25% dos 
doentes desenvolvem depressão major (Wells et al 1992). As depressões 
subliminar, como a depressão minor ou a depressão breve recorrente são um 
factor de risco substancial para depressão major (Roy-Byrne et al 1994; 
Kessler et al 1997) sendo que num estudo multicêntrico norte-americano, com 
uma coorte de 9900 adultos, o risco relativo (RR) para desenvolver um 
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primeiro episódio de depressão major ao fim de um ano era de 4.4 vezes maior 
para pessoas com sintomas depressivos subsindromáticos e 5.5 vezes para 
pessoas afectadas por distimia (Horwath et al 1992). 

1.4.4. Comorbilidade com ansiedade 

A comorbilidade das perturbações depressivas com as perturbações e sintomas 
de ansiedade, a que adiante voltaremos (ver item 2.4.3. Comorbilidade 
psiquiátrica, pág. 60 e item 3.4.2.As relações entre ansiedade e depressão, 
pág. 84), é extensa e complexa, desafiando a noção que temos vindo a 
cimentar e que encara o conjunto das perturbações depressivas enquanto uma 
entidade categórica discreta. 

Efectivamente, as perturbações de ansiedade e de depressão partilham 
sintomas, etiologias, características clínicas, curso clínico, e tratamentos 
comuns e por isso vários autores consideram a ausência de descontinuidades, 
ou de zonas de rarefacção, entre ansiedade e depressão (Goldberg 1994; Tyrer 
2001; Shorter & Tyrer 2003). 

Em doentes com diagnóstico vital de perturbação depressiva há comorbilidade 
ansiosa em 47% no censo Epidemiological Catchment Area (ECA) (Regier et al 
1998b) e em 58% no NCS (Kessler et al 1996). 

As perturbações de ansiedade são mais frequentes do que as depressivas na 
população em geral e aparentemente nos CSP (Alloy et al 1990), mas não 
deverá haver nenhum subtipo ansioso isolado que seja mais prevalecente do 
que a depressão. Apesar da ansiedade pura sem depressão ser igualmente 
mais comum do que a depressão pura sem ansiedade, nos CSP a comorbilidade 
angodepressiva é mais prevalecente do que as formas puras (Stein et al 1995; 
Sartorius et al 1996; Goldberg 1999).  

Se considerarmos o princípio hierárquico em caso de comorbilidade, então o 
conjunto de perturbações depressivas sem ansiedade e com ansiedade 
comórbida é muito superior às perturbações ansiosas isoladas, sem depressão. 

Face a este problema da extensa comorbilidade, alguns autores consideram a 
existência de uma dimensão única subjacente, um espectro de perturbações 
angodepressivas (Goldberg & Huxley 1992; Goldberg 1994; Mineka et al 1998) 
mas efectivamente dispomos de argumentos fenomenológicos, clínicos e 
psicobiológicos favoráveis a diferentes níveis de continuidade e descontinuidade 
entre depressão e ansiedade. 

Geralmente, a ansiedade surge primeiro – é sequencialmente primária – 
desenvolvendo-se de seguida o quadro depressivo (Alloy et al 1990). Os 
mecanismos causais subjacentes a esta ordem das coisas são usualmente 
explicados a três níveis teóricos: neurotransmissão e conectividade, etologia 
em mamíferos superiores, e psicologia cognitiva.  
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Em termos biológicos, a ansiedade é mediada por disfunção nos sistemas do 
ácido gama-aminobutírico (GABA) que secundariamente poderão afectar os 
sistemas monoaminérgicos serotoninérgico, noradrenérgico e dopaminérgico 
desencadeando depressão (Roy-Byrne & Katon 1997). A observação etológica 
das reacções à separação maternal das crias de primatas regista primeiro 
alterações comportamentais de ‘protesto’, compatíveis com ansiedade, e depois 
de ‘desespero’ ou depressão (Bowlby 1980). A teoria cognitiva propugna que 
para haver depressão, deverá estar instalada a cognição depressogénica de 
desesperança desenvolvida na sequência da mais precoce e prévia cognição de 
desamparo face ao stress ansiogénico (Beck et al 1987). 

De qualquer modo, é indiscutível que os outcomes dos doentes com depressão 
e ansiedade comórbida são mais graves do que os dos doentes com 
perturbações depressivas puras (Clayton et al 1991; Coryell et al 1992; 
Emmanuel et al 1998; Kessler et al 2002). 

No modelo tripartido de Clark & Watson (1991), os sintomas ansiosos e 
depressivos são agregados em três subtipos: sintomas não específicos de 
sofrimento geral; manifestações de tensão somática e excitabilidade 
marcadoras de ansiedade; e sintomas de anedonia específicos de depressão 
(ver Figura 4). 

Figura 4 – Sintomas específicos e mistos de ansiedade e depressão 

 

 

Este modelo foi validado pelos seus autores em amostras de doentes, adultos e 
estudantes, e por outros investigadores (Watson et al 1995a, 1995b). O 
modelo tripartido mostrou recorrentemente ter capacidade para caracterizar os 
componentes comuns e específicos das perturbações ansiosas e depressivas 
(Nathan & Langenbucher 1999). 
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Também o modelo cognitivo de depressão e ansiedade de Beck (Beck & Steer 
1987; Beck et al 1987) permitiu a extracção de três factores em amostras de 
doentes do ambulatório e de estudantes: 1) um factor de afecto negativo geral 
e indistinto; 2) outro factor de sintomas cognitivos e motivacionais específicos 
de depressão; 3) e ainda outro factor constituído por sintomas fisiológicos 
exclusivos de ansiedade (Clark et al 1994b). Os sintomas distintivos de 
depressão são a anedonia, as ideias de insucesso pessoal e de perda, e o 
humor depressivo, enquanto a ansiedade é caracterizada por sintomas de 
activação autonómica, ideias relacionadas de ameaça, tensão e angústia (Clark 
et al 1994a) (ver Figura 4).  

A depressão major e a perturbação de pânico diferenciam-se melhor pelos seus 
sintomas do que a distimia e a perturbação de ansiedade generalizada, que 
podem ocorrer simultaneamente em 65.2% dos casos onde um dos dois 
diagnósticos tenha sido identificado (Pini et al 1997). 

Ao contrário da ansiedade, a depressão não é aliviada pelo efeito de ansiolíticos 
BZD mas os antidepressivos são eficazes em ambas as situações, depressão e 
ansiedade (Stahl 2000). 

1.4.5. Resposta à terapêutica 

Sem que desejemos debruçar-nos demasiado sobre o tratamento da 
depressão, não é possível deixar de abordar a importância da resposta à 
terapêutica enquanto critério de validade predictiva de uma categoria 
diagnóstica (Kendell 1975). 

Os tratamentos antidepressivos mais utilizados são de dois tipos principais: 
psicofarmacológico e psicoterapêutico. Os medicamentos antidepressivos e 
várias formas de psicoterapia – cognitivo-comportamental (CBT) e interpessoal 
(IPT), entre outras – são considerados tratamentos de primeira linha (APA 
2000; Casacalenda et al 2002). O tratamento da depressão visa a redução dos 
sintomas, a melhoria funcional e a prevenção de recorrências. Verifica-se 
eficácia terapêutica em cada uma destas dimensões.  

Numa meta-análise de 315 RCT's para avaliar a efectividade de psicofármacos 
antidepressivos em idosos, adultos e adolescentes, realizados entre 1980 e 
1998, em doentes com depressão major, distimia ou depressão com ansiedade 
ou depressão 'requerendo tratamento', em contextos especializados e de CSP, 
os novos fármacos eram todos sobreponíveis e foram bastantes mais efectivos 
que o placebo e semelhantes aos tricíclicos em todos os tipos de perturbação 
depressiva, mas mais bem tolerados e com melhor aderência que os tricíclicos 
(ADT) (Williams, Jr. et al 2000b).  

Um estudo naturalista – o que implica que os achados têm validade externa e 
são generalizáveis à prática clínica diária – comparou em doentes deprimidos 
extraídos de uma amostra representativa da população geral os tratamentos 
medicamentosos administrados por psiquiatras e outros médicos com os 
tratamentos não medicamentosos aplicados por psiquiatras e psicólogos 
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clínicos e a ausência de tratamentos. Os doentes que faziam tratamento com 
antidepressivos tendiam a melhorar e os doentes que não tomavam fármacos 
tendiam a deteriorar-se no primeiro ano. Mas sete anos depois, não havia 
diferenças entre doentes tratados e não tratados (Hasler et al 2002). 

Em doentes com sintomatologia moderada a grave, os medicamentos 
antidepressivos e as psicoterapias breves alcançam resultados semelhantes 
produzindo uma taxa de melhoria de 60%, quando em dose e duração 
adequadas (Schulberg et al 1998b; Casacalenda et al 2002). As formas mais 
graves de depressão parecem responder melhor à terapêutica específica com 
antidepressivos, apresentando uma taxa de remissão sintomática que ronda os 
60-70% e os 70-75% quando se consideram apenas os doentes que levam os 
tratamentos até ao seu término (Depression Guideline Panel & Agency for 
Health Care Policy & Research 1993b; APA 2000; Relvas et al 2001).  

Se bem que casos não complicados sejam efectivamente tratados por qualquer 
uma das intervenções disponíveis, os resultados são inferiores em caso de 
comorbilidade com perturbação da personalidade, depressão dupla, depressão 
minor e/ou distimia, comorbilidade com doenças somáticas, e pertença a 
determinados grupos com características socioculturais particulares (Brown et 
al 1999a; Schulberg 2001). Numa meta-análise, foi considerado não existir 
evidência fidedigna para o tratamento da depressão subsindromática, 
depressão com doença médica ou outra doença psiquiátrica coexistente, ou em 
adolescentes (Williams, Jr. et al 2000b). 

O tratamento psicofarmacológico da depressão divide-se em três fases16: 
aguda, continuação e manutenção (Kupfer 1991).  

Os novos antidepressivos, como os inibidores selectivos da recaptação da 
serotonina (SSRI) – são eficazes, bem tolerados, facilmente manejáveis, custo- 
-efectivos e seguros, com letalidade ausente em caso de sobredosagem 
(Anderson & Edwards 2001; Simon 2002; MacGillivray et al 2003; Ham 2003).  

Relativamente aos clássicos tricíclicos, os SSRI não são diferentes quanto à 
eficácia e descontinuação (Mulrow et al 1998) mas demonstram um melhor 
perfil de efeitos secundários – o que é particularmente relevante em doentes 
idosos e com doenças médicas (McCoy 1996) e nos tratamentos de longa 
duração (Montgomery 1994). 

                                                 
16 A fase aguda é dada por completa quando ocorre a remissão dos sintomas, ao fim de 6 a 12 

semanas. A remissão da sintomatologia é o objectivo primordial. O doente que remite, ou seja, o 

doente que volta ao estado pré-mórbido, apresenta menores probabilidades de recaídas e de 

recorrências, do que aquele em que apenas se verifica uma simples resposta. Indirectamente, a 

remissão sintomática leva a uma melhoria do funcionamento social com impacto traduzível, por 

exemplo, no absentismo laboral que diminui claramente quando há remissão completa da 

sintomatologia (Mintz et al 1992; Simon et al 2000a). A fase de continuação deve prolongar-se por 

4 a 9 meses e a fase de manutenção é, algumas vezes, para toda a vida. Em ambas estas fases – 

continuação e manutenção – o objectivo é o de diminuir o risco de recorrências e recidivas. 
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Os antidepressivos são mais efectivos do que o placebo no tratamento da 
depressão major e distimia, em todo o tipo de doentes e em qualquer contexto 
de prestação de cuidados (Invernizzi et al 1997; Mulrow et al 1998).  

A terapêutica antidepressiva é eficaz em formas crónicas de depressão, 
incluindo a distimia, sendo habitual uma taxa de remissão de 50% e redução 
na taxa de recorrências (Rush & Thase 1997; Keller et al 1998; Katon et al 
2002a). 

A medicação antidepressiva e a psicoterapia determinam um melhor 
prognóstico nas depressões minor verificando-se um benefício pequeno a 
moderado nos sintomas e disfunções (Ackermann & Williams, Jr. 2002; Judd et 
al 2004). 

Mesmo uma substância antidepressiva natural como o SSRI hypericum é mais 
eficaz que o placebo no tratamento das perturbações depressivas ligeiras a 
moderadas (Mulrow et al 1998). 

A terapia cognitivo-comportamental, em comparação com o ADT imipramina, 
quando realizada na fase aguda durante três meses, ao fim de dois anos 
parece ter um valor preventivo das recorrências de depressão major (Evans et 
al 1992). 

A psicoterapia de grupo interpessoal para o tratamento de depressão major e 
subsindromática com disfunção associada, foi avaliada num RCT realizado no 
Uganda tendo-se revelado muito eficaz (Bolton et al 2003). 

Não existem muitos estudos que explorem o tratamento de depressão major 
por terapias combinadas – psicofarmacologia e psicoterapia breve dos tipos 
cognitivo-comportamental ou psicodinâmica – em comparação com uma das 
duas estratégias isoladas. Todavia, as terapias combinadas são recomendadas 
para a depressão (APA 2000). 

Três estudos RCT favorecem claramente a terapia combinada como mais eficaz 
do que a psicoterapia isolada (Weissman et al 1979; Blackburn et al 1981; 
Keller et al 2000) enquanto em três não há diferenças estatisticamente 
significativas, (Murphy et al 1984; Beck et al 1985; Hollon et al 1992), mas em 
dois destes há alguma relevância clinica favorável à terapia combinada (Beck et 
al 1985; Hollon et al 1992) e num outro estudo há vantagens para a terapia 
combinada na opinião dos doentes mas não se verificavam diferenças nos 
instrumentos cotados pelos clínicos e investigadores (de Jonghe et al 2004).  

Numa meta-análise realizada por Thase e colegas (1997) envolvendo seis 
estudos RCT – 243 doentes recrutados para psicoterapia CBT ou IPT e 352 com 
terapia combinada – foi concluído que a terapia combinada não apresentava 
vantagens para as depressões ligeiras mas era claramente vantajosa para as 
depressões mais graves e recorrentes. 
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A resposta positiva às mesmas intervenções terapêuticas, psicoterapêuticas ou 
psicofarmacológicas, por ser mais pronunciada nas formas mais graves, sugere 
que esteja subjacente ao conjunto de subtipos depressivos uma mesma 
entidade clínica. 

A ausência de estabilidade temporal dos subtipos depressivos ao longo do seu 
curso tipicamente crónico e a resposta semelhante aos tratamentos reflectem 
uma natureza unitária e contínua. 

1.4.6. Etiopatogenia e patofisiologia da depressão 

A depressão é uma perturbação clinicamente heterogénea que resulta da 
interacção entre múltiplos genes e factores ambientais e desenvolvimentais – 
tal como a diabetes ou a coronariopatia (Korszun et al 2004) – mas cuja 
etiologia e patofisiologia não foram ainda precisamente definidas. 

É consensual que concorrem para a génese e curso recorrente da depressão 
um conjunto variado de factores etiopatogénicos – biológicos, psicológicos e/ou 
sociais – que em rede e de modo interactivo, conferem vulnerabilidade ou 
resiliência, precipitam ou não, e promovem a manutenção ou a resolução do 
quadro clínico condicionando o risco de doença bem como a sua génese e o 
curso. O modelo etiopatogénico multicausal de diátese depressiva, ou de 
vulnerabilidade-stress, concede poder explicativo ao que é observado na clínica 
e é reforçado pelos dados da investigação (Goldberg & Huxley 1992). 

No modelo de diátese depressiva, as várias formas de stress e o modo 
como é mediado o seu efeito são integrados. A adversidade pode ser precoce e 
vulnerabilizante ou recente e precipitante (Goldberg & Huxley 1992). Os 
factores pré-mórbidos, poderão ser predisponentes ou de vulnerabilidade em 
contraposição com factores protectores ou de resiliência. Os factores 
precipitantes desencadeiam o episódio de doença. Os factores de curso 
condicionam quer a perpetuação ou manutenção da doença, quer a aceleração 
da remissão e restituição à situação pré-mórbida ou de novo equilíbrio.  

A vulnerabilidade-stress caracteriza os modelos psicossocial de Brown e Harris 
(1978a, 1978b, 1986) e biossocial de Goldberg e Huxley (1992; Goldberg 
1994).  

O modelo psicossocial da depressão, de Brown e Harris (1978a, 1978b, 1986), 
propugna que o risco de depressão apenas é maior quando algum agente 
provocador – acontecimento de vida17 – ou dificuldades sociais de longa 
duração impõem um stress em pessoas, nomeadamente mulheres, com de-
terminadas características de vulnerabilidade como auto-estima deficitária, 
eventualmente condicionada por perda parental ou deficientes cuidados 

                                                 
17 Life-event, no original inglês, é definido como um evento que ocorrendo no ambiente externo de um 

indivíduo – podendo ser verificado por terceiros – assume um significado especial para o indivíduo 

em causa (Finlay-Jones 1988). 
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parentais na infância e acentuada pela inexistência de uma relação de 
confidência actual protectora, envolvendo intimidade ou suporte emocional. 

O modelo biossocial para as perturbações mentais comuns, de Goldberg e 
Huxley (1992; Goldberg 1994), não só leva em consideração factores que 
produzem vulnerabilidade para sintomas depressivos, mas também aqueles 
que desestabilizam e libertam os sintomas, e ainda, os factores que 
promovendo a restituição, determinam a duração da doença. Neste modelo, os 
autores relacionam as dimensões sindromáticas de ansiedade e de depressão 
respectivamente com as dimensões psicológicas de receio /evitamento da 
punição e dependência /frustração da gratificação e com os sistemas biológicos 
de receptores serotoninérgicos e dopaminérgicos (1992; Goldberg 1994) em 
conformidade parcial com o modelo psicobiológico de Cloninger (Cloninger et al 
1993, 1994) o qual não desenvolveremos.  

Recentemente, começou a perceber-se melhor a patofisiologia e a articulação 
entre os vários factores causais através dos progressos na identificação de 
circuitos neurais e neuroquímicos envolvidos na vulnerabilidade. 

Uma dificuldade não subestimável surgida neste processo envolve a definição 
de depressão actual. O desejável seria que as categorias diagnósticas 
apresentadas nos sistemas ICD e DSM descrevessem doenças subjacentes mas 
a sua heterogeneidade e a multiplicidade de aspectos biológicos distintos 
perturbam a caracterização genotípica (Helmuth 2003).  

Todavia, um estudo prospectivo com 847 pessoas publicado em 2003 na 
revista Science mostrou que pessoas com um alelo curto para o receptor da 
serotonina eram mais vulneráveis para a precipitação de um episódio de 
depressão na presença de stress do que os portadores de um alelo longo: 47% 
versus 17% (Caspi et al 2003). 

O modelo biológico clássico de depressão é sobreponível à perspectiva 
etiológica veiculada pela teoria monoaminérgica que propugna uma redução da 
neurotransmissão serotoninérgica, noradrenérgica ou dopaminérgica a nível 
central18 (Stahl 1998, 2000). 

A teoria do stress parece apresentar superioridade potencial pela capacidade 
explicativa da acção dos factores psicossociais: a depressão resultaria de uma 
sobrecarga ou disfunção ao nível do sistema nervoso central (SNC) e mais 
precisamente ao nível do sistema constituído pelo eixo hipotalâmico-pituitário-
adrenérgico (HPA). Em resposta ao stress, o hipotálamo produz a hormona ou 
factor libertador de corticotrofina (CRF) que estimula a glândula pituitária que 
por sua vez secreta uma substância – a adrenocorticotrofina (ACTH) – que age 
periféricamente nas glândulas suprarrenais, produzindo a libertação de 
hormonas de stress como o glicocorticóide cortisol.  

                                                 
18 Em boa parte por sugestão do mecanismo de acção dos antidepressivos que basicamente 

funcionariam impedindo a recaptação na fissura sináptica do neurotransmissor pelo neurónio que o 

havia libertado previamente. 
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Nos últimos 20 anos, o papel desempenhado pelo CRF na patofisiologia da 
depressão tem vindo a ficar cada vez mais claro. Ganha terreno a hipótese de 
que na depressão haja hipersecreção crónica de CRF pelo circuito do HPA e 
outros circuitos cerebrais, desempenhando o CRF um papel na mediação das 
respostas emocionais e de alerta.  

Em modelos animais, o CRF, ou hormona do stress, através dos receptores 
existentes no hipocampo e no sistema límbico, incluindo a amígdala, exerce um 
efeito modulador e processador de emoções similares à depressão, ao medo e 
outras (Chappell et al 1986; Bissette 2001). O efeito directo de CRF sintético 
no cérebro de animais produz comportamentos análogos à depressão e 
ansiedade (Butler et al 1990). 

A demonstração por Sachar e colegas (1973) de hipercortisolémia periférica 
persistente ao longo das 24h00 do ciclo circadiano em doentes com depressão 
major endógena aproximou pela primeira vez ao eixo HPA a investigação sobre 
perturbações depressivas. 

Em doentes com depressão major, é verificável uma elevação do CRF no 
líquido céfaloraquidiano (LCR) (Kasckow et al 2001; Keck & Holsboer 2001), 
que se associa a níveis elevados de cortisol periférico e à diminuição da 
resposta pituitária à estimulação por CRF sintético (Heuser et al 1994). 
Verifica-se igualmente nestes doentes uma diminuição dos níveis de CRF no 
LCR, e alívio sintomático, induzidos por tratamento com os antidepressivos 
fluoxetina (De Bellis et al 1993) e amitriptilina (Heuser et al 1998) e por terapia 
electroconvulsiva (ECT) (Nemeroff et al 1991; Kling et al 1994). 

Um estudo inglês, negativo em estabelecer o eixo HPA e a secreção de cortisol 
como mediadores da vulnerabilidade à depressão ICD-10, apesar de confirmar 
a resposta ao stress social, apresentava problemas metodológicos na definição 
dos casos incluídos – mais de 50% apresentava uma depressão ligeira definida 
pelo Schedules of Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) (Wing 1996) 
e 14.4%, supostamente os casos mais graves, estavam em tratamento com 
antidepressivos (Strickland et al 2002).  

Além do sistema HPA, outro circuito cerebral estimulado pelo CRF é o locus 
coeruleus (LC), a maior fonte de noradrenalina no cérebro. Concentrações 
elevadas de CRF no LC e no hipotálamo de doentes com depressão major têm 
sido detectadas em estudos post-mortem (Bissette et al 2003).  

Múltiplos estudos, nomeadamente da equipa liderada por Nemeroff, na Emory 
University School of Medicine, demonstraram que o eixo HPA pode ser 
permanentemente afectado na infância por ocorrência de experiências precoces 
como abuso ou stress emocional intenso, determinando uma hipersecreção de 
CRF (Weiss et al 1999; Heim et al 2000; Nemeroff 2004) e cortisol periférico 
(Kaufman et al 1997).  

A privação parental – por morte, separação prolongada dos pais, negligência, 
etc. – e o abuso infantil – emocional ou psicológico, maus tratos físicos, e 
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abuso sexual – associam-se fortemente a depressão, tentativas de suicídio e 
outras perturbações psiquiátricas e físicas na vida adulta (Walker et al 1992; 
Oakley-Browne et al 1995; Brown et al 1999b; Kendall-Tackett 2000; Gibb et 
al 2003). Num estudo em mulheres deprimidas, 37% haviam sofrido abuso 
sexual na infância (Cheasty et al 1998). 

Em mulheres adultas com depressão major foi observável uma redução do 
volume do hipocampo exclusivamente naquelas com antecedentes na infância 
de abuso grave e prolongado, sexual ou físico (Vythilingam et al 2002). 

Os circuitos ou redes neurais do SNC envolvidos na regulação do stress e 
emoções, em consequência do stress precoce, ficam comprometidos e 
persistentemente susceptíveis, podendo constituir o substrato biológico da 
vulnerabilidade aumentada, e desafiada pelo stress subsequente, precipitando 
o desenvolvimento de depressão e ansiedade (Heim & Nemeroff 2001). 

Parece por isso plausível que muitos dos sintomas e características das 
patologias depressivas se relacionem directamente com o CRF, ideia reforçada 
pelo efeito antidepressivo de substâncias antagonistas dos receptores CRF 
(Zobel et al 2000). 

A teoria neurotrófica, ou neurogénica, da depressão tenta explicar os 
efeitos deletérios do stress no cérebro, pela constatação de redução do volume 
de áreas cerebrais como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Segundo esta 
teoria, o potencial regenerativo neuronal destas estruturas cerebrais seria 
afectado nas depressões crónicas19 (Duman 2004).  

A neurogénese leva semanas a produzir novos neurónios funcionantes – tal 
como ocorre com o efeito antidepressivo apesar da elevação imediata das 
monoaminas – mas caracteriza-se também por neuroplasticidade, com 
maleabilidade e rearranjo da conectividade sináptica e redes neurais (Kandel 
1998; Duman 2002).  

Em modelos animais é possível observar génese de novo ou neurogénese no 
hipocampo. Em roedores, por exemplo, a neurogénese no hipocampo aumenta 
em resposta a todos os tratamentos antidepressivos somáticos – 
antidepressivos (D'Sa & Duman 2002; Kodama et al 2004) e ECT (Madsen et al 
2004) – e se a neurogénese for bloqueada, os antidepressivos não funcionarão 
(Santarelli et al 2003).  

Foi igualmente demonstrado em roedores expostos ao stress que o cortisol e o 
CRF exercem um efeito nefasto ao nível do funcionamento neuronal pela 
diminuição da disponibilidade do factor neurotrófico cerebral (BDNF), daí 
resultando alterações nas estruturas cerebrais, em particular no hipocampo 
(Chappell et al 1986; Smith et al 1995b). O BDNF aumenta nos roedores 
quando se lhes administra prolongadamente antidepressivos (Smith et al 
1995a) e a infusão directa de BDNF no cérebro dos roedores também produz 
                                                 
19 A redução do tamanho do hipocampo não surge precocemente na depressão (Duman 2004). 
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efeitos antidepressivos (Siuciak et al 1997). O BDNF controla a diferenciação 
neuronal durante o desenvolvimento do cérebro e a sobrevivência neuronal no 
cérebro maduro (Mamounas et al 1995).  

Parece haver uma reciprocidade entre o stress e os antidepressivos no que toca 
à neurogénese e vulnerabilidade, mediadas pela expressão de neurotrofinas 
como o BDNF, e a neuroplasticidade e conectividade sináptica, mediadas pela 
neurotransmissão no hipocampo e outras estruturas cerebrais (Reid & Stewart 
2001). 

Os estudos com modelos animais, os estudos de lesões e os estudos de 
imagiologia cerebral revelam alterações estruturais e disfunções cerebrais – 
envolvendo para além do hipocampo e córtex pré-frontal, também o lobo 
temporal, cíngulo anterior e amígdala – sugerindo que a depressão é uma 
perturbação da representação e da regulação do humor e das emoções 
(Davidson et al 2002). 

Em adolescentes com o diagnóstico de depressão major de início precoce foram 
confirmadas por MRI anomalias no hipocampo (MacMaster & Kusumakar 2004). 

Nas perturbações depressivas minor e major de início tardio há diferenças 
neuroanatómicas, visíveis na ressonância magnética funcional (MRI), em 
relação a doentes não deprimidos: o volume dos lobos pré-frontais diminui com 
a gravidade da depressão mas não o volume global do cérebro (Kumar et al 
1998). Não se detectam diferenças neuroanatómicas entre os subtipos 
depressivos minor e major (Kumar et al 1998). 

Em duas meta-análises de estudos imagiológicos com MRI para aferir a relação 
do hipocampo com a depressão major, concluiu-se pela efectiva redução de 
volume daquele (Campbell et al 2004; Videbech & Ravnkilde 2004).  

O aumento artificial dos níveis cerebrais de serotonina aumenta a taxa basal de 
neurogénese ao nível do gyrus dentado do hipocampo (Jacobs et al 2000a). Em 
doentes com depressão major tratados com paroxetina e IPT, a tomografia por 
emissão de positrões (PET) revelou, ao fim de 12 semanas e em comparação 
com controlos, a normalização do metabolismo ao nível do córtex pré-frontal, 
dos núcleos caudado e tálamo, do cíngulo anterior e lobo temporal, de igual 
modo para ambas as modalidades terapêuticas (Brody et al 2001). 

Um estudo semelhante em doentes com depressão major DSM-IV, tratados 
durante seis semanas com velanfaxina em baixa dose e IPT, fazendo recurso a 
tomografia computorizada por emissão de fotões simples (SPECT) revelou 
melhorias em ambos os grupos e aumento do fluxo sanguíneo nos gânglios 
basais (Martin et al 2001). 
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As alterações estruturais e funcionais induzidas pela depressão no cérebro e no 
restante corpo20, independentemente dos aspectos vivenciais experimentados, 
confere a esta patologia o estatuto de doença biológica multissistémica.  

Os acontecimentos de vida, as dificuldades de longa duração, a privação 
parental precoce e o abuso, o stress e os traumas, lato sensu, são factores 
etiológicos de depressão (Paykel 2001) induzindo hipersecreção de CRF e 
bloqueando a acção regeneradora do BDNF (Jacobs et al 2000b), provocam 
prejuízo insidioso e progressivo ao longo do curso vital nos neurónios 
individuais e nas redes neurais ao passo que os tratamentos revertem esses 
efeitos (Reid & Stewart 2001). 

A teoria stress/neurotrófica da depressão explica o impacto de factores de 
vulnerabilidade como a privação de cuidados parentais adequados na infância – 
incluindo a perda de um ou ambos os pais ou o trauma associado a abusos de 
vários tipos – e de factores precipitantes como os acontecimentos de vida, bem 
como os mecanismos de acção surpreendentemente semelhantes de 
antidepressivos e psicoterapias e que lhes confere o comparável efeito 
terapêutico.  

O efeito psicoterapêutico, revisto à luz da neurobiologia, foi discutido quer por 
Gabbard (2000), um psiquiatra e psicanalista norte-americano com uma 
influência na boa prática clínica de magnitude iniludível, quer por Kandel 
(1999), um psiquiatra e neurocientista austríaco naturalizado norte-americano 
e laureado com o prémio Nobel da Medicina em 2000 pelos seus trabalhos 
incidindo na neuroplasticidade.  

A importância reconhecida ao papel da neurobiologia nas psicoterapias 
inspiradas no modelo psicanalítico (Solms & Saling 1986), e muito 
particularmente ao papel da psicanálise na elucidação neurobiológica da mente 
e da consciência21 (Nemiah 1989; Kandel 1999; Solms 2004) tem produzido 
extensa investigação e uma profícua e criativa sociedade (verdadeiramente) 
científica, a International Neuro-Psychoanalysis Society (INPS 2004). 

1.5. Linhas de investigação estratégicas 

Apresentámos elementos que sugerem a validade do diagnóstico de depressão 
no seu conjunto enquanto entidade categórica e dos episódios como 
pseudocategorias dimensionais. As síndromas depressivas representam um 

                                                 
20 São patentes alterações endócrinas, imunitárias, cardiovasculares e osteogénicas induzidas pela 

depressão (McEwen 2000; Cizza et al 2001; Jiang et al 2002). 

21 Sigmund Freud, em 1895, no seu “Projecto para uma Psicologia Científica”, ao qual se referia como 

‘psicologia para neurologistas’, visionária e pertinentemente, tentou a reunião entre a neurociência 

do seu tempo – estava em curso a descrição do neurónio e do sistema nervoso pelos laureados com 

o Nobel da Medicina de 1906, Camillo Golgi e Ramón y Cajal – e a sua psicanálise emergente, mas 

abandonou o projecto pela vastidão das lacunas no conhecimento científico disponível na sua época 

(Bilder & LeFever 1998). 
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triplo continuum de gravidade sintomática, compromisso funcional e 
cronicidade (Williams, Jr. & Barrett 2001). 

Resumindo, chegámos a um conceito unitário de depressão enquanto patologia 
dimensional e contínua, com poder predictivo e discriminativo, de natureza 
crónica, e repartida por pseudocategorias artificiais, dada a sua 
heterogeneidade na apresentação clínica, que parecem ter utilidade clínica para 
a gestão do episódio actual – depressão major, distimia e depressões minor – 
mas que são intermutáveis no longo curso. 

É possível que a depressão, que se caracteriza por alterações mórbidas do 
humor, da cognição e neurovegetativas, ordenáveis consoante a sua gravidade, 
tal como é diagnosticada não só espelhe a heterogeneidade na apresentação 
clínica como possa representar um conjunto diverso de perturbações não 
capturadas nas actuais classificações. 

O estado actual e progresso das neurociências fazem prever a emergência de 
marcadores biológicos, num futuro que já foi mais distante, através dos 
estudos em desenvolvimento nas áreas da biologia e genética molecular, 
neuroquímica, neuroanatomia, neurofisiologia e neurociências cognitivas que 
permitirão a ligação entre sintomas e diagnósticos psiquiátricos aos substratos 
neuronais (Andreasen 1995; Andreasen 1997). 

As prioridades de investigação na área das perturbações do humor do Strategic 
Plan for Mood Disorders Research foram definidas em 2002, pelo NIMH, 
seguindo duas visões complementares. A primeira dizia respeito aos ensaios 
clínicos a realizar, e a segunda, ao modo de implementar e transportar para a 
prática clínica os resultados dos ensaios clínicos (Frank et al 2002b).  

Cinco áreas de prioridade foram enunciadas pelo NIMH: 1) a maximização da 
efectividade de tratamentos para a fase aguda das perturbações do humor cuja 
eficácia já tenha sido demonstrada em RCT prévios; 2) a exploração de novos 
tratamentos e serviços susceptíveis de reduzir os sintomas e melhorar o 
funcionamento quando um primeiro tratamento adequado não redundou em 
remissão total; 3) a definição de quais os tratamentos ou serviços mais custo- 
-efectivos na prevenção de recorrências ou recidivas e que permitem a 
manutenção de um bom funcionamento após remissão total induzida pelo 
tratamento agudo; 4) o desenvolvimento de marcadores clínicos, psicossociais 
ou biológicos com poder predictivo para estabelecer quais os tratamentos mais 
efectivos, mais bem tolerados e aceitáveis, e o curso da doença; e finalmente, 
5) o desenvolvimento de desenhos e metodologias de ensaios clínicos que 
resultem em custos de investigação mais baixos e maior generalização dos 
resultados (Frank et al 2002b). 

A maioria dos autores convergem em concordância com esta agenda, seja no 
enfoque do desenvolvimento de tratamentos psicofarmacológicos mais eficazes 
em populações seleccionadas de doentes dos vários settings de prestação de 
cuidados (Nemeroff 2001), seja na relevância atribuída à generalização e 
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transferência dos resultados da investigação para a prática clínica (Burns & 
Priebe 2004). 

As prioridades do NIMH foram entretanto actualizadas e resumidas por Insel e 
Charney (2003). A identificação de genes de vulnerabilidade para a depressão, 
a descrição das redes neuronais e o contributo da neuroplasticidade para a 
regulação e disfunção do humor, a definição de factores de risco 
desenvolvimentais e o modo como a experiência impacta a expressão genética, 
são as prioridades na área de investigação etiopatogénica (Insel & Charney 
2003).  

Há uma preocupação crescente com a aplicabilidade e sustentabilidade dos 
dados das pesquisas RCT na vida da prática clínica e do quotidiano das 
organizações. São sugeridos estudos naturalistas que identifiquem quais os 
factores organizacionais e contextuais que perpetuam as práticas clínicas 
correntes, não só as consideradas de excelência mas também as 
eventualmente contrárias ao estado da arte de boas práticas (Burns & Priebe 
2004). 

Outras prioridades têm maior relevância clínica e organizacional, como sejam, 
o desenvolvimento de novos psicofármacos, a redução da taxa de suicídio, a 
diminuição do impacto da depressão nas doenças comórbidas, como a 
diabetes, as neoplasias e as cardiopatias, e finalmente, a abordagem do hiato 
entre o estado da arte e o que é efectivamente aplicado na prática clínica (Insel 
& Charney 2003).  

Pensamos também que o estudo e esclarecimento futuro de questões atinentes 
à relação médico-doente e seu bom funcionamento, poderão contribuir 
decisivamente para avanços importantes que se reflectirão no maior acesso 
dos doentes com depressão aos cuidados e a uma melhor qualidade dos 
mesmos. 

Assim, prevemos que será dada maior atenção no futuro ao impacto de 
diferentes modelos de organização e financiamento do encontro médico, 
mediado pela manutenção ou distorção da relação de agência e quantidade de 
cuidados prestados22, e suas relações com a qualidade dos processos de 
manejo da depressão e outcomes, seguindo a tónica dos trabalhos da equipa 
de Kenneth Wells (Wells et al 1989a; Wells et al 1990; Rogers et al 1993; 
Sturm et al 1995; Sturm & Wells 1995; Wells et al 1995; Meredith et al 1996; 
Sturm et al 1996) e outros pioneiros (Gosden et al 2000; Giuffrida et al 2000; 
Unutzer et al 2003b).  

                                                 
22 Estes estudos, ainda muito incipientes, sugerem que os doentes deprimidos tratados por médicos ou 

organizações com esquemas de financiamento distintos – capitação, pagamento por acto (fee-for- 

-service), ou outro – apresentarão diferentes outcomes. Assim, os doentes em esquemas de 

pagamento por acto parecem receber mais consultas, maior frequência de tratamento 

antidepressivo, maior duração do mesmo, resultando melhores funcionamento e outcomes (Wells et 

al 1989a; Wells et al 1990; Wells et al 1995). 
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Somos igualmente de opinião que futuros estudos sobre o efeito placebo- 
-nocebo da prescrição médica propriamente dita (Krupnick et al 1996), 
permitirão perceber melhor as aparentes contradições entre os estudos de 
eficácia e a efectividade das intervenções antidepressivas, nomeadamente as 
psicofarmacológicas (Parker et al 2003), e dar um novo sentido à expressão de 
Michael Balint “o medicamento de longe mais frequentemente utilizado em 
clínica geral é o próprio médico” (citado por Caldas de Almeida 1985b). 

Finalmente, os estudos de aspectos como a vinculação na relação médico- 
-doente, desenvolvidos por Cienachowski e outros (2001; 2002) permitirão 
potenciar a aderência aos tratamentos em doentes com depressão e outras 
doenças crónicas. E por outra via, mas na mesma direcção, a continuação dos 
esforços de compreensão dos mecanismos pelos quais opera a aliança 
terapêutica23 – de que a vinculação é um componente fundamental (Bordin 
1979; Bordin 1994) – poderá permitir uma prática médica, transmissível e 
passível de aprendizagem, orientada para esse desiderato.  

                                                 
23 Descrita classicamente por Sandler (1969) como “baseada no desejo consciente ou inconsciente do 

paciente em cooperar e na sua prontidão em aceitar a ajuda do terapeuta para ultrapassar 

dificuldades internas”  e genéricamente por Brown e Pedder (1997) como qualquer “boa relação que 

quaisquer duas pessoas necessitam desenvolver quando cooperam em alguma tarefa conjunta”, a 

aliança terapêutica é um factor decisivo precoce de bom prognóstico terapêutico em qualquer 

intervenção psicoterapêutica (Horvath & Symonds 1991; Horvath 1994) ou psicofarmacológica 

(Krupnick et al 1996), sendo um elemento inespecífico comum aos vários modelos de psicoterapia e 

simultaneamente demonstrativo de unicidade pela efectividade demonstrada por todos eles 

(Luborsky 1976; Bordin 1979; Bordin 1994).  
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C a p í t u l o  2  

2. O PESO DAS PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS  

A depressão é um dos problemas mais graves de Saúde Pública com que se 
debatem os países industrializados.  

O conhecimento das perturbações depressivas no que diz respeito a taxas de 
incidência e prevalência, ao risco, à idade de início, à duração dos episódios, às 
diferenças de género, à mortalidade associada, às incapacidades geradas e à 
qualidade de vida, à comorbilidade, à eficácia e efectividade dos tratamentos 
disponíveis, aos custos directos e indirectos e à evolução de alguns destes itens 
no tempo, em contraponto com informação sobre utilização de serviços, vias de 
acesso aos cuidados, reconhecimento das síndromas e seu tratamento pelos 
médicos, permite ilustrar a extensão do problema. 

2.1. Taxas de incidência e prevalência 

2.1.1. População geral 

Quanto à incidência da depressão major, a taxa que abrange exclusivamente 
indivíduos cuja doença teve início durante um período de tempo bem definido, 
são de salientar três estudos prospectivos de base populacional que focam a 
incidência das perturbações depressivas avaliadas por critérios de diagnóstico 
padronizados: o estudo de Lundby na Suécia (Hagnell et al 1982; Rorsman et 
al 1990), o estudo ECA nos Estados Unidos (Eaton et al 1989, 1997; Regier & 
Burke 2000) e o estudo de Camberwell no Reino Unido (Der & Bebbington 
1987). 

O estudo na comunidade geograficamente bem definida de Lundby, na Suécia, 
com início em 1947 e término em 1972, envolveu no início 2550 residentes 
avaliados com regularidade por psiquiatras os quais aplicaram critérios de 
diagnóstico para depressão bem definidos e constantes ao longo desse período 
de 25 anos.  

Na coorte de 1957 de Lundby (n=2612), a incidência anual (ajustada para a 
idade), de episódios inaugurais de depressão (primeiros episódios) foi de 
4.3/1000 no sexo masculino e 7.6/1000 no sexo feminino (Rorsman et al 
1990). 

As taxas de incidência foram aumentando ao longo dos vinte e cinco anos mas 
esse aumento foi maior no sexo feminino; a taxa de incidência geral foi de 
0.14% durante o período de 1947/1957 e de 0.37% durante o período 
1957/1972. Para as mulheres estes valores foram de 0.41% e 0.77% (Hagnell 
et al 1982). 
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No ECA, que abrangeu cinco centros e mais de dez mil pessoas, com início em 
1981, cerca de 80% dos respondentes à entrevista inicial foram reavaliados um 
ano depois. As taxas de incidência anual de depressão major, classificada pela 
DSM-III, foram de 1.1% para o sexo masculino e 1.98% para o sexo feminino 
(Eaton et al 1989).  

No censo de follow-up conduzido entre 1993 e 1996, restringido a Baltimore 
(ECA), cerca de 12.6 anos (tempo mediano) após a entrevista inicial em 1981, 
a taxa de densidade de incidência de depressão major segundo critérios da 
DSM-IV foi de 0.003 por ano, ou seja 3.0/1000 pessoas por ano (Eaton et al 
1997). Esta incidência é inferior à estabelecida no follow-up de 1 ano realizado 
previamente que foi de 9.4/1000 por ano. Esta diferença, onde a taxa anual é 
tripla da do período de mais de doze anos pode ser atribuída à interferência da 
passagem do tempo na memória pelo que a taxa apurada na década de oitenta 
estará mais próxima da realidade (Regier & Burke 2000). 

Eaton e colegas (1997) apuraram igualmente que nos cinco centros de 
investigação do ECA a taxa de incidência anual de depressão major foi de 
15.9/1000 pessoas por ano de follow-up.  

Ainda no ECA, a distimia, perturbação depressiva persistente que requer uma 
duração dos sintomas de pelo menos dois anos, foi avaliada com base em toda 
a vida. Ainda assim, 2.2% dos sujeitos desenvolveu um episódio novo ou 
recorrente na segunda fase de avaliação, um ano depois (Regier & Burke 
2000).  

Um outro estudo epidemiológico relevante para o cálculo de taxas anuais de 
incidência foi o de Camberwell, no Reino Unido (Der & Bebbington 1987). Neste 
estudo houve um follow-up de 18 anos com taxas de incidência anual para a 
depressão severa de 0.29% no sexo masculino e 0.52% no sexo feminino; na 
depressão moderada os valores correspondentes foram respectivamente 
0.85% e 1.69% e para a depressão não especificada de outro modo, 0.30% e 
0.49%. 

Assim, relativamente à incidência de depressão, e para resumir, esta tem vindo 
a aumentar nos últimos anos, oscilando entre quatro a 20 novos casos por 
cada mil residentes por ano. 

A prevalência de depressão refere-se sempre ao número de pessoas que 
apresentam a perturbação em causa num determinado momento, 
independentemente de quando possa ter tido início. Compreende vários tipos: 
prevalência pontual − a proporção de indivíduos que apresentam a perturbação 
numa data específica − ou prevalência periódica, por exemplo anual, que 
corresponde à proporção de indivíduos que apresentam a perturbação no 
período de um ano. Deve também considerar-se a prevalência vital, que diz 
respeito ao número de indivíduos alguma vez afectados por depressão durante 
toda a sua vida: esta é uma medida que depende em elevado grau da memória 
do indivíduo e que corresponde à estimativa do risco de sofrer de depressão no 
decurso da vida. 
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A prevalência de depressão varia igualmente consoante o local de prestação de 
cuidados onde ocorre a recolha da informação, isto é, na população geral, nos 
cuidados de saúde primários, nos hospitais gerais ou estruturas prestadoras de 
cuidados psiquiátricos especializados, reflectindo desse modo as vias de acesso 
aos cuidados pelos indivíduos com perturbação mental (Goldberg & Huxley 
1980; Gater et al 1991; Gater & Goldberg 1991; Goldberg & Huxley 1992). 

Verifica-se também alguma variabilidade das taxas de prevalência entre 
centros com diferentes culturas e localização geográfica, apesar de metodologia 
idêntica na recolha e análise da informação. Por exemplo, em estudos europeus 
de primeira geração na população geral, utilizando os critérios da 8ª versão da 
ICD (ICD-8), a prevalência a um mês oscilava entre 4.6. e 7.4%, a prevalência 
a seis meses era de 1.2 a 5.3% e a prevalência a um ano oscilava entre 2.7 e 
6.3% (Piccinelli & Homen 1997).  

Assim, a depressão é uma perturbação psiquiátrica muito comum. Para a 
depressão major − a forma mais grave e prototípica de depressão também 
designada por episódio depressivo − verifica-se uma prevalência pontual ao 
nível da população geral que pode variar entre 5 e 9% (Anónimo 1982; Angst 
1992; Ayuso-Mateos et al 2001).  

No ECA, a análise secundária dos dados de uma subamostra com 9160 doentes 
revelou que 19.6% da população em geral apresentou um ou dois sintomas 
depressivos no mês prévio e 11.8% apresentou pelo menos dois sintomas no 
ano anterior, e 8.4% correspondiam a depressão minor (9.5% de prevalência 
anual para o conjunto de todas as perturbações de humor DSM-III) (Judd et al 
1994).  

Assim, na comunidade a prevalência das depressões subliminar pode oscilar 
entre 2.2% (Skodol et al 1994) e 24% (Horwath et al 1992) mas no estudo 
europeu multicêntrico na comunidade, ODIN − European Outcome of 
Depression International Network − a prevalência pontual das perturbações de 
ajustamento era de 1% (Ayuso-Mateos et al 2001). 

A depressão major afecta anualmente cerca de 21 milhões de cidadãos norte-
americanos adultos (Depression Guideline Panel & Agency for Health Care 
Policy & Research 1993a; Kessler et al 1994; US Bureau of the Census 2001). 
No estudo ECA a prevalência anual para qualquer perturbação afectiva foi de 
9.5%: 1.2% cumpriam critérios para perturbação bipolar, 5.0% apresentava 
depressão major unipolar e 5.4% sofria de distimia. No ECA, a distimia, que 
requer uma duração dos sintomas de 2 anos, foi avaliada com base em toda a 
vida. Ainda assim, 2.2% dos sujeitos desenvolveu um episódio novo ou 
recorrente na segunda fase de avaliação, um ano após a primeira. Entre a 
população afectada por distimia, correspondente a 5.4%, cerca de 40% 
apresentava critérios de diagnóstico de uma outra perturbação depressiva 
(Regier & Burke 2000). 

A prevalência anual de depressão major na população em geral no NCS − 
National Comorbidity Survey − foi de 10.3%, a de distimia 2.5% e a de 
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qualquer tipo de perturbação afectiva 11.3% (Kessler et al 1994). No NCS-R − 
National Comorbidity Survey-Replication − a prevalência anual de depressão 
major foi de 6.6% (Kessler et al 2003a). 

A prevalência anual de depressão DSM-III-R numa população de trabalhadores 
nos USA foi de 9% (Bromet et al 1990). 

No estudo multicêntrico europeu ODIN, onde foi feito recurso à entrevista 
semi-estruturada SCAN para estabelecer diagnósticos da ICD-10 (WHO 1992; 
WHO 1993) e/ou DSM-IV (APA & Task Force on DSM-IV 2000), a prevalência 
pontual de qualquer tipo de perturbação depressiva foi de 8.6%, para a 
depressão major 6.6%, para a distimia 1.0%, e para as perturbações de 
ajustamento 1.0%, entre as quais as reacções depressivas com 0.3% (Ayuso-
Mateos et al 2001).  

Noutro estudo multicêntrico europeu, o DEPRES − Depression Research in 
European Society − a prevalência semestral de depressão foi 17% (Tylee 
2000). 

Num censo recente na Austrália, a prevalência mensal de depressão major 
diagnosticada pelo Composite International Diagnostic Interview (CIDI) (WHO 
1997) foi de 3.2% (5.2% para o sexo feminino) (Wilhelm et al 2003).  

Quanto à prevalência vital, estima-se que 17% de toda a população norte-
americana sofra pelo menos um episódio de depressão major num qualquer 
momento das suas vidas, ou seja, cerca de 1 em cada 6 americanos adultos 
(Depression Guideline Panel & Agency for Health Care Policy & Research 
1993a; Kessler et al 1994; US Bureau of the Census 2001).  

Num estudo realizado na Islândia foi seleccionada uma coorte de 5395 
indivíduos que nasceram entre 1895 e 1897 e que sobreviveram pelo menos 
até 1910. Esta coorte foi seguida até 1957. O risco de perturbações afectivas 
foi de 9.4 no sexo masculino e de 14.4 no sexo feminino (Helgason 1964; 
Helgason & Magnusson 1989).  

Até à idade de 70 anos, na coorte de Lundby, a probabilidade cumulativa de 
um primeiro episódio de depressão foi de 27 % em homens e 45 % em 
mulheres, o que torna a depressão um dos mais importantes problemas de 
saúde pública, ou seja, uma em cada 3 pessoas experimentou pelo menos um 
qualquer tipo de episódio depressivo no decurso da sua vida (Rorsman et al 
1990). 

Em Edmonton, no Canadá, Newman (1988) utilizou dados transversais para 
comparar os riscos de morbilidade de perturbações psiquiátricas específicas 
segundo a DSM-III. A principal diferença em relação a estudos longitudinais 
prévios foi que as taxas de incidência específicas para a idade, através das 
quais se calculava o risco de morbilidade, foram estimadas na base da idade de 
início do primeiro sintoma de uma perturbação registada retrospectivamente no 
momento do censo.  
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Assim foi definido um período prévio de 15 anos, tendo-se excluído os 
indivíduos com uma história de perturbação precedendo este período, e 
constituindo os indivíduos restantes um grupo de risco para as perturbações 
depressivas. A morbilidade de risco para depressão major foi de 16.4 no sexo 
masculino e de 22.3 no sexo feminino sendo que esta diferença era 
estatisticamente significativa (Newman 1998). 

Segundo o estudo norte-americano NCS, onde é utilizado o CIDI para produzir 
diagnósticos DSM-III-R, a prevalência ao longo da vida de depressão major é 
de 17.1%, de distimia 6.4% e de qualquer tipo de perturbação afectiva é de 
19.6%, ou seja uma em cada 6 pessoas sofre ou sofrerá de depressão major e 
uma em cada 5 pessoas sofre ou sofrerá de um qualquer tipo de doença 
afectiva (Kessler et al 1994). 

Na recente replicação deste censo, o NCS-R, utilizando igualmente o CIDI mas 
para estabelecer diagnósticos DSM-IV, o risco vital estabelecido para a 
depressão major foi de 16.2% (Kessler et al 2003a). A prevalência vital de 
depressão DSM-III-R numa população de trabalhadores nos USA foi de 23% 
(Bromet et al 1990). 

Em relação à distimia, definida por critérios DSM-III e fazendo uso do DIS − 
Diagnostic Interview Schedule (Helzer & Robins 1988) − para o diagnóstico, a 
prevalência vital varia consideravelmente entre estudos, entre 1.9 a 15.1% 
(Piccinelli & Homen 1997). 

A prevalência vital da depressão breve recorrente avaliada pelo CIDI num 
censo na Sardenha foi de 7.6%, sendo mais frequente nos jovens (Carta et al 
2003). 

Para o estabelecimento da prevalência vital das perturbações afectivas, é mais 
útil um desenho prospectivo por causa do efeito da memória em censos 
transversais de que resulta a subavaliação do risco vital de doença psiquiátrica. 
O Zurich Cohort Study é um estudo de coorte (Angst 1992).  

As taxas de prevalência a 10 anos para as perturbações afectivas, no Zurich 
Cohort Study, numa população jovem entre os 20 e os 30 anos: 14.4% 
depressão major, 10.5% depressão breve recorrente, 0.9% distimia, 3.3% 
perturbação bipolar, 1.3% hipomania. As prevalências tratadas nesta 
população são na ordem dos 11.6% (Angst 1992).  

Uma definição ampla das perturbações bipolares tipo II pode resultar numa 
prevalência vital de 10.9% em comparação com 11.4% para uma definição 
ampla de depressão major numa coorte de adultos com mais 20 anos de 
follow-up. Se se considerar o grupo das perturbações bipolar minor – 
ciclotimia, hipomania pura – em que a prevalência foi de 9.4%, resulta uma 
prevalência de 23.7% para o espectro bipolar em comparação com prevalência 
de 24.6% para a totalidade do espectro depressivo unipolar – distimia, 
depressão minor e recorrente breve (Angst et al 2003). 
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2.1.2. Cuidados de saúde primários 

A elevada frequência de problemas mentais em contextos de prática de 
medicina geral já é notada desde há longa data na literatura médica 
especializada não psiquiátrica (Moore et al 1978). 

Quando a frequência da depressão se baseia na informação constante dos 
processos clínicos de doentes de clínica geral, as taxas de prevalência de 
depressão variam entre 1.5 a 4.5% (Depression Guideline Panel & Agency for 
Health Care Policy & Research 1993a). Estes valores apenas reflectem a 
capacidade de reconhecimento da depressão pelos clínicos gerais e que foi por 
eles registada. Sabe-se que esta capacidade de reconhecimento é muito 
inferior à realidade pelo que a revisão de processos clínicos não é uma 
metodologia adequada para estabelecer taxas de prevalência de depressão.  

A verdadeira prevalência de depressão major nos CSP, fazendo uso de critérios 
de diagnóstico DSM ou ICD, parece rondar os 10% (Katon & Schulberg 1992). 
Considerando apenas estudos onde foram utilizadas entrevistas semi- 
-estruturadas e estruturadas e critérios de diagnóstico DSM ou ICD no 
ambulatório de clínica geral, é referenciado um conjunto de onze estudos 
anglo-saxónicos realizados antes de 1993 onde a prevalência pontual de 
depressão major apresenta uma amplitude de 4.8 a 8.6%, a distimia 2.1 a 
3.7% e a depressão minor 8.4 a 9.7% (Depression Guideline Panel & Agency 
for Health Care Policy & Research 1993a).  

Outros estudos nos cuidados de saúde primários, subsequentes a 1993, 
obedecendo a critérios de diagnóstico semelhantes, apresentam valores de 
prevalência de depressão major similares (Coyne et al 1994; Williams, Jr. et al 
1995; Simon & Von Korff 1995; Olfson et al 2000; Aragones et al 2001a; 
Gabarron et al 2002; Wittchen & Pittrow 2002).  

Mais uma vez se pode verificar uma variação assinalável nas taxas de 
prevalência de um país para o outro: no estudo multicêntrico da WHO, 
Psychological Problems in General Health Care (PPGHC), a prevalência mensal 
em Nagasaki, Japão, foi de 2.6%, nos países ocidentais, a prevalência mensal 
oscilou entre 4.6% e 17.1% ao passo que em Santiago, Chile, foi de 29.5% 
para uma média total para os quinze centros de 10.4% (Ustun & Sartorius 
1995).  

Esta enorme amplitude de prevalências é explicável por diferentes exposições a 
acontecimentos de vida geradores de stress ao nível da comunidade, diferenças 
étnico-genéticas na vulnerabilidade à depressão e diferenças na gravidade e 
expressão da intensidade das perturbações depressivas (Simon et al 2002).  

As condições depressivas subliminar são mais frequentes nos CSP, e na 
comunidade, do que em contextos mais especializados (Pincus et al 1999). Nos 
CSP a prevalência das depressões subliminar oscila entre 4.5% e 15.6% (Roy-
Byrne et al 1994; Zinbarg et al 1994; Jaffe et al 1994; Weiller et al 1994a, 
1994b; Maier et al 1994b; Froom et al 1995).  
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Tabela 1 – Incidência e prevalência das perturbações depressivas (%) 

INCIDÊNCIA   
depressão unipolar na população geral (Hagnell et al 1982; Der & 
Bebbington 1987; Eaton et al 1989; Rorsman et al 1990; Eaton et al 1997; Regier & Burke 2000) 0.4-2.0 anual 

PREVALÊNCIA   

População Geral   

depressão major (Anónimo 1982; Angst 1992; Depression Guideline Panel & Agency for 
Health Care Policy & Research 1993a; Kessler et al 1994; Piccinelli & Homen 1997; Regier & Burke 

2000; Ayuso-Mateos et al 2001; US Bureau of the Census 2001; Kessler et al 2003a) 

5.0-9.0 
5.0-10.3 

16.0-22.3 

mensal 
anual 
vital 

distimia (Kessler et al 1994; Piccinelli & Homen 1997; Regier & Burke 2000; Ayuso-Mateos et al 
2001) 

2.2-2.5 
2.0-15.0 

anual 
vital 

todas as perturbações depressivas (Helgason 1964; Newman et al 1988; 
Helgason & Magnusson 1989; Rorsman et al 1990; Kessler et al 1994; Regier & Burke 2000; Ayuso-

Mateos et al 2001) 

8.6 
9.5-11.3 

20.0-35.0 

mensal 
anual 
vital 

depressões graves ou muito graves (Anónimo 1993a) 1.1 anual 

Cuidados Saúde Primários   

depressão major (Katon & Schulberg 1992; Depression Guideline Panel & Agency for 
Health Care Policy & Research 1993a; Coyne et al 1994; Ustun & Sartorius 1995; Williams, Jr. et al 

1995; Simon & Von Korff 1995; Olfson et al 2000; Aragones et al 2001a; Gabarron et al 2002; Wittchen 
& Pittrow 2002) 

2.6-29.5 mensal 

distimia (Depression Guideline Panel & Agency for Health Care Policy & Research 1993a; Ustun 
& Sartorius 1995) 2.1-4.6 anual 

depressão minor ou subsindromática (Depression Guideline Panel & 
Agency for Health Care Policy & Research 1993a; Ustun & Sartorius 1995) 8.4-16 mensal 

todas as perturbações depressivas (Blacker & Clare 1988; Depression 
Guideline Panel & Agency for Health Care Policy & Research 1993a; Ustun & Sartorius 1995; Aragones 

et al 2001a; Gabarron et al 2002)  
20.0-25.0 mensal 

Hospital Geral   
todas as perturbações depressivas em doentes 

internados (Rodin & Voshart 1986) 
25.0 mensal 

depressão major em doenças crónicas (Irwin et al 1996; Sadovnick et al 
1996; Goldman et al 1999; APA & Task Force on DSM-IV 2000) 10.0-50.0 mensal 

Serviços de Saúde Mental   
39.0 mensal 

todas as perturbações depressivas (Salokangas et al 1996) 
47.4 anual 

  

A depressão é especialmente omnipresente nos CSP (Katon & Schulberg 1992), 
rondando os 20 a 25% de utentes para a globalidade dos diferentes tipos de 
depressão (Blacker & Clare 1988; Depression Guideline Panel & Agency for 
Health Care Policy & Research 1993a; Ustun & Sartorius 1995; Aragones et al 
2001a; Gabarron et al 2002), pelo que estes doentes ocupam uma parte 
substancial da carga diária do trabalho dos médicos nos CSP.  

Adiante, pela sua relevância, voltaremos a focar a questão da prevalência da 
depressão nos CSP (Capítulo 3. As Perturbações Depressivas nos Cuidados de 
Saúde Primários, pág. 67). 

2.1.3. Hospital geral 

Também no ambulatório e enfermarias hospitalares, onde são assistidos 
doentes com doenças médicas mais graves, a prevalência pontual de 
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perturbações afectivas é elevada calculando-se que cerca de 25% de doentes 
internados apresentam uma síndroma depressiva (Rodin & Voshart 1986). 

Quando se analisa a ocorrência de depressão major em doentes com patologias 
que são frequentemente objecto de cuidados médicos hospitalares, verifica-se 
que mais de 20 a 25% e até 50% dos doentes afectados por neoplasias, 
diabetes, enfarte do miocárdio, AVC, esclerose múltipla, HIV, doenças de 
Alzheimer, Huntington e Parkinson, e dor crónica, preenchem critérios para 
depressão major (Sadovnick et al 1996; Goldman et al 1999; APA 2000; APA & 
Task Force on DSM-IV 2000). Estima-se também que 18% dos doentes com 
síndroma do cólon irritável e 12% com artrite reumatóide possam também 
preencher critérios para depressão major (Irwin et al 1996; Goldman et al 
1999). 

No hospital geral (e também nos CSP) o diagnóstico de perturbação de 
ajustamento pode ser o mais comum dos diagnósticos psiquiátricos (Snyder et 
al 1990) e a prevalência é bastante elevada, 12% de todos os doentes 
assistidos segundo Strain e colegas (1998).  

2.1.4. Serviços de psiquiatria e saúde mental 

A proporção de doentes com depressão tratados em psiquiatria varia 
consideravelmente consoante os locais, apesar de se considerar que os casos 
mais graves de depressão e com maior necessidade de tratamento 
especializado, casos que cumprem os critérios de doença mental grave24, não 
ultrapassam a prevalência anual estabilizada de 1.1% ao nível da população 
geral (1993a).  

A prevalência de qualquer tipo de perturbação depressiva em doentes 
consecutivos assistidos em serviços especializados de saúde mental, com 
diagnóstico realizado por entrevistas estruturadas e semi-estruturadas de 
modo a serem cumpridos critérios ICD ou DSM, oscila entre uma taxa de 
prevalência a duas semanas de 27.5% num estudo norte-americano em 1509 
doentes (Schulberg et al 1985), a 39.0% na prevalência mensal e 47.4% na 
prevalência anual em 563 doentes no estudo finlandês Tampere Depression 
Project (Salokangas et al 1996). Neste projecto, a depressão major 
apresentava uma prevalência mensal em serviços de psiquiatria de 10.3%, a 
distimia 15.9% e as perturbações de ajustamento depressivo 6.3% ao passo 
que num outro estudo multicêntrico realizado nos USA, em França e na 
Austrália com 394 doentes, a prevalência mensal de depressão major era de 
11.6% e a de distimia 5.0 (Zinbarg et al 1994). 

Nos serviços de psiquiatria, a prevalência de perturbações de ajustamento 
tratadas em ambulatório oscila entre 5 e 20% (Jones et al 1999) e a proporção 
de doentes em remissão depressiva com patologia do espectro bipolar pode ser 
superior a 60% (Benazzi 2003a). 

                                                 
24 Do original inglês severe mental illness (SMI).  
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Entre os doentes com depressão major, durante um ano, 9.8% dos norte- 
-americanos, 25.8% dos canadianos e 30.5% dos alemães recorreram a um 
qualquer serviço médico generalista; 20.8 dos norte-americanos e 28.9% dos 
canadianos recorreram a serviços especializados mas apenas cerca de um terço 
de todos estes doentes foi adequadamente tratado (Kessler et al 1994; Lin et 
al 1996; Wittchen et al 1999).  

A probabilidade de um doente com depressão ser tratado num serviço de saúde 
mental na Holanda, no Canadá, em Porto Rico e nos USA é decrescente pela 
ordem citada, aparentemente por diferenças na organização dos vários 
sistemas de saúde (Alegria et al 2000). 

Deste modo se conclui que a prevalência tratada25 de depressão em serviços 
de saúde mental é variável mas bastante baixa para as necessidade (Katz et al 
1998) havendo importantes lacunas e necessidades não correspondidas na 
população em geral e no que toca ao tratamento das pessoas afectadas.  

Por outro lado, a elevada prevalência das perturbações depressivas nos 
serviços de psiquiatria e saúde mental parece sugerir que o tratamento das 
perturbações depressivas nos serviços especializados ocupa uma proporção 
dominante dos recursos entre o total das patologias. 

2.1.5. Tendências temporais 

No que se refere à evolução temporal da frequência das perturbações 
depressivas, estas parecem estar a aumentar e em particular nos mais jovens 
e no sexo masculino.  

Em Lundby, a incidência anual da depressão com o compromisso severo ou 
médio aumentou para o triplo em 25 anos, de 0.18 em 1947/48 para 0.45 em 
1971/72 (Hagnell et al 1982). Este aumento aplica-se tanto a homens como a 
mulheres, com as mulheres mostrando uma incidência mais elevada do que os 
homens em ambos os períodos mas com uma progressão relativa superior no 
sexo masculino entre os 20 e os 39 anos, onde se verificou um risco de 
depressão dez vezes superior durante o período 1957/1972 comparativamente 
com o período anterior de 10 anos (Hagnell et al 1982).  

Efectuado no contexto dos cuidados primários, numa única prática de clínica 
geral, na cidade de Londres, em Inglaterra, um estudo mostrou que as taxas 
de incidência de depressão reconhecida pelo clínico geral aumentava para o 
sexo masculino mas dificilmente mudava no sexo feminino durante 20 anos 
entre 1957 e 1976. Apesar das tendências diferentes nos dois sexos as 
estimativas para a taxa de incidência anual, tanto em 1962 como em 1972, 
eram mais elevadas nas mulheres (Dunn & Skuse 1981). 

                                                 
25 A prevalência tratada corresponde ao número de casos adequadamente tratados em relação à 

população total em risco. 
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Vários estudos mostram que a prevalência vital é superior nos mais jovens e 
que, nas últimas décadas, tem vindo a aumentar nesta faixa etária (Wittchen 
et al 1994) e no sexo masculino (Simon & Von Korff 1992).  

Numa revisão de dez estudos na população geral e de três estudos de 
familiares de probandos com doenças afectivas, realizados em diferentes 
países, foi possível encontrar numa dezena de estudos um aumento das taxas 
vitais de depressão major nas coortes de nascimento mais jovens, geralmente 
naquelas em que os indivíduos nasceram depois de 1940, uma diminuição da 
prevalência vital nas coortes de maior faixa etária e taxas mais elevadas entre 
as mulheres comparativamente aos homens (Klerman & Weissman 1989; 
Cross-National Collaborative Group 1992).  

Os dados são consistentes com um aumento gradual das taxas de incidência e 
prevalência para depressão major nas coortes de nascimento mais recente, por 
exemplo, no ECA tal verifica-se em respondentes com idades entre os 15 e os 
19 anos (Burke et al 1991) bem como em amostras clínicas de crianças com 
idades entre os 8 e os 13 anos (Kovacs & Gatsonis 1994). 

2.2. Factores de risco 

No caso de história pessoal ou familiar positiva para depressão o risco de 
desenvolvimento de novo episódio depressivo para o indivíduo em causa é 
cerca de duas a três vezes superior (Depression Guideline Panel & Agency for 
Health Care Policy & Research 1993a).  

A depressão é cerca de duas vezes mais frequente nas mulheres do que nos 
homens, razão que se mantém em todos os contextos de prestação de 
cuidados de saúde, primários ou especializados (Kessler et al 1993; Weissman 
et al 1993; Kessler et al 1994).  

O risco é também superior em pessoas divorciadas, viúvas ou separadas, em 
particular do sexo masculino (Weissman et al 1996).  

O risco está aumentado na presença de acontecimentos de vida negativos 
ocorridos no ano anterior (Kendler et al 1999), nomeadamente quando 
envolvem sentimentos de perda ou de humilhação (Kendler et al 2003) e 
quando houve perda parental precoce ou ausência de cuidados parentais 
adequados (Harris et al 1986; Brown 1987; Bifulco et al 1987) ou ainda abuso 
na infância (Bifulco et al 1991). No primeiro ano do período pós-natal, para o 
sexo feminino, o risco é duplo (Augusto et al 1996). 

Os correlatos mais significativos com depressão major são estar no 
desemprego, fumar, sofrer de doença médica, ser adulto, do sexo feminino e 
ter estado casado previamente (Wilhelm et al 2003). 
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2.3. História natural 

A idade de início é mais ou menos preponderante entre os 24 e os 35 anos 
(Weissman et al 1996) para ambos os sexos. Por exemplo, recorrendo aos 
dados do ECA, foi demonstrado que após controlo da distribuição etária da 
população em cada um dos centros de estudo não se obtinham diferenças de 
género na idade média de início da depressão major (Weissman et al 1988). O 
mesmo se passa no NCS (Kessler et al 1993) e no estudo de Edmonton (Bland 
et al 1988). Estes três estudos sugerem que a idade média de início de 
depressão major ocorre na terceira década de vida, em torno dos 25-28 anos 
de idade. As faixas etárias críticas para o início da depressão major, no ECA, 
são os 15-19 e os 25-29 anos (Burke et al 1990). 

Tem sido verificado um aumento da prevalência da depressão major em 
adolescentes e adultos jovens, ou seja, nas coortes de nascimento mais 
recente e há também uma tendência para um efeito de coorte para um 
aumento da recorrência de depressão major, efeito que é reforçado quanto 
mais precoce for a idade de início (Lewinsohn et al 1993). 

Quanto ao curso, em cerca de 20% dos casos, a depressão segue um curso 
crónico sem remissão (Thornicroft & Sartorius 1993), especialmente quando 
não é aplicado um tratamento adequado.  

No estudo Psychological Problems in General Health Care da WHO (WHO- 
-PPGHC) foi estabelecido que entre os utentes dos cuidados primários com 
depressão, 33.5% mantinham essa condição ao fim de um ano e que os 
primeiros episódios duravam mais tempo (Ustun & Sartorius 1995). 

Um estudo longitudinal sugere que cerca de 80% dos indivíduos que 
experimentam um episódio depressivo major terão pelo menos mais um 
episódio durante a sua vida, com taxa de recorrência eventualmente mais alta 
se os episódios minor ou subclínicos são incluídos, e aproximadamente 12% 
dos doentes que experimentam depressão terão um curso crónico, irremissível 
(Judd 1997).  

Quanto à duração dos episódios depressivos, Spijker et al (2002) reportam 
um estudo numa amostra da população geral onde a duração mediana de um 
episódio depressivo em novos casos era de 3 meses em 50% dos casos, e um 
quinto dos doentes permaneciam em depressão após dois anos. 

Eaton et al (1997), num follow-up de 12 anos no centro de Baltimore do ECA, 
mostraram que a duração mediana dos episódios era de 12 semanas e a 
duração média era de 27 semanas e que 22% permaneciam crónicamente 
doentes. 

A taxa de remissão dos episódios de depressão major é superior após três 
meses e 21% dos doentes podem permanecer sintomáticos ao fim de dois anos 
(Keller et al 1984). 
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Tabela 2 – Informação epidemiológica de referência para as perturbações 
depressivas 

TENDÊNCIAS TEMPORAIS  
incidência e prevalência vital (Hagnell et al 1982; Klerman & Weissman 

1989; Burke et al 1991; Simon & Von Korff 1992; Cross-National Collaborative Group 1992; 
Wittchen et al 1994; Kovacs & Gatsonis 1994) 

↑ 25 anos (triplo); ↑ sexo masculino; ↑ 
jovens. 

FACTORES DE RISCO  
antecedentes familiares (Depression Guideline Panel 1993a) 
antecedentes pessoais (Depression Guideline Panel 1993a) 2-3 x risco 

sexo feminino (Kessler et al 1993; Weissman et al 1993; Kessler et al 1994) 2 x risco 
não casados (Weissman et al 1996) ↑ risco 

acontecimentos de vida (Kendler et al 1999; Kendler et al 2003) ↑ risco 
perda parental precoce e ausência de cuidados 

parentais adequados (Harris et al 1986; Brown 1987; Bifulco et al 1987) ↑ risco 

abuso na infância (Bifulco et al 1991) ↑ risco 
período pós-natal feminino (Augusto et al 1996) 2 x risco 

IDADE DE INÍCIO (Weissman et al 1988; Bl& et al 1988; Burke et al 1990; 
Kessler et al 1993; Lewinsohn et al 1993) 15-19 anos; 24-35 anos. 

CURSO (Thornicroft & Sartorius 1993; Ustun & Sartorius 1995; Eaton et al 1997; 
Judd 1997) 

12-22% cronicidade vital; 33.5% 
cronicidade anual; 80% recorrente. 

DURAÇÃO (Eaton et al 1997; Spijker et al 2002) 
3 meses em 50%; 2 anos em 20%; 
sempre 22%; média 27 semanas. 

MORTALIDADE   

por suicídio (Coryell et al 1982; Goodwin & Jamison 1990; Simon & Von Korff 1998; 
Ensinck et al 2002) 

4% do total de doentes deprimidos; 15-
20% dos doentes com depressão 

grave. 
por causas não naturais (Wulsin et al 1999) ↑ risco 

por patologias cardiovasculares (Carney et al 1988; Frasure-Smith et 
al 1993; Lesperance et al 2000; Frasure-Smith & Lesperance 2003) ↑ risco 

outras patologias médicas (Mayou et al 1988; Katon & Sullivan 1990) ↑ risco 
MORBILIDADE  

qualidade de vida (Hirschfeld et al 2000) ↓↓↓ 
psicológica (Crisp et al 2000; Von Korff et al 2001; Wolpert 2001; McNair et al 2002; 

Hickie 2002b) ↑ estigma 

física (Kirmayer et al 1993; Pearson et al 1999; Jackson & Kroenke 1999; Simon et al 
1999b; Luber et al 2000; DiMatteo et al 2000; Roeloffs et al 2001; Hickie et al 2001d) 

↑ álcool; ↑ tabaco; ↑ serviços de 
saúde; ↑ queixas físicas múltiplas; ↓ 

aderência à terapêutica. 

em terceiros (Areias et al 1996; Gusmão 1996) ↑ divórcio; ↓ desenvolvimento 
psicomotor dos filhos. 

dependência : autonomia (Stewart et al 2003) ↑ : ↓ 
produtividade (Stewart et al 2003) ↓ 
absentismo (Stewart et al 2003) ↑ 

YLD (Murray & Lopez 1996b) 10.7% † 
DALY (Murray & Lopez 1996b) 3.4% ‡ 

COMORBILIDADE  
perturbações de ansiedade (Van Ameringen et al 1991; Rasmussen & 

Eisen 1992; Brawman-Mintzer et al 1993; Kessler et al 1995; Stein & Kean 2000) 50-70% 

psicoses funcionais (Martin et al 1985) 57% 
doenças neurológicas (Sadovnick et al 1996; Goldman et al 1999) 20-50% 

outras doenças crónicas (Irwin et al 1996; Goldman et al 1999; APA 2000) 20-30% 
CUSTOS  
utilização de cuidados de saúde (Simon et al 1995; Luber et al 2000) 1,5-2 x superior 

custos directos (Greenberg et al 1993; Greenberg et al 2003) 28-38% § 
custos indirectos (Greenberg et al 1993; Greenberg et al 2003) 72-62% § 

† Mundo, 1990, % total de YLD, 1ª causa mundial; ‡ Mundo, 1990, % total de DALY, 4ª causa mundial; § valores de 1990-
2000 nos USA 
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Em cerca de 30-50% dos doentes com depressão major os sintomas persistem 
de 6 a 12 meses nomeadamente se os sintomas depressivos são graves ab 
initio e se há doenças médicas comórbidas (Katon & Schulberg 1992). 

Ao fim de 1 ano e de 3,5 anos de follow-up, a remissão parcial mas com 
incapacidade residual nos quadros angodepressivos é a regra. A depressão 
apresentava melhor prognóstico do que a ansiedade isolada ou do que os 
quadros mistos (Ormel et al 1993). 

O NCS não incluiu um follow-up longitudinal de casos mas incluía questões 
relacionadas com a duração de episódios prévios de depressão (Blazer et al 
1994). A duração média, avaliada retrospectivamente foi de 22.6 semanas mas 
uma reavaliação dos dados (Kendler et al 1997) permitiu rever que o tempo 
médio para a recuperação em 235 mulheres foi de 13 semanas. 

2.4. Efeitos e consequências na saúde 

2.4.1. Mortalidade directa e indirecta 

O risco de suicídio entre os doentes deprimidos é superior ao da população 
geral (Ensinck et al 2002), cerca de 4% do total de doentes deprimidos morre 
por suicídio (Simon & Von Korff 1998) e cerca de 15 a 20% dos doentes com 
depressão grave põem termo à sua vida através do suicídio que, assim, 
permanece como um desfecho comum (Coryell et al 1982; Goodwin & Jamison 
1990), ainda que nem sempre a morte por suicídio seja identificada como tal. 

Apesar do risco de depressão continuar a afectar primordialmente os idosos em 
dois terços dos países, como atrás vimos tem vindo a aumentar nos jovens, na 
faixa etária entre os 15 e os 34 anos, sendo já, nestas idades, uma das três 
primeiras causas de mortalidade, por suicídio, em todos os países (WHO 1999; 
WHO 2003b). Assim o suicídio seria um resultado directo, e um dos mais 
trágicos, de uma perturbação depressiva. 

Mas para além da decisão mórbida em “acabar com tudo”, a depressão parece 
produzir estragos não dependentes da vontade do indivíduo, eventualmente 
em relação com autonegligência e ausência de aderência a tratamentos, para 
além de outros mecanismos mais subtis, fisiológicos. Está bem estabelecido 
que o prognóstico de doenças médicas é agravado em situação de 
comorbilidade com stress e perturbações depressivas. 

Os estudos que associam depressão e morte precoce sugerem que o risco de 
morte por causas não naturais é maior em doentes afectados por perturbações 
depressivas (Wulsin et al 1999). A sobrevida dos doentes com enfarte agudo 
do miocárdio e angina instável é inferior quando apresentam comorbilidade 
depressiva (Carney et al 1988; Frasure-Smith et al 1993; Lesperance et al 
2000; Frasure-Smith & Lesperance 2003), sendo igualmente verificável um 
aumento generalizado da mortalidade em doentes com outras patologias que 
estejam deprimidos (Mayou et al 1988; Katon & Sullivan 1990).  
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Num estudo longitudinal a 4 anos, numa coorte de 3056 doentes dos 55 aos 85 
anos, foi apurado que os homens com depressão minor, em relação aos não 
deprimidos, tinham um risco de morte aumentado 1.8 vezes, após controlo da 
idade, estado geral de saúde e outras variáveis sociodemográficas e 
comportamentos de saúde, risco ligeiramente inferior ao da depressão major, 
de 1.83, para ambos os sexos (Penninx et al 1999). 

2.4.2. Morbilidade 

Os doentes com depressão estão sujeitos a níveis de sofrimento considerável. 
O facto de se tratar de uma patologia frequentemente recorrente ou crónica 
incrementa o sofrimento (Andrews 2001; Rost et al 2002). Subjectivamente, os 
doentes referem frequentemente que a dor mental é mais difícil de suportar 
que a física.  

Por outro lado, o estigma social que afecta os portadores de doença mental é 
em si uma fonte de sofrimento (Von Korff et al 2001; Wolpert 2001; McNair et 
al 2002; Hickie 2002b). Num censo realizado no Reino Unido que se destinava 
a apreciar as crenças estigmatizantes sobre a doença mental, os indivíduos 
com depressão severa foram vistos como perigosos por 22.9% dos inquiridos, 
considerados imprevisíveis por 56.4% e de difícil comunicação por 62.1%, 
parecerem diferentes por 42.6%, culpados pela sua própria situação por 
12.8%, capazes de sair sozinhos da situação onde se encontram por 18.6%, 
nunca responderem à terapêutica por 16.0% e serem irrecuperáveis por 23.2% 
(Crisp et al 2000). 

A depressão impacta negativamente todos os aspectos da qualidade de vida. 
Qualidade de vida é um conceito multidimensional compreendendo três áreas 
gerais: funcionamento físico, social e psicológico (Hirschfeld et al 2000; APA et 
al 2000). O funcionamento físico representa o nível de performance física do 
doente e os factores que o impactam, como por exemplo a insónia, fadiga, ou 
irritabilidade (Hirschfeld et al 2000). O funcionamento social representa as 
relações sociais e actividades quotidianas que o doente experimenta, por 
exemplo, relações com a família ou amigos, ou responsabilidades profissionais 
(Hirschfeld et al 2000). O funcionamento psicológico representa os processos 
mentais do doente, incluindo o comportamento, humor e níveis de ansiedade 
(Hirschfeld et al 2000). 

Os doentes com perturbação depressiva fumam mais (Brown et al 2000a), 
bebem mais álcool (Roeloffs et al 2001; Hickie et al 2001d), utilizam mais os 
cuidados de saúde (Pearson et al 1999; Luber et al 2000) mas reportando 
menor satisfação em relação a estes (Jackson & Kroenke 1999), e apresentam 
múltiplas queixas físicas (Kirmayer et al 1993; Simon et al 1999b) para além 
de que se sofrerem efectivamente de outras doenças apresentarão menor 
aderência à terapêutica (DiMatteo et al 2000) e a morbilidade será maior 
(Katon & Sullivan 1990). Não é assim estranho que haja uma clara diminuição 
da qualidade de vida dos doentes deprimidos (Hirschfeld et al 2000). 
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A sobrecarga e o sofrimento para a família do doente deprimido é maior, por 
exemplo, na depressão pós-natal, onde a taxa de divórcio aumenta e se torna 
aparente um atraso no desenvolvimento das crianças que perdura por vários 
anos (Areias et al 1996; Gusmão 1996). 

Os doentes com depressão clínica, ou apenas com sintomas depressivos, 
experimentam marcadas incapacidades (Wells et al 1989b), apresentam menor 
autonomia e níveis mais acentuados de dependência de terceiros, são menos 
produtivos e apresentam maiores níveis de absentismo e presentismo (Stewart 
et al 2003). Quando apresentam comorbilidade com outras patologias, as 
incapacidades são exacerbadas (Wells et al 1989b; Katon & Sullivan 1990).  

A aplicação da entrevista SADS-L a 5200 jovens adultos em Israel e o recurso 
aos critérios de diagnóstico RDC permitiu aferir que os indivíduos com 
depressão minor, apesar do melhor funcionamento social geral do que os 
doentes com depressão major ou ansiedade generalizada, apresentavam níveis 
elevados de abstinência laboral, de separação conjugal e de comportamento de 
procura de ajuda (Skodol et al 1994). 

As incapacidades que os sintomas depressivos subsindromáticos determinam 
foram avaliadas usando os dados do ECA. Entre os 2393 respondentes do 
centro de Los Angeles, os 270 indivíduos que apresentavam sintomas 
depressivos subsindromáticos e os 102 que apresentavam depressão major 
diferiam dos restantes assintomáticos pelas francas incapacidades que 
geravam. Mas não havia diferenças no nível de incapacidades associadas a 
cada um dos dois grupos. Apenas a percepção do estado de saúde era inferior 
nos indivíduos com depressão major face aos com sintomas depressivos 
subsindromáticos (Judd et al 1996). 

O grau de incapacidade exibido pelos doentes com síndromas depressivas 
minor, ou subliminar, é considerável: comparativamente a indivíduos sem 
depressão, há uma prevalência aumentada de incapacidades e benefícios da 
segurança social (Judd et al 1994), o grau de incapacidade é semelhante ao 
dos doentes com depressão major (Wagner et al 2000) ou pouco inferior (Wells 
et al 1992; Jaffe et al 1994) e é também muito semelhante à disfunção exibida 
pelos doentes afectados por outras doenças médicas (Wells et al 1992).  

As taxas de utilização de serviços de saúde e os custos directos são tão 
elevados como na depressão major e distimia (Johnson et al 1992). As 
tentativas de suicídio e a ideação de morte e suicida são igualmente frequentes 
(Maier et al 1994a). 

Num estudo que teve por objectivo aferir o impacto da depressão major e de 
perturbações da ansiedade no bem-estar e funcionamento dos doentes dos 
CSP, foi estabelecido com o instrumento SF-36 que a depressão major foi a 
perturbação com impacto mais grave no estado funcional (Schonfeld et al 
1997). O impacto destas perturbações de ansiedade e depressivas no 
funcionamento foi comparável ou superior aos efeitos das condições médicas 
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como as lombalgias, artrites, diabetes e patologia cardíaca (Schonfeld et al 
1997). 

A depressão major era a primeira causa de incapacidades a nível mundial, em 
1990, sendo responsável por 10.7% dos anos de vida perdidos por 
incapacidade, destacando-se em relação à anemia ferropénica, às quedas, ao 
abuso de álcool, à doença pulmonar obstructiva crónica, à perturbação bipolar, 
às anomalias congénitas, à osteoartrite, à esquizofrenia e às perturbações 
obsessivo-compulsivas (Murray & Lopez 1996b).  

2.4.3. Comorbilidade psiquiátrica 

A comorbilidade de depressão com outras perturbações psiquiátricas ou 
neurológicas ou médicas está presente num número muito significativo de 
doentes.  

A comorbilidade vital de depressão major com perturbações de ansiedade é 
particularmente importante: afecta 48% de doentes com perturbação de stress 
pós-traumático (Kessler et al 1995), 50 a 60% dos doentes com perturbação 
de pânico (APA 1998), 42% dos doentes com perturbação de ansiedade 
generalizada (Brawman-Mintzer et al 1993), 67% dos doentes com 
perturbação obsessivo-compulsiva (Rasmussen & Eisen 1992) e 34 a 70% dos 
doentes com fobia social sofrem de depressão comórbida (Van Ameringen et al 
1991; Stein & Kean 2000). Inversamente, num período de 12 meses, 50% dos 
doentes com depressão major irão sofrer uma perturbação de ansiedade 
comórbida (Wittchen et al 1999). 

Por causa desta enorme sobreponibilidade e comorbilidade diagnóstica, e da 
resposta eficaz aos medicamentos antidepressivos, as perturbações 
depressivas e de ansiedade são frequentemente designadas por perturbações 
mentais comuns (Goldberg & Huxley 1980; Goldberg & Huxley 1992; Goldberg 
1994). 

A comorbilidade de depressão com perturbações de ansiedade apresenta 
implicações como a gravidade sintomática aumentada e a remissão retardada 
(Coryell et al 1988; Brown et al 1996a). Doentes com perturbação de pânico 
comórbida com depressão apresentam uma prevalência aumentada de 
tentativas de suicídio (Roy-Byrne et al 2000).  

A qualidade de vida global está comprometida pelas perturbações comórbidas 
de ansiedade e depressão, como demonstrado pelo acréscimo de compromisso 
verificável nos funcionamentos mental e físico (Coryell et al 1988; Fifer et al 
1994; Brown et al 1996a). Adicionalmente, a produtividade laboral e a 
assiduidade são negativamente afectadas e há um aumento da utilização de 
serviços médicos, de saúde mental e de assistência social (Roy-Byrne et al 
2000). 

Também em doentes afectados por psicoses funcionais, como na esquizofrenia, 
aproximadamente 57% dos doentes sofrem de depressão (Martin et al 1985).  



 

 61 

Já vimos que nos doentes com patologia neuropsiquiátrica é também maior o 
risco vital de depressão major: 50% em doentes com esclerose múltipla 
(Sadovnick et al 1996), 30 a 35% dos doentes com Alzheimer e 25% dos 
doentes com doença de Huntington (Goldman et al 1999), 20% a 25% dos 
doentes avaliados nos 2 meses pós-AVC (APA & Task Force on DSM-IV 2000), 
e até 20% dos doentes com doença de Parkinson (Goldman et al 1999).  

2.4.4. Comorbilidade com outras doenças não psiquiátricas 

Como atrás salientámos, a depressão major ocorre num número significativo 
de doentes com outras condições médicas: entre doentes com neoplasia, 
diabetes, ou que recentemente experimentaram um enfarte do miocárdio, 
estima-se que 20% a 25% sofram de depressão major (APA & Task Force on 
DSM-IV 2000); entre os doentes com dor crónica, estima-se que sejam 30% 
(Goldman et al 1999), 10 a 20% em doentes HIV (Goldman et al 1999), até 
18% dos doentes com síndroma do cólon irritável e 12% com artrite 
reumatóide (Irwin et al 1996; Goldman et al 1999). 

Algumas potenciais implicações da depressão comórbida com uma patologia 
médica somática incluem o aumento de limitações no funcionamento físico, 
social e ocupacional e uma maior incidência de queixas somáticas (Katon & 
Sullivan 1990). Os sintomas somáticos e as incapacidades causadas pela 
depressão major são superiores do que em outros doentes e somam-se à 
sobrecarga da doença física (Coulehan et al 1990b). 

Adicionalmente, a depressão comórbida pode ter efeitos fisiológicos negativos 
na doença médica crónica, pode aumentar as taxas de morbilidade e de 
mortalidade, e pode diminuir a aderência ao tratamento e as hipóteses de 
recuperação tanto da depressão como da perturbação comórbida (Katon & 
Sullivan 1990; Goldman et al 1999). Como já vimos, a sobrevida dos doentes 
com enfarte agudo do miocárdio e angina instável é inferior quando 
apresentam comorbilidade depressiva (Carney et al 1988; Frasure-Smith et al 
1993; Lesperance et al 2000; Frasure-Smith & Lesperance 2003), sendo 
igualmente verificável um aumento generalizado da mortalidade em doentes 
deprimidos com outras patologias (Mayou et al 1988; Katon & Sullivan 1990). 

A depressão contribui também para o agravamento da saúde física (Vaillant 
1998) e de outras patologias médicas (Dinan 1999), como a doença coronária, 
a osteoporose ou a diabetes, entre outras, que por serem patologias crónicas 
são já fonte substancial de sofrimento e de incapacidades. 

2.5. Impacto económico 

A depressão major tem um impacto económico significativo na sociedade. Para 
além da utilização de serviços relacionados com o tratamento da depressão, ao 
qual nem sempre acedem, estes doentes tendem a ser utilizadores excessivos 
de cuidados médicos gerais.  



 

 62 

Foi demonstrado que os doentes com depressão utilizam os cuidados de saúde 
mais frequentemente de que doentes não deprimidos e de que incorrem em 
custos globais de saúde 1,5 a 2 vezes superiores à média de doentes não 
deprimidos (Simon et al 1995; Luber et al 2000). Foi igualmente demonstrado 
que os indivíduos deprimidos ficam mais tempo em unidades de internamento 
e que apresentam um funcionamento físico, social e psicológico 
significativamente pior que doentes não deprimidos (Wells et al 1989b; 
Verbosky et al 1993; Luber et al 2000). 

O impacto económico da depressão major nos Estados Unidos, durante o ano 
de 1990, foi estudado através de uma análise baseada na prevalência da 
depressão e no cálculo de custos directos e indirectos (Greenberg et al 1993).  

Os custos directos incluem cuidados médicos, psiquiátricos e gastos em 
fármacos; os custos indirectos englobam a mortalidade por suicídios 
relacionados com a depressão e custos associados com a depressão no local de 
trabalho, ou seja, redução da produtividade e absentismo. Neste estudo, os 
custos totais estimados da depressão major foram cerca de $44 biliões de 
dólares para o ano de 1990, onde 72% dos custos foram indirectos, incluindo 
55% para o absentismo e 17% para a mortalidade, e 28% de custos directos 
compreendendo 25% para cuidados médicos e 3% para medicamentos 
(Greenberg et al 1993). 

Numa actualização deste último estudo, envolvendo a década de 1990 a 2000, 
o impacto económico da depressão manteve-se estável debalde mais 50% de 
doentes terem tido acesso a tratamento. De facto, houve um aumento de 
apenas 7% nos custos, de $77.4 biliões de dólares em 1990 (ajustado à 
inflação) para $83.1 biliões em 2000; neste ano, 31% deste montante 
correspondeu a custos médicos directos, 7% a custos relacionados com 
mortalidade prematura por suicídio e 62% a custos indirectos relacionados com 
perda de produtividade (Greenberg et al 2003).  

No Longitudinal Investigation of Depression Outcomes (LIDO), um estudo 
multinacional (Israel, Brasil, Espanha, Austrália, Estados Unidos, Rússia) sobre 
depressão major e CSP, foi estudada a relação entre depressão, comorbilidade 
médica, desemprego e custos dos cuidados de saúde sendo aparente que o 
impacto económico da depressão é mais influenciado pela comorbilidade 
médica do que pela gravidade dos sintomas depressivos (Chisholm et al 2003). 

No LIDO, as consequências económicas do não tratamento da depressão nos 
CSP é considerável tanto em termos do consumo de cuidados de saúde como 
de dias de trabalho perdidos. Observaram-se marcadas diferenças nos custos 
em relação com os diferentes sistemas de saúde, incluindo o acesso e 
financiamento (Chisholm et al 2003). 

Assim, parece que o maior acesso ao tratamento diminui francamente os 
custos indirectos e aumenta ligeiramente os directos, ou seja, o gasto de 
dinheiro no tratamento de pessoas deprimidas tem retorno para o conjunto da 
sociedade (Chisholm et al 2003). 
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2.6. Impacto global  

A depressão major ocorre em 2-4% das pessoas na comunidade, em 5-10% 
dos doentes dos CSP e em 10-14% dos doentes internados no hospital geral e 
em cada um destes contextos terapêuticos há o dobro ou triplo de pessoas com 
sintomas depressivos sem atingimento do limiar diagnóstico (Katon & 
Schulberg 1992).  

O peso da depressão está bem estabelecido: cada ano surge cerca de um novo 
caso por cada cem residentes mas destes, entre 5 a 10 já se encontravam 
afectados; na realidade, pelo menos uma em cada cinco pessoas irão sofrer de 
depressão em algum momento das suas vidas, número que tem tido tendência 
a aumentar; cerca de 15 a 20% de todas as pessoas que recorrem a serviços 
de clínica geral estão afectadas por um qualquer tipo de depressão bem como 
20 a 30% de todos os doentes tratados e internados em hospitais gerais.  

A depressão afecta em particular mulheres, tem início em pessoas cada vez 
mais jovens, tende para a cronicização e dura em média 6 meses, resulta 
frequentemente em suicídio, determina estilos de vida pouco saudáveis, ocorre 
frequentemente em comorbilidade com outras doenças e agrava o estado de 
saúde e o prognóstico dessas outras doenças aumentando a mortalidade. É a 
principal causa de incapacidades a nível mundial e diminui a qualidade de vida 
e a produtividade laboral e aumenta o absentismo daí resultando custos 
directos e indirectos pesados para a sociedade. 

Desde 1996 que se tornou inviável não reconhecer o verdadeiro peso da 
patologia mental, para o indivíduo e para a comunidade, tanto em termos 
absolutos como em comparação com outras patologias. 

Até então, a mortalidade era a principal medida para estabelecer a gravidade 
das patologias e determinante para a tomada de decisões políticas e financeiras 
no âmbito do planeamento em saúde. A morbilidade, mais difícil de medir, era 
relegada para segundo plano. Por outro lado, estas duas estatísticas não 
permitiam comparar a custo-efectividade relativa de diferentes intervenções. 

Este panorama mudou com o projecto GBD − Global Burden of Diseases −, 
suportado pelo Banco Mundial e Organização Mundial de Saúde (OMS), com o 
objectivo de estabelecer uma medida que permitisse a avaliação do peso 
efectivo de 107 patologias, pela consideração simultânea da mortalidade e 
morbilidade de cada uma delas (Murray & Lopez 1996b). 

De um ponto de vista científico, o GBD é uma síntese de informação 
epidemiológica de cada uma dessas patologias, dizendo respeito à incidência, 
prevalência, duração, gravidade, incapacidade associada, idade de início, curso, 
taxas de tratamento e mortalidade das patologias estudadas, bem como a 
esperança de vida das populações. 
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Quando se combina mortalidade e morbilidade − esta última medida por years 
lost due to disability (YLD)26 − e se calcula o tempo de vida saudável perdido 
expresso em disability-adjusted life year (DALY)27, o reconhecimento do peso 
da doença mental torna-se inegavelmente evidente. Deste modo, as 
perturbações mentais ombreiam em gravidade com as patologias 
cardiovasculares e respiratórias, ultrapassando o conjunto das neoplasias e das 
patologias secundárias à infecção por HIV. 

Figura 5 – Evolução das principais 10 causas de DALY’s no mundo, 1990–2020 

1990 
 
 

2020 

Infecção respiratória .1  1. Cardiopatia isquémica 
Diarreias .2 2. Depressão major unipolar 

Patologias perinatais .3 3. Acidentes de viação 
Depressão major unipolar .4 

 

4. Doença cérebrovascular 
Cardiopatia isquémica .5  5. DPCO 

Doença cérebrovascular .6  6. Infecção respiratória 
Tuberculose .7  7. Tuberculose 

Sarampo .8  8. Guerra 
Acidentes de viação .9  9. Diarreias 

Anomalias congénitas .10  10. HIV 
 

O GBD aponta para que em 1990, e também em 2000, a depressão major 
unipolar fosse a principal causa de anos vividos com incapacidade (AVI) e a 
quarta causa mais importante de anos de vida com saúde perdidos (AVAI) a 
nível mundial. Nas sociedades desenvolvidas, nas quais Portugal se integra, a 
depressão unipolar já era a segunda causa de DALY em 1990 sendo previsível 
que em 2020 constitua a principal causa de DALY nos países em 
desenvolvimento e a segunda a nível mundial (Murray & Lopez 1996b; Murray 
& Lopez 1997a; Ustun et al 2004) (ver Figura 5).  

O GBD demonstrou claramente que a depressão major é o problema de saúde 
mais incapacitante e que maior sobrecarga inflige em todo o mundo (Murray & 
Lopez 1996b) e há um número importante de líderes de opinião que confluem 
na consideração de que também as depressões subliminar sejam um 
importante problema de saúde pública (Johnson et al 1992; Pincus et al 1999). 

O cálculo do peso, ou burden de uma doença, é calculado com base na 
incidência, duração e incapacidades gerados. Sendo a depressão major um 

                                                 
26 Years lost due to disability (YLD), por vezes surgindo na tradução literal para português, anos 

vividos com incapacidade (AVI). 

27 O disability-adjusted life year (DALY), ou ano de vida ajustado por incapacidade (AVAI) em 

português, é uma medida de sobrecarga de doença que reflecte tanto a morbilidade como a 

mortalidade gerada por essa doença. Um DALY é um ano perdido de vida com saúde. Por exemplo, 

para calcular os DALY que resultam dos episódios depressivos em Portugal no ano de 1990, deve-se 

adicionar o total de anos de vida perdidos em virtude de suicídio ou outra mortalidade secundária a 

depressão nesse ano e o total de anos vividos com incapacidades pelos restantes indivíduos. 
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diagnóstico hierarquicamente mais importante que o de uma perturbação de 
ansiedade, em caso de comorbilidade é a depressão que conta para o cálculo 
dos DALY, metodologia que nos parece correcta mas com a qual Andrews e 
colegas (1998) não concordam, admitindo que o peso da depressão major terá 
sido sobrestimado no GBD e o da ansiedade subestimado. 

Outros dados epidemiológicos, ao nível da população geral, dos CSP, dos 
cuidados hospitalares não psiquiátricos e psiquiátricos, permitem tomar 
contacto não só com esta dimensão do problema − o peso da depressão − bem 
como com uma fundamental questão associada e ainda não resolvida, centrada 
no défice de tratamento das perturbações depressivas (Depression Guideline 
Panel & Agency for Health Care Policy & Research 1993a).  

Apesar do GBD ter demonstrado claramente que a depressão é o problema de 
saúde mais incapacitante e que maior sobrecarga inflige em todo o mundo, 
ainda assim, Ustün e Kessler (2002) ressaltam, num editorial do British Journal 
of Psychiatry, que esta sobrecarga poderá ser superior à estimada. Segundo 
estes autores, no GBD, as taxas de incidência e de prevalência terão sido 
subestimadas, a idade de início sobrestimada e a duração baseada no 
conhecimento estabelecido pelo consenso profissional: a incidência do episódio 
depressivo era de 0.29% para mulheres e 0.16% para homens, a prevalência 
anual de 1.7% para mulheres, a idade de início média do episódio era de 37.1 
anos e uma duração média de 6 meses (Murray & Lopez 1996b).  

Ora, sabe-se que a prevalência anual de depressão unipolar era de 12.9% para 
mulheres no NCS (Blazer et al 1994), e que a idade de início era de 20-25 anos 
no ECA (Burke et al 1991). Quanto à duração de episódios depressivos major 
na população geral, subsequentemente a 1996, data de publicação do GBD, 
foram estabelecidas durações médias longitudinais de 27 semanas (Eaton et al 
1997) e 30 semanas (Spijker et al 2002), ao passo que as durações medianas 
nestes dois estudos andavam em torno das 12 semanas. 

Deste modo, com prevalência anual mais elevada, duração média maior, e 
início mais precoce, o quadro negativo associado a esta patologia será 
provavelmente mais desfavorável que o actual. 
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C a p í t u l o  3   

3. AS PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS NOS CUIDADOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS 

A atenção a que têm sido votadas as perturbações depressivas no contexto dos 
CSP decorre do elevado peso para os indivíduos, famílias e sociedade em geral, 
como vimos no capítulo anterior, e que se estende com particular intensidade 
nos sistemas de saúde e na prestação de cuidados primários. 

A depressão pode bem ser o problema psiquiátrico mais frequentemente 
encontrado no contexto dos CSP (Moore et al 1978) e é incontroverso que os 
doentes deprimidos se apresentam em maior número nos CSP do que em 
qualquer outro contexto de prestação de cuidados (Prestidge & Lake 1987). De 
facto, cerca de 50% das pessoas com depressão clínica procuram ajuda no seu 
MF ou CSP e 50 a 60% das pessoas que procuram ajuda para tratar queixas 
depressivas nos USA são tratadas exclusivamente nos CSP, o que segundo 
alguns autores permite atribuir-lhes o estatuto de rede de saúde mental de 
facto (Schurman et al 1985). Justifica-se assim o interesse em rever questões 
específicas dos CSP, nomeadamente as pertinentes à transferência dos dados 
da investigação sobre os tratamentos farmacológico e psicoterapêutico da 
depressão para a rotina diária dos CSP (Brown & Schulberg 1998). 

3.1. A emergência dos CSP 

Os CSP representam a linha da frente dos sistemas de saúde, a base e a porta 
de entrada para o sistema, o contexto onde se processam os primeiros 
contactos com a prestação de cuidados de saúde. 

São um conjunto heterogéneo de serviços que se destinam a dar resposta às 
necessidades da população em cuidados de saúde e que se caracterizam por 
serem acessíveis, por serem o ponto de acesso ao sistema, por simplicidade e 
continuidade de cuidados integrados – envolvendo a prevenção, o tratamento 
curativo e a promoção – prestados por profissionais específicos, funcionando 
como um filtro para o encaminhamento dos doentes para níveis mais 
especializados de cuidados, coordenando os cuidados a longo-prazo, 
nomeadamente em doentes crónicos, no contexto da comunidade e da família, 
por meio da manutenção de uma relação privilegiada entre doentes e 
prestadores de cuidados primários (PCP) (Ustun 2000).  

Por cuidados integrados entende-se o leque de cuidados que se estende desde 
a prevenção, tratamento curativo e promoção. Os profissionais PCP são 
médicos de família, de clínica geral, ou outros técnicos – enfermeiros, 
assistentes sociais, e outros (Ustun 2000).  



 

 68 

Os CSP privilegiam uma perspectiva integradora e de ciclo vital do indivíduo 
criando as condições para intervenções de detecção precoce, tratamentos 
agudos e manejo de problemas crónicos (Ustun 2000). 

Mais uma vez, talvez tenha sido nos USA, na década de 70, que se consolidou 
um discurso fundador deste conceito de prestação de cuidados, precedido pela 
formação do National Health Service no Reino Unido. Os desenvolvimentos em 
torno da saúde materno-infantil e do planeamento familiar – com a diminuição 
do enfoque na doença –, o envelhecimento populacional e o crescente 
problema das patologias crónico-degenerativas, o estabelecimento claro de 
riscos ambientais para a saúde dependentes do estilo de vida – como o 
consumo de tabaco e a ingestão de excesso de gorduras –, prepararam o 
terreno para uma prolífica discussão de molde a organizar novos serviços de 
prestação de cuidados já não dirigidos à intervenção no episódio de doença 
mas tendo por metas a promoção e manutenção da saúde: as health 
maintenance organizations (HMO) (Sakellarides 2001).  

Em Setembro de 1978, em Alma-Ata, os cuidados de saúde primários foram 
definidos numa declaração conjunta da WHO e UNICEF (1978) enquanto 
modelo de prestação de cuidados privilegiando a proximidade e acessibilidade, 
as bases científicas, a participação dos utentes e da comunidade, e a 
sustentabilidade financeira. Nos anos seguintes, em vários países europeus, 
foram produzidos serviços nacionais de saúde centrados nos CSP e nos quais o 
MF é a base do sistema (Sakellarides 2001; Sousa et al 2001).  

A promoção da saúde e a prevenção da doença, o tratamento da doença e a 
reabilitação exigem dois níveis complementares de prestação de cuidados, os 
primários e os especializados, cuja articulação/integração é fundamental de 
modo a preservar a continuidade de cuidados (Sennfelt 1992). 

A WHO advoga desde há longa data a integração de cuidados de saúde mental 
nos CSP e de facto a saúde mental e a saúde física são neste contexto 
considerados inseparáveis (WHO 1973a; WHO 1990). 

3.2. O movimento da psiquiatria para os CSP  

3.2.1. A medicina psicossomática e a psiquiatria de ligação 
hospitalar 

O termo ‘psicossomático’ foi originalmente proferido pelo psiquiatra alemão 
Heinroth no século XIX mas a expressão ‘medicina psicossomática’ foi 
inicialmente introduzida por Felix Deutsch em 1922 (Lipsitt 1989; Rosenbaum 
1990). Desde então, a medicina psicossomática é simultaneamente uma área 
de investigação científica que aborda a relação etiopatogénica entre factores 
psicológicos e fisiológicos e uma perspectivação conceptual e abordagem aos 
cuidados médicos que enfatiza os aspectos psicossociais (Leigh & Reiser 1977; 
Fava & Sonino 2000). 
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Nos USA, na década de 30, dois psicanalistas desenvolveram ideias cruciais. 
Franz Alexander propugnou que os sintomas psicossomáticos ocorreriam 
apenas em órgãos sob a influência do sistema nervoso autónomo (SNA) e que 
não decorreria deles qualquer significado psicológico específico – em contraste 
com a histeria de conversão – constituindo o resultado de estados 
fisiopatológicos prolongados que acompanhariam certos conflitos inconscientes 
reprimidos (Eckardt 2001; Muller 2004). Helen Dunbar adiantou a ideia de 
perfis de personalidade específicos associados a doenças psicossomáticas 
específicas (Powell 1977; Powell 1978), ideia desenvolvida por Friedman em 
1959 para a definição do conceito de personalidade tipo A (Friedman 1964; 
Friedman & Rosenman 1971). 

As teorias psicossomáticas propostas no período pré-guerra influenciaram 
alguns psiquiatras que se interessaram pelos doentes médicos internados ou 
em seguimento ambulatório no hospital geral, começando a emergir um novo 
paradigma de intervenção psiquiátrica em contexto distinto da prática clínica 
em instituições asilares, com doentes de evolução prolongada, psicóticos e 
outros, ou da prática em consultório privado, frequentemente psicanalítica, 
dirigida a neuroses e outras patologias menos incapacitantes.  

A psiquiatria de consultoria-ligação (C-L), ou psiquiatria de ligação, não é nada 
mais senão a abordagem da comorbilidade médico-psiquiátrica nas três 
vertentes clínica, de formação e treino e de estudo e investigação (Guthrie & 
Creed 1996). Atrás vimos como essa comorbilidade era extensa aumentando a 
sobrecarga em doentes, nos cuidadores e nos prestadores de cuidados (ver 
item 2.4.4. Comorbilidade com outras doenças não psiquiátricas, pág. 61).  

Em psiquiatria C-L, a variabilidade de quadros clínicos e de potenciais 
interacções medicamentosas é enorme, pelo que uma sólida formação médica 
de base é fundamental. De facto, a extensão de conhecimentos não se confina 
ao domínio psicológico e psiquiátrico, prolongando-se nas áreas médico- 
-cirúrgicas de molde a permitir uma actuação clínica segura e comunicação 
ajustada à dos outros profissionais de saúde bem como a formação destes em 
saúde mental (Bronheim et al 1998).  

A função pedagógica da psiquiatria C-L mantém a psiquiatria como disciplina de 
referência e como o intérprete mais bem colocado das complexas relações 
mente-cérebro-corpo no contexto da medicina geral (Leder 1988).  

Na realidade, o psiquiatra C-L seria um embaixador da psiquiatria geral no 
contexto médico-cirúrgico que diplomaticamente usaria a mesma linguagem 
dos outros profissionais de saúde, simultaneamente facilitando-lhes o acesso à 
problemática psiquiátrica (Bronheim et al 1998). 

Recentemente, a psiquiatria C-L foi reconhecida nos USA como 
subespecialidade médica com a designação tradicional de Medicina 
Psicossomática (Gitlin et al 2004). 
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3.2.2. Os grupos Balint 

Um desenvolvimento importante ocorreu no Reino Unido no período do pós- 
-guerra e até aos anos 70, pela confluência temporal de duas realidades 
diferentes: por um lado, o período áureo de crescimento e implementação do 
National Health Service (NHS) com o reforço em 1948 do general practitioner 
(GP) com o papel de MF, e por outro lado, o ditoso desenvolvimento de um dos 
mais importantes movimentos da teoria psicanalítica contemporânea – cuja 
influência na psiquiatria mundial já se fazia sentir a todos os níveis – a escola 
dos teóricos britânicos das relações de objecto.  

Michael Balint (1896-1970), um bioquímico e psicanalista húngaro naturalizado 
britânico integrava esse grupo28, tendo-se tornado conhecido pelo seu 
contributo e reflexões para o estudo das relações médico-doente e por ter 
impulsionado os denominados grupos Balint – grupos de auto-ajuda 
coordenados por um psiquiatra e integrando MF interessados em melhorar as 
suas relações com os doentes.  

Os grupos Balint têm por objectivo a revelação de sentimentos dos MF em 
relação aos doentes – contra-transferência ou contra-atitudes – que 
inconscientemente interferirão na abordagem médica pondo em risco a 
valorização de aspectos psicológicos do doente e os correctos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos. O treino e capacitação dos MF em técnicas e 
perícias exploratórias de entrevista breve para exploração do estado mental, o 
flash, é também um dos objectivos destes grupos (Casquinha 1997). A 
apresentação e supervisão de casos é a principal ferramenta utilizada. 

Através da difusão mundial de livros como “The Doctor, His Patient & The 
Illness” (Balint 1957; Balint 1998), e sustentadas pela dimensão do seu 
carisma, ficaram entre nós expressões e frases de Michael Balint (citado por 
Caldas de Almeida 1985b; Anónimo 2004c) que se mantém actuais e 
apelativas: “O médico como medicamento”, ou seja, a ideia de que o próprio 
médico pode funcionar como um medicamento poderoso; “O conluio do 
anonimato”, onde se pretende fazer alusão as múltiplas idas do doente a vários 
especialistas sem que ninguém assuma a responsabilidade pelo doente 
enquanto indivíduo; “A coragem da estupidez”, através da qual se pretendia 
estimular os médicos a exprimirem os seus sentimentos e opiniões no grupo, 
validando-os e veiculando a ideia de ausência do perigo de rejeição; “O fundo 
de investimento mutuo”, que reporta à experiência e confiança partilhadas por 
médico e doente ao longo de vários anos; e finalmente, “A função apostólica do 
médico”, que diz respeito à tendência do médico para desenvolver expectativas 
inadequadas em relação ao doente baseadas nos seus próprios valores e 
crenças (por exemplo, fumar faz mal, eu não fumo, você não deve fumar). 

                                                 
28 Balint integrava o grupo de psicanalistas britânicos habitualmente denominado de teóricos das 

relações de objecto, que também agregava Klein, Winnicott, Guntrip ou Fairbairn. O conceito da 

“lacuna básica” (Balint 1979), por si propugnado, de algum modo estabelece uma ponte entre a 

teoria das relações de objecto com a psicologia do Self de Kohut (Bacal 1987). 
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Na realidade, estas máximas baseadas em conceitos desenvolvidos por Balint, 
foram embrionárias e ainda hoje são património da prática de ligação levada a 
cabo um pouco por todo o mundo (Freyberger et al 1979; Speidel 1983; 
Parizot et al 1987; Maoz 1992; Weingarten & Granek 1998; Salinsky 2002). 

Não obstante os próprios MF tenderem a considerar a metodologia de 
discussão de casos – no estilo dos grupos de Balint –, adequada para a sua 
formação e para modelar a forma como manejam os doentes deprimidos 
(Andersson et al 2002), e existirem associações de grupos Balint em todo o 
mundo ocidental (Norell 1991), discernimos na literatura apenas um ensaio 
clínico exploratório da eficácia e/ou efectividade dos grupos de Balint enquanto 
intervenção de capacitação (Margalit et al 2004).  

E mesmo neste estudo, onde se pretendia comparar dois métodos de promoção 
nos curricula médicos da abordagem à prestação de cuidados de saúde 
segundo o modelo biopsicossocial, os grupos Balint eram uma das 
intervenções, entre outras, de um dos braços do estudo onde havia redução 
dos custos de saúde e aumento da satisfação dos doentes (Margalit et al 
2004). 

O próprio Balint também costumava dizer que menos de dois anos de grupo 
não era suficiente para ficar com o treino adequado (ou tratado, como gostava 
de ironizar) (Bacal 1972) o que levanta dúvidas relativamente à custo- 
-efectividade da intervenção.  

De efeito benéfico, comprovado empiricamente, nas atitudes e perícias 
psicológicas de internos e também de médicos mais diferenciados, os grupos 
Balint integram por isso vários curricula em Medicina Familiar nomeadamente 
nos Estados Unidos (Johnson et al 2001; Sekeres et al 2003; Turner & Malm 
2004), mas o envolvimento e participação dos médicos depende não só do 
interesse específico de cada um como também de ajustamento ao método, o 
que alguns, por motivos de personalidade, não alcançam (Musham & Brock 
1994; Johnson et al 2003). 

Num estudo finlandês, e algo paradoxalmente, o treino em grupos Balint 
associava-se a um reconhecimento deficitário de perturbações mentais pelos 
MF (Joukamaa et al 1995). Por outro lado, em relação com a duração da 
formação de dois anos, para além de uma taxa de abandono significativa ao 
fim de seis meses (Johnson et al 2003), parece haver igualmente uma 
tendência para a diluição e esmorecimento das rotinas dos grupos como a 
regularidade e a periodicidade semanal (Johnson et al 2001). 

3.2.3. As vias de acesso aos cuidados de saúde mental 

O trabalho de Shepperd (1966), realizado no início da década de 60 ao nível 
dos CSP, em Londres, foi verdadeiramente inovador não só nos métodos como 
também nas preocupações que objectivou, abrindo o caminho para uma nova 
vaga de investigação em psiquiatria epidemiológica no contexto dos CSP, e por 
isso, uma forçosa referência nesta área. 
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Num estudo longitudinal com a duração de um ano, envolvendo 15.000 
doentes consecutivos de práticas clínicas dos CSP, os resultados apuraram que 
os problemas mentais conspícuos eram motivo de procura de ajuda em 14% 
dos doentes. Assim, a prevalência anual para diagnósticos psiquiátricos era de 
10.2% e 3.8% para problemas psicossociais e psicossomáticos. Apenas 5% 
daqueles eram encaminhados para a psiquiatria. Os doentes com diagnóstico 
psiquiátrico apresentavam principalmente quadros neuróticos crónicos e 
incapacitantes, menor saúde em geral, consultavam mais vezes o médico, 
apresentavam mais problemas maritais, mais baixas médicas e incapacidades, 
e um terço dos doentes não recebia qualquer tipo de tratamento. Shepperd 
(1966) concluiu que a grande maioria de doentes com perturbações 
psiquiátricas era tratada nos CSP e que não entrava nunca em contacto com os 
serviços de psiquiatria e saúde mental e que a prevalência das perturbações 
neuróticas nos CSP era mais elevada do que se considerava previamente. 

Foi assim exposta pela primeira vez, através de uma metodologia fiável e há 
pouco mais de 40 anos, a morbilidade psiquiátrica conspícua, ou detectada 
pelos MF. E em contraponto com esta, foram os trabalhos de outros autores 
britânicos, entre os quais pontua David Goldberg, que tornaram mais evidentes 
e compreensíveis estes primeiros achados de Shepperd, pondo a nu o 
problema da morbilidade psiquiátrica escondida ao nível dos CSP. 

Assim, e durante a década de 70 e boa parte da década de 80 sucederam-se as 
investigações onde foram produzidos e refinados novos métodos e 
instrumentos de estudo, nomeadamente o General Health Questionnaire (GHQ) 
(Goldberg et al 1970; Goldberg & Blackwell 1970; Goldberg et al 1976b; 
Goldberg 1978; Goldberg & Hillier 1979), estudos que mostraram as diferenças 
de morbilidade psiquiátrica total e conspícua nos CSP, pondo a nu a vasta 
extensão da morbilidade psiquiátrica não reconhecida CSP (Marks et al 1979), 
e que para cada doente referenciado dos CSP para os cuidados de psiquiatria, 
em particular casos de depressão, muitos mais eram tratados ou nem sequer 
reconhecidos nos CSP (Goldberg & Huxley 1980). 

Goldberg e colegas demonstraram como doentes utilizadores consecutivos dos 
CSP (n=365) apresentavam níveis de morbilidade psiquiátrica medida pelo 
GHQ superiores aos de uma amostra randomizada de 213 utentes inscritos que 
não recorriam às consultas, mesmo quando os que se apresentavam à consulta 
com queixas psicológicas eram excluídos (Goldberg et al 1976a). Um outro 
estudo, em 1093 doentes consecutivos reporta patologia psiquiátrica minor 
medida pelo GHQ em 43% dos doentes dos CSP – 32% de morbilidade 
conspícua e 11% de morbilidade escondida (Johnstone & Goldberg 1976). 

Goldberg e Huxley sublinharam a existência de um trajecto de acesso aos 
cuidados de saúde em cinco níveis nos quais a morbilidade psiquiátrica se 
exprimiria quantitativamente em valores de prevalência decrescente e 
gravidade crescente: nível I, na comunidade; nível II, acesso aos CSP; nível 
III, detecção pelo MF nos CSP ou morbilidade conspícua; nível IV, acesso ao 
ambulatório de psiquiatria; e nível V, internamento em psiquiatria (Goldberg & 
Huxley 1980) (ver Figura 6).  
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Figura 6 – Níveis e filtros no modelo de Goldberg 

NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL IV NÍVEL V 

Comunidade 
prevalência 
populacional 

CSP 
prevalência total 

CSP  
prevalência 
conspícua 

Ambulatório 
Psiquiatria  

prevalência tratada 

Internamento 
Psiquiatria 

prevalência tratada  

31.5-26.0% 23.0% 10.15% 2.35% 0.57% 

 filtro 1 filtro 2 filtro 3 filtro 4  

 doente MF MF psiquiatra  

 

Entre cada um dos níveis existiriam filtros, no total de quatro, que 
condicionariam a retenção a montante e a passagem para o nível subsequente. 

O primeiro filtro, pelo qual os doentes da comunidade com perturbação 
psiquiátrica decidem procurar ajuda nos CSP, é principalmente condicionado 
pelo próprio doente que escolhe aceder ou não aos CSP. O segundo filtro, 
pelo qual os doentes com patologia mental são reconhecidos pelo MF e 
assumem o rótulo diagnóstico, é dependente de características e de barreiras 
ao nível do MF como sejam as técnicas de entrevista que utiliza, as suas 
características de personalidade e o treino em saúde mental, prévio ou actual. 
O terceiro filtro, corresponde à decisão do MF em reter ou referenciar para a 
psiquiatria os doentes identificados, e depende da confiança do MF nas próprias 
capacidades em tratar estes doentes, na acessibilidade e qualidade dos 
serviços de psiquiatria e de crenças e atitudes em relação à psiquiatria e aos 
psiquiatras. O quarto filtro corresponderia à decisão do psiquiatra em internar 
o doente (Goldberg & Huxley 1980). 

A maior virtualidade do modelo de pirâmide de Goldberg e Huxley é o facto de 
ser estruturante. De facto, qualquer que seja a perspectiva e ponto de partida 
reflexivo – epidemiológico, psicopatológico, diagnóstico, terapêutico, 
organização de serviços –, este modelo fornece uma estrutura para captar a 
realidade de um processo complexo e dinâmico – os trajectos ou vias de acesso 
dos doentes psiquiátricos aos cuidados –, facilitando a investigação e a 
intervenção clínica diferenciada, através da clara delimitação e identificação dos 
vários níveis e filtros. O maior defeito do modelo é o de não valorizar 
suficientemente as barreiras organizacionais dos CSP ao nível do 2º filtro.  

Com base neste modelo, dito de pirâmide de Goldberg, os trajectos e vias de 
acesso aos cuidados de saúde mental foram abordados em vários estudos 
multicêntricos patrocinados pela WHO. Nestes estudos, verifica-se que na 
maioria dos países europeus as portas de entrada principais dos doentes com 
perturbações psiquiátricas são os CSP e os hospitais gerais e que os doentes 
são referenciados aos serviços de saúde mental pelos clínicos gerais, e em 
menor parte também por médicos hospitalares, havendo uma parte 
considerável de doentes que recorriam directamente aos serviços de psiquiatria 
(Gater et al 1991; Gater & Goldberg 1991). 
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3.2.4. Modelos clássicos de psiquiatria de ligação aos CSP 

A psiquiatria de ligação ou C-L, com origens e tradições bem assentes na 
escola psicossomática psicanalítica norte-americana e no hospital geral, como 
atrás descrevemos, não parou de evoluir à escala global. Um dos sentidos 
dessa evolução, por via de múltiplos desenvolvimentos científicos, mas 
também sociopolíticos, ocorreu precisamente na rota dos CSP (Abram 1977; 
Lipsitt 1995; Steinberg et al 1996). 

Fundamentalmente, podemos distinguir quatro modelos clássicos e ‘puros’ de 
articulação, ou de interface, entre os cuidados especializados e os CSP, não 
exclusivos mas complementares e passíveis de uma leitura incrementalista, ou 
seja, onde poderá haver progressão de um modelo para outro, com aspectos 
mistos na prática (Gask et al 1997): 

1. a equipa de saúde mental (ESM) tem por objectivo tornar mais acessível 
à comunidade o tratamento e cuidados de saúde mental multidisciplinares, 
inscrevendo-se geralmente num modelo organizativo de serviços 
psiquiátricos sectorizados; tem as vantagens de discussão das referências 
e de oferecer uma avaliação rápida; as desvantagens são a inclinação para 
assumir a responsabilidade clínica e seguimento contínuo para doentes 
com patologia psiquiátrica dita minor  cuja acessibilidade à ESM é 
excessiva (Jackson et al 1993). 

2. o ambulatório deslocado é o modelo mais frequente e funciona tal como 
o ambulatório hospitalar; os psiquiatras fazem as consultas de saúde 
mental em centros de saúde e suas extensões onde vêem novos doentes e 
seguem outros; apesar de poderem ocorrer contactos informais entre os 
psiquiatras e os MF, o tratamento pode ser relativamente independente do 
prestado pelos MF e pode haver um aumento das referências destes, 
nomeadamente de patologia minor (Creed & Marks 1989). 

3. no modelo de consultoria os psiquiatras funcionam como consultores dos 
MF sendo escasso o seu envolvimento na prestação directa de cuidados 
(Pincus 1987). 

4. o modelo de vinculação/ligação assenta numa prática de contactos 
face-a-face regulares entre psiquiatras e MF e aparenta apresentar 
vantagens tanto para os doentes – maior acessibilidade e continuidade – 
como para os PCP – formação psicossocial, intervenção mais precoce, 
melhor uso dos recursos –, e também para a ESM – possibilidade de 
melhorar referências, de diminuir os re-encaminhamentos de patologias 
minor e maior custo-efectividade (Creed & Marks 1989; Burns & Bale 
1997; Bower & Gask 2002). 

A ligação e articulação da psiquiatria com os CSP cria oportunidades 
facilitadoras do cumprimento dos objectivos da psiquiatria C-L, como sejam o 
desenvolvimento de novas estratégias de identificação de casos, tratamento e 
prevenção (Goldberg & Stoudemire 1995) e a optimização da gestão e 
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fornecimento dos cuidados de saúde, assegurando a continuidade de cuidados 
nos doentes com morbilidade psiquiátrica, detectados pelos MF ou vistos 
inicialmente no hospital geral (Lefkovitz 1995; Geraty 1995). 

A escolha do modelo de ligação aos CSP a ser implementado é uma questão 
chave sobre a qual a investigação se tem debruçado, mas a escolha recairá 
certamente sobre o modelo melhor adaptado às circunstâncias específicas 
locais e que simultaneamente dê a melhor resposta às necessidades da 
população (Schulberg et al 1991; Gask et al 1997). Frequentemente esse 
modelo será o de vinculação/ligação (Burns & Bale 1997).  

Os princípios da prática clássica em psiquiatria C-L parecem fornecer um 
interface psiquiatria/CSP aparentemente adequado mas outros modelos mais 
complexos e efectivos oriundos da investigação – baseados tanto em princípios 
de gestão de doença crónica como de melhoria da qualidade –, ditos 
colaborativos ou escalonados29, têm emergido nos últimos 10 anos.  

Bower & Gask (2002) opinam que o modelo tradicional C-L, ao agir 
essencialmente ao nível das relações entre os médicos PCP e psiquiatras, 
apresentaria a vantagem de permitir a evolução e a implementação destes 
novos e mais efectivos modelos de articulação entre os CSP e a psiquiatria.  

3.3. Estudos de prevalência depressiva nos CSP 

A prevalência depressiva nos CSP tem sido estabelecida por vários métodos, 
uns mais correctos e aceitáveis que outros. Entretanto, alguns métodos, como 
a prevalência de depressão conspícua para os MF e a depressão aferida por 
questionário de auto-avaliação, deixaram de ser métodos aceitáveis.  

3.3.1. Prevalência de depressão conspícua para os MF 

Uma primeira geração de estudos diligenciou em estabelecer taxas de 
prevalência nos CSP examinando os diagnósticos realizados pelos MF, por 
inquérito directo ou através dos processos clínicos (Locke & Gardner 1969; 
Marsland et al 1976; Goldberg et al 1976a; Reifler et al 1979).  

A prevalência de depressão por diagnóstico do médico, ou prevalência dita 
conspícua (Johnstone & Goldberg 1976) na medida que representa apenas os 
casos reconhecidos e gerando um vasto número de falsos negativos e alguns 
falsos positivos30, oscila entre os 1.5 e 4.5% (Marsland et al 1976; Reifler et al 
1979), variação esta explicável por diferentes competências diagnósticas dos 
médicos e ausência de harmonização na rotulação diagnóstica, bem como pelo 
recurso a diferentes fontes de apuramento dos dados.  

                                                 
29 Stepped care, no original inglês. 

30 Doravante, à excepção de referência expressa em contrário, utilizaremos o conceito de prevalência 

conspícua efectiva ou verdadeira, ou seja, todos os casos verdadeiros positivos que os médicos 

identificam correctamente. 
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3.3.2. Prevalência por questionário 

A segunda geração de estudos utilizou para o mesmo fim escalas de auto- 
-avaliação. Numa revisão da literatura de 1992 sobre a epidemiologia da 
depressão nos CSP, Katon e Schulberg (1992), recensearam 31 artigos 
publicados entre 1975 e 1989 que recorreram unicamente a instrumentos de 
auto-avaliação para o estabelecimento de taxas de prevalência pontual de 
depressão, tipicamente reportada entre 15 e 30%.  

A grande maioria destes estudos e análises recorreram apenas a três 
instrumentos: em 14 estudos (Schuman et al 1978; Wright et al 1980; 
Okimoto et al 1982; Freedman et al 1982; Zung & King 1983; Zung et al 1983; 
Bradshaw & Parker 1983; Linn & Yager 1984; Katon et al 1986; Kukull et al 
1986; Borson et al 1986; Rosenthal et al 1987; Zung et al 1988; Magruder-
Habib et al 1989) foi utilizado o Zung Scale of Depressive Symptoms (SDS) 
(Zung 1965); sete estudos (Hankin & Locke 1982; Cohen-Cole et al 1982; 
Hankin & Locke 1983; Barnes & Prosen 1984; Duer et al 1988; Costello et al 
1988) fizeram uso do Center for Epidemiological Studies Depression (CES-D) 
(Radloff 1977); outros seis (Nielsen, III & Williams 1980; Seller et al 1981; 
Katon et al 1986; Parker et al 1986; Rucker et al 1986; Gotlib et al 1989) 
utilizaram o Beck Depression Inventory (BDI) (Beck & Steer 1987); sete 
estudos recorreram a várias outras escalas (Justin 1976; Okimoto et al 1982; 
Barrett et al 1987; Diamond et al 1987; Henley & Coussens 1988; Burnam et 
al 1989; Williamson & Yates 1989) (ver Tabela 3). 

Tabela 3 – Prevalência de depressão nos CSP por escalas de auto-avaliação 

Instrumentos 
N.º de 
estudos 

N.º de indivíduos 
inquiridos 

Ponto de corte 
do instrumento 

Prevalência % 

  mín. máx. mín. máx. mín. máx. 
Zung SDS 14 95 1537 40 60 6.0 51.0 
CES-D  7 150 1921 10 16 21 64 
BDI  6 147 564 13 21 14.0 50.0 
vários 7 104 20128 – – 6.7 28.3 
Adaptação de Katon & Schulberg (1992) envolvendo estudos até 1990. 
 

A grande variabilidade de estimativas de prevalência nestes estudos de 
segunda geração – 6 a 51% – deve-se provavelmente ao uso de metodologias 
distintas como a inquirição de diferentes populações em diferentes contextos 
clínicos (populações de baixa classe social em clínicas académicas versus classe 
média em organizações privadas, diferentes nacionalidades), pequeno tamanho 
das amostras afectando a fiabilidade, factores de selecção da população 
enviesando os resultados (como taxas elevadas de recusa em participar, 
amostras randomizadas versus consecutivas, procedimentos variáveis), e 
utilização de diferentes escalas de auto-avaliação com desiguais características 
psicométricas e diferentes pontos de corte para os mesmos instrumentos 
(Katon & Schulberg 1992). 
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3.3.3. Prevalência por entrevistas estruturadas e semi- 
-estruturadas 

Estas limitações levaram a que os estudos de prevalência passassem a ter dois 
estadios: utilização de escalas de auto-avaliação seguida de obtenção de uma 
subamostra entrevistada com um instrumento de diagnóstico-padrão.  

Estimativas de prevalência de depressão major e de outras perturbações e 
sintomas depressivos significativos foram obtidas em estudos que examinaram 
amostras de doentes de CSP com entrevistas estruturadas e semi-estruturadas 
fazendo uso de critérios diagnósticos padronizados como os Bedford College 
Criteria (BCC), os RDC, os DSM (versões III, III-R, ou IV) ou ainda os critérios 
constantes da ICD (versões 8, 9 e 10). 

Geralmente, considera-se que as entrevistas psiquiátricas estruturadas como o 
DIS, o CIDI ou o CIS, que originam diagnósticos estandardizados DSM ou ICD, 
fornecem estimativas adequadas de prevalência pois identificam todos os 
indivíduos que padecem de uma condição e permitem a diferenciação de outros 
indivíduos, sem patologia ou com patologias de outro tipo.  

Mas o uso destas entrevistas estruturadas, não permite excluir todos os 
doentes cuja depressão tenha sido causada por patologias médicas 
intercorrentes, medicações ou substâncias de abuso. Tal é possível com o 
recurso a entrevistas semi-estruturadas como o Structured Clinical Interview 
for DSM (SCID), o Schedule for Affective Disorders & Schizophrenia (SADS) e o 
Present State Examination (PSE) /SCAN que detêm também a superior 
validade ao respeitarem os princípios da entrevista psiquiátrica.  

Na já referida revisão de Katon e Schulberg (Katon & Schulberg 1992), que 
informou as linhas de orientação da Agency for Health Care Policy & Research 
Depression Guideline Panel (AHCPR) (Depression Guideline Panel & Agency for 
Health Care Policy & Research 1993a), são referenciados onze estudos nos 
quais foram utilizadas entrevistas totalmente estruturadas em sete (Kessler et 
al 1985; Schulberg et al 1985; Von Korff et al 1987; Burnam et al 1989; Hoppe 
et al 1989; Zich et al 1990; Coulehan et al 1990b) e semi-estruturadas em 
quatro (Hoeper et al 1979; Barrett et al 1988; Blacker & Clare 1988; Ormel et 
al 1990) para determinar a prevalência da depressão major no ambulatório de 
clínica geral segundo critérios de diagnóstico DSM ou ICD.  

Nesta revisão, a prevalência pontual da depressão major apresentava uma 
amplitude de 4.8 a 8.6% e a prevalência pontual das restantes síndromas 
depressivas oscilava entre 3% e 8.4% (Katon & Schulberg 1992).  

Realizámos uma revisão sistemática da literatura, abrangendo o período de 
1966 a 2004, sobre a prevalência das perturbações depressivas em contextos 
de CSP, envolvendo populações adultas maiores de 16 anos, os critérios 
nosológicos DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, ICD-8, ICD-9 e ICD-10 sempre 
aferidos por entrevistas estruturadas como o DIS e o CIDI (ver Tabela 4), ou 
semi-estruturadas como o SADS-L, SCID, PSE/SCAN (ver Tabela 5).  
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Não foram incluídos nesta revisão quaisquer estudos focando populações 
especiais, como seriam as constituídas exclusivamente por idosos, ou 
elementos do sexo feminino, portadores de doenças médicas específicas ou 
emigrantes.  

Apurámos 32 estudos com apreciável variabilidade nos valores de prevalência. 

Tabela 4 – Prevalência de depressão nos CSP por entrevista estruturada (DIS ou 
CIDI) 

Autores 
SISTEMA 
escala 
despiste 

Tipo 
CSP 

N 
recrutados/ 
entrevistados 

Qualquer 
depressão 

% 

Depressão 
major 
%  

 
Distimia 

% 

 DSM-III      

von Korff et al 1987 GHQ-28 CA, MI 1242 / 809 – 5.0 p 3.7 v 
HMO 525 / 501 – 10.3 v 8.3 v 

Burnam et al 1988 
CES-D, 
MOS-D ECA, uso 

retrospect. 
1450 / 1416 4.0 p 9.5 v 5.7 v 

Coulehan et al 1990b CES-D CA, MI 618 / 98 – 
6.6 p 
9.5 v 

– 

Zich et al 1990 CES-D, BDI CA, MI 475 / 65 – 7.7 p – 

Pérez-Stable et al 1990 CES-D, BDI 
CSMF / 
CA, MF 

708 / 265 26.4 a 
13.6 p 
15.9 a 

10.6 a 

Kirmayer et al 1993 CES-D CA, MF 685 / 685 – 9.5 p – 

Crum et al 1994 – 
ECA, uso 
retrospect. 

6388 / 4612 – 7.1 a 

 DSM-III-R      
Parkerson & Broadhead 
1997 

CES-D, 
DUKE-AD 

CA, MF 1916 / 481 14.8 s 1 13.7 s 2.9 a 

Whooley et al 1997 TQ 
CM, 

urgência 
590 / 536 – 

18.1 a 
14.2 p 

– 

CA, MF 566 / 195 23.0 p 16.6 p 6.0 a 
Nagel et al 1998 MOS-8 

CSMF 457 / 147 10.0 p 4.4 p 5.5 a 

Williams et al 1999a OQ, CES-D 
CA, MF / 
CSMF 

969 / 863 13.3 p 2 8.0 p 1.3 a 

 DSM-IV      
Simon & Von Korff 
1995 

GHQ-12 HMO 1962 / 373 15.4 p 3 6.6 p – 

McQuaid et al 1999 CES-D CSMF 511 / 213 – 12.0 p – 

 ICD-9      
Schulberg et al 1985 CES-D CSMF 1554 / 294 – 6.2 p 3.0 a 4 

 ICD-10      
Ormel et al. 1994  
Ustun & Sartorius 1995 

GHQ-12 
CSMF 14 
países 

25916 / 5438 – 
10.4 p 

(2.6-29.5) 
2.1 v 

Tiemens et al 1996 GHQ-12 CSMF 1271 / 340 14.7 p5 13.5 p 3.0 a 

Henkel et al 2003 
GHQ-12, B-

PHQ, WHO-5  
CSMF 431 / 431 17.0 p – – 

Arroll et al 2003 
TQ-PRIME-

MD 
CSMF 421 / 421 – 6.9 p – 

Legenda – CA=centro académico, MI=medicina interna, CSMF =centro de saúde de medicina familiar; CM=centro 
militar; ECA = Epidemiologic Catchment Area, p=pontual ou mensal, s=semestral, a=anual, v=vital. 
1 15.6% de depressão minor; 2 inclui de 4.0% depressão minor; 3 inclui 8.8% de depressão subsindromática (distimia e 
depressão minor); 4 inclui perturbações de ajustamento depressivas; 5 não inclui 3% de neurastenia, 1% de 
perturbações de ajustamento depressiva e 8.2% de depressão subsindromática.  
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Tabela 5 – Prevalência de depressão nos CSP por entrevista semi-estruturada 
(SADS-L, SCID ou PSE/SCAN) 

Autores 
SISTEMA 
escala 
despiste 

Tipo 
CSP 

N 
recrutados / 
entrevistados 

Qualquer 
depressão 

% 

Depressão 
major  
% 

 
Distimia 

% 

 DSM-III      

Blacker & Clare 1988 GHQ CSMF 2308 / 1219 –  4.8 p – 
Williams et al 1995 SDS Zung, 

SF-36 
CA CM, 
CSMF, MI 

221 / 99 20.0 p 2 4.0 p – 

Vaeroy & Merskey 1997 
HADS, 
MADRS 

CSMF 
rural 

100 / 100 31.0 p 28.0 p 3.0 a 

 DSM-III-R      
Spitzer et al 1994 

PRIME-MD 
MI, CM, 
CSMF 

1000 / 431 26.0 p 3 12.0 p 8.0 a 

Fechner-Bates et al 
1994; Coyne et al 1994; 
Klinkman et al 1997  

CES-D CSMF 1580 / 425 22.0-22.6 p 4 13.4-13.5 p – 

937 / 388 – 14.1* - 15.7 p – Leon et al 1995;  
Broadhead et al 1995 

SDDS-PC CSMF 
775 / 257 – 18.3 p – 

Salokangas et al 1995, 
1996 

DEPS CSMF 1643 / 436 10.0 a 5 3.1 a 0.9 a 

Spitzer et al 1999 
PHQ / 

PRIME-MD 
MI, CSMF 3000 / 585 16.0 p 10.0 p – 

Schmitz et al 2001 
GHQ-12, 
SCL-90R 

CSMF 572 / 572 5.2 p – – 

 DSM-IV      
Olfson et al 1997 – HMO 1130 / 1001  – 7.3 p – 
Aragones et al 2001a Zung SDS CSMF 350 / 205 19.3 p 14.7 p 4.6 a 

Lowe et al. 2004b 
HADS, WHO-

5, PHQ 
CA, 

CSMF 
528 / 501 25.1 p 6 13.2 p – 

 ICD-8      
Ormel et al 1990 GHQ-30 CSMF 1994 / 296 14.3 p 2.7 p 11.6 a 
Salokangas et al 1995, 
1996 

DEPS CSMF 1643 / 436 
19.2 p 7 
34.5 a 7 

5.1 p 
11.5 a 

5.7 a 
8.4 a 

 ICD-10      
5.9 ♂p 4.6♂ p 1.3♂ a Vasquez-Barquero et al 

1997 
GHQ-28 CSMF 823 / 203 

10.8♀ p 7.1♀ p 3.7♀ a 

Lowe et al 2004a 
HADS, WHO-

5, PHQ 
CA, 

CSMF 
528 / 501 – 15.8 p – 

Legenda – CA=centro académico, MI=medicina interna, CSMF =centro de saúde de medicina familiar; CM=centro 
militar; HMO=health maintenance organization; p=pontual ou mensal, a=anual, v=vital; * prevalência ajustada. 
1 inclui 5.0% depressão ‘intermitente’ e 3.4% depressão minor; 2 inclui 16.0% de depressão subsindromática; 3 inclui 
6.0% de depressão minor; 4 inclui distimia e perturbação de ajustamento; 5 inclui 4.0% de depressão não especificada e 
2.0 de perturbações de ajustamento depressivas; 6 inclui depressão minor, subsindromática e não especificada, 
perturbação de ajustamento depressiva, distimia, perturbação do humor secundária a doença médica ou abuso de 
substâncias; 7 inclui alguns sintomas depressivos (pontual/mensal=8.4%, anual=14.6). 
 

Resumindo, nos CSP a prevalência pontual de depressão major definida por 
critérios ICD-10 ou DSM-IV oscila entre os 7 e os 15%. A prevalência anual de 
distimia oscila entre 2 e 5% e a vital ronda os 2%. A prevalência total de 
perturbações depressivas oscila entre os 10 e os 25% (ver Tabela 6). 
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Tabela 6 – Prevalência de perturbações depressivas DSM-IV e ICD-10 por 
entrevistas estruturadas e semi-estruturadas 

Nosologia Prevalência 

 
Entrevistas 
estruturadas 

% 

Entrevistas 
semi- 

-estruturadas 
% 

DSM-IV    
depressão major pontual 6.6-12.0 7.3-14.7 

distimia anual – 4.6 
todas as perturbações depressivas pontual 15.4 19.3-25.1 

ICD-10    

depressão major pontual 6.9-13.5 [4.6-7.1] - 15.8 
anual 3.0 [1.3-3.7] 

distimia 
vital 2.1 – 

todas as perturbações depressivas pontual 14.7-17.0 [5.9-10.8] 
Nota: valores em intervalo [..-...] representam [sexo masculino-sexo feminino]. 
 

A discordância entre o reporte de sintomatologia depressiva através de escalas 
de auto-avaliação e o diagnóstico de depressão estabelecido segundo 
procedimentos padronizados pode ser explicada pela ocorrência de alguns 
factores, isolada ou em associação, como sejam a existência nos respondentes 
de outras doenças psiquiátricas ou somáticas, a negação dos sintomas na auto- 
-avaliação (ou na entrevista) e a restrição imposta pelos critérios de exclusão 
de depressão constantes nos instrumentos padronizados (Boyd et al 1982). 

Na Alemanha, têm sido realizados censos nacionais nos CSP sem recurso aos 
instrumentos gold standard universais: num censo foram inquiridos 633 MF e 
20.421 dos seus doentes por questionário, confirmando-se uma prevalência de 
11.3% de depressão (Jacobi et al 2002); em 558 MF e mais de 20.000 
doentes, 4.4% destes apresentavam depressão major, 3.8% apresentavam 
critérios de ansiedade generalizada e 1.6% tinham comorbilidade das duas 
patologias (Wittchen et al 2002); no censo 'Depression 2000' em 412 unidades 
prestadoras de CSP, e 15.081 doentes consecutivos, a prevalência pontual de 
depressão ICD-10 foi de 10.9% (Wittchen & Pittrow 2002). 

A prevalência de depressão nos CSP é elevada mas varia de acordo com o tipo 
de contexto de prestação de cuidados, a população de doentes, os critérios de 
diagnóstico e os métodos de detecção.  

Se bem que o SCAN e o CIDI produzam distinções diagnósticas similares 
quando aplicados para identificar depressão ou ansiedade, o julgamento clínico 
que a administração do SCAN envolve resulta em níveis de concordância inter- 
-avaliadores talvez inferiores aos produzidos pela aplicação do CIDI mas de 
validade indisputável (Andrews et al 1995).  

Grandes variações entre vários países ou regiões nos valores de prevalência de 
depressão não são atribuíveis a um erro sistemático do tipo ‘categoria 
falaciosa’, onde a depressão teria naturezas diferentes consoante as culturas. 
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Uma explicação possível poderá ser dada pelo efeito de diferentes níveis de 
gravidade de depressão em diferentes culturas e meios sociodemográficos 
(Simon et al 2002). 

No estudo WHO-PPGHC, não se observou qualquer diferença entre os 14 países 
na detecção de depressão pelos MF por sexo de doentes, o que é consistente 
com o efeito interactivo ou isolado dos factores biológicos e psicossociais que 
parecem apresentar um efeito final similar através das várias culturas. Ou seja, 
as diferenças de sexo na prevalência não parecem ser causadas por factores 
psicossociais locais variáveis de país para país (Gater et al 1998). 

A prevalência de depressão e de outras patologias psiquiátricas incapacitantes 
é muito superior nos CSP que sirvam populações mais pobres (Ostler et al 
2001), podendo ser o dobro no que concerne a depressão (51% versus 28%), 
pelo que pode ser importante a implementação de modelos de ligação nessas 
práticas (Mauksch et al 2001). 

3.4. Clínica das perturbações depressivas nos CSP 

É frequentemente sugerido que a depressão, tal como surge nos CSP, seja 
distinta da que surge no contexto psiquiátrico (Klinkman 2003). Os doentes 
deprimidos que são tratados nos dois contextos seriam diferentes. Os que são 
seguidos na psiquiatria recebem mais cuidados e lá não estariam se não 
reconhecessem necessitar desses cuidados aos quais aderem melhor. Nos CSP, 
muitas vezes os doentes apresentam queixas somáticas, e não psicológicas, e 
nem sempre aceitam o diagnóstico de depressão e o tratamento que lhes é 
sugerido pelos MF, ou não toleram as doses de antidepressivos adequadas 
permanecendo com doses subterapêuticas (Dietrich et al 2003; Ebell 2003). 

Os estudos realizados no Reino Unido são mais reveladores do que os estudos 
norte-americanos quanto à existência de diferenças entre os sectores 
generalista e especialista no que diz respeito à prevalência e gravidade de 
sintomas somáticos, afectivos e cognitivos de depressão (Coulehan et al 1988). 
Ainda no Reino Unido, em comparação com doentes deprimidos do ambulatório 
de psiquiatria, os doentes deprimidos dos CSP apresentavam perturbações 
menos graves, menos endógenas, com menos sintomas e menor duração dos 
mesmos (Sireling et al 1985a). 

Numa organização de cuidados pré-pagos, nos USA, não se verificavam 
diferenças significativas entre os doentes com depressão tratados por médicos 
PCP ou por psiquiatras. A gravidade dos quadros clínicos, o tratamento 
empregue, nomeadamente o psicofarmacológico, e os resultados foram todos 
muito semelhantes. Os doentes da psiquiatria eram ligeiramente mais 
disfuncionais e iam à consulta mais frequentemente (Simon et al 2001b). 

A necessidade de critérios de diagnóstico de depressão nos CSP para aumentar 
a fiabilidade dos diagnósticos, adequar a medicação e permitir melhores 
estimativas de incidência e do movimento assistencial é sentida desde há muito 
(Schuman et al 1978). 
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As depressões nos CSP mantêm o perfil crónico no duplo sentido quer da 
persistência temporal dos sintomas depressivos – acima ou abaixo do limiar 
diagnóstico – quer da remissão e recorrência dos episódios depressivos com 
transição longitudinal entre os vários subtipos depressivos – ausência de 
estabilidade diagnóstica – ou variabilidade e oscilação temporal na gravidade 
dos sintomas (Ustun & Sartorius 1995). Por exemplo, no que diz respeito ao 
curso de depressão major ou distimia em idosos nos CSP, numa amostra de 
1801 doentes deprimidos maiores de 60 anos, 83% dos doentes reportaram 
sintomas há dois ou mais anos e 71% referiu dois ou mais episódios 
depressivos prévios (Unutzer et al 2003a). 

Em qualquer contexto, mas em particular ao nível dos CSP, a depressão 
apresenta-se como um quadro com uma abrangente e aparentemente confusa 
gama de queixas e sintomas físicos e psicológicos. A apresentação clínica 
afecta o reconhecimento da depressão e ansiedade pelos MF nos CSP 
(Kirmayer et al 1993). 

Manda o estado da arte que o MF detenha sempre um elevado nível de 
suspeição para depressão, que esteja atento e explore as várias apresentações 
clínicas. São predictores de diagnóstico de depressão, a gravidade dos 
sintomas e a frequência dos mesmos quando a apresentação é depressiva, e 
três outros tipos de apresentação clínica: os sintomas físicos múltiplos sem 
explicação médica, o mau estado geral de saúde, e o stress recente (modelo 
S4) (Jackson et al 1998).  

Num estudo de Coulehan e colegas (1990b), as características que predizem a 
pertença ao grupo de indivíduos com depressão major nos CSP incluem o 
género feminino, idade jovem, maior gravidade de doença somática, 
nomeadamente neoplasias malignas, e quadros clínicos mal definidos. Nunca 
será insuficiente salientar a elevada comorbilidade da depressão major e de 
outros subtipos depressivos com outras condições médicas e/ou mentais 
(Martin et al 1985; Coryell et al 1988; Wells et al 1989b; Katon & Sullivan 
1990; Van Ameringen et al 1991; Rasmussen & Eisen 1992; Brawman-Mintzer 
et al 1993; Verbosky et al 1993; Fifer et al 1994; Kessler et al 1995; Irwin et al 
1996; Sadovnick et al 1996; Brown et al 1996a; APA 1998; Wittchen et al 
1999; Goldman et al 1999; APA & Task Force on DSM-IV 2000; Stein & Kean 
2000; Roy-Byrne et al 2000; Luber et al 2000; Hirschfeld et al 2000; 
Mendlowicz & Stein 2000).  

Por outro lado, deve-se manter monitorização e vigilância nos doentes que se 
sabe já terem estado afectados por uma qualquer forma de doença depressiva 
pois o curso da depressão é recorrente independentemente da população que 
afecta (Angst et al 1996). 

A apresentação pode também variar no ciclo de vida. A distimia pode ser 
diferente consoante a idade nos CSP, em particular nos mais velhos, onde os 
sintomas psicológicos se encontram atenuados e os sintomas físicos 
exacerbados bem como o maior impacto no compromisso funcional (Oxman et 
al 2000).  
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Os aspectos clínicos das perturbações depressivas que carecem de maior 
aprofundamento no contexto específico dos CSP são as somatizações, a 
comorbilidade com a ansiedade, com outras doenças médicas, a gravidade 
sindromática e os casos subliminares, e por fim, as modalidades terapêuticas. 

3.4.1. As somatizações 

Os sintomas somáticos – correspondendo a queixas congruentes com doenças 
somáticas, doenças psiquiátricas ou somatizações – tornam o diagnóstico de 
depressão mais difícil (Kirmayer et al 1993; Depression Guideline Panel & 
Agency for Health Care Policy & Research 1993a; Simon & Von Korff 1995; 
Callahan et al 1996b; Hirschfeld et al 1997; US Department of Health & Human 
Services 1999; Simon et al 1999a, 1999b). 

É frequentemente assumido que a maioria dos doentes que recorrem aos CSP 
apresentam queixas de somatização e não sintomas depressivos (Prestidge & 
Lake 1987). No estudo multicêntrico WHO-PPGHC, 69% dos doentes 
diagnosticados com depressão apresentaram sintomas físicos inexplicados 
como queixa principal, ou melhor como única queixa (Simon et al 1999b). 

Nos CSP, entre metade a dois terços dos doentes com depressão major pode 
apresentar-se com queixas somáticas – que motivam a ida à consulta e que 
mascaram o diagnóstico – como artralgias e lombalgias, cefaleias, alterações 
gastrintestinais (Depression Guideline Panel & Agency for Health Care Policy & 
Research 1993a; Simon et al 1999b). O limiar de muitas queixas somáticas, e 
sua remissão, pode ser substancialmente aumentado com a resolução da 
depressão (Prestidge & Lake 1987). 

A somatização é definida como a apresentação de queixas e sintomas físicos 
pelo doente cuja natureza ou intensidade31 não são explicáveis do ponto de 
vista médico e também como um processo humano que envolve o doente e o 
seu médico e é a razão mais comum para que a doença mental não seja 
reconhecida na clínica médica geral e CSP. A intercorrência tanto com doenças 
somáticas como com perturbações depressivas e de ansiedade é frequente 
(Goldberg & Bridges 1988). 

Segundo Goldberg e Bridges (1988) a somatização poderá ter três funções: em 
primeiro lugar, será mais fácil a assunção do papel de doente, por este não 
aceitar as doenças psicológicas ou porque na sociedade onde reside estas 
doenças sejam fonte de forte estigmatização; em segundo lugar, a 
somatização evita a atribuição de responsabilidades, inclusive a de fazer o 
necessário para ficar melhor (receber tratamento dirigido à patologia mental); 
finalmente, e em terceiro lugar, sendo desculpabilizante, é também uma 
estratégia defensiva para conter a gravidade da depressão (Goldberg & Bridges 
1988). 

                                                 
31 Por exemplo, poderá haver motivos orgânicos para sentir dor mas a somatização amplifica os 

estímulos álgicos (Goldberg & Bridges 1988). 
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Num estudo holandês de van Hemert e colegas (1993), com o objectivo de 
esclarecer as patologias subjacentes à apresentação somática, foi estabelecido 
o diagnóstico de perturbação psiquiátrica pelo PSE em 191 doentes 
encaminhados dos CSP para a psiquiatria.  

Nos doentes com apresentação somática havia comorbilidade psiquiátrica em 
15% dos doentes em que os sintomas tinham explicação médica, proporção 
que aumentava para 45% em doentes nos quais a compreensibilidade médica 
dos sintomas não era muito clara, e em 38% daqueles em que os sintomas não 
eram explicáveis por uma perspectiva médica. As somatizações e as 
perturbações somatoformes eram frequentes como motivo de encaminhamento 
dos CSP para a psiquiatria: 40% de todos os diagnósticos (Van Hemert et al 
1993). 

No clássico estudo de Kirmayer e colegas (1993), em 685 doentes dos CSP a 
prevalência de depressão ou ansiedade DIS/DSM era de 11%. Entre estes, 
mais de três quartos dos doentes apresentavam as queixas de modo 
somatizado o que reduzia o reconhecimento da depressão e ansiedade 
(Kirmayer et al 1993).  

As queixas dos doentes podem corresponder a percepções pessimistas quanto 
ao nível de saúde somática podendo também funcionar como indicadores de 
sofrimento emocional subjacente. Os doentes fisicamente saudáveis mas que 
se consideravam com saúde física frágil apresentavam, num estudo de Olfson e 
colegas (1995), maior probabilidade de internamento psiquiátrico prévio, de 
dificuldades maritais, de absentismo laboral por causas mentais e sintomas 
depressivos, ansiosos e psicossomáticos. E estes doentes apresentavam 
igualmente maior probabilidade de receberem pelos seus MF pontuação de 
excelente saúde mental e de não receberem tratamento dirigido à sua saúde 
mental.  

3.4.2. As relações entre ansiedade e depressão 

As relações da depressão com outros sintomas e perturbações emocionais são 
muito complexas, em particular com a ansiedade. Por um lado, coloca-se a 
questão da extensão da comorbilidade. Por outro, a questão da prevalência 
relativa. E finalmente, o problema da precedência. 

Reconhecendo que a maioria da patologia psiquiátrica nos CSP era constituída 
por neuroses – quadros depressivos, ansiosos e somatoformes – também 
apodada de patologia psiquiátrica minor, Goldberg e Huxley (1992) designaram 
essa patologia de ‘perturbações psiquiátricas comuns’ que consideraram 
corresponder basicamente a patologia com a mesma natureza mas com 
expressão clínica diferente – depressiva, ansiosa ou somatoforme.  

O estudo WHO-PPGHC mostrou que as perturbações depressivas, isoladas ou 
em comorbilidade, são as doenças mentais mais prevalecentes nos CSP sendo 
certo que a presença de ansiedade facilita o reconhecimento e o tratamento 
pelos MF (Ustun & Sartorius 1995; Sartorius et al 1996) (ver Tabela 7). 
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No mesmo estudo WHO-PPGHC, apenas em quatro centros de um total de 15, 
a perturbação de ansiedade generalizada (GAD) foi mais prevalecente do que a 
depressão major (Goldberg & Lecrubier 1995) (ver Tabela 8).  

Tabela 7 – Prevalência de perturbações psiquiátricas e comorbilidade psiquiátrica 
ICD-10 (CIDI) nos CSP 

 
Prevalência % 

Proporção de comorbilidade 
psiquiátrica % 

Episódio depressivo 10.4 62 
Ansiedade generalizada 7.9 54 
Neurastenia 5.4 71 
Dependência do álcool 2.7 43 
Perturbação de somatização 2.7 61 
Distimia 2.1 – 
Agorafobia 1.5 67 
Perturbação de pânico 1.1 71 
Hipocondríase 0.8 58 
Qualquer diagnóstico ICD-10 24.0 39* 
Dois ou mais diagnósticos 9.5 – 
*relativo a uma prevalência de 21.1 pois exceptua-se a distimia. WHO-PPGHC (adaptado Goldberg & Lecrubier 1995). 
 

A depressão major nos CSP e em psiquiatria ocorre em comorbilidade com a 
GAD e a perturbação de pânico em 60%, ou mais, de todos os doentes (Brown 
et al 1996a). E para além de a depressão ser mais frequente do que a GAD, em 
mais de 75% dos doentes afectados por GAD há comorbilidade depressiva 
(Tiemens et al 1996).  

Tabela 8 – Prevalência de perturbações psiquiátricas ICD-10 (CIDI) nos CSP de 14 
países 

Cidades 
Depressão 
major % 

Ansiedade 
generalizada % 

Dependência 
do álcool % 

Todas as 
perturbações 
mentais % 

Santiago, Chile 29.5 19.7 2.5 52.5 
Manchester, GB 16.9 7.1 2.2 24.8 
Groningen, Holanda 15.9 6.4 3.4 23.9 
Rio de Janeiro, Brasil 15.8 22.6 4.1 35.5 
Paris, França 13.7 11.9 4.3 26.3 
Ancara, Turquia 11.6 0.9 1.0 16.4 
Mainz, Alemanha 11.2 7.9 7.2 23.6 
Bangalore, Índia 9.1 8.5 1.4 22.4 
Atenas, Grécia 6.4 14.9 1.0 19.2 
Seattle, E.U.A. 6.3 2.1 1.5 11.9 
Berlim, Alemanha 6.1 9.0 5.3 19.3 
Verona, Itália 4.7 3.7 0.5 9.8 
Ibadã, Nigéria 4.2 2.9 0.4 9.5 
Shanghai, China 4.0 1.9 1.1 7.3 
Nagasaki, Japão 2.6 5.0 3.7 9.4 

Total 10.4 7.9 2.7 24.0 
WHO-PPGHC (adaptado Goldberg & Lecrubier 1995). 
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Num estudo com o objectivo de aferir o impacto da depressão major e de 
perturbações da ansiedade no bem-estar e funcionamento dos doentes dos 
CSP, foi estabelecido com o instrumento SF-36 que a depressão major era a 
perturbação que mais prejudicava o estado funcional (Schonfeld et al 1997).  

Nos CSP, os doentes afectados por depressão major e com história pregressa 
de perturbação de pânico apresentam maior gravidade de sintomas 
depressivos (afectivos e somáticos mas não cognitivos), maior compromisso 
funcional físico e psicossocial, e maior comorbilidade psiquiátrica (perturbação 
de somatização, perturbação de personalidade evitante, dependência do álcool) 
para além de tenderem a interromper mais prematuramente os tratamentos 
psicoterapêuticos ou farmacológicos (Brown et al 1996a, 1996b). 

Num estudo de Von Korff e colegas (1987), numa clínica de CSP afiliada ao 
John Hopkins Hospital, cerca de 8.5% de doentes dos CSP apresentavam 
diagnósticos DIS/DSM de depressão e/ou ansiedade relativos ao mês prévio, 
sendo que a média de diagnósticos nestes doentes era de 1.86 o que sugere 
uma co-ocorrência e comorbilidade de sintomatologia depressiva e ansiosa 
bastante elevada. 

No estudo prospectivo Zurich Cohort Study, e ao longo de 15 anos, foi possível 
apurar numa coorte inicial de jovens entre os 19-20 anos que a comorbilidade 
entre perturbações depressivas e de ansiedade era superior à presença isolada 
de cada um destes dois tipos de psicopatologia. Mas o diagnóstico de 
perturbações depressivas isoladas ou em comorbilidade era mais estável que o 
de perturbações de ansiedade (Merikangas et al 2003). 

Em cerca de 65% de 260 doentes com o diagnóstico principal de depressão 
major ou distimia DSM-III-R há comorbilidade, principalmente ansiosa, e em 
mais de 50% dos doentes verificam-se perturbações de personalidade do 
cluster C, ou do grupo dos ‘ansiosos’ (Sanderson et al 1992). Geralmente a 
sintomatologia depressiva precedia no tempo a ansiosa (Sanderson et al 1990) 
mas é correntemente aceite a tese oposta: primeiro surgirá a ansiedade e 
depois a depressão (Alloy et al 1990). 

Para concluir, constatamos que a comorbilidade de depressão e ansiedade de 
50 a 75% é bem superior à estabelecida por Schuman em 1978 – que atingia 
os 22% num estudo longitudinal a 2 anos – e que a depressão é a mais 
prevalecente das perturbações mentais nos CSP, por vezes antecedendo as 
perturbações de ansiedade. Verificamos também que a comorbilidade, e a 
expressão de queixas ansiosas, facilita o diagnóstico pelos MF. 

3.4.3. As relações entre depressão e a patologia dita ‘física’ 

A depressão pode surgir como reacção às incapacidades geradas por outras 
doenças ou resultar de efeito directo sintomático dessas outras doenças ou de 
medicações prescritas para o seu tratamento. 
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Será necessário realizar diagnóstico diferencial em relação a alguns sintomas 
somáticos − fadiga, perda de memória, insónia, dor, anorexia − que tanto 
podem ocorrer por via de uma perturbação depressiva primária coincidente, 
como redundarem de doença médica, ou constituírem um efeito iatrogénico do 
tratamento, ou ainda, resultarem da reacção ao stress gerado pela doença. A 
presença destes sintomas vegetativo-somáticos é um fraco predictor de 
depressão em doentes médicos mas os sintomas afectivo-cognitivos 
apresentam validade discriminante (Endicott 1984; Hawton et al 1990). 

Por este motivo, em doentes com outras patologias médicas o diagnóstico de 
depressão pode ser realizado com base em três abordagens com distintas 
implcações clínicas: 1) a inclusiva – os sintomas depressivos são contados 
como tal independentemente do juízo clínico de serem provocados ou não por 
outro quadro médico; ou 2) a etiológica ou exclusiva – onde é requerido o 
juízo de exclusão/inclusão quando há suspeita de causalidade sintomática ou 
iatrogénica, tal como previsto na DSM e ICD, mas acabando por constituir uma 
abordagem menos fiável; ou ainda, 3) a substitutiva – onde os sintomas 
físicos são substituídos por psicológicos (Endicott 1984; Hawton et al 1990). 

Em 618 doentes de medicina geral, em 9.2% dos doentes com depressão 
subclínica aferida pelo CES-D, encontravam-se mais mulheres, mais doentes 
com patologia somática comórbida, e mais grave, com mais antecedentes de 
cirurgia e menos patologia cardiovascular (Coulehan et al 1990a). De facto, 
entre as pessoas afectadas por morbilidade psiquiátrica minor o determinante 
mais relevante da ida à consulta nos CSP é a morbilidade física comórbida 
(Vazquez-Barquero et al 1992). 

Num outro estudo de Coulehan e colegas (1997), a gravidade da patologia 
médica associava-se a pior funcionamento físico, mas não psicológico, e 
também não se correlacionava nem com a presença nem com a gravidade de 
depressão, sendo um fraco predictor do resultado de intervenções terapêuticas 
antidepressivas, ou seja, os outcomes do tratamento antidepressivo eram 
independentes da gravidade da patologia somática comórbida. 

Por outro lado, o estado depressivo pode gerar uma percepção de gravidade de 
estado físico não condizente com a realidade, como vimos atrás no estudo de 
Olfson e colegas (1995), e como demonstrou o estudo WHO-PPGHC (Ustun & 
Sartorius 1995).  

Mas tal como Olfson e colegas (1995) apuraram que os MF, consequente e 
erroneamente, endossavam pior estado físico aos doentes, Berardi e colegas 
(1999) relacionaram a morbilidade psiquiátrica com incapacidades físicas mas 
não com a gravidade da doença física avaliada pelo MF. 

Torna-se claro que o efeito da doença médica no diagnóstico não é 
negligenciável. Sendo frequente a sobreposição de sintomas somáticos e 
psicológicos da depressão com os de outras patologias médicas, pode ser 
particularmente difícil fazer o diagnóstico de depressão em doentes com 
patologia médica crónica (Katon & Sullivan 1990; Nesse & Finlayson 1996).  



 

 88 

3.4.4. A gravidade da depressão e os episódios subliminar 

O rótulo de diagnóstico de perturbação depressiva não basta para desencadear 
uma decisão  médicade iniciar tratamento nos CSP, sendo a gravidade – tanto 
dos sintomas como do impacto funcional – um critério talvez mais importante 
(Nease, Jr. 2001a, 2001b). Este aspecto é relevante pois as formas mais 
graves de depressão são mais raras nos CSP. 

Pouco menos de 20% dos doentes com depressão major nos CSP 
corresponderão a depressões major graves, ou seja, cerca de 2 a 3% do total 
de doentes (Coyne et al 1995) mas pelo menos entre um décimo e cerca de 
um terço das depressões que surgem nos CSP podem ser do espectro bipolar, 
portanto potencialmente mais graves (Angst et al 1978; Akiskal et al 1995; 
Manning et al 1999). 

As várias formas de depressão subliminar parecem ser habitualmente mais 
prevalecentes nos CSP do que a depressão major (Pincus et al 1999; Banazak 
2000) e a maioria dos casos de depressão tratados pelos MF são ligeiros e 
subsindromáticos (Sireling et al 1985b). De facto, a prevalência das depressões 
subliminar nos CSP pode oscilar entre 4.5% e 15.6% dependendo da forma 
como o caso é definido (Roy-Byrne et al 1994; Zinbarg et al 1994; Jaffe et al 
1994; Weiller et al 1994a, 1994b; Maier et al 1994b; Froom et al 1995). 

Depressão subliminar é a denominação que se atribui à depressão que não 
cumpre nem os critérios de depressão major nem os critérios de distimia mas 
que envolve sofrimento ou incapacidades substantivos ao passo que a 
designação de depressão subclínica se refere a situações sintomáticas mas sem 
sofrimento ou relevância clínica (Pincus et al 1999). 

Na literatura e na investigação nos CSP, a depressão subliminar é nomeada de 
múltiplas maneiras e fazendo uso de critérios operacionais distintos, como 
sejam: a variabilidade na duração e no número de sintomas, no grau de 
disfunção, na exclusão ou não de outros diagnósticos.  

Foi surgindo desta forma uma miríade de nomes como depressão minor, 
depressão subsindromática, depressão subsindromática sintomática, depressão 
subclínica, depressão breve ou depressão breve recorrente, perturbação mista 
de depressão e ansiedade, sintomas depressivos, distimia (menos de dois 
anos), depressão não especificada, etc. (Feldman et al 1998b; Pincus et al 
1999). Mas esta variabilidade de definições salda-se na tradução de 
homogeneidade clínica pois os estudos acabam por visar populações 
semelhantes de doentes e de síndromas. 

A depressão subsindromática é definida por Judd e colegas (1994) como 
constituída por dois ou mais sintomas depressivos, presentes a maioria do 
tempo, e pelo menos com duas semanas de duração, desencadeando disfunção 
e incapacidades sociais significativas, inclusive benefícios da segurança social, e 
estando excluídos outros diagnósticos de depressão. 
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As incapacidades que os sintomas depressivos subsindromáticos determinam 
foram avaliadas usando os dados do ECA. Entre os 2.393 respondentes do 
centro de Los Angeles, os 270 indivíduos que apresentavam sintomas 
depressivos subsindromáticos e os 102 que apresentavam depressão major 
diferiam dos restantes assintomáticos pelas francas incapacidades que 
geravam. Mas não havia diferenças no grau de incapacidades associadas a 
cada um dos dois grupos. Apenas a percepção do estado de saúde era inferior 
nos indivíduos com depressão major face aos doentes com sintomas 
depressivos subsindromáticos (Judd et al 1996). 

Assim, apesar da gravidade sintomática depressiva nos CSP ser inferior à das 
perturbações mentais noutros contextos, e as depressões graves serem em 
menor número do que as mais ligeiras, na realidade as incapacidades sociais 
não são menos importantes. 

3.4.5. Tratamento das perturbações depressivas nos CSP 

Embora muito se saiba relativamente ao tratamento da depressão e à 
efectividade das várias modalidades empregáveis, subsistem dúvidas 
relativamente ao modo de melhor o fazer nos CSP.  

A investigação dos últimos anos tem permitido esclarecer muitos aspectos. A 
transferibilidade de tratamentos do sector especializado para os CSP não 
estava cientificamente validada. A partir de 1991, foram realizados estudos 
metodologicamente adequados para estudar a transferência de tecnologia 
clínica relativa ao tratamento da depressão, do sector prestador de cuidados de 
saúde mental para os CSP (Schulberg et al 1991). 

Mesmo assim, antes de 1995, por deficiências metodológicas várias nos RCT, 
era impossível generalizar à realidade clínica os resultados positivos dos 
estudos sobre intervenções psicoterapêuticas dirigidas aos doentes dos CSP 
com depressão e/ou ansiedade (Brown & Schulberg 1995). 

Muitos doentes com depressão ou ansiedade, após o tratamento nos CSP, 
apresentam uma melhor qualidade de vida – ao nível das percepções de saúde, 
do funcionamento físico e de papel social – e diminuem a utilização dos 
cuidados de saúde e consequentemente os custos globais de utilização de 
serviços saúde (offset) (Fifer et al 2003). Os tratamentos psicofarmacológicos e 
psicoterapêuticos nos CSP têm-se revelado de eficácia e efectividade 
apropriadas e as linhas de orientação terapêutica propostas por associações 
generalistas ou de medicina familiar estão cada vez mais disseminadas (Snow 
et al 2000). 

Num estudo randomizado e controlado (RCT), ao fim de 4 semanas 64% dos 
doentes identificados como deprimidos e tratados com maprotilina estavam 
melhorados contra apenas 28% dos identificados como deprimidos e em 
relação aos quais, electivamente, se havia diferido a prescrição de 
antidepressivos (Zung et al 1983). 
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Os novos antidepressivos são mais efectivos do que o placebo no tratamento 
da depressão major e distimia no contexto dos CSP, tanto em adultos como  
idosos, mas sem diferenças relativamente aos antidepressivos clássicos quanto 
à eficácia (Mulrow et al 1998). 

Numa meta-análise de artigos publicados de 1980 a Janeiro de 1998, no 
contexto dos CSP, foram apurados 28 RCT's envolvendo 5.940 doentes com 
depressão major, distimia ou depressão com ansiedade, que demonstravam 
superior resposta terapêutica dos antidepressivos de nova geração 
relativamente a placebo (63% vs. 35%) e idêntica eficácia em relação aos 
tricíclicos (ADT) (63% vs. 60%), mas os antidepressivos mais recentes 
apresentavam maior tolerabilidade e menor taxa de abandonos do que os 
‘velhos’ tricíclicos (8% vs. 13%) (Mulrow et al 2000). 

Uma outra meta-análise de 11 estudos RCT abrangendo 2.951 doentes, 
colhidos na base de dados Cochrane Collaboration e publicados até Abril 2002, 
comparando a eficácia dos antidepressivos ADT e a dos SSRI nos CSP, permitiu 
estabelecer que a eficácia de ambos não é significativamente diferente mas que 
mais doentes com ADT abandonavam o tratamento por causa de efeitos 
secundários (MacGillivray et al 2003). 

Os doentes dos CSP com depressão major apresentam compromissos 
funcionais físicos, psicológicos e sociais substanciais e num RCT de 8 meses nos 
CSP com três braços – intervenção IPT versus nortriptilina versus cuidados 
habituais pelo MF – verificou-se uma melhoria em vários domínios do 
funcionamento nos doentes tratados com as intervenções específicas 
comparativamente aos que recebiam os cuidados usuais do seu MF (Coulehan 
et al 1997). A nortriptilina produziu pelo menos uma taxa de melhoria de 60% 
quando em dose e duração adequadas, e a psicoterapia breve IPT alcançou 
resultados semelhantes em doentes com sintomatologia moderada a grave, e 
os antidepressivos promoveram uma melhoria mais rápida também nas formas 
mais ligeiras (Schulberg et al 1998b). Quanto à custo-efectividade neste RCT, 
os doentes que fizeram tratamento psicofarmacológico apresentavam maior 
remissão clínica e melhor qualidade de vida, com resultados muito semelhantes 
nos doentes que faziam psicoterapia; e ambos apresentavam custos directos 
superiores ao tratamento habitual mas quando os custos da psicofarmacologia 
eram ajustados à qualidade de vida não diferiam dos custos do tratamento 
habitual na prática clínica diária (Lave et al 1998). 

Os tratamentos mais eficazes nos CSP para os casos de depressão minor e de 
perturbação disfórica perimenstrual são os SSRI e psicoterapias orientada para 
a resolução de problemas (PST) e cognitivo-comportamental (Ackermann & 
Williams, Jr. 2002).  

A medicação antidepressiva e a psicoterapia determinam um melhor 
prognóstico das depressões minor, verificando-se um benefício pequeno a 
moderado nos sintomas e disfunções, numa meta-análise recente (Ackermann 
& Williams, Jr. 2002). 
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Também o hypericum, uma substância natural SSRI de venda livre e muito 
difundida em alguns países europeus, é mais eficaz que o placebo no 
tratamento das perturbações depressivas ligeiras a moderadas (Mulrow et al 
1998). 

Nos CSP, são predictores de remissão dos quadros depressivos a menor 
gravidade clínica na linha de base, a menor comorbilidade médica, a menor 
comorbilidade ansiosa, o comportamento de doença adequado – reflectindo-se 
em aderência ao tratamento –, os sistemas de crenças envolvendo um locus de 
controle internalizado, e a correcção e adequação do tratamento (Brown et al 
2000b). 

Na realidade, os tratamentos antidepressivos correntes não são apenas 
efectivos nos doentes com depressão major mas também nos doentes com 
ansiedade generalizada isolada ou co-mórbida embora nos doentes com GAD a 
resposta leve mais tempo a ocorrer (Brown et al 1996a). 

Os resultados terapêuticos em projectos de investigação, e espelhados em 
linhas de orientação como as da AHCPR, não têm sido replicáveis no terreno 
clínico pelo que a transferibilidade e sustentabilidade dos resultados da 
investigação para a prática clínica são um real problema. Na prática rotineira 
dos CSP e dos MF, os resultados dos tratamentos habitualmente realizados 
para a depressão não alcançam o sucesso que seria normal antecipar face à 
investigação prévia desses mesmos tratamentos em contextos semelhantes: 
apenas 20% dos doentes tratados com antidepressivos ficam assintomáticos 
oito meses depois (Schulberg et al 1997).  

Numa meta-análise de doze estudos recentes, todos realizados depois de 1995, 
para avaliar a efectividade de intervenções psicoterapêuticas especificas para a 
depressão major e minor nos CSP, o prognóstico da depressão major era 
superior ao do tratamento habitual prestado pelo MF (usual care) e similar ao 
da psicofarmacologia mas os resultados foram equívocos para a distimia e 
depressão minor (Schulberg et al 2002). 

Em doentes com depressão minor e distimia seguidos nos CSP, quando são 
examinadas as crenças de saúde dos doentes, verifica-se que aqueles que 
pensam que a sua condição não tem raízes biológicas e que julgam encontrar- 
-se em melhor estado geral, respondem melhor à paroxetina. Ou seja, não é 
necessária a atribuição de causalidade biológica para que a psicofarmacologia 
funcione nestes doentes (Sullivan et al 2003). 

Um RCT – o Treatment Efectiveness Project – com três braços e duração de 
três meses e reavaliação ao fim de outros três, aplicado a 241 adultos e 415 
idosos utentes dos CSP, foi desenhado para comparar a efectividade da 
paroxetina, PST – resolução de problemas –, e placebo – tratamento 'como 
habitual' ou espera empática (watchful waiting) – no tratamento da distimia e 
da depressão minor (Barrett et al 1999).  
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Nos adultos, a paroxetina e a resolução de problemas tanto eram eficazes na 
remissão de distimia como de depressão minor, mas no caso desta última, 
verificou-se que a intervenção placebo também funcionava (Barrett et al 2001). 
Nos idosos, a paroxetina foi mais efectiva em doentes com distimia e nos 
doentes mais graves com depressão minor, sendo os benefícios com PST 
menores e de início mais lento (Williams, Jr. et al 2000a).  

Três meses depois do final do RCT, apurava-se vantagem em estimular fases 
efectivas de continuação e de manutenção no tratamento da distimia com 
paroxetina ou psicoterapia. Na depressão minor, as fases de continuação e 
manutenção foram benéficas tanto com a prescrição de paroxetina, como estar 
em psicoterapia ou ainda com maior frequência de consultas com o prestador, 
parecendo existir uma congruência doente-intervenção idiosincrásica (Williams, 
Jr. & Barrett 2001). Infelizmente, a maioria dos doentes com distimia e 
depressão minor preferiam não fazer medicação ou psicoterapia para além do 
tratamento agudo (Oxman et al 2001). 

Segundo Katon e colegas (2002a) em mais de 50% de 338 doentes com 
distimia havia resposta terapêutica ao fim de três meses e os factores dos 
doentes que se correlacionavam com pior resposta eram: menor diferenciação, 
maior neuroticismo, maior gravidade de doença somática e ser uma mulher 
idosa. Cerca de metade dos doentes afectados por depressão minor eram 
também respondentes à paroxetina ou IPT, sendo a taxa de resposta superior 
nas mulheres, de maior status social, e menor gravidade ou complexidade de 
doença somática (Frank et al 2002a). 

O Effective Treatment Program recebeu críticas por se debruçar em torno da 
premissa do rótulo diagnóstico de perturbação depressiva distímica ou minor 
poder funcionar como desencadeante de uma decisão em iniciar tratamento 
nos CSP, quando a gravidade da sintomatologia talvez fosse mais importante 
(Nease, Jr. 2001a). Estas críticas amplificavam os comentários de Regier e 
colegas (1998a) em torno dos limites dos diagnósticos para a definição de 
necessidade de tratamento. 

Numa população de 224 idosos dos CSP, a depressão subsindromática era 
frequente e com considerável morbilidade médica e funcional, estando os 
doentes frequentemente medicados com antidepressivos (Lyness et al 1999). 

Num pequeno ensaio clínico comparativo da resposta a 8 semanas de 
tratamento com fluvoxamina da depressão subsindromática e depressão minor, 
houve resposta positiva no funcionamento psicossocial e diminuição da 
sintomatologia (Rapaport & Judd 1998). 

Se alguns tipos de psicoterapia cognitivo-comportamental e os SSRI são 
eficazes nos doentes com depressão subliminar ou minor, quer isto dizer que 
há redução de disfunção e logo motivos clínicos e éticos para efectuar o 
tratamento (Banazak 2000), o que também sugere que estas perturbações 
depressivas, tão abundantes nos CSP, deverão ser reconhecidas, 
diagnosticadas e tratadas. 
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C a p í t u l o  4   

4. RECONHECIMENTO E TRATAMENTO DAS PERTURBAÇÕES 
DEPRESSIVAS NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

4.1. As necessidades 

As pessoas afectadas por perturbações depressivas carecem de 
reconhecimento por técnicos habilitados para o efeito, pois frequentemente 
desconhecerão o significado do seu estado ou não sentirão o mesmo como 
legitimamente merecedor de uma resposta clínica. Por outro lado, a maioria 
dos sintomas depressivos é passível de controlo e as perturbações depressivas 
são altamente tratáveis. Por isso, quem sofre de  depressão tem necessidades 
de reconhecimento e tratamento. 

Ustun e colegas (1998) definem o conceito de necessidade com base em três 
parâmetros: os clientes, os prestadores e os serviços.  

A necessidade dos clientes é definida não só pelo diagnóstico como também 
pelas incapacidades geradas. Muitos médicos e outros técnicos PCP não 
consideram a depressão como um verdadeiro problema ou como um problema 
abordável por uma perspectiva médica ou considerarão não ter as 
competências necessárias para o seu correcto diagnóstico e manejo. A forma 
como as necessidades dos doentes são expressas e correspondidas, ou não, 
depende em larga medida da dimensão e complexidade dos serviços e a forma 
como estes estão organizados e funcionam (Ustun 2000). 

O problema de saúde pública constituído pela sobrecarga da depressão tende a 
agravar-se com o passar do tempo, seja porque muitas pessoas não procuram 
tratamentos eficazes, seja porque estes nem sempre são aplicados, de todo ou 
da forma correcta (Andrews et al 2000b).  

Para dar resposta às necessidades das pessoas com perturbações depressivas é 
importante saber quais são as vias de acesso e quais os factores que 
osbstaculizam ou facilitam a entrada no tratamento, o reconhecimento da 
doença, o encaminhamento para a psiquiatria, e a prescrição de tratamento 
adequado. 

O problema da baixa taxa de detecção e tratamento de problemas psicológicos 
e de perturbações psiquiátricas nos CSP parece ser um problema internacional 
e à escala global, afectando países desenvolvidos e subdesenvolvidos (Cooper 
2003; Bhugra & Mastrogianni 2004). 

O subdiagnóstico e o subtratamento da depressão major podem estar 
associados a factores em relação com o conceito de depressão, com os 
doentes, os seus médicos, com os sistemas de prestação de cuidados de saúde 
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e com a sociedade em geral, questões que adiante detalharemos (Davidson & 
Meltzer-Brody 1999).  

A depressão major não reconhecida está associada com pior prognóstico e 
piores outcomes. Durante o período de um ano, entre 98 doentes com 
depressão major que recorreram várias vezes aos CSP nesse período, os cerca 
de 32% que não foram reconhecidos apresentavam os piores outcomes (Rost 
et al 1998).  

A detecção de perturbações depressivas correlaciona-se positivamente com 
uma subsequente intervenção farmacológica e psicológica (Coyne et al 1995). 
Na depressão, o tratamento dos doentes com moléculas apropriadas, nas doses 
apropriadas, por períodos de tempo apropriados, e incorporando as estratégias 
não-farmacológicas apropriadas, é custo-efectivo (Davidson & Meltzer-Brody 
1999).  

Em 1994 doentes holandeses dos CSP, no Groningen Primary Care Study, o 
reconhecimento das perturbações psiquiátricas por 25 MF estava fortemente 
associado à prestação/recepção de mais intervenções terapêuticas dirigidas à 
saúde mental e a melhores resultados e ganhos em saúde: menos 
psicopatologia e superior funcionamento social (Ormel et al 1990; Ormel et al 
1991).  

Tiemens e colegas, também na Holanda, tentaram replicar estes resultados em 
seis clínicas de CSP com 11 MF e 1.271 doentes. Contrariamente aos 
resultados do estudo anterior, ao reconhecimento de perturbações psicológicas 
não estava associado um melhor outcome (Tiemens et al 1996).  

Goldberg e colegas (1998a), utilizando dados do estudo multicêntrico 
naturalista WHO-PPGHC, procuraram compreender de que modo o 
reconhecimento das perturbações depressivas pelos MF e a prescrição de 
tratamento psicofarmacológico, antidepressivos ou BZD, afectavam o 
prognóstico ao fim de um ano.  

Os doentes a quem não foram prescritos medicamentos tinham patologias mais 
ligeiras e com melhor prognóstico. As depressões não reconhecidas eram 
menos graves do que as reconhecidas e de curso semelhante. Os doentes 
tratados com antidepressivos apresentavam menos sintomas do que os 
tratados com BZD ao fim de 3 meses mas com retorno à situação inicial ao fim 
de um ano. Cerca de 60% dos doentes tratados com fármacos e 50% dos 
casos ligeiros de depressão persistiam ao fim de um ano. Assim, uma leitura 
superficial destes resultados parece não suportar a perspectiva de que a 
ausência de reconhecimento da depressão possa apresentar graves 
consequências adversas mas, face ao prognóstico medíocre da depressão, os 
autores do estudo sustentam que a aparente ineficiência terapêutica resulte de 
défices na aderência e preferem colocar o acento na necessidade de melhorar o 
seguimento e educação dos doentes (Goldberg et al 1998a). 
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Num inovador e recente estudo britânico, foram realizadas estimativas da 
prevalência de necessidades para várias perturbações psiquiátricas minor nos 
CSP. Para as perturbações depressivas a prevalência total foi de 15.2% 
(95%IC 11.5-19.1), a prevalência de necessidades não correspondidas foi de 
9.5%, a prevalência de necessidades correspondidas foi de 5.0%, e para as 
necessidades sem resposta existente no momento actual a prevalência foi de 
0.7%. Havia ainda uma prevalência de resposta excessiva, ou inadequada, em 
doentes sem depressão de 1.3% (Boardman et al 2004).  

Dito de outra forma, 35% dos doentes com depressão viam as suas 
necessidades serem correspondidas, 60% dos doentes apresentavam 
necessidades não correspondidas – 64% para a depressão major e 52% para a 
depressão minor DSM-IV –, e 4% dos doentes tinham necessidades para as 
quais não havia resposta no estado actual da arte. Com perturbações 
depressivas e sem necessidades não havia nenhum doente. Mas em 14% de 
todos os doentes sem depressão, logo sem necessidades, foi verificada uma 
resposta inadequada (Boardman et al 2004). 

4.2. As lacunas 

Clarificando o que temos vindo a afirmar, muitos doentes com depressão não 
são tratados porque não acedem aos contextos onde lhes podem ser prestados 
esses cuidados, ou ainda porque o diagnóstico não é realizado, ou porque não 
estão disponíveis as competências para o tratamento, ou porque não existem 
serviços para o tratamento de formas mais graves da perturbação. 

4.2.1. Lacunas no acesso aos cuidados 

A decisão de um indivíduo deprimido em consultar um médico ou de procurar 
ajuda depende de vários factores e corresponde ao primeiro filtro no modelo 
de Goldberg e Huxley (1980).  

Nos USA, há pouco mais de uma década, apenas 30% dos doentes deprimidos 
da classe socioeconómica desafogada – white collar – apresentavam utilização 
de cuidados de saúde mental (Dew et al 1991). Ainda neste país, um terço das 
pessoas que sofriam de depressão major não procuravam tratamento 
(Hirschfeld et al 1997) mas cerca de 50% das pessoas com depressão clínica 
procuravam ajuda no seu MF ou CSP (Brown & Schulberg 1998).  

Ainda nos USA, no ECA, 25% das pessoas com depressão major não acederam 
a cuidados médicos, 50% tiveram contacto com os CSP e 20% foram 
examinadas em serviços de saúde mental (Burns et al 2000). No NCS-R, nos 
casos de depressão major DSM-IV – prevalência anual de 6.6% – no período 
de um ano, pouco mais de 50% de doentes receberam tratamento nos 
cuidados de saúde mas apenas 21% receberam tratamento adequado. E 
significativamente, cerca de um quarto das pessoas afectadas por depressão 
major procuraram ajuda junto da sua igreja ou em ‘medicinas alternativas’, 
mas não acederam aos serviços de saúde (Kessler et al 2003a, 2003b). 
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No mesmo país, e após ajustamento para o nível de habilitações, estado de 
emprego e posse de seguro de saúde, não se verificaram diferenças na 
utilização efectiva de cuidados de saúde dos CSP, e no prognóstico, entre 
doentes deprimidos caucasianos e negros (Rollman et al 2002). 

No censo Australian National Survey of Mental Health & Wellbeing (ANSMHW), 
ocorrido em 1997 na Austrália, 40% dos respondentes que sofreram de 
depressão no ano anterior não procuraram tratamento e 45% receberam um 
qualquer tipo de tratamento com potencial de efectividade (Andrews et al 
2000b). A maioria dos indivíduos afectados que não procuraram ajuda para 
problemas de saúde mental pensava não ter necessidade de cuidados médicos 
(Andrews & Carter 2001). Na mesma região do globo, na Nova Zelândia, os MF 
viam mais doentes com depressão do que outros médicos (Arroll et al 2002). 

Num censo na Dinamarca, debalde a prevalência pontual de depressão major 
ser de apenas 3.3%, apenas 13% dos doentes com depressão estavam a 
receber um qualquer tipo de tratamento médico (Olsen et al 2004). 

4.2.2. Lacunas no reconhecimento e diagnóstico 

Os factores que impactam o reconhecimento do problema depressivo e o 
diagnóstico de perturbação depressiva pelos MF correspondem a uma primeira 
etapa do segundo filtro do modelo de Goldberg e Huxley (1980). 

O diagnóstico de depressão é um diagnóstico sindromático, não havendo 
nenhum exame – laboratorial ou fisiológico, radiológico ou histológico – que o 
estabeleça ou valide externamente. O diagnóstico é realizado por entrevista 
clínica que confirma ou infirma a presença de vários sinais e sintomas.  

E é possível fazer o diagnóstico de depressão de modo fiável e válido através 
do método clínico? Uma revisão dos vários estudos que se debruçaram sobre a 
fiabilidade da entrevista clínica para diagnosticar depressão permite dar uma 
resposta inquivocamente positiva a esta questão (Williams, Jr. et al 2002a). 

Como também já vimos atrás (ver item 3.3. Estudos de prevalência depressiva 
nos CSP, pág.75), a depressão major pode ser diagnosticada em 7 a 15% dos 
doentes que acedem aos CSP, e entre o dobro e triplo dos doentes podem 
apresentar um qualquer tipo de perturbação depressiva ou sintomatologia 
depressiva significativa (Katon & Roy-Byrne 1988; Katon & Schulberg 1992). 
Mas as perturbações emocionais do tipo depressivo apesar de serem 
especialmente prevalecentes nos CSP e em hospitais gerais, frequentemente 
não são reconhecidas pelos médicos PCP e MF. 

Num centro universitário de formação para MF, em 1.321 doentes, os internos 
identificaram 4.5% de depressão, e neste estudo publicado em 1979 os autores 
sugeriam, conservadoramente, que se um médico generalista ou MF 
diagnosticasse depressão em menos de 2% das consultas, deveria pôr a 
hipótese de ocorrência de vários diagnósticos falhados (Reifler et al 1979). 
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De facto, como já referimos, quando baseadas na revisão dos processos 
clínicos de doentes de clínica geral, as taxas de prevalência de depressão 
variam entre 1.5 a 4.5% (Depression Guideline Panel & Agency for Health Care 
Policy & Research 1993a). Quando a depressão é avaliada independentemente 
por questionários, entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas a capacidade 
de reconhecimento de depressão pelos MF raramente excede os 50%.  

Goldberg usando o GHQ, apurou em 365 doentes consecutivos dos CSP que 
36% da morbilidade psiquiátrica não é detectada (Goldberg et al 1976a). 

Hoeper e colegas (1984) determinaram que apenas 16% da morbilidade 
psiquiátrica era detectada pelos MF mas quando os antecedentes psiquiátricos 
eram conhecidos a taxa de reconhecimento subia para 33%.  

Num estudo com 526 doentes médicos de ambulatório, utilizando a revisão do 
processo clínico como método para aferir o diagnóstico de depressão pelos 
médicos, o BDI como instrumento de despiste e a entrevista clínica psiquiátrica 
como critério, a prevalência de depressão foi de 18.2% e cerca de 50% dos 
diagnósticos de depressão não foram estabelecidos pelos PCP (Nielsen, III & 
Williams 1980). 

Ao longo de um ano, o Zung SDS foi administrado a 1086 doentes antes de 
terem a primeira consulta de medicina familiar e 13.2% apresentavam scores 
compatíveis com depressão mas apenas 53% destes eram identificados como 
tal pelos MF (Zung et al 1983). 

No Reino Unido, num estudo de Freeling e colegas (1985), metade dos doentes 
de MF com depressão major grave não foram reconhecidos.  

Numa clínica de CSP afiliada ao John Hopkins Hospital, Von Korff e colegas 
(1987) estabeleceram que cerca de 8.5% de doentes apresentava diagnósticos 
DIS/DSM de depressão e/ou ansiedade relativos ao mês prévio. Neste estudo, 
os médicos PCP identificavam 72.8% de todos os casos de depressão e 
ansiedade – 74.8% dos casos de depressão major e 70.7% dos casos de 
distimia. Os autores defendiam ser mais útil ajudar os MF no desenvolvimento 
de perícias para lidar com os casos já detectados do que tentar aumentar a 
taxa de detecção. 

Em 294 novos doentes de três clínicas de CSP, 9.2% apresentavam uma 
perturbação depressiva segundo a DSM-III mas apenas 26% dos deprimidos 
foram reconhecidos pelos médicos PCP (Block et al 1988).  

Um estudo longitudinal a 15 meses, no contexto de CSP em meio rural, 
permitiu estabelecer que os médicos PCP falharam o diagnóstico e não 
trataram 43% das pessoas com perturbações depressivas e identificaram 
erradamente 13% como deprimidas (Gerber et al 1989). 

Em 650 doentes com perturbações depressivas em curso, quando os doentes 
recorrem a um psiquiatra 78.2 a 86.9% são correctamente identificados na 
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primeira consulta em contraste com uma taxa de reconhecimento por médicos 
PCP ou outros médicos de 45.9% a 51.2% (Wells et al 1989a). 

Em 265 doentes de ambulatório médico, onde a prevalência anual de 
depressão major ou distimia aferida pelo DIS foi de 26.4%, os PCP apenas 
reconheceram a depressão em 35.7% dos doentes e 13.6% dos doentes foram 
erradamente reconhecidos (Perez-Stable et al 1990).  

Os MF apenas reconheciam a depressão em 34.6% dos seus 100 doentes no 
estudo de Magruder-Habib e colegas (1990). 

Na Holanda, em 1994 doentes consecutivos de 25 MF dos CSP, os MF não 
reconheceram cerca de metade dos casos com morbilidade psiquiátrica e 
tipicamente atribuíam diagnósticos não específicos aos casos reconhecidos mas 
as perturbações depressivas eram mais reconhecidas que as de ansiedade, 
bem como as perturbações mais graves em comparação com as menos graves 
(Ormel et al 1990). Globalmente, 38.4% dos doentes preenchiam critérios de 
Bedford College para ansiedade, depressão ou síndromas mistos dos quais 
apenas 47% eram reconhecidos pelos MF (Ormel et al 1991). 

Em 420 doentes norte-americanos de baixa classe social, com prevalência de 
depressão de 25% pelo BDI, internos de medicina interna apresentavam um 
reconhecimento de 46% apesar de atribuírem uma depressividade pelo menos 
moderada a 23% de todos os doentes. Ou seja, para além de não terem 
reconhecido mais de metade dos doentes potencialmente com depressão, 
atribuíram a igual número de doentes, mais de 10% do total, um diagnóstico 
errado de depressão (Sliman et al 1992). 

Ainda em outro estudo, com 47 MF desconhecedores dos objectivos e o âmbito 
de saúde mental daquele, as entrevistas realizadas a dois doentes com 
depressão major DSM-III-R e apresentação clínica somatizada foram gravadas 
em vídeo. Os dois pacientes foram correctamente diagnosticados por cerca de 
50% dos MF (Badger et al 1994a). Com os mesmos 47 MF e quatro casos, o 
índice de identificação foi de 48% (Badger et al 1994b). 

No estudo de Coyne e colegas (1995), os médicos PCP não diagnosticaram e 
não trataram 72.1% das pessoas com perturbações depressivas e 65.1% dos 
casos de depressão major – taxa de reconhecimento de 27.9% e 34.9% para a 
depressão major. Estes quadros de depressão não identificada correspondiam a 
casos de menor gravidade sintomática e funcional. Por isso, os autores 
concluem que o impacto das baixas taxas de detecção de depressão pelos MF 
não deverá ser sobrestimado no desenvolvimento de estratégias de 
intervenção para melhorar o rendimento dos MF (Coyne et al 1995). 

No WHO-PPGHC a taxa de reconhecimento de depressão major oscilou nos 
centros entre 19.3 e 74% (média de 54.2%) resultando em prevalências 
conspícuas efectivas muito variáveis: menos de 1% a 22% (média de 5.6%) 
(ver Tabela 9) (Goldberg & Lecrubier 1995; Ustun & Von Korff 1995). 
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Tabela 9 – Prevalência de episódios depressivos major ICD-10 (CIDI), taxa de 
reconhecimento e prevalência conspícua efectiva nos CSP de 14 países 

Cidades 
Prevalência 
pontual % 

Taxa de 
reconhecimento % 

Prevalência conspícua 
efectiva % 

Santiago, Chile 29.5 74.0 21.8 
Manchester, GB 16.9 72.3 12.2 
Groningen, Holanda 15.9 59.6 9.5 
Rio de Janeiro, Brasil 15.8 43.9 6.9 
Paris, França 13.7 61.5 8.4 
Ancara, Turquia 11.6 28.4 3.3 
Mainz, Alemanha 11.2 55.6 6.2 
Bangalore, Índia 9.1 45.7 4.2 
Atenas, Grécia 6.4 22.2 1.4 
Seattle, E.U.A. 6.3 56.7 3.6 
Berlim, Alemanha 6.1 56.7 3.5 
Verona, Itália 4.7 70.0 3.3 
Ibadã, Nigéria 4.2 39.7 1.7 
Shanghai, China 4.0 21.0 0.8 
Nagasaki, Japão 2.6 19.3 0.5 

Total 10.4 54.2 5.6 
WHO-PPGHC (adaptado de Goldberg & Lecrubier 1995 e Ustun e Von Korff 1995). 
 

No estudo longitudinal de 12 meses de Simon e Von Korff (1995), em doentes 
com o diagnóstico de depressão major, os PCP não reconheceram sofrimento 
psicológico em 36% dos doentes – ou seja, verificou-se uma taxa de 
reconhecimento de 64%. 

Num primeiro estudo inglês levado a cabo pela equipa de Thompson, onde se 
procedeu à exposição de MF a um ‘pacote’ educacional – Take Care – para a 
detecção e tratamento da depressão, a taxa de reconhecimento basal de 
depressão foi de 75.9% podendo ser considerada elevada (Hannaford et al 
1996). 

Klinkman e colegas (1997) aferiram que a detecção de depressão major por MF 
em 368 doentes, não apresentou bom desempenho. Os 50 MF reconheceram 
apenas 34.6% de depressões major. 

Penn e colegas (1997) distribuíram quatro vinhetas clínicas de subtipos de 
depressão major a 33 médicos internistas, 20 internos de medicina interna e 
32 internos de psiquiatria, e verificaram dificuldades no reconhecimento das 
perturbações depressivas pelos não psiquiatras – com taxas de reconhecimento 
entre os 10 e os 65%.  

Cerca de 68% dos doentes com depressão major que recorreram várias vezes 
aos CSP durante um período de 12 meses foram reconhecidos pelos MF mas os 
doentes que apresentaram os piores outcomes foram os doentes não 
reconhecidos (Rost et al 1998). 
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Em 226 doentes residentes numa área rural, cerca de 50% dos doentes com 
depressão major ou distimia viram a sua perturbação ser reconhecida pelos MF 
e 50% foram adequadamente tratados (Thompson et al 1999). 

Num RCT em Hampshire, de Thompson e colegas (2000a), para testar um 
programa educacional para MF baseado em linhas de orientação clínicas, em 
21.409 doentes – dos quais 19.58% apresentavam sintomas depressivos 
significativos – a taxa de detecção de depressão variou entre 36% e 39%. 

Na Austrália, foi realizado entre 1998 e 1999 um censo nos CSP – o SPHERE – 
envolvendo 46.515 doentes de 386 MF e onde a taxa de reconhecimento de 
perturbações mentais comuns pelos MF foi de 44% (Hickie et al 2001c). 

Em Espanha, num CS de Barcelona, onde a prevalência estabelecida de 
depressão foi de 20.2%, os MF diagnosticaram 55.7% das perturbações 
depressivas (Gabarron et al 2002). 

Foram realizados vários censos na Alemanha. A taxa de reconhecimento de 
depressão, provável ou confirmada, pelos médicos PCP foi de 75% para a 
definição DSM-IV e 59% pela ICD-10. Os MF atribuíram erradamente um 
diagnóstico de depressão, ou falso positivo, a 11.7% dos doentes (Wittchen et 
al 2001). Quando foram inquiridos 633 MF e 20.421 dos seus doentes, foi 
confirmada uma prevalência de 11.3% de depressão por questionário e uma 
taxa de reconhecimento de 59% em doentes mais graves mas uma taxa 
elevada de reconhecimentos falsamente positivos (Jacobi et al 2002). Outro 
censo alemão, o Depression 2000, decorreu em 412 unidades prestadoras de 
CSP e 15.081 doentes consecutivos, a prevalência pontual de depressão ICD-
10 foi de 10.9% e cerca de 55% dos casos de depressão significativa, mais 
grave, foram reconhecidos (Wittchen & Pittrow 2002). 

Um balanço das taxas de reconhecimento de depressão pelos MF, obtidas por 
vários métodos de identificação de caso e em estudos com diferentes 
desenhos, permite concluir que os médicos PCP tendem a falhar o diagnóstico 
entre 35 a 70% das pessoas com perturbações depressivas (Goldberg & Huxley 
1980; Gerber et al 1989; Perez-Stable et al 1990; Goldberg & Huxley 1992; 
Coyne et al 1995; Simon & Von Korff 1995; US Department of Health & Human 
Services 1999; Simon et al 1999a).  

Geralmente, a taxa de reconhecimento dos MF e médicos dos CSP é inferior a 
50% (Magruder-Habib et al 1990; Perez-Stable et al 1990; Coyne et al 1995; 
Klinkman et al 1997; Thompson et al 1999; Williams, Jr. et al 1999a; 
Thompson et al 2000a; Hickie et al 2001c) e menos frequentemente é superior 
a 50% (Von Korff et al 1987; Hannaford et al 1996; Wittchen et al 2001; 
Gabarron et al 2002), o que sucede mais claramente nos estudos com desenho 
longitudinal (Simon & Von Korff 1995; Rost et al 1998) verificando-se também 
uma taxa de falso reconhecimento de depressão que pode oscilar entre 10% e 
13.6% de todos os doentes (Gerber et al 1989; Perez-Stable et al 1990; 
Sliman et al 1992; Wittchen et al 2001). 
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Assim, os doentes poderão receber tratamentos desnecessários se os sintomas 
forem erroneamente atribuídos a uma síndroma depressiva, ou pelo contrário, 
o tratamento poderá ser diferido se o síndroma depressivo não for 
diagnosticado.  

O défice de reconhecimento produzirá um subtratamento e poderá assumir um 
impacto significativo de excesso de uso dos recursos de saúde (Simon & Von 
Korff 1995; US Department of Health & Human Services 1999; Simon et al 
1999a). A depressão major não diagnosticada pode ser responsável por 
excesso de tempo gasto na colheita de história e no exame físico, e 
procedimentos diagnósticos desnecessários, particularmente em resposta a 
queixas somáticas vagas dos doentes (Callahan et al 1996b; US Department of 
Health & Human Services 1999). 

O reconhecimento parece ser mais preciso quanto mais grave for a perturbação 
depressiva, e de facto, as depressões mais severas ou acompanhadas de 
ansiedade são passíveis de melhor detecção (Von Korff et al 1987; Ormel et al 
1990; Ormel et al 1991; Coyne et al 1995; Katon 1995; Ronalds et al 1997; 
Thompson et al 2001; Jacobi et al 2002; Wittchen & Pittrow 2002) mas nem 
todos os casos graves são detectados e há debate em relação aos outcomes 
(Coyne et al 1995).  

Dos doentes com depressão major nos CSP menos de um quinto estarão 
gravemente doentes e corresponderão a depressões graves, mas ainda assim 
25% destes, ou 5% do total de doentes com depressão major, ou ainda um em 
cada 200 doentes consecutivos, não são detectados (Coyne et al 1995).  

Alguns autores sugerem piores resultados e prognóstico nos doentes não 
identificados (Rost et al 1998) enquanto outros autores defendem que estes 
doentes sofrem de perturbações depressivas ligeiras e de curso transitório, 
aparentemente benigno (Coyne et al 1995; Goldberg et al 1998a).  

Estes dados de investigação sobre taxas de diagnóstico de depressão em clínica 
geral, aqui revistos, sugerem: 1) que cerca de metade das perturbações 
depressivas são pontualmente diagnosticadas; 2) que o correr do tempo de 
seguimento aumenta a possibilidade de diagnóstico; e que 3) a cerca de um 
décimo dos doentes é erradamente atribuído o diagnóstico de depressão. 

O reconhecimento é uma condição necessária mas não suficiente para a 
aplicação de um tratamento em acordo com as linhas de orientação clinicas. O 
aumento do reconhecimento apenas melhorará os outcomes se os MF 
possuírem as competências e recursos para aplicarem as intervenções 
adequadas (Tiemens et al 1996). 

4.2.3. Lacunas no tratamento antidepressivo 

A decisão do MF em tratar um doente é uma segunda etapa do segundo 
filtro, logo após o diagnóstico, podendo impactar a decisão de referenciar para 
a psiquiatria, o terceiro filtro (Goldberg & Huxley 1980). 
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Como já vimos acima, as terapêuticas psicofarmacológicas e psicoterapêuticas 
são eficazes e efectivas no tratamento da depressão, induzindo a remissão dos 
sintomas, diminuindo a recorrência e a persistência destes, diminuindo 
incapacidades e disfunções, e não só na depressão major mas também na 
depressão crónica ou distimia, na depressão subliminar e na maioria das 
perturbações de ansiedade (Depression Guideline Panel & Agency for Health 
Care Policy & Research 1993b; Relvas et al 2001). 

A efectividade dos tratamentos ressalta ainda mais o quão negativo é o facto 
de apenas uma parcela dos doentes correctamente identificados pelos MF nos 
CSP serem bem medicados (Ballenger et al 1999; Druss et al 2000). 

4.2.3.1. Défice de prescrição pelos MF 

No estudo britânico de Sireling e colegas (1985b), entre doentes dos CSP a 
quem foram prescritos antidepressivos, apenas 20 a 50% cumpriam critérios 
de depressão major e outros 50% cumpriam critérios de outros diagnósticos 
psiquiátricos. 

Num estudo para avaliar respostas de médicos internos face a vinhetas de 
depressão verificou-se uma escolha questionável de medicamentos quando era 
solicitada uma acção terapêutica (Penn et al 1997).  

O uso e prescrição de antidepressivos e BZD em 634 doentes com depressão e 
seguidos por médicos generalistas, MF, psiquiatras, psicólogos e outros 
terapeutas revelou que foram prescritos antidepressivos em dose eficaz a 
menos de 15% dos doentes e que era mais frequente o recurso a BZD, 
independentemente do subtipo depressivo. Aos doentes seguidos por médicos 
e mais gravemente deprimidos eram prescritos mais antidepressivos 
sucedendo o inverso aos doentes – graves e menos graves –, seguidos por 
técnicos não-médicos (Wells et al 1994). 

No estudo longitudinal de 12 meses de Simon e Von Korff (1995), em 64 
doentes com o diagnóstico de depressão major, apenas foram prescritos 
antidepressivos a 56% dos doentes. 

No WHO-PPGHC, a taxa de tratamento média de depressão major com 
antidepressivo, relativamente aos casos identificados foi de 22.2% (mínimo 0% 
a máximo de 46.3%). A prevalência tratada oscilou entre 0% e 4.7% (média 
de 1.3%) (ver Tabela 10) (Goldberg & Lecrubier 1995; Ustun & Von Korff 
1995). 

Numa área rural, entre doentes com depressão major ou distimia, 50% foram 
reconhecidos pelos MF e 50% foram adequadamente tratados, ou seja, foi 
apurada uma taxa de tratamento adequado de 25% (Thompson et al 1999). 

Quando a depressão é identificada, os MF prescrevem psicofármacos a 72.7% 
dos doentes com depressão DSM e 60.8% dos ICD. Outras intervenções foram 
prescritas a 19.8% dos casos DSM e 24.9% dos ICD (Wittchen et al 2001). 
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Tabela 10 – Prevalência de episódios depressivos major ICD-10 (CIDI) e taxa de 
tratamento e prevalência tratada com antidepressivos nos CSP de 14 países 

Cidades 
Prevalência 
pontual % 

Prevalência 
conspícua 
efectiva % 

Taxa de 
tratamento AD* 

% 

Prevalência 
tratada com 

AD % 
Santiago, Chile 29.5 21.8 18.8 4.1 
Manchester, GB 16.9 12.2 38.6 4.7 
Groningen, Holanda 15.9 9.5 15.2 1.4 
Rio de Janeiro, Brasil 15.8 6.9 5.1 0.4 
Paris, França 13.7 8.4 31.8 2.7 
Ancara, Turquia 11.6 3.3 19.4 0.6 
Mainz, Alemanha 11.2 6.2 10.5 0.7 
Bangalore, Índia 9.1 4.2 21.7 0.9 
Atenas, Grécia 6.4 1.4 9.1 0.1 
Seattle, E.U.A. 6.3 3.6 46.3 1.7 
Berlim, Alemanha 6.1 3.5 11.4 0.4 
Verona, Itália 4.7 3.3 25.0 0.8 
Ibadã, Nigéria 4.2 1.7 0.0 0.0 
Shanghai, China 4.0 0.8 0.0 0.0 
Nagasaki, Japão 2.6 0.5 40.0 0.2 

Total 10.4 5.6 22.2 1.3 
WHO-PPGHC (adaptado de Goldberg & Lecrubier 1995 e Ustun e Von Korff 1995). *relativamente à prevalência 
conspícua efectiva. 
 

Num estudo nos CSP com 1.801 doentes maiores de 60 anos, com depressão 
major ou distimia, cerca de dois terços tinham recebido um qualquer tipo de 
tratamento no passado mas menos de metade (46%) tinham sido tratados nos 
últimos 3 meses e apenas 29% tinham feito um tratamento potencialmente 
eficaz. Apesar da maioria dos idosos preferirem psicoterapia ou 
aconselhamento, apenas 8% tinham recebido este tipo de tratamento nos 3 
últimos meses e apenas 1% receberam uma intervenção psicoterapêutica 
potencialmente eficaz (Unutzer et al 2003a).  

4.2.3.2. Aderência à medicação 

É inegável que nos CSP é muito frequente que os doentes com depressão não 
só não recebam o diagnóstico psiquiátrico como não beneficiem das 
intervenções terapêuticas apropriadas (Harris et al 1996; Hickie et al 2001c; 
Hickie et al 2002a). 

Mas às dificuldades e lacunas dos MF no tratamento das perturbações 
depressivas adiciona-se a baixa aderência dos doentes aos tratamentos. Ainda 
que haja uma ampla aderência dos MF a linhas de orientação de tratamento da 
depressão nos CSP, manter os doentes colaborantes até ao fim do tratamento 
é difícil, uma vez que se verifica que apenas um terço adere completamente e 
termina o tratamento (Schulberg et al 1995a) e que os doentes com depressão 
crónica ou recorrente diagnosticada nos CSP e que iniciam terapêutica 
antidepressiva raramente completam as fases de continuação e de manutenção 
(Katon et al 2001).  
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Em Inglaterra, a aderência dos doentes dos CSP parece ser superior para os 
SSRI (63%) do que para os ADT (61%) mas sem significância estatística. E 
apesar do estudo ter durado apenas 12 semanas a aderência dos doentes foi 
francamente baixa neste curto período inicial de tratamento (Thompson et al 
2000b). 

Num outro estudo, ao fim de seis meses, 53% de doentes com depressão 
major tinham descontinuado precocemente o tratamento, 24% dos quais sem 
informarem o seu médico PCP (Demyttenaere et al 2001a). No caso das 
mulheres, o abandono da medicação prendia-se com melhoria no 
funcionamento familiar, e nos homens, com melhoria em qualquer área de 
funcionamento (Demyttenaere et al 2001b). As razões mais frequentes para o 
abandono da medicação foram ‘sentir-se melhor’ (55%), ‘efeitos secundários’ 
(23%), ‘medo de dependência’ (10%), ‘não gostar de tomar drogas’ (10%), 
‘ausência de eficácia’ (10%), ‘desejo de resolver os problemas sem drogas’ 
(9%) e ‘o MF mandou-me parar’ (Demyttenaere et al 2001a). 

Algumas meta-análises recentes reportam taxas de aderência para ADT de 
70% e para os SSRI de 73% (Barbui et al 2000) e ainda mais elevadas para as 
psicoterapias cognitivas (Gloaguen et al 1998) mas estas taxas estarão 
certamente sobrevalorizadas dado o contexto altamente controlado de projecto 
científico RCT e populações grandemente seleccionadas dos estudos analisados. 
Taxas de aderência ajustadas a uma realidade clínica mais plausível oscilarão 
entre 45% e 55% (Chisholm et al 2004). 

4.2.4. As lacunas na referenciação para a psiquiatria  

A decisão do MF de referenciar o doente para a psiquiatria constitui o terceiro 
filtro (Goldberg & Huxley 1980).  

As lacunas a este nível são equívocas. De facto, níveis baixos ou elevados de 
referenciação deverão ser interpretados em função da adequação das 
referências e da taxa de reconhecimento e de tratamento em curso nos CSP. 

Uma baixa taxa de referenciação poderá traduzir adequadas competências no 
manejo de depressão por retenção em seguimento de casos menos graves, ou 
significar, pelo contrário, uma dificuldade no manejo da depressão ou 
desvalorização da sua importância (Goldberg & Huxley 1980, 1992).  

Uma taxa elevada de encaminhamento para a psiquiatria poderá significar uma 
valorização/idealização das potencialidades terapêuticas na saúde mental e o 
reconhecimento da importância de uma intervenção a esse nível, acoplados a 
uma insegurança em relação às próprias competências no manejo da situação. 
Ou então, poderá pura e simplesmente significar uma demissão da assunção de 
responsabilidades pelo tratamento destas situações, ou o desejo de conseguir 
gerir uma lista de utentes e consultas quantitativamente pesada mediante uma 
referenciação e acessibilidade excessiva aos cuidados especializados (Goldberg 
& Huxley 1980, 1992). 
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4.2.4.1. Taxas, adequação e regras de referenciação entre os CSP e a 
psiquiatria 

Assim, as regras de encaminhamento e de acesso à saúde mental não só 
deverão estar bem definidas segundo a evidência disponível (ver Tabela 11), 
como deverão ser acordadas e negociadas entre os serviços levando em linha 
de conta especificidades dificilmente generalizáveis (Gusmão et al 1998a). 
Todavia, se nos CSP não houver uma resposta efectiva às situações que lá 
deveriam ser reconhecidas, tratadas e geridas, as regras de referenciação 
poderão traduzir-se numa real diminuição do acesso aos cuidados de saúde.  

Se bem que a responsabilidade por estas consequências devam recaír sobre os 
serviços de CSP32, não seria eticamente correcta uma postura passiva por parte 
dos serviços de saúde mental (Gusmão et al 1998a; Green & Bloch 2001). 

A articulação entre os CSP e os serviços de psiquiatria e saúde mental ganhará 
em consistência se obedecer a um protocolo partilhado e se for clara a missão, 
os conceitos, objectivos, normas e regras a adoptar para o modelo de 
funcionamento.  

Tabela 11 – Critérios de referenciação apropriada de doentes com depressão do 
MF para a psiquiatria 

A. Gravidade da depressão 
1. sintomatologia depressiva grave (++) 
2. depressão recorrente (++) 
3. risco de suicídio elevado (+++) 

B. Resposta nula ou parcial a tratamentos convencionais para depressão 
1. faz molécula antidepressiva eficaz (+) 
2. faz dose adequada (++) 
3. fez tempo adequado (fase aguda – mínimo 4 semanas) (++) 

C. Complexidade diagnóstica 
1. comorbilidade física ou psiquiátrica (+) 
2. diagnóstico diferencial complexo (++) 

D. Preferência dos doentes por tratamento psiquiátrico pela ESM (+) 

Recomendações adaptadas de Lobo e Campos (1997). 
 

Os modelos decorrentes da psiquiatria de ligação são particularmente úteis 
para orientar o modelo de funcionamento da articulação (ver item 
3.2.4.Modelos clássicos de psiquiatria de ligação aos CSP, pág.74).  

É possível estabelecer, com base em linhas de orientação (ver Tabela 11 e 
Capítulo 5. Estratégias de Melhoria do Diagnóstico e Tratamento, pág. 127), 
uma fronteira entre os casos de depressão cuja tomada a cargo deverá caber à 
ESM ou aos CSP (Lobo & Campos 1997).  

                                                 
32 Que pensamos poder funcionar como uma motivação correcta para que dirigentes e profissionais 

dos CSP se sintam envolvidos nas questões atinentes com a prestação de cuidados de saúde 

mental. 
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Também deste modo, é possível aferir a avaliação que o MF faz em cada caso 
individual e as suas limitações diagnósticas e terapêuticas (Gusmão et al 
1998b). 

É necessário não só estabelecer se as referenciações são clinicamente 
apropriadas – se os doentes apresentam necessidades tais que a resposta nos 
cuidados especializados seja claramente vantajosa (Gusmão et al 1998b) – 
como em simultâneo fornecer apoio para que existam condições técnicas para 
o fornecimento nos CSP de respostas adequadas, baseadas na evidência 
(Gusmão et al 1998a).  

Num estudo sobre operacionalização de critérios de referência de doentes 
deprimidos do MF para a psiquiatria (Lobo et al 1993), um terço dos casos 
psiquiátricos dos CSP poderiam beneficiar de avaliação especializada (Campos 
1993). Segundo estudos por nós realizados (1998b; 2002), cerca de um quinto 
a um terço das perturbações depressivas e de ansiedade referenciadas para a 
psiquiatria, são-no adequadamente e com indicação para seguimento durante 
algum tempo.  

Em doentes diagnosticados como sofrendo de depressão major pelo DIS, 83% 
dos doentes vêem esse diagnóstico confirmado pela avaliação de psiquiatras 
dos quais 70% poderiam ser tratados nos CSP e 13% beneficiariam em ser 
referenciados para serviços de psiquiatria e saúde mental; os restantes 17% 
sofreriam de outras doenças psiquiátricas (Schulberg et al 1995b). Ou seja, na 
opinião dos especialistas 84% dos doentes com depressão major poderiam ser 
seguidos nos CSP e apenas 16% deveriam ser referenciados para a psiquiatria 
(Schulberg et al 1995b). Mas, num estudo longitudinal a um ano, e excedendo 
as expectativas, 39% dos doentes com o diagnóstico de depressão major 
tiveram contacto com a saúde mental (Simon & Von Korff 1995). 

Quando as respostas terapêuticas de médicos internos face a vinhetas eram 
avaliadas, frequentemente era solicitada a consulta de psiquiatria (Penn et al 
1997). 

Num censo alemão, foram referenciados para especialistas de saúde mental 
16.2% dos casos de depressão DSM e 10.1% dos casos ICD (Wittchen et al 
2001).  

Apenas um terço das clínicas CSP dos USA referem ter acesso a profissionais 
de saúde mental (Williams, Jr. et al 1999b). Na opinião de Kessler e colegas 
(2003a), nos USA os cuidados prestados aos doentes deprimidos no sector de 
saúde mental serão bastante melhores do que os prestados nos CSP.  

As diferenças entre médicos PCP e psiquiatras quanto à qualidade de 
tratamento da depressão têm levantado acesa discussão (Dietrich et al 2003; 
Ebell 2003; Pincus 2003; Kessler et al 2003b). Alguns estudos sugerem que o 
tratamento psicofarmacológico antidepressivo prescrito nos CSP é tão 
concordante com as linhas de orientação quanto os realizados na psiquiatria 
(Simon et al 2001b). 
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Quanto à aceitação do tratamento de eventual doença depressiva, os idosos 
aceitam-no melhor no seio dos CSP do que nos serviços especializados de 
saúde mental (Oxman et al 2003). 

4.2.4.2. Comunicação entre os CSP e a psiquiatria 

É consensual que um dos aspectos fundamentais da psiquiatria de ligação aos 
CSP é a qualidade da comunicação entre psiquiatras e outros médicos (Leonard 
et al 1990).  

O pedido de observação de um doente, designado de referência, desencadeado 
por um médico de outra especialidade e dirigido a um psiquiatra, pode ser 
perturbado por informação inadequada ou insuficiente o que prejudica a 
prestação de cuidados, e em última análise, os doentes. O pedido é geralmente 
feito por escrito, numa carta dita de referência. 

Nos USA, os PCP são uma fonte substancial de referência para a psiquiatria e 
os psiquiatras aparentam satisfação com a quantidade e qualidade da 
comunicação dos médicos que lhes encaminham doentes (Tanielian et al 
2000). 

Todavia, vários outros estudos realizados sobre a comunicação escrita no 
processo de referência, tanto nos CSP como no hospital geral, apresentaram 
conclusões muito distintas: são frequentes as deficiências nas cartas do médico 
referenciador bem como nas respostas escritas do psiquiatra relator, podendo o 
processo de comunicação ser melhorado (Williams & Wallace 1974; Yellowlees 
& Pullen 1984; Pullen & Yellowless 1985; Leonard et al 1990). 

Supõe-se também que a qualidade da ligação estabelecida com os clínicos 
gerais possa ser espelhada pelas cartas de referência dos MF (Creed et al 
1990; Gask et al 1997). 

A carta de referência do MF deveria explicitar a razão específica para a 
referência, as doenças físicas e os tratamentos biológicos correntes, a 
experiência do MF com episódios prévios e actual do doente, as medicações 
psicotrópicas prescritas e doses, a duração do tratamento e resposta 
terapêutica, e os antecedentes psicossociais conhecidos pelo MF e que 
dificilmente surgiriam na primeira consulta de psiquiatria (Pullen & Yellowless 
1985; Creed et al 1990). 

Estão bem estudados os factores que aumentam ou diminuem a taxa de 
referência dos MF para a psiquiatria (Goldberg & Huxley 1980, 1992). São 
especialmente importantes os factores relacionados com a confiança nas 
próprias capacidades dos MF e nas suas atitudes em relação aos psiquiatras, 
em geral ou em particular, bem como questões relacionadas com a 
acessibilidade e qualidade dos serviços de psiquiatria. Mas os factores que 
influenciam a taxa de referência são sensíveis a outros factores socioculturais, 
pelo que estes dados não podem ser generalizados de modo absoluto e acrítico 
(ver Tabela 12). 
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Tabela 12 – Factores que influenciam a referência para a psiquiatria de 
perturbações psicológicas pelos MF 

aumentam 

DOENTE 
• idade jovem 
• sexo masculino*  
• residência em área urbana  

CLÍNICA 
• queixas psicológicas  
• história psiquiátrica prévia  
• problemas sociais  
• diagnóstico grave 
• ineficácia do tratamento prévio 
• pontuação elevada no GHQ 

MF 
• MF mais velho 
• MF a trabalhar sozinho 
• dificuldades na relação MF-doente 
• pedido do doente ou do familiar 
• diagnóstico psiquiátrico feito pelo MF 

PSIQUIATRIA 
• serviços de saúde mental baseados na 

comunidade 

diminuem 

CLÍNICA  
• presença de doença orgânica 

MF  
• MF com interesse em temas psicológicos 

PSIQUIATRIA  
• serviços de psiquiatria hospitalocêntricos 

Adaptado de Lobo e Campos (1997). *só referências para clínicas psiquiátricas hospitalocêntricas. 
 

Os MF têm expectativas legítimas em relação à disponibilidade dos psiquiatras 
e dos técnicos de saúde mental, às suas características profissionais e à 
melhoria da comunicação (Lobo & Campos 1997) (ver Tabela 13). 

Quanto ao seguimento dos doentes, num estudo britânico, os MF preferiam o 
acesso fácil à ESM sem perda da responsabilidade pelo seguimento clínico dos 
seus pacientes (Strathdee 1987).  

Uma parte dos doentes deprimidos pode ser reenviada para o MF após a 
avaliação psiquiátrica estar terminada (Lobo & Campos 1997). Nos CSP, num 
estudo meta-analítico de custo-efectividade, o tratamento da depressão pelo 
psiquiatra no modelo de ambulatório deslocado, apenas é 10% mais efectivo 
que o tratamento psiquiátrico eficaz prestado pelos MF (Balestrieri et al 1988), 
ou seja, os ganhos para o doente individual são marginais em muitos casos.  

No reenvio do doente para os CSP, a carta ainda é o meio mais importante de 
comunicação, sendo vantajosa para a documentação dos processos clínicos e a 
co-responsabilização dos intervenientes (Lobo & Campos 1997).  
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Tabela 13 – Expectativas dos MF em relação à psiquiatria 

Disponibilidade 
• intervenção na crise 
• serviço aberto 24 horas 
• intervalo curto entre a referência e a primeira consulta 
• avaliação no domicilio, se necessário 
• reuniões conjuntas 

Características profissionais 
• Diferenciação 
• Continuidade (seguimento pelo mesmo técnico) 
• ESM envolvidas na comunidade 

Comunicação melhorada 
• relatórios dactilografados 
• formulação diagnóstica 
• avaliação das competências / incapacidades 
• planos terapêuticos 

o especificação da medicação (doses, duração, efeitos secundários, etc) 
o tipo de intervenção psicossocial 
o definição do papel do MF (prescritor?, intervenção precoce na recorrência) 
o prognóstico 
o decisões a tomar (hospitalização, exames psicológicos, etc) 

• informação de follow-up (revisão de projectos terapêuticos em doentes crónicos) 
• folhetos informativos  

Adaptado de Lobo e Campos (1997). 
 

Nas cartas para o MF é importante considerar a confidencialidade e o potencial 
estigma de um rótulo psiquiátrico. A legibilidade é fundamental e é nesse 
sentido que se têm desenvolvido programas informáticos em psiquiatria de 
ligação. Estes sistemas de informação têm também a vantagem de permitir 
auditorias frequentes e simples contribuindo para o estabelecimento de 
standards /padrões em psiquiatria C-L aos CSP (Casalino et al 2003). 

A carta remetida pelos psiquiatras com informação de retorno para o MF é um 
dos métodos de articulação que os MF reputam como de maior utilidade 
(Rodrigues 1996).  

O contacto pessoal, face-a-face, é fundamental sendo amplamente desejado 
por muitos MF mas não sendo, todavia, considerado como essencial (Leonard 
et al 1990; Rodrigues 1996).  

Embora, relativamente ao enquadramento das cartas no processo global de 
ligação, Leonard e colegas (1990) afirmem “...liaison implies more than good 
letter-writing and frequent personal contact probably leads to good letters 
rather than vice versa.”, Peres Rodrigues (1996) e Lobo e Campos (1997) 
consideram que boas cartas promovem uma boa relação /parceria terapêutica, 
e estes últimos acrescentam que é necessária mais experiência e investigação 
a este respeito. Consideram também que as competências para redacção de 
cartas de referência deveriam ser objecto de ensino ao nível pré e pós- 
-graduado (Lobo & Campos 1997). 
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Assim, a comunicação entre os MF e os psiquiatras desenvolve-se por 
contactos directos informais e por via telefónica, mas especialmente, por carta. 
As cartas, para além de serem um meio simples de contacto entre médicos 
muito ocupados com o seu trabalho clínico, são arquivadas nos processos 
clínicos dos MF e dos psiquiatras, e uma carta exige sempre resposta, pelo 
menos: 1) aquando da referenciação pelo MF; 2) após a primeira consulta 
psiquiátrica; e 3)na alta /reenvio para os CSP.  

4.2.5. Problemas metodológicos na investigação das lacunas 

A identificação de casos de depressão nos CSP por listas de problemas 
registados nos processos, não é exaustiva, como demonstrado num estudo 
longitudinal a dois anos, em que 23% dos casos de depressão foram 
identificados pelo perfil de prescrição de fármacos (Schuman et al 1978). 

O registo do diagnóstico de depressão e da prescrição de antidepressivos pelos 
MF no processo clínico são métodos frequentemente utilizados na aferição do 
reconhecimento e tratamento da depressão pelos MF (Wells et al 1989a; 
Magruder-Habib et al 1990; Perez-Stable et al 1990). 

Para além do registo estrito de depressão, o reconhecimento de depressão ou 
ansiedade pelo MF pode ser obtido por registo de qualquer morbilidade 
psiquiátrica no processo clínico, ao longo de um ano (Kirmayer et al 1993).  

No estudo já citado de Von Korff e colegas (1987), onde os médicos PCP 
identificaram 72.8% de todos os casos de depressão e ansiedade, os autores 
focaram não se tratar de uma identificação por diagnóstico diferencial, mas sim 
o conjunto do que habitualmente se designa por morbilidade psiquiátrica 
conspícua33. 

O reconhecimento de depressão varia amplamente consoante o critério de 
reconhecimento utilizado, mais estrito ou mais amplo (Kirmayer et al 1993). 

Por outro lado, quando os MF sabem que está a ser estudada a sua capacidade 
de reconhecimento da depressão, é credível que a taxa de reconhecimento seja 
mais elevada, como demonstrado num estudo neozelandês contra o BDI em 
que foi de 51% (Arroll et al 2002) e também em alguns estudos portugueses 
que adiante referiremos. 

Em doentes novos para os serviços, sejam CSP ou de saúde mental, 
comparativamente aos diagnósticos obtidos pelo DIS, os MF subdiagnosticam a 
depressão no contexto dos CSP ao passo que os psiquiatras a 
sobrediagnosticam na saúde mental (Schulberg et al 1985) pelo que o uso de 
um gold standard é fundamental. 

                                                 
33 Conceito abrangente que envolve os casos de perturbações mentais comuns positivos ou negativos 

diagnosticados pelos MF. Recordamos que atrás, na nota de rodapé 30 (pág. 75), definimos o 

conceito de prevalência conspícua efectiva ou verdadeira como correspondendo a todos os casos 

verdadeiros positivos que os médicos identificam correctamente. 
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4.3. As barreiras 

Uma parte substancial das pessoas afectadas por perturbações depressivas 
nunca procura ajuda (Hirschfeld et al 1997) mas a maioria, ainda que não 
reconhecendo o seu estado depressivo e atribuindo o mal-estar e as queixas a 
outros motivos, acaba por ser consultada por MF e outros prestadores de CSP 
(Brown & Schulberg 1998; Arroll et al 2002) e cerca de 50 a 60% das pessoas 
que procuram ajuda especificamente para tratar queixas depressivas são 
tratadas exclusivamente nos CSP (Schurman et al 1985).  

Todavia, esta janela de oportunidade – concentração de doentes afectados por 
depressão no contexto dos CSP – é frequentemente desaproveitada por 
factores vários que obstruem o reconhecimento, diagnóstico e tratamento de 
depressão pelos MF gerando as lacunas na satisfação de necessidades de 
cuidados. 

As barreiras ou factores deletérios ao tratamento da depressão nos CSP 
ocorrem a vários níveis. Será porventura útil reflectir em termos dos 
componentes da teia de intervenientes na prestação e recepção de cuidados e 
também nas vias de acesso e filtros de Goldberg. 

A baixa taxa de detecção está ligada a factores relacionados com os doentes 
e/ou com o MF e/ou com o sistema de prestação de cuidados (Goldberg & 
Huxley 1992; Robbins et al 1994; Olfson et al 1995; Lobo & Campos 1997) 
(ver Tabela 14).  

Tabela 14 – Algumas barreiras à detecção e ao tratamento da morbilidade 
psiquiátrica ‘escondida’ nos CSP 

Relacionadas com os MF  
Características individuais • menor experiência profissional 

• falta de interesse em aspectos psicológicos 
• burn-out 

• factores de personalidade 
Falta de treino  • técnicas de entrevista pobres 

Relacionadas com os doentes  
Factores demográficos • idosos 

• sexo masculino 
• minorias étnicas 

Determinantes clínicos • percepção de saúde física deficitária 
• somatização 
• doença física comórbida 
• sintomas crónicos 
• dão pistas depressivas só no fim das consultas 

Relacionadas com o sistema de saúde 
 • listas excessivas de doentes 

• consultas curtas 
• ausência de instalações sossegadas 

Adaptado de Goldberg e Huxley (1992) e Lobo e Campos (1997). 
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As barreiras têm origem desde logo na comunidade, sendo certo que o estigma 
em relação à doença mental e a forma como molda as crenças das pessoas 
relativamente à depressão, associado a um défice de informação, encontra 
terreno fértil nos doentes, sendo largamente difundido e amplificado por efeito 
da condição psicopatológica depressiva, auto-desvalorizante e auto- 
-recriminatória. 

Por outro lado, outras características dos doentes podem perturbar o processo 
de reconhecimento, diagnóstico e tratamento. Os doentes podem ignorar que 
estão doentes, podem considerar que a consulta médica se dirige apenas a 
queixas físicas ou só padecerem deste tipo de sintomas, podem ter receio de 
ser considerados ‘malucos’, podem estar mais preocupados com outras 
patologias que os afectam. A perturbação depressiva pode manifestar-se e 
apresentar-se de múltiplas formas, e o sexo, a raça, a idade, o estado civil, as 
habilitações dos doentes podem interferir nestes processos. 

Outro conjunto nada desprezível de barreiras ao reconhecimento e tratamento 
da depressão ocorre ao nível dos médicos, no segundo filtro. Começando pela 
cultura médica vigente – o dualismo mente-cérebro, o(s) conceito(s) de 
depressão, a atenção e a acção terapêutica preferencialmente dirigidas ao 
sofrimento agudo em detrimento do crónico – a depressão sai sempre em 
desvantagem da competição com outras patologias pela atenção do MF 
(Klinkman 1997) –, a carência de formação, e o défice de competências e de 
conhecimentos. 

Mas a acção dos médicos pode ser marcadamente interferida pelo contexto e 
pela organização da prestação dos cuidados, o que raramente é reconhecido 
quer pelos próprios médicos, quer pelos decisores nos diversos contextos.  

Detalhemos então as referências aos obstáculos na literatura. 

4.3.1. Barreiras nos doentes 

Assim, nos doentes com depressão o acesso aos cuidados de saúde é diminuído 
e retardado pela conjugação de aspectos socioculturais desfavoráveis com 
características patológicas multiplicadoras desse efeito. O acesso sofre ainda a 
modulação de características várias, como variáveis sociodemográficas e 
atinentes com o estado de saúde /doença dos doentes. O conteúdo e o 
resultado da consulta nos CSP é afectado por aquilo que o doente deseja e por 
aquilo que pensa que o MF pode e deve fazer. 

Nos CSP, os estudos incidindo sobre a prevalência tratada de depressão 
poderão dar informação mais precisa relativamente a variáveis que afectam o 
processo de reconhecimento da doença do que estudos sobre características 
genéricas da depressão. Efectivamente, os primeiros debruçam-se sobre as 
características das perturbações depressivas que afectam as pessoas doentes 
que foram ou estam a ser tratadas (Bebbington 1978).  
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De salientar que as características dos doentes poderão variar com a presença 
ou ausência de depressão, por um lado, mas também consoante a exactidão do 
reconhecimento pelos MF. Ou seja, os doentes poderão ser repartidos em 
quatro grupos diferentes: os verdadeiros deprimidos (reconhecimento correcto 
da presença de depressão), os verdadeiros não deprimidos (reconhecimento 
correcto da ausência de depressão), os falsos deprimidos (não reconhecimento 
da ausência de depressão) e falsos não deprimidos (não reconhecimento da 
presença de depressão). 

4.3.1.1. Características sociodemográficas  

Os vários estudos que abordam aspectos sociodemográficos tanto apresentam 
resultados consistentes uns com os outros, como resultados contraditórios o 
que sugere que serão as diferenças de contexto, de desenho dos estudos e as 
diferentes populações-alvo que permitirão chegar a diferentes conclusões. 

No clássico estudo de Marks e colegas (1979), foi demonstrada a associação de 
algumas características sociodemográficas dos doentes – desemprego, sexo 
feminino, e estado de separação marital, divórcio e viuvez – a uma maior 
capacidade de reconhecimento de perturbações psiquiátricas pelos MF.  

A detecção e tratamento da morbilidade mental parece ser menor nos idosos 
com mais de 65 anos, no sexo masculino e em indivíduos de raça negra, sendo 
que a maioria dos cuidados que estes subgrupos recebem se processa através 
dos CSP (Shapiro et al 1987; German et al 1987). 

Perez-Stable e colegas (1990) determinaram que os doentes erradamente 
reconhecidos como deprimidos pelos seus MF eram mais velhos e menos 
educados e Kirmayer e colegas (1993) concluíram que a educação dos doentes 
aumentaria a probabilidade de reconhecimento positivo. 

A depressão é mais diagnosticada nas mulheres do que nos homens, mesmo 
quando os sintomas depressivos são equivalentes (Potts et al 1991); e no 
diagnóstico diferencial entre depressão major e perturbações mentais orgânicas 
acentua-se esse viés (Wrobel 1993). 

Em alguns estudos, o reconhecimento da depressão pelos PCP pode não ser 
afectado pelo sexo e nível de educação dos doentes mas parece ser inferior nos 
mais jovens (Ormel et al 1991; Coyne et al 1995; Simon & Von Korff 1995). No 
estudo WHO-PPGHC, o sexo dos doentes também não parece afectar a 
probabilidade da depressão actual ser detectada por MF (Gater et al 1998). 

Segundo Herran e colegas (1999a; 1999b), em Espanha, o desemprego e a 
reforma em doentes mais velhos aumenta o reconhecimento pelos MF, bem 
como o estado civil de casado, presente ou passado. 

As características associadas ao maior risco de não detecção de problemas 
mentais pelos PCP, estudadas no Medical Outcomes Study (MOS), foram a raça 
negra, sexo masculino e idade menor que 35 anos (Borowsky et al 2000). 
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Num estudo australiano sobre desempregados e CSP, os doentes 
desempregados apresentavam maior morbilidade psiquiátrica medida pelo 
GHQ-12 do que os empregados, reportavam mais sintomas de ansiedade e 
depressão que tinham requerido tratamento médico no mês anterior, 
apresentavam maior probabilidade de terem sido tratados para ansiedade e 
depressão pelos MF, tinham uma probabilidade 3.3 maior de lhes ter sido 
prescrita medicação antidepressiva, utilizavam mais os serviços e estavam 
menos satisfeitos com os mesmos (Comino et al 2000). 

Também no The Hampshire Depression Project 3, estar em situação de 
desemprego aumentava a probabilidade de reconhecimento da depressão 
(Thompson et al 2001).  

Ao passo que no censo alemão aos CSP de Wittchen e colegas (2001), o 
reconhecimento de depressão está associado a doentes idosos, é bem 
conhecido pelos clínicos que nos idosos não é habitual que a depressão se 
manifeste de um modo conspícuo (Gallo et al 1999). 

Para melhorar a taxa de reconhecimento de depressão dos MF deverá atender- 
-se a outros factores para além do relato das queixas do paciente; de facto, 
doentes mais idosos, de raça diferente do médico, de um estrato 
socioeconómico mais baixo e beneficiando de condições de acesso aos cuidados 
de saúde mais precárias – como é o caso nos USA com o sistema Medicaid –, 
apresentam tempos inferiores de duração da consulta e probabilidades mais 
baixas de verem a sua síndroma depressiva reconhecida (Harman et al 2001). 

Na Catalunha, o não reconhecimento por MF era mais frequente em mulheres, 
viúvos, reformados e pessoas com acontecimentos de vida prévios (Gabarron 
et al 2002). 

Em 252 doentes de várias etnias, utilizadores dos CSP nos USA, o estudo da 
relação entre o reconhecimento da depressão pelos MF e as características 
sociodemográficas de doentes e médicos revelou que a aculturação dos 
doentes era acompanhada de melhor reconhecimento. Os doentes menos 
aculturados eram menos frequentemente reconhecidos como estando 
afectados por depressão (Chung et al 2003). 

Num censo aos CSP na Austrália, em 1998-1999, com recurso a instrumentos 
de aferição de sintomas mentais, os doentes que maior probabilidade teriam de 
ser avaliados do ponto de vista psicológico tinham as seguintes características: 
meia-idade, sexo feminino, nacionalidade australiana, desempregado e solteiro 
(Hickie et al 2001c). 

Sintetizando, e quanto ao sexo, muitos autores concordam que este não altera 
o reconhecimento (Ormel et al 1991; Coyne et al 1995; Simon & Von Korff 
1995; Gater et al 1998), mas em outros estudos o reconhecimento é menor no 
sexo masculino (Shapiro et al 1987; Borowsky et al 2000) ou menor no sexo 
feminino (Gabarron et al 2002) ou ainda pelo contrário maior nas mulheres 
(Marks et al 1979). O sexo feminino apresenta maiores probabilidades de ser 
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inquirido nos CSP em relação a aspectos emocionais (Hickie et al 2001c) e o 
diagnóstico de depressão é maior nas mulheres do que nos homens não só em 
termos absolutos como relativos (Potts et al 1991). 

Também a raça poderá influir no reconhecimento da depressão, parecendo ser 
inferior na raça negra (Shapiro et al 1987; Borowsky et al 2000), quando a 
raça do doente é diferente da do médico (Harman et al 2001), mas em doentes 
utilizadores dos CSP de várias etnias a aculturação era acompanhada de 
melhor reconhecimento da depressão (Chung et al 2003). 

Quanto à idade dos doentes, alguns estudos sugerem que é um predictor 
adequado do reconhecimento (Bower et al 2000b) e que o reconhecimento 
correcto é inferior nos mais jovens (Ormel et al 1991; Coyne et al 1995; Simon 
& Von Korff 1995; Borowsky et al 2000) e mais elevado nos idosos (Wittchen 
et al 2001) ao passo que noutros estudos o reconhecimento será menor nos 
mais idosos (Shapiro et al 1987; German et al 1987; Harman et al 2001). Um 
outro estudo sugere que os idosos são mais falsamente reconhecidos como 
deprimidos não o estando efectivamente (Perez-Stable et al 1990). De facto, 
parece que os adultos de meia-idade têm mais probabilidade de ser avaliados 
nos CSP pelos médicos PCP do ponto de vista psicológico (Hickie et al 2001c). 

Também o estado civil pode estar implicado como interferindo no 
reconhecimento da depressão. A separação marital, o divórcio e a viuvez, são 
factores de risco para depressão bem estabelecidos (Buchwald et al 1993), 
aumentando o reconhecimento (Marks et al 1979; Gabarron et al 2002) mas o 
mesmo ocorre quando se é casado (Herran et al 1999b). 

Parecendo ser certo que a baixa literacia está associada a maior probabilidade 
de depressão em algumas populações (Buchwald et al 1993), ainda em relação 
às habilitações literárias, os menos educados podem ser alvo de 
reconhecimento positivo errado (Perez-Stable et al 1990) e a maior educação 
dos doentes parece aumentar a probabilidade de reconhecimento (Kirmayer et 
al 1993), mas noutros estudos a educação não afecta o reconhecimento (Ormel 
et al 1991; Coyne et al 1995; Simon & Von Korff 1995). 

O status ocupacional de desemprego aumenta o risco de depressão e a 
prevalência e probabilidade de receber cuidados dirigidos à depressão nos CSP 
(Comino et al 2000) o que parece confirmar a interferência facilitadora no 
reconhecimento da depressão (Marks et al 1979; Herran et al 1999a; 
Thompson et al 2001) como parece também acontecer com os doentes 
reformados (Herran et al 1999a; Gabarron et al 2002) sendo aparente que o 
desemprego é encarado como um factor de risco levando a maiores cuidado 
dos MF com estes doentes (Hickie et al 2001c). 

4.3.1.2. Utilização dos cuidados pelos doentes 

No estudo norte-americano de Perez-Stable e colegas (1990) os doentes 
erradamente reconhecidos como deprimidos pelos seus MF iam mais vezes à 
consulta e eram-lhes prescritos mais medicamentos. 
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Entre os grandes utilizadores e consumidores de cuidados médicos os doentes 
afectados por depressão (20.3%), nomeadamente a não reconhecida ou 
incorrectamente tratada, são os que mais custos geram nos CSP (Henk et al 
1996; Pearson et al 1999). 

Na Catalunha, o não reconhecimento de depressão por MF era mais frequente 
em utilizadores frequentes dos CSP (Gabarron et al 2002). 

4.3.1.3. Apresentação e atribuição dos sintomas 

A apresentação com sintomas psicológicos e por motivos psicológicos parece 
aumentar a probabilidade dos doentes verem o seu estado mental avaliado 
(Hickie et al 2001c). 

O conteúdo das consultas pode afectar o reconhecimento da depressão major 
em mulheres. As consultas realizadas por 36 MF em 72 mulheres foram 
gravadas em vídeo. Se mencionassem os sintomas psiquiátricos logo no início 
da consulta, as mulheres com depressão major tinham uma probabilidade cinco 
vezes superior de que a sua patologia fosse reconhecida (Tylee et al 1995).  

No que diz respeito ao estilo de atribuição dos sintomas mentais a um padrão 
somático, psicológico ou misto, por 823 doentes em quatro CS, no estudo 
espanhol de Herran e colegas (1999a; 1999b), em que foi utilizado o GHQ-28 
com confirmação diagnóstica pelo PSE, apenas 23% dos doentes com 
atribuições somatizadas foram reconhecidos pelo seu MF como sofrendo uma 
perturbação afectiva ou de ansiedade, 93% dos que tinham atribuições 
psicológicas foram reconhecidos bem como 90% dos que faziam atribuições 
mistas (Herran et al 1999a). Ou seja, a somatização relaciona-se com baixas 
taxas de reconhecimento e as atribuições psicológicas ou mistas determinam 
maior detecção pelos MF (Herran et al 1999a, 1999b).  

Ainda quanto ao estilo de atribuição de sintomas, no Reino Unido, os estilos 
normalizador e psicologizador determinam apenas um pequeno efeito no 
reconhecimento (Bower et al 2000b). 

Mas num estudo de Kessler e colegas (1999) os MF detectavam a perturbação 
psiquiátrica em menos de metade dos doentes que apresentavam scores 
elevados no GHQ e cerca de 85% dos doentes com um estilo de atribuição 
normalizador e 38% com um estilo psicologizador não eram detectados e os 
somatizadores não estavam associados a baixa detecção.  

No estudo multicêntrico DEPRES, e no que diz respeito às estratégias de coping 
e às crenças de atribuição causal relativas à depressão existem claras 
diferenças de género: os homens fazem mais desportos e consomem mais 
álcool e as mulheres exprimem afectos e envolvem-se mais em actividades 
religiosas. Os homens queixam-se mais do impacto negativo no seu 
rendimento profissional e as mulheres na qualidade do sono e no estado de 
saúde geral (Angst et al 2002a). 
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4.3.1.4. Clínica da depressão: gravidade e comorbilidade 

Aspectos clínicos já anteriormente referidos, como a apresentação com 
sintomas físicos, a ansiedade, a gravidade clínica da depressão e a 
comorbilidade com doenças somáticas, são relevantes e parecem afectar o 
reconhecimento da depressão. 

Num estudo de Freeling e colegas (1985), os doentes com depressão major 
não reconhecida pelos MF diferenciavam-se dos reconhecidos por menor 
gravidade aparente e maior duração da perturbação depressiva, e verificava-se 
uma comorbilidade com doença física em 30% dos doentes (casos em que a 
depressão parecia reactiva). 

O reconhecimento da depressão pelos PCP tende a ser mais exacto quando os 
doentes apresentam depressões mais graves e incapacitantes (Ormel et al 
1991; Coyne et al 1995; Simon & Von Korff 1995). A gravidade da perturbação 
mental é um predictor de reconhecimento pelos MF (Herran et al 1999a; Bower 
et al 2000b). 

A comorbilidade com doenças médicas também joga um papel no 
reconhecimento: a probabilidade de detecção relaciona-se não só com a maior 
gravidade da perturbação mental mas também com a presença de diabetes e 
HTA (Borowsky et al 2000).  

Thompson e colegas (2001), no The Hampshire Depression Project, envolvendo 
uma amostra representativa de 156 médicos e 18.414 doentes consecutivos, 
investigaram a relação entre uma medida dimensional de gravidade da 
depressão e o reconhecimento nos CSP, bem como a modificação deste pelas 
características dos doentes e MF. Foi verificável uma relação curvilínea entre a 
gravidade de depressão e a avaliação dos MF, com aumento do 
reconhecimento quanto mais grave for a sintomatologia ansiosa.  

Em 44% de doentes deprimidos correctamente reconhecidos pelos seus MF, as 
doenças médicas eram menos graves do que nos restantes não reconhecidos 
(Coulehan et al 1990b). 

A gravidade inicial, os motivos psicológicos para a consulta, o início recente, a 
duração mais curta do episódio em doentes com ansiedade, a categoria 
diagnóstica e a comorbilidade psiquiátrica estavam relacionados com melhor 
reconhecimento e prognóstico (Ormel et al 1990; Ormel et al 1991). 

Num outro estudo, e algo surpreendentemente, também a presença de 
doenças médicas graves pode aumentar a probabilidade de um reconhecimento 
adequado de depressão (Robbins et al 1994). 

Doentes com história psiquiátrica prévia, nomeadamente de depressão, eram 
mais bem reconhecidos e pontuavam mais no BDI. Mais nenhuma doença 
médica estava associada a maior ou menor grau de depressividade pelo BDI 
(Sliman et al 1992). 
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Em pessoas afectadas por morbilidade psiquiátrica minor, o determinante mais 
relevante da ida à consulta nos CSP é a morbilidade física comórbida (Vazquez-
Barquero et al 1992). 

Num estudo em 685 doentes que abordava a relação entre a somatização nos 
CSP e o reconhecimento de depressão e ansiedade, a educação, a gravidade 
das doenças médicas comórbidas e as preocupações hipocondríacas 
aumentavam a probabilidade de reconhecimento enquanto que a apresentação 
somatizada reduzia essa probabilidade (Kirmayer et al 1993). 

Num estudo de Tylee e colegas (1995), a depressão major era mais 
provavelmente reconhecida se nenhuma doença física estivesse presente. A 
presença de doença médica crónica pode reduzir a probabilidade de os médicos 
PCP reconhecerem ou tratarem a depressão (Simon 2001). 

Como já vimos, o efeito das doenças médicas no diagnóstico não é 
negligenciável pela possibilidade de sobreposição de sintomas somáticos e 
psicológicos depressivos com os sintomas dessas outras patologias, dificultando 
o diagnóstico de depressão em doentes com patologia médica crónica.  

A gestão dos cuidados a prestar a doentes com patologia médica crónica é 
trabalhosa, e pode, durante a consulta, obliterar as preocupações relativas ao 
status de depressão (Klinkman 1997). Os PCP podem também sobrestimar a 
doença médica crónica na tentativa de explicação de sintomas não específicos, 
tais como fadiga ou dificuldades de concentração. Mesmo quando a depressão 
é reconhecida, o tratamento pode ser adiado por via da crença segundo a qual 
qualquer um ficaria deprimido, ou que é perfeitamente compreensível ficar 
deprimido, nas circunstâncias actuais de doença (Simon 2001). 

A maioria dos doentes que acedem aos CSP apresenta queixas de somatização 
e não de sintomas depressivos (Prestidge & Lake 1987; Herran et al 1999a). 

Nos CSP, a forma mais frequente de apresentação da depressão é a de queixas 
somáticas, isoladamente ou em associação a doenças físicas; por outro lado, 
nas depressões crónicas, atípicas e ligeiras, e em doentes sem crítica para a 
doença, ou que sintam vergonha por se encontrarem naquela condição, torna- 
-se mais difícil aos MF fazerem o diagnóstico (Freeling et al 1985; Bridges & 
Goldberg 1992).  

Em relação às barreiras nos doentes, Lobo e Campos (1997) consideram que a 
presença de somatização e de comorbilidade física são os dois factores mais 
determinantes da baixa taxa de detecção de depressão.  

A presença concomitante de uma perturbação de ansiedade generalizada 
facilita a detecção (Coyne et al 1995) mas a comorbilidade ansiosa em geral 
parece facilitar o reconhecimento e o tratamento da depressão pelos MF 
(Sartorius et al 1996). Para Ormel e colegas (1990), a depressão é mais 
reconhecida do que a ansiedade nos CSP, mas Tiemens e colegas (1996) têm 
precisamente a opinião oposta. 
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Num estudo de concordância diagnóstica, realizado com 47 MF, em dois casos 
de depressão major, a qualidade da informação não se associava a critérios 
sintomáticos DSM-III-R, não permitindo a aquisição formal destes diagnósticos. 
As alterações neurovegetativas do sono e do apetite, o stress psicossocial e a 
aparência dos doentes eram os principais motivos de consideração da 
depressão no diagnóstico diferencial (Badger et al 1994a). 

Para um número substancial de autores, face a uma perturbação depressiva 
nos CSP, não é o rótulo diagnóstico que deverá ser o factor desencadeante da 
tomada de uma decisão de prescrição de tratamento pelo MF, mas sim a 
gravidade percebida dessa perturbação (Nease, Jr. 2001a). Em conformidade, 
sabendo-se que os casos não detectados tendem a apresentar menos sintomas 
depressivos na linha de base, menor gravidade e são mais auto-limitados no 
tempo e com melhor funcionamento (Coyne et al 1995; Simon & Von Korff 
1995), vários autores consideram que o diagnóstico positivo de depressão 
realizado pelos MF deve ser considerado como um marcador da sua gravidade 
(Dowrick & Buchan 1995). 

Goldberg (1996) pensa que é necessário averiguar quais as intervenções que 
os MF aplicam aos doentes com depressão conspícua, detectada, e não 
detectada. Ainda segundo Goldberg (1996), quando o MF reconhece uma 
situação depressiva com mau prognóstico mas reversível por tratamento 
adequado, ele não só a identifica como considera adequado registá-la no 
processo clínico para monitorizar o seu seguimento – depressão conspícua; ou 
seja, a identificação pelo MF exprimirá um limiar crítico de tratabilidade. Assim, 
os casos mais graves serão mais detectados. 

Tiemens e colegas (1996) demonstraram na Holanda que o reconhecimento de 
perturbações psicológicas nos CSP está associado à maior gravidade da 
psicopatologia, maior incapacidade ocupacional, e com um motivo de ida à 
consulta de índole psicológica.  

Numa clínica rural de CSP, os doentes com depressão major diagnosticada pelo 
seu prestador de cuidados primários apresentavam uma média de 7.1 em 9 
sintomas depressivos em comparação com os que não tinham a sua condição 
diagnosticada, com 6.1 sintomas (Thompson et al 1999). 

Num censo alemão nos CSP, o reconhecimento de depressão está associado a 
episódios de tratamento prévio, a um número maior de sintomas depressivos e 
a lentificação psicomotora (Wittchen et al 2001). 

4.3.2. Barreiras nos médicos  

A falta de precisão diagnóstica dos MF no diagnóstico de depressão pode ser 
atribuída a várias causas e défices: no conhecimento de base, no 
comportamento e competências de entrevista, na capacidade de resolução de 
problemas e nas atitudes desenvolvidas em resposta a estes problemas 
(Schulberg & McClelland 1987). 
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Marks e colegas (1979), tentando esclarecer a amplitude da capacidade de 
detecção de perturbações psiquiátricas entre 55 MF, debruçaram-se sobre 
2.098 episódios de consulta, registando os estilos verbais e não-verbais de 
entrevista dos MF, que completaram igualmente inventários da personalidade e 
que deram informação sobre o seu treino prévio. Sobressaíram duas dimensões 
designadas por “interesse e preocupação” e “conservadorismo” bem como a 
certeza de ocorrerem interacções entre o estilo de entrevista e a personalidade 
do médico. 

Um dos factores associados com a precisão do reconhecimento de depressão 
pelo MF é o registo no processo de antecedentes psiquiátricos, mas muitos 
doentes deprimidos com alterações do humor patentes num instrumento de 
despiste não tinham quaisquer registo no processo (Block et al 1988). 

Para determinar quais as atitudes e técnicas de entrevista que favorecem 
diagnósticos correctos pelos MF em doentes com depressão major, foi realizado 
um estudo em 4 doentes com depressão major DSM-III-R cujas entrevistas 
foram gravadas em vídeo e visionadas por 47 MF. O índice de identificação foi 
de 48% e o interesse elevado em questões psicossociais não se associava com 
maior detecção de depressão. Os comportamentos de entrevista centrados no 
doente, definidos como afectivos, parecem estar envolvidos no aumento do 
reconhecimento de depressão (Badger et al 1994b).  

O diagnóstico correcto de depressão pelos MF também se pode relacionar com 
maior quantidade de informação recolhida na entrevista (Badger et al 1994a). 

Parece haver uma rejeição generalizada dos MF pelo que é 'mental' ou pelo que 
possam considerar como interferência de terceiros na sua decisão clínica: 27% 
de doentes deprimidos assim diagnosticados por psiquiatras e cujos MF foram 
informados do diagnóstico e a quem foi recomendado que fossem enérgicos na 
atitude terapêutica a tomar, não tinham sido tratados ao fim de 8 meses 
(Schulberg et al 1997). 

No estudo de validação do instrumento Self-Efficacy, apurou-se que os médicos 
não apresentavam grande disponibilidade para a mudança dos seus padrões de 
tratamento da depressão (Gerrity et al 2001). 

As barreiras ao tratamento da depressão pelos médicos, MF e de outras 
especialidades, relacionam-se com as atitudes e conhecimentos destes em 
relação à depressão. Os generalistas são mais confiantes na prescrição de 
antidepressivos, reportam mais frequentemente que o tratamento da 
depressão é gratificante, encaminham menos para a psiquiatria. Estas atitudes 
mais favoráveis correlacionavam-se com maior experiência e mais treino 
psicossocial. Apenas 30% dos médicos tinham um conhecimento correcto sobre 
a prevalência da depressão, 52% conheciam os critérios DSM-III-R para o 
diagnóstico, 59% a duração do tratamento e 61% a eficácia do tratamento. A 
prevalência era sobrestimada por 52% e a eficácia da terapêutica era 
subestimada por 30% (Shao et al 1997). 
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Klinkman e colegas (1998), opinam que o alegado reconhecimento deficitário 
da depressão nos CSP pode ser um artefacto conceptual por aplicação errada 
da definição de caso psiquiátrico aos CSP uma vez que seria mais adequado um 
modelo de doença crónica aplicada à perturbação depressiva. Consideram que 
os MF parecem responder a sinais clínicos significativos para o diagnóstico de 
depressão nos doentes disfuncionais e em sofrimento. 

O uso e prescrição de antidepressivos e BZD em 634 doentes com depressão e 
seguidos por médicos generalistas, MF, psiquiatras, psicólogos e outros 
terapeutas revelou que menos de 15% dos doentes deprimidos tomou 
antidepressivos em dose eficaz e que era mais frequente o recurso a BZD, 
independentemente do subtipo depressivo; são prescritos mais antidepressivos 
aos doentes mais gravemente deprimidos seguidos por médicos (Wells et al 
1994).  

Quando o MF é do sexo de feminino, há maior insegurança em relação a um 
diagnóstico de depressão, e quando tem mais anos de experiência também há 
maior discordância em relação a um diagnóstico de depressão (Rollman et al 
2001). 

No censo alemão Depression 2000 os MF tinham uma grande carga de trabalho 
clínico diário – 62 consultas por dia – e consideravam o diagnóstico e 
tratamento de depressão nos CSP como fonte de sobrecarga (Wittchen & 
Pittrow 2002). 

A abordagem de médicos PCP ao reconhecimento e manejo da depressão, bem 
como o efeito da especialidade e o tipo de capitação, foram estudados nos USA 
num censo. Os PCP fazem o diagnóstico de depressão utilizando várias 
estratégias: 9% por exploração na entrevista ou screening sistemáticos, 
diagnóstico baseado em critérios formais (33.7%), exploração directa sobre 
suicídio (58%), avaliação de abuso de substâncias (68.1%) ou de causas 
médicas de depressão (84.1%). As estratégias de tratamento mais reportadas 
foram 'espera atenta'34 isolada (6.1%), aconselhamento durante mais de 5 
minutos (39.7%), prescrição de medicação antidepressiva (72.5%), e 
referência para a saúde mental (38.4%). Estas práticas de diagnóstico e 
tratamento variaram consoante as especialidades mas não consoante o tipo de 
depressão ou de capitação (Williams, Jr. et al 1999b).  

Segundo um estudo qualitativo, recorrendo a um grupo Balint, os MF são 
relutantes na aplicação da evidência à prática clínica – que sendo um processo 
fluido, é complexo – porque temem prejudicar a relação com o doente e 
pensam que estes muitas vezes não querem tomar fármacos. As experiências 
pessoais e profissionais dos médicos bem como o conhecimento e qualidade da 
relação que mantém com o doente influenciam determinantemente o processo 
clínico de decisão e os médicos sabem que o que por eles for dito pode ser 
determinante para a aderência ao tratamento (Freeman & Sweeney 2001). 

                                                 
34 No original inglês, watchful waiting. 
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Num outro estudo qualitativo realizado na Suécia, 17 MF foram entrevistados 
para explorar que factores modulavam o seu trabalho especificamente com 
doentes deprimidos. Os grupos de discussão sobre a relação médico-doente, 
tipo Balint, de formação contínua por créditos (CME), e as reuniões promovidas 
pela indústria eram considerados bons métodos educacionais. Muitos MF 
valorizavam o conhecimento individual tácito e consideravam que as 
características e experiências pessoais, bem como o género feminino, eram 
mais poderosas do que a formação académica e profissional para o bom 
reconhecimento e manejo das perturbações depressivas35 (Andersson et al 
2002).  

Num estudo norte-americano, os internos de medicina eram diferentes no que 
dizia respeito à capacidade para reconhecer a depressão sem que 
características especificamente suas – por exemplo, género ou ano de 
formação – explicassem essa variabilidade (Sliman et al 1992). 

Foram estudadas as características de 55 médicos associadas ao 
reconhecimento de depressão e ansiedade em 600 doentes dos CSP. Os 
diagnósticos foram realizados com o DIS (a prevalência foi de 13.83%) e o 
reconhecimento médico pelo registo de qualquer diagnóstico psicossocial no 
processo clínico nos 12 meses seguintes. Os três achados principais deste 
estudo foram os seguintes: 1) os médicos mais sensíveis à expressão de 
emoções não verbais realizavam mais avaliações psicossociais aos seus 
doentes e pareciam ser mais sobreinclusivos quanto ao julgamento de 
problemas psicossociais; 2) os médicos que tendiam a culpabilizar os doentes 
deprimidos pela causa, exagero ou prolongamento da sua depressão 
realizavam menos avaliações psicossociais e eram menos precisos na detecção 
do sofrimento psiquiátrico; e 3) a produção de falsos positivos era rara. As 
características dos médicos associadas a um maior reconhecimento eram a 
disponibilidade para formular um diagnóstico psiquiátrico e a capacidade para 
verificar sinais não verbais de sofrimento (Robbins et al 1994). 

Num estudo para avaliar o efeito dos padrões de comunicação dos médicos dos 
CSP no reconhecimento da depressão, recorrendo a actores apresentando um 
cenário de depressão minor (sem que os médicos soubessem desse facto), 
73% dos médicos reconheceram o quadro depressivo. Os médicos que 
reconheceram a depressão perguntavam o dobro das questões sobre 
sentimentos e afectos (Carney et al 1999b). 

No estudo Medical Outcomes Study (MOS), a tendência específica dos médicos 
para fornecer aconselhamento para a depressão associava-se a maior 
probabilidade de detecção de problemas psiquiátricos (Borowsky et al 2000). 

                                                 
35 Um comentário impõe-se, nomeadamente face à informação que os estudos qualitativos e censos 

dirigidos aos MF revelam. Assumindo que para os MF o conhecimento individual tácito é mais 

importante do que a formação académica e profissional para o correcto reconhecimento de 

depressão, será legitimo que assim seja? Será ético? Os MF poderiam considerar o conhecimento 

tácito em relação à HTA como válido para a tratarem? Ou, embora válido, não será este tipo de 

conhecimento reforçável pelos dados da evidência (Kerridge et al 1998)? 
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Num censo aos CSP na Austrália, o SPHERE, em 1998-1999, as características 
dos médicos que mais se associavam à satisfação das necessidades de 
avaliação psicológica dos doentes era ter 35 anos de idade, ter um interesse 
em saúde mental, ter tido treino prévio em saúde mental e estar em regime de 
prática clínica em part-time (Hickie et al 2001c). 

Num censo alemão nos CSP, o reconhecimento de depressão estava associado 
a mais de cinco anos de experiência clínica do MF (Wittchen et al 2001). 

Também é verdade que alguns médicos apresentam maior precisão no 
diagnóstico da depressão, seja porque indagam directamente sobre questões 
psicológicas ou sociais, seja porque apresentam um estilo de entrevista que 
facilita o diagnóstico (Marks et al 1979; Millar & Goldberg 1991; Carney et al 
1999b). 

Um estudo finlandês em 1.000 doentes dos CSP, seleccionados por 
randomização, confirmou que um quarto apresentava perturbações mentais e 
que um reconhecimento adequado pelos MF se associava a treino pós- 
-graduado em psiquiatria e grau de especialista em Medicina Familiar, ao passo 
que o treino em grupos Balint se associava a um reconhecimento de 
perturbações mentais deficitário (Joukamaa et al 1995). 

Como é que os MF e PCP podem aumentar o reconhecimento da depressão 
fazendo uso unicamente de perícias clínicas? Os dados apontam para que as 
competências de comunicação e de entrevista sejam fundamentais na 
exploração e enunciação de perguntas sobre os afectos – como o humor e a 
anedonia –, e sobre questões psicossociais (Stange et al 1994; Carney et al 
1999a; Carney et al 1999b). 

Segundo Kessler e colegas (2003a), a razão pela qual existe ainda um 
diferencial acentuado na qualidade de cuidados prestados aos doentes 
deprimidos no sector de saúde mental em comparação com os prestados nos 
CSP, nos USA, prender-se-á com a relutância dos MF na aplicação de 
programas custo-efectivos de gestão da depressão.  

4.3.3. Barreiras na organização da prestação dos cuidados 

Os estudos da equipa de Wells e Burnam (1991), na RAND Corporation, têm 
permitido apurar qual a importância social da depressão nos USA em 
comparação com a de outras doenças e áreas de saúde e como é que varia a 
qualidade dos tratamentos consoante os contextos e sistemas de prestação de 
cuidados de saúde.  

Foi com o Medical Outcomes Study (MOS) que tomámos conhecimento que a 
baixa taxa de detecção de perturbações depressivas nos CSP é influenciada por 
factores não clínicos como o modo de pagamento dos serviços (Wells & Burnam 
1991). 
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Entre os doentes que recorreram ao psiquiatra, não existem diferenças na 
identificação de depressão consoante os vários tipos de pagamento. Todavia, 
para os médicos generalistas, quando os cuidados eram financiados por pré- 
-pagamento, a identificação e tratamento dos doentes deprimidos era menor 
do que quando havia pagamento por acto (fee-for-service) (Wells et al 1989a). 

São prescritos mais antidepressivos aos doentes quando os cuidados médicos 
são financiados por um sistema fee-for-service sucedendo o inverso nos planos 
pré-pagos e nos doentes mais graves e menos graves seguidos por técnicos 
não-médicos (Wells et al 1994). 

A capitação é um sistema onde há subscritores que efectuaram um pré- 
-pagamento independente de episódios de doença de que possam vir a sofrer. 
Nos USA, as barreiras organizacionais, como os diferentes graus de capitação, 
condicionam o comportamento dos médicos, como sugere a variabilidade do 
tempo disponível para estar com o doente na consulta, e a mutabilidade da 
frequência de encaminhamento para a saúde mental consoante a especialidade 
do médico (Williams, Jr. et al 1999b).  

Insistimos que o défice de cuidados da depressão nos CSP, que se reflecte no 
subdiagnóstico, no subtratamento e no seguimento descontínuo após início do 
tratamento, não pode ser atribuído somente a insuficiências dos MF. De facto, 
há um claro desfasamento entre organizações como os CS, que estarão muitas 
vezes orientadas para a prestação de cuidados agudos, e as necessidades 
complexas e recorrentes dos os doentes crónicos, como podem ser 
considerados os deprimidos, explicando amplamente o défice que se manifesta 
no comportamento clínico dos MF (Von Korff ideradet al 2001).  

Lobo e Campos (1997), referem a sobrecarga de doentes nas listas dos MF no 
sistema nacional de saúde de Espanha, como uma das principais razões para a 
resistência daqueles em se envolverem em práticas de ligação com os serviços 
de psiquiatria e saúde mental. 

No WHO-PPGHC, os 15 centros dos 14 países eram bastante diferentes entre si 
quanto às prevalências pontual, conspícua e tratada de perturbações mentais e 
depressão. Apurou-se também que eram diferentes no modo como 
funcionavam e que as taxas de reconhecimento variavam consoante o modelo 
organizacional dos cuidados. Assim, com base na existência ou não de quatro 
variáveis – um MF pessoal, um sistema de marcação de consultas, processos 
clínicos pessoais, e coordenação do seguimento pelo médico – foi possível 
evidenciar dois modelos de cuidados: um primeiro modelo organizacional de 
cuidados centrados no cliente, ou cuidados personalizados (Verona, 
Santiago, Manchester, Mainz, Seattle, Berlin, Groningen, Paris e duas clínicas 
em Atenas), onde a taxa de reconhecimento de qualquer perturbação 
psiquiátrica rondou a média de 54%; e um segundo modelo, dito colectivo ou 
de cuidados centrados na clínica (Ibadan, Bangalore, Rio de Janeiro, 
Ankara, Nagasaki, Shangai e uma clínica em Atenas), onde o reconhecimento 
foi substancialmente inferior, na ordem média de 27%, ou seja, metade (Ustun 
& Von Korff 1995).  
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Para a depressão major ICD-10, após análise secundária dos dados, no modelo 
individualizado ou personalizado, a taxa de reconhecimento36 foi de 62.5% e no 
modelo colectivo, foi 33%37 (Ustun & Von Korff 1995). 

No SPHERE, na Austrália, os médicos que respondiam melhor às necessidades 
de avaliação psicológica dos doentes tinham regimes de trabalho com menor 
sobrecarga que o dos seus colegas, como por exemplo, estar em regime de 
prática clínica em part-time, observar menos de 100 doentes por semana, 
trabalhar em práticas com menos de 2.000 doentes inscritos e trabalhar em 
centros regionais (Hickie et al 2001c). 

                                                 
36 Correspondente a uma média aritmética de médias, e portanto algo enviesada. 

37 Atenas foi excluída destes cálculos por apresentar modelos de funcionamento diferente consoante as 

clínicas e não estarem disponíveis dados desagregados. 
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C a p í t u l o  5   

5. ESTRATÉGIAS DE MELHORIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DA DEPRESSÃO NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Várias intervenções foram propostas e testadas com o objectivo genérico de 
melhorar a qualidade dos cuidados dirigidos aos doentes com depressão. 
Basicamente, são visadas a ultrapassagem das barreiras e a diminuição das 
lacunas ao reconhecimento e tratamento da depressão nos CSP.  

Não se trata de intervenções alternativas, ou substitutivas, às de eficácia bem 
estabelecida – como a medicação antidepressiva ou a psicoterapia – mas sim 
intervenções onde se diligencia no sentido de potenciar a acessibilidade e 
efectividade destes tratamentos ou de os complementar. 

Algumas destas intervenções são dirigidas aos doentes, outras aos médicos e 
outras ainda abrangem tanto uns como os outros e dirigem-se mais à 
organização global da prestação de cuidados. Ao longo deste capítulo, 
distinguiremos entre intervenções que podem decorrer de modo isolado ou em 
combinação. 

Por particular relevância no presente trabalho, as estratégias de detecção 
sistemáticas de perturbações depressivas nos CSP serão amplamente 
exploradas e debatidas adiante (ver Capítulo 6. A Detecção Sistemática de 
Casos de Depressão) bem como as campanhas regionais e/ou nacionais (ver 
Capítulo 7. A Prevenção da Depressão: os programas e o papel dos 
antidepressivos). 

5.1. Intervenções isoladas 

As intervenções são de vários tipos e existem em grande variedade, umas mais 
fáceis de implementar que outras, parecendo ser menos efectivas quando 
aplicadas isoladamente do que quando em combinação (Gilbody et al 2002; 
Gilbody et al 2003a, 2003b).  

As principais categorias de intervenções incluem a psicoeducação dos doentes e 
o suporte por telefone para promoção da aderência, o treino e formação de 
médicos PCP e outros profissionais dos CSP, a disseminação de linhas de 
orientação e de recomendações clínicas (guidelines), a articulação com a 
psiquiatria segundo modelos clínicos de consultoria-ligação, a disponibilidade 
de sistemas de informação ou processos clínicos computadorizados, o suporte 
de farmacêuticos, a gestão ou manejo de casos com redefinição de papéis dos 
profissionais – nomeadamente enfermeiros –, clínicas de cuidados crónicos 
para populações de idosos e despiste sistemático com instrumentos e escalas 
de depressão para apoio ao diagnóstico e monitorização do tratamento (ver 
Tabela 15). 
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Outras intervenções são mais sistémicas e dependem de escolhas políticas 
como sejam as questões de financiamento, ou o desenvolvimento de 
campanhas regionais ou nacionais, igualmente baseadas na evidência e 
passíveis de avaliação. 

Tabela 15 – Intervenções para ultrapassar as barreiras ao manejo efectivo da 
depressão nos CSP 

Intervenções dirigidas aos MF 

Distribuição de materiais de formação 
Recomendações para os cuidados clínicos publicadas ou impressas, incluindo linhas 
de orientação clínica, ou guidelines, fornecidas pessoalmente ou através de mailing. 

Reuniões de formação 
Incluem conferências, aulas, workshops, seminários de estágio, ou congressos 
participados pelos prestadores de cuidados de saúde. 

Processos locais de consenso 
Inclusão de clínicos participativos na discussão para assegurar a sua concordância 
com a importância do problema clínico escolhido e a adequação para gerir o 
problema. 

Visitas de formação outreach e academic detailing 
Uso de pessoa treinada que se desloca para visitar os médicos nos seus locais de 
prática clínica para fornecer informação com o objectivo de mudar os seus 
comportamentos clínicos; pode incluir informação de retorno sobre o desempenho 
dos médicos. 

Líderes locais de opinião 
Uso de médicos nomeados pelos colegas como influentes na formação contínua; os 
nomes destes líderes de opinião devem ter sido explicitamente nomeados pelos 
colegas. 

Colheita e retorno de nova informação clínica 
Nova informação clínica colhida junto dos doentes e fornecida aos médicos, como 
por exemplo, pontuação de depressão dada por um instrumento de despiste. 

Auditoria com retorno da informação 
Qualquer sumário de desempenho clínico na prestação de cuidados de saúde pelo 
médico durante um determinado período; o sumário ou resumo, pode também incluir 
recomendações para acção clínica; a informação pode ter sido obtida dos processos 
médicos, bases de dados computadorizadas, ou observação directa dos doentes. 

Lembretes 
Informação do doente ou específica da presente consulta, fornecida verbalmente, de 
modo escrito, ou no écran de um computador, que é suposta desencadear uma 
acção no médico, ou lembrar-lhe informação pertinente; um exemplo poderá ser um 
sistema de apoio à decisão clínica computadorizada ou as doses de psicofármacos. 

Marketing 
É iniciado por um censo dirigido a médicos-alvo para identificar as barreiras à 
mudança específicas do grupo e desenho subsequente de uma intervenção que 
ultrapasse as barreiras identificadas.  
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Intervenções dirigidas aos doentes 
 

Psicoeducação 
Prestação de informação aos doentes sobre o problema(s) clínico(s) que os 
afecta(m) e sobre os tratamentos que podem ser realizados e o que deles se pode 
esperar; destina-se a facilitar a tomada de decisões partilhadas com 
responsabilização dos doentes; pode incluir acções para aumentar a independência 
e o controle sobre o problema. 

Auto-ajuda 
Promovida pelos técnicos de saúde, pode incluir leitura de manuais com instruções 
específicas para melhorar o estado de saúde, ou o uso de software específico ou de 
grupos de auto-ajuda na internet. 

Acções de prevenção 
Dirigidas a populações de pessoas em risco previamente identificadas, envolve 
treino no manejo do stress ou treino na adaptação à doença crónica. 

Informação sobre intervenções ‘alternativas’ 
Trata-se de dar informação aos doentes para prevenir o recurso a intervenções não 
validadas e eventualmente com custos para a saúde e em simultâneo aconselhar 
aquelas que poderão ser benéficas. 

Intervenções dirigidas à organização 
 

Redefinição dos papéis profissionais 
Também denominado por substituição profissional e inclui a mudança de papéis 
entre os profissionais de saúde e a expansão dos papéis de modo a incluir novas 
tarefas. 

Equipas clínicas multidisciplinares 
Criação de uma nova equipa formada por profissionais de saúde de diferentes 
disciplinas ou adição de novos membros à equipa para, em conjunto, cuidarem dos 
doentes. 

Integração formal dos serviços 
A aproximação dos serviços através de sectores ou equipas ou a organização de 
serviços para reunir serviços aliados num determinado momento. 

Continuidade de cuidados 
Organização de procedimentos para seguimento e monitorização continua ou gestão 
de caso, incluindo a coordenação da avaliação, tratamento e procedimentos de 
referenciação. 

Adaptado de Gilbody e colegas (2003a) e Effective Practice & Organisation of Care Group (EPOC) Website (2003). 
 

5.1.1. Intervenções nos doentes 

Várias intervenções, não envolvendo a prescrição de medicamentos ou de 
psicoterapia, são dirigidas aos doentes e aos seus familiares no sentido de 
melhorar os outcomes.  

5.1.1.1. Psico-educação 

A psicoeducação dos doentes e familiares, através de sessões com os técnicos 
e fornecimento de material escrito ou audiovisual – onde a natureza da 
depressão é explicada bem como os meios adequados para a combater – é a 
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principal intervenção utilizada para melhorar a aderência ao seguimento clínico 
e à medicação. 

Num RCT, foi confirmada a boa aceitabilidade de um pacote educacional 
envolvendo dois panfletos – um sobre a medicação e outro sobre estilos de 
vida saudáveis – e um vídeo de curta-metragem, uma semana depois da 
entrega do material a 108 doentes com depressão nos CSP (Robinson et al 
1997). 

Panfletos sobre o tratamento da depressão distribuídos a doentes com 
depressão major não produzem o efeito pretendido de reforço da aderência ao 
tratamento ao contrário do aconselhamento psicoeducacional protagonizado 
por enfermeiras que produziu esse efeito quando a dose de antidepressivo 
tricíclico era superior a 75 mg (Peveler et al 1999).  

Em doentes com perturbações mentais comuns ligeiras, a recepção de material 
educacional saldou-se numa taxa de remissão superior e modificação do 
modelo explicativo de doença em relação aos doentes que não receberam a 
intervenção (Jacob et al 2002). 

Um curso de oito sessões de prevenção de depressão, correspondendo a 
psicoeducação em grupo sobre depressão, foi efectiva na redução do número 
de pessoas com depressão comparativamente ao grupo controlo e semelhante 
ao grupo que recebeu psicoterapia de resolução de problemas, num RCT 
envolvendo 452 doentes dos CSP (Dowrick et al 2000). 

5.1.1.2. Auto-ajuda e empoderamento preventivo 

Nos CSP, os próprios doentes são cada vez mais instruídos para 
desempenharem um papel muito semelhante ao dos prestadores de cuidados 
primários: os planos de saúde norte-americanos tendem a desempenhar papeis 
na educação e a estimularem a auto-ajuda, atribuindo poder decisório e 
responsabilidade aos doentes38 (Yox 1998). 

Entre os métodos de self-management, salientamos os tratamentos para a 
depressão e ansiedade baseados em manuais escritos – ou biblioterapia – que 
quando baseados em princípios CBT parecem ser aceitáveis para os doentes e 
deterem valor terapêutico, segundo uma meta-análise de Bower e colegas 
(2001) e outra de Jorm e colegas (2002), sendo todavia necessários mais 
estudos. 

O acesso livre e por iniciativa própria a uma clínica CSP que oferecia apoio 
imediato, sem encargos, promotor de auto-ajuda através de meios 
computadorizados (Osgood-Hynes et al 1998) revelou-se muito interessante 
quanto à melhoria do estado clínico que induzia e à custo-efectividade 
associada (Marks et al 2003).  

                                                 
38 O que é habitualmente designado de empowerment, por vezes traduzido por empoderamento em 

alguma literatura portuguesa. 
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Os doentes, com depressão ou ansiedade, usavam um sistema de psicoterapia 
CBT mediada por computador associada a um breve aconselhamento por um 
terapeuta. Cerca de 79% das auto-referências eram adequadas e 
correspondiam a doentes com problemas moderadamente graves e muito 
cronicizados que no espaço de 12 semanas gastaram apenas uma hora de 
terapeuta real (Marks et al 2003). 

Também a Internet pode ter valia na psicoeducação de doentes com depressão 
e na redução do estigma relativo à patologia depressiva, bem como na auto- 
-administração de terapia CBT com redução nos sintomas e nas crenças 
disfuncionais, como demonstrado num RCT australiano envolvendo 525 
doentes (Christensen et al 2004; Griffiths et al 2004). 

Acções de prevenção da depressão têm sido desenvolvidas, particularmente em 
jovens, uma vez que um terço das pessoas refere que o primeiro episódio 
surge antes dos 21 anos e a prevalência parece estar a aumentar nas coortes 
juvenis mais recentes (Andrews et al 2002).  

As intervenções ditas preventivas de depressão, ou de sintomas depressivos, 
incluem amiúde treino no manejo do stress ou treino na adaptação à doença 
crónica envolvendo métodos educacionais, comportamentais, de suporte social, 
ou de competência cognitiva e resultando numa redução dos sintomas 
quantificável em 11% (Jane-Llopis et al 2003). 

5.1.1.3. Informação sobre intervenções alternativas 

Por outro lado, os próprios doentes procuram não depender unicamente do 
encaminhamento dentro dos sistemas de saúde e procuram soluções 
alternativas. Por vezes, a procura de ajuda alternativa ou complementar – 
medicamentos, dietas, tratamentos somáticos, e actividades/estilos de vida – 
deriva das necessidades não serem satisfeitas pelos serviços clínicos (Cooper 
2000), ou da baixa literacia em saúde mental das populações (Jorm et al 1997, 
2000). 

Numa revisão sistemática da evidência existente sobre efectividade de 
tratamentos de auto-ajuda e complementares ou alternativos, Jorm e colegas 
(2002) identificaram 37 tipos de intervenção distintos. Concluiram que 
nenhuma destas intervenções apresenta uma efectividade de magnitude ao 
nível dos antidepressivos ou psicoterapia CBT mas que está bem estabelecido o 
efectivo valor do hypericum – uma molécula natural com acção SSRI –, do 
exercício físico, da biblioterapia de auto-ajuda com princípios aplicados de CBT, 
e da fototerapia para a depressão sazonal (Jorm et al 2002).  

De efectividade menos bem suportada pela evidência, mas com algum valor, 
contam-se intervenções como a acupunctura, a fototerapia em depressões não- 
-sazonais, as massagens, as técnicas de relaxamento, a ionização negativa da 
atmosfera, o yoga, a toma de folatos ou de S-adenosilmetionina. Sem qualquer 
suporte científico estão referenciadas a terapia das cores, a oração, a 
homeopatia, a aromaterapia, a meditação, a cura à distância, a musicoterapia, 
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o contacto com animais domésticos, a ingestão de chocolate, ginseng, gingko 
biloba, verbena, anti-álgicos, glutamina, progesterona, fenilalanina, selénio, 
tirosina, outras vitaminas (não folato), e o evitamento de açúcar e de álcool 
(Jorm et al 2002). 

5.1.2. Intervenções nos médicos 

O comportamento dos médicos – no reconhecimento e diagnóstico da 
depressão, na prescrição de terapêuticas, no encaminhamento para a 
psiquiatria, no manejo em geral da depressão – pode ser modificado por uma 
série de intervenções.  

Os médicos podem ser ajudados na gestão das perturbações depressivas 
através do acesso a guidelines e algoritmos baseados na evidência, acções de 
formação com formato variado, retorno de informação colhida por outros 
profissionais ou outros meios, e lembretes. 

Kroenke e colegas (2000) dividiram as várias intervenções dirigidas aos 
médicos PCP em intervenções de predisposição, intervenções de capacitação e 
intervenções de reforço.  

As intervenções de predisposição envolvem estratégias educacionais 
simples, como aulas, seminários, workshops, cursos, livros e academic 
detailing (AD)39. As intervenções de capacitação têm por objectivo melhorar 
o comportamento do médico no momento da consulta através do fornecimento 
de informação sobre resultados de despiste, fornecimento de screeners para 
aplicação directa e/ou ajudantes de memória para diagnóstico e tratamento, 
fornecimento de materiais de educação para dar aos doentes, disponibilização 
de mais tempo para as consultas e providenciar mais consultas de follow-up, 
melhorar o acesso e facilidade de referenciação para os CSM e a supervisão de 
doentes. As intervenções de reforço envolvem o retorno de informação 
sobre a performance do médico, por exemplo, auditoria dos processos clínicos, 
revisão de entrevistas filmadas e academic detailing nas consultas iniciais e de 
follow-up (Kroenke et al 2000). 

5.1.2.1. Linhas de orientação 

Uma guideline – também designada por linha de orientação ou ainda por 
recomendação para abordagem sistemática aos cuidados – não é mais que um 
conjunto de declarações sistematizadas destinado a apoiar os médicos e os 
doentes no processo de tomada de decisões sobre os cuidados de saúde 
apropriados para uma condição clínica específica (Woolf 1990).  

Na última década tem vindo a ser feito um esforço para que estas afirmações 
sejam baseadas na evidência tanto quanto possível, o que leva à actualização 

                                                 
39 Literalmente traduzível como detalhe académico, diz respeito a acções de formação personalizadas 

focando um tema específico e visando um médico em particular (semelhante a visita de delegado de 

informação médica). 
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regular das guidelines. As linhas de orientação clínicas baseadas na evidência 
são consideradas por vários autores como superiores às propostas por peritos, 
o que está em contracorrente com a cultura habitualmente vigente na área da 
medicina e da saúde mental em particular (Yox 1998).  

As linhas de orientação da Agency for Health Care Policy & Research (AHCPR) 
(1993a; 1993b) revelaram-se válidas e duradouras debalde reflectirem a 
aplicação aos CSP de estratégias psicofarmacológicas e psicoterapêuticas 
derivadas dos cuidados psiquiátricos especializados (Schulberg et al 1998a). As 
guidelines da ACHPR foram revistas em 1999 por Schulberg e colegas (1999). 

Estão disponíveis linhas de orientação britânicas para a prescrição de 
antidepressivos (Anderson et al 1999) e outras recomendações para a gestão 
das perturbações depressivas (Paykel & Priest 1992; Ballenger et al 1999) e 
outros países têm também as suas linhas de orientação bem como várias 
organizações de saúde. Mas na realidade, como seria previsível, são todas elas 
muito sobreponíveis. 

O impacto da disseminação de recomendações terapêuticas para a depressão 
através do Effective Health Care Bulletin – segundo as quais não ocorreriam 
benefícios adicionais no uso de antidepressivos SSRI nos CSP 
comparativamente aos clássicos tricíclicos40 (NHS Centre for Reviews & 
Dissemination 1993) – foi avaliado num estudo prospectivo. Não houve 
modificação do comportamento dos clínicos mantendo-se a tendência para o 
incremento do uso de SSRI (Mason et al 1999). 

Nas melhores circunstâncias, nos CSP ideais, ocorreria o despiste e diagnóstico 
de depressão quase sempre e o tratamento seria iniciado e fornecido durante a 
fase aguda e continuado durante pelo menos seis meses. Uma guideline para o 
tratamento da depressão pode incluir as seguintes fases: uma primeira 
avaliação aguda (até à remissão dos sintomas, com contactos semanais nas 
primeiras 4 semanas, pessoalmente ou telefonicamente), a fase de continuação 
(até total de 8 meses), e a fase de manutenção (excedendo o total de 8 
meses), instituída apenas se o doente tiver tido três ou mais episódios de 
depressão major (Yox 1998). 

O comportamento clínico dos MF e a sua capacidade de detecção e manejo de 
problemas mentais, e o subsequente outcome nos doentes, não é 
significativamente afectado pela disponibilização de linhas de orientação como 
as ICD-10 Primary Health Care (PHC) Guidelines for Diagnosis & Management 
of Mental Disorders (WHO 1996a), tal como demonstrado por RCT estratificado 
realizado em 30 práticas de CSP e 56 MF no Reino Unido (Croudace et al 
2003).  

                                                 
40 Esta linha de orientação data de 1993 e é de origem britânica. Não é válida actualmente. Também à 

data, a validade desta regra era cientificamente disputável pois a premissa que lhe estava 

subjacente era a valorização do critério custo-efectividade (maior custo dos antidepressivos SSRI) 

com minimização dos critérios tolerabilidade (menores efeitos secundários dos SSRI), complacência 

(maior aderência dos doentes aos SSRI) e letalidade (os SSRI não são letais em sobredosagem). 
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Este estudo foi criticado por Cooper (2003) por não ter sido aferido o 
envolvimento e uso das guidelines pelos MF nem ter sido acompanhado por 
uma acção de verdadeiro envolvimento dos MF. Este autor defende que a 
modificação do comportamento diagnóstico e prescritivo dos MF é atingível com 
maior eficácia através de uma intervenção comportamental, envolvente e 
activadora (Cooper 2003). 

O desenvolvimento de linhas de orientação para o diagnóstico e tratamento da 
depressão nos CSP tem sido insistentemente propugnado mas os resultados na 
clínica não são encorajadores (Feldman et al 1998a; Croudace et al 2003).  

5.1.2.2. Formação e treino de médicos 

A formação dos MF através do treino de perícias e competências na entrevista 
tem sido insistentemente utilizada como meio de melhorar o manejo de 
problemas mentais comuns e patologia neurótica, com consequências mistas 
na avaliação de resultados (Goldberg et al 1980; Gask et al 1987; Gask et al 
1988; Gerrity et al 1999; Lin et al 2001). 

Um programa de formação e treino dirigido a MF, com o objectivo de aumentar 
o conhecimento sobre o diagnóstico e tratamento de doentes com doenças 
afectivas, foi realizado na ilha de Gotland, na Suécia. A avaliação realizada 
neste estudo retroprospectivo pré e pós-intervenção permitiu apurar que os MF 
reconheciam e tratavam melhor a depressão – diminuição de baixas médicas 
por motivo de depressão, diminuição dos internamentos pelo mesmo motivo, a 
prescrição de antidepressivos aumentou e a de BZD diminuiu – e foi também 
observável uma diminuição na taxa de suicídio no ano subsequente em relação 
à tendência prévia em Gotland e na da Suécia (Rutz et al 1989a). O programa 
não manteve os efeitos para além de dois anos, pois ao fim de três anos houve 
reversão na totalidade dos outcomes (Rutz et al 1992b). 

A capacidade de influenciar o conhecimento dos médicos sobre perturbações 
depressivas e ansiosas foi testada num outro estudo longitudinal pré e pós- 
-intervenção através de aplicação de formação breve num grupo randomizado 
de médicos. A intervenção foi efectiva na melhoria da exactidão diagnóstica e 
alterou alguns ‘reflexos’ nas atitudes terapêuticas, nomeadamente em relação 
à depressão major (Andersen & Harthorn 1990). 

Foi administrado um treino de competências de comunicação de 8h00 para 
abordagem de problemas emocionais a médicos PCP e avaliado o seu efeito no 
processo e resultados da prestação de cuidados num RCT a seis meses 
envolvendo 69 clínicos e 648 dos seus doentes. As competências de 
comunicação focavam-se na definição de problemas e no manejo das emoções 
e as consultas foram gravadas até à obtenção de dez doentes por médico 
(cinco com perturbações emocionais). Sem que se verificasse um aumento do 
tempo das consultas, os médicos treinados em perícias de comunicação faziam 
maior uso das novas técnicas e os seus doentes reportavam redução 
significativa no sofrimento emocional (Roter et al 1995). 
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A exposição de MF a um ‘pacote’ educacional para a detecção e tratamento da 
depressão está associado à melhoria do reconhecimento mesmo quando a taxa 
de reconhecimento basal, de 75.9%, pode ser considerada elevada (Hannaford 
et al 1996). 

Os resultados benéficos apurados durante os projectos científicos para a 
educação dos MF sobre a depressão esbatem-se após o término daqueles. Tal é 
aparente em vários estudos, por exemplo, na avaliação realizada anos após o 
final do estudo de Gotland. Assim, os programa educacionais deverão ocorrer 
continuamente, inscritos num processo mais global de reorganização de 
processos de prestação de cuidados e não de uma forma isolada (Lin et al 
1997).  

Um programa de pós-graduação para treino dos MF – Intervention Study 
Primary Care (INSTEL) – não demonstrou melhorar a detecção e o diagnóstico 
da depressão. Mas este programa parecia melhorar o tratamento e o 
prognóstico dos casos de início recente, aumentando a rapidez de remissão 
(Ormel et al 1998). 

O programa MacArthur Foundation Depression Education Program (DEP) foi 
desenhado para treinar os médicos a ultrapassarem barreiras no tratamento da 
depressão através da frequência de dois workshops interactivos de quatro 
horas cada um e combinando conferências, discussão de casos, revisão de 
gravações, e role-playing (Cole et al 2000). 

Um RCT envolvendo 49 MF, a quem foi ministrada a formação DEP, para 
melhorar as perícias de comunicação pertinentes para o diagnóstico e manejo 
terapêutico da depressão, demonstrou que os médicos que fizeram a formação 
perguntavam mais sobre stress em casa e também partilhavam mais as 
decisões com os doentes, perguntavam mais sobre sintomas de depressão 
major, discutiam com o doente a possibilidade de depressão, marcaram mais 
frequentemente uma consulta para duas semanas depois e despertaram maior 
satisfação nos doentes pelos cuidados recebidos (Gerrity et al 1999). 

Após uma intervenção de formação breve de MF e outros profissionais – um 
curso de formação de três dias incluindo conferências e workshops práticos 
incidindo sobre a relação médico-doente – para melhorar o diagnóstico e 
tratamento de depressão em quatro CS na Finlândia, na avaliação pré e pós-
intervenção onde um CS serviu de controlo, a taxa de reconhecimento dos MF 
sofreu um agravamento ligeiro, um resultado paradoxal (Kiuttu et al 1999). 

Num estudo para avaliar o impacto de uma formação de 20h00 nas 
capacidades de detecção e tratamento da depressão por 17 MF, 518 doentes 
foram avaliados antes da formação. Estes doentes apresentaram melhores 
outcomes três meses após a formação aos MF, nomeadamente se sofriam de 
episódios depressivos com início recente, mas um ano depois todos os efeitos 
da formação haviam desaparecido (Tiemens et al 1999). 
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A efectividade de um programa educacional para MF baseado em linhas de 
orientação clínicas (Stevens et al 1997) para melhorar o reconhecimento e os 
outcomes da depressão nos CSP foi testada no já mencionado clássico RCT – 
Hampshire Depression Project – com uma amostra representativa de 59 
práticas de cuidados primários e 169 MF de um distrito inglês.  

De salientar que a formação de 4h00 foi bem recebida pelos participantes. 
Foram despistados 21.409 doentes dos quais 19.58% apresentavam sintomas 
depressivos significativos segundo o HADS. A taxa de detecção de depressão 
no grupo de intervenção foi 39% e no controle foi 36% e os outcomes dos 
doentes não melhoraram seis semanas e seis meses depois da avaliação inicial 
(Thompson et al 2000a). 

O treino de equipas clínicas na gestão da depressão, no Hampshire Depression 
Project, foi reavaliado através dos registos nos processos clínicos dos doentes 
inicialmente recrutados. Confirmou-se a baixa taxa de depressão major 
reconhecida e tratada com antidepressivo respeitando as doses e duração 
recomendadas e um atraso na substituição dos tricíclicos pelos SSRI sem 
impacto nos custos, ou poupança (Kendrick et al 2001). 

Um desenho prospectivo pré e pós-intervenção foi usado para avaliar o impacto 
de uma acção de formação intensiva dirigida a médicos PCP, de duas HMO 
norte-americanas, para melhorar o diagnóstico e manejo da depressão. A 
formação estendeu-se ao longo de três meses e envolveu pequenos grupos de 
discussão de casos, realização de sessões de role-play, apresentações por 
peritos, visitas de academic detailing com foco na farmacoterapia, definição de 
critérios para o encaminhamento para as urgências psiquiátricas, e revisão de 
casos com psiquiatras. Foram randomizados 109 médicos e avaliados os 
registos de farmácia computadorizados e as consultas dos 124.893 doentes e 
membros das HMO. Um ano após a formação, não se vislumbraram diferenças 
nas taxas de reconhecimento e de prescrição de antidepressivos entre os 
médicos que fizeram a formação e os do grupo controlo, nem diferenças de 
aderência aos antidepressivos entre os doentes de ambos os grupos de 
médicos (Lin et al 2001). 

Há um método para identificar médicos que poderão beneficiar de formação em 
torno da temática depressiva e que mede a confiança e eficácia auto-avaliada 
em tratar doentes deprimidos: trata-se da escala Self-Efficacy (Gerrity et al 
2001).  

O impacto de métodos personalizados de formação para modificar o 
comportamento clínico dos MF – formação desenhada à medida das lacunas 
avaliadas nos médicos e dos obstáculos à mudança – foi comparado com a 
disseminação passiva de linhas de orientação num RCT em 60 clínicas no Reino 
Unido, envolvendo 64 MF e 402 doentes. No grupo de intervenção, aumentou a 
proporção de doentes onde o risco de suicídio foi avaliado e a proporção de 
doentes com menos sintomas depressivos (Baker et al 2001). 
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Em resumo, alguns programas de formação dirigida aos MF e médicos PCP para 
melhorar as taxas de reconhecimento, ou seja a sensibilidade à depressão, 
deram resultados encorajadores em alguns casos (Roter et al 1995; Gerrity et 
al 1999) e claramente negativos noutros (Thompson et al 2000a) ou resultados 
mistos (Ormel et al 1998; Tiemens et al 1999).  

Noutros estudos bem sucedidos, os programas de formação faziam parte de 
um conjunto mais vasto de intervenções, como mais adiante ilustraremos. 

5.1.2.3. Lembretes e retorno de informação 

A efectividade de um instrumento de despiste de múltiplas patologias, incluindo 
a depressão, aplicado por um assistente administrativo, com retorno 
subsequente dos resultados aos médicos, foi testada ao longo de seis meses 
em 261 doentes idosos maiores de 70 anos em 26 clínicas CSP que foram 
randomizadas para o efeito mas sem resultados aparentes na detecção e 
intervenção dirigida à depressão (Moore et al 1997). Adiante, no Capítulo 6, 
voltaremos a este importante tema. 

Os processos clínicos informatizados constituem uma oportunidade para a 
disseminação junto dos MF de linhas de orientação actualizadas para o 
tratamento da depressão. Providenciar informação de retorno da psiquiatria, 
informando o diagnóstico de depressão através de processo clínico 
informatizado pode ser útil para melhorar a prática clínica quotidiana dos MF 
relativa ao diagnóstico e tratamento de depressão (Rollman et al 2001). Mas 
num RCT, o feedback automático de guidelines e algoritmos aos MF – 
desencadeado em função da análise dos processos clínicos e medicação pelo 
sistema computadorizado da organização – não melhorou os outcomes em 
doentes com depressão que iniciaram terapêutica (Simon et al 2000b). 

Os cuidados habituais para a depressão nos CSP foram comparados contra um 
programa de revisões/conferências de caso entre psiquiatras e médicos PCP, 
relativamente a 80 doentes com depressão major, minor ou subsindromática e 
consistindo em 12 reuniões conjuntas com a duração de duas horas e de 
regularidade bissemanal. Os outcomes dos doentes foram avaliados na linha de 
base, aos três e aos 12 meses. Não se verificaram diferenças entre os doentes 
que receberam os cuidados habituais e aqueles cuja situação foi discutida entre 
os médicos em conferência de caso (Ceroni et al 2002). 

5.1.3. Intervenções na organização da prestação dos cuidados 

Entre os grandes utilizadores de cuidados médicos, 50% apresentam 
sofrimento psicológico o que aparentemente os transforma em utilizadores 
inapropriados. Na realidade, só os serviços que estão disponíveis podem ser 
utilizados. A raiz do problema reside precisamente no facto dos serviços de 
prestação de CSP serem inapropriados e insuficientes para muitos dos doentes 
psicologicamente perturbados que todavia se vêem na contingência de apenas 
poderem utilizar esses mesmos serviços (Yox 1998). 



 

 138

5.1.3.1. Acessibilidade 

Impõe-se por isso a reorganização dos serviços no sentido de aumentar a 
acessibilidade dos doentes com depressão aos CSP e em simultâneo permitir aí 
a obtenção de respostas adequadas às suas necessidades. 

Os cuidados de saúde mental no Reino Unido são priorizados com base nas 
necessidades pelo que na prática se tenta identificar os doentes mentais mais 
graves e neles focar os cuidados especializados, bem como orientar os doentes 
com ansiedade e depressão para os CSP (Kendrick & Burns 1996; Harrison 
2000; Department of Health 2002).  

Uma dificuldade deste modelo reside no facto da definição de doença mental 
grave não ser unânime e abundarem diferentes descrições que não são 
completamente concordantes, até pela dificuldade técnico-científica em 
estabelecer o limiar (Slade et al 1997; Slade et al 2001). 

Na opinião de Andrews e Carter (2001), a postura proactiva no tratamento a 
longo-prazo da depressão nos CSP, e os benefícios que comporta para os 
doentes e os menores custos para o sistema de saúde, seria facilitada pela 
inscrição e registo das pessoas nos CSP, exactamente tal como sucede em 
Portugal. 

O aumento do acesso dos doentes com depressão aos cuidados de saúde 
mental pode decorrer de linhas estratégicas de articulação aos CSP muito 
distintas e com diferentes impactos ao nível dos outcomes. Pode optar-se por 
um modelo de interface com os CSP de ambulatório deslocado, ou substituição, 
onde as consultas de saúde mental são feitas no mesmo local dos CSP, como 
está legislado para Portugal, ou por um modelo mais de consultoria ou ligação 
(ver item 3.2.4.Modelos clássicos de psiquiatria de ligação aos CSP, pág.74). 

5.1.3.2. Redefinição de papéis  

Os administrativos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outros 
membros da equipa, ou exteriores a ela (e.g. voluntários, farmacêuticos), 
podem assumir um papel importante com relevo nos outcomes, desde que seja 
implementável uma redefinição dos conteúdos funcionais de cada profissão. 

Um estudo piloto demonstrou a viabilidade do suporte de enfermeiros ao 
tratamento pelos médicos PCP dos doentes com depressão nos CSP – aumento 
da adesão à prescrição de antidepressivos – sem que se tenham identificado 
vantagens ao nível dos resultados (Wilkinson et al 1993). 

Um papel inovador dos enfermeiros nos programas de tratamento da 
depressão foi avaliado de modo naturalista durante quatro meses em 20 
práticas de CSP no Reino Unido. Numa primeira intervenção, num doente 
identificado como deprimido pelo MF, o enfermeiro levava a cabo uma 
avaliação psiquiátrica padronizada dando retorno do resultado ao MF, e na 
segunda intervenção, o enfermeiro fazia o mesmo e também monitorizava o 
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seguimento. Foram recrutados 577 doentes, 474 dos quais com depressão 
major DSM-III-R. Todos os doentes melhoraram e a taxa de prescrição de 
antidepressivos pelos MF também melhorou substancialmente mas sem 
diferenças entre os dois grupos de intervenções (Mann et al 1998). 

Em países como o Reino Unido começa a surgir a figura do facilitador. A 
facilitação mais não é que o encorajamento de boa prática clínica e de melhor 
organização dos serviços através de contactos pessoais entre a figura do 
facilitador e os profissionais dos CSP (Bashir et al 2000).  

Tem sido utilizada em relação à doença física e foi averiguado num RCT se um 
facilitador não-especialista em saúde mental trabalhando junto dos MF pode 
melhorar ou não o reconhecimento, o tratamento e os outcomes da doença 
psiquiátrica. O facilitador fornecia guidelines e organizava iniciativas de treino e 
formação. Apenas aumentou o reconhecimento – índice de identificação 
aumentou de 0.51 para 0.64 – sem alterações discerníveis no tratamento e nos 
outcomes (Bashir et al 2000).  

No sentido de reduzir o suicídio entre doentes deprimidos idosos foi definido o 
papel de 'especialista de saúde' que consistia em case management e 
prestação de informação atempada e relevante aos MF (Schulberg et al 2001). 

Foi avaliado o efeito de uma intervenção de despiste sistemática de depressão 
com o PHQ reforçada pela monitorização da resposta do MF à pontuação do 
instrumento por uma enfermeira de saúde mental, em 160 doentes dos CSP. 
Verificou-se um aumento significativo do registo de sintomas depressivos nos 
processos clínicos dos MF, da prescrição de antidepressivos e do 
encaminhamento para serviços de saúde mental (Dobscha et al 2001). 

Um estudo para avaliar a eficácia de um programa de treino elaborado pela 
Pan-American Health Organization /World Health Organization (PAHO/WHO) 
dirigido a enfermeiras de CSP no Panamá revelou melhorias no seu 
conhecimento sobre depressão e na sua capacidade para detectar a depressão 
major e notificar os médicos PCP dos casos (Moreno et al 2003).  

As visitas de formação a MF por farmacêuticos ditas de outreach41, foram 
objecto de estudo de efectividade através de um RCT longitudinal pré e pós- 
-intervenção que decorreu em 12 regiões de saúde no Reino Unido. Nas visitas 
de formação outreach às clínicas de CSP, foram fornecidas quatro linhas de 
orientação e recolhidos dados sobre o tratamento dos doentes em cada uma 
das clínicas. As visitas e reuniões de outreach levaram a um pequeno aumento 
de prescrição de antidepressivos em acordo com as linhas de orientação mas o 
efeito era muito superior, decuplicando, em práticas apenas com um ou dois 
médicos (Freemantle et al 2002). 

                                                 
41 Em que os farmacêuticos tomam a iniciativa de se dirigirem aos contextos de prestação de CSP para 

se encontrarem com os MF e tentarem promover alterações no seu comportamento de prescrição 

medicamentosa. 
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Foi levada a cabo uma intervenção na Holanda onde os farmacêuticos faziam 
três episódios de psicoeducação sobre antidepressivos não tricíclicos – aquando 
da compra dos mesmos pelos doentes – e ofereciam uma videocassete sobre a 
depressão e efeitos da medicação com o objectivo de melhorar a atitude dos 
doentes em relação aos antidepressivos. Um RCT com 148 doentes durante 
três meses apurou que os doentes no grupo intervenção (n=69) apresentavam 
melhores atitudes em relação aos antidepressivos no Drug Attitude Inventory 
(DAI) e estavam mais satisfeitos com a acção farmacêutica (Brook et al 2003). 

5.1.3.3. Aconselhamento 

No Reino Unido, onde as psicoterapias breves nos CSP estão amplamente 
disseminadas, e talvez de modo a diminuir os custos do tratamento 
psicoterapêutico das perturbações depressivas nos CSP, surgiu o conceito e 
prática de aconselhamento não-directivo Rogeriano, havendo estudos que 
sugerem eficácia comparável à psicoterapia CBT e superioridade ao tratamento 
habitual realizado pelos MF (Ward et al 2000; King et al 2000; Bower et al 
2000a; Rowland et al 2001; Bower et al 2003). 

O aconselhamento não é mais que uma psicoterapia breve orientada para a 
resolução de problemas. De facto, a prática de aconselhamento exige formação 
menos sólida – os conselheiros podem não ter treino médico nem psicológico – 
o que torna as sessões de aconselhamento um recurso mais barato (King et al 
2000; Bower et al 2000a). 

Todavia, apesar da satisfação dos doentes com o aconselhamento, e dos bons 
resultados imediatos, não parece resultarem vantagens nos outcomes no 
longo-prazo, comparativamente aos tratamentos habituais (Bower et al 2002). 

5.1.3.4. Auditoria 

Os resultados de qualquer auditoria aos processos de prestação de cuidados ou 
afirmarão a sua ‘perfeição’ ou deverão levar sempre à reorganização do modo 
de prestação do serviço, pelo que a auditoria pode ser um meio para 
rotineiramente conseguir melhoria sustentada da qualidade dos serviços 
(Khunti 1996).  

Não há falta de instrumentos validados para a monitorização do curso da 
depressão e dos outcomes, ou resultados pós-intervenção. As vantagens do 
seu uso sistemático reflectem-se ao duplo nível da gestão clínica do doente 
individual e do planeamento dos serviços de saúde, após agregação e análise 
dos dados (Hickie et al 2002a).  

Num estudo australiano onde foi feita uma auditoria inicial à capacidade de 
gestão da depressão de 386 médicos PCP, seguida de retorno de informação e 
nova auditoria a 157 médicos, envolvendo 33.235 e 13.280 doentes, o efeito 
positivo foi encontrado quando se acopla treino e formação entre a primeira e a 
segunda auditoria. Os resultados isolados de uma auditoria igualmente isolada, 
dificilmente levarão à modificação da prática (Naismith et al 2001). 
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5.2. Intervenções complexas 

Embora muito se saiba relativamente ao tratamento da depressão e à 
efectividade das várias modalidades empregáveis, subsistem dúvidas 
relativamente ao modo de melhor o fazer nos CSP. A investigação dos últimos 
anos tem permitido esclarecer muitos aspectos (Schulberg 2001).  

A melhoria do tratamento da depressão nos CSP requer programas de cuidados 
e de tratamento devidamente organizados, seguimento regular dos doentes, 
monitorização da aderência ao tratamento, e o desempenho pelo especialista 
em saúde mental dos papéis de educador, consultor e clínico para os doentes 
mais graves (Schulberg et al 1998a). 

Mas as dúvidas que subsistem com maior impacto prático não são as dos 
investigadores mas as dos clínicos que diariamente devem tomar decisões com 
impacto na vida das pessoas (Schulberg 2001). Por outro lado, a depressão é 
uma doença crónica o que torna discutível a aderência dos doentes a um plano 
terapêutico a longo-prazo. 

As guidelines, ou linhas de orientação, ou ainda recomendações terapêuticas 
que derivam da investigação científica, ajudam a limar as dúvidas dos MF mas 
para serem implementadas e efectivas implicam modificações estruturais e 
processuais na prestação dos cuidados de difícil transferência, ou seja, a 
implementação de sistemas de cuidados baseados na evidência que tentam 
resolver estes problemas mas cuja sustentabilidade no mundo real é 
problemática (Oxman et al 2002). 

Schulberg sugere seis aspectos-chave para a adequada transferência desta 
'tecnologia' dos contextos científicos para a prática clínica do dia-a-dia: 1) 
promover a continuidade dos cuidados; 2) activar e responsabilizar os doentes 
(empowerment); 3) adaptar as intervenções às especificidades e situação 
clínica dos doentes (stepped care); 4) melhorar o tratamento ao longo do 
seguimento; 5) monitorizar os resultados; e 6) adaptar a estrutura dos 
cuidados para permitir a aplicação das linhas de orientação (Schulberg 2001). 

O modelo de Três Componentes de gestão da depressão, de Oxman e colegas 
(2002), que adiante descrevemos, aborda directamente as dificuldades de 
sustentabilidade dos programas na rotina clínica e designam o processo de 
disseminação de modificações persistentes na prestação de cuidados como ‘re-
engenharia de sistemas’.  

5.2.1. Conceitos chave 

Alguns conceitos são fundamentais para a melhor compreensão da génese das 
intervenções complexas e dos objectivos, metas e finalidades em causa. Estes 
conceitos interligam-se e sobrepõem-se sendo dificilmente separáveis em 
termos práticos, no delineamento e organização dos serviços e cuidados a 
prestar. Referimo-nos à gestão da doença, à melhoria contínua da 
qualidade e à colaboração na prestação de cuidados. 
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5.2.1.1. Gestão da doença 

Como atrás vimos, o défice de cuidados da depressão nos CSP pode ser visto 
como uma consequência do desfasamento entre a prestação de cuidados 
agudos fornecidos pelas organizações e as necessidades complexas e 
recorrentes dos doentes com depressão – avaliações sistemáticas, 
psicoeducação, suporte psicossocial e monitorização sustentada ao longo do 
tempo (Von Korff et al 2001). Tradicionalmente, os CSP sempre estiveram 
orientados para o manejo de episódios agudos de doença. 

Para colmatar as insuficiências organizacionais e o impacto menos positivo nos 
outcomes têm sido propugnadas estratégias ditas de ‘manejo’ ou gestão da 
doença42. 

Segundo Ellrodt e colegas (1997), que exemplificaram o constructo com a 
diabetes, a gestão de doença corresponderá ao conjunto de intervenções 
multidisciplinares para tratar ou prevenir uma condição crónica através de uma 
abordagem sistemática da prestação de cuidados directos – linhas de 
orientação baseadas na evidência – em que se enfatiza o emprego de múltiplas 
modalidades terapêuticas.  

Figura 7 – O desenho dos programas de gestão da doença 

_marcações
_papéis
_monitorização

I.Estrutura da prática clínica

_auto-ajuda
_modificação comportamental
_suporte psicossocial
_envolvimento do doente

II.Educação dos doentes

_formação dos prestadores
_suporte à decisão
_consultadoria

III.Sistema de peritos

_lembretes
_auditoria aos outcomes
_retorno de informação
_planeamento dos cuidados

IV.Sistema de informação

PLANEAMENTO DOS CUIDADOS
BASEADOS NA EVIDÊNCIA

LINHAS DE ORIENTAÇÃO

 

Adaptado de Wagner e colegas (1996). 
 

Wagner e colegas (1996) são mais específicos e propõem que os programas de 
gestão de doença sejam atinentes com um sistema simultaneamente baseado 
na evidência e integrador dos cuidados. Este sistema deverá ir ao encontro da 
satisfação das necessidades dos doentes crónicos através de uma abordagem 
sistemática por linhas de orientação numa óptica multidisciplinar, e dando 
substancial relevo à necessária reorganização das práticas clínicas, redefinição 
dos papéis dos prestadores, à maior educação dos doentes, melhor acesso à 
informação clínica por meios informáticos, e ao acesso facilitado a peritos ou 
especialistas capazes de fazerem formação de formadores e de funcionarem 
como consultores clínicos (Wagner et al 1996) (ver Figura 7). 

                                                 
42 No original, disease management programs. 
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Estes modelos de gestão da doença têm sido aplicados com sucesso à diabetes 
(Trento et al 2004), às doenças osteoarticulares (Lorig & Holman 1993) e 
outras doenças crónicas (Wagner et al 1996). 

Os modelos possíveis para a definição deste sistema integrador, eventualmente 
mais centrados nos CSP ou em contexto psiquiátrico ou em contexto misto, 
dependem da demonstração da sua eficiência e efectividade (Wagner et al 
1996). 

As intervenções de gestão da doença são multimodais visto que incluem mais 
do que uma intervenção como sejam programas de psicoeducação dirigidos aos 
doentes, informação clínica sobre os doentes fornecida aos PCP, programas de 
formação dirigidos aos PCP, equipas multidisciplinares de prestadores, 
auxiliares de memória para os PCP, e incentivos financeiros dirigidos aos 
prestadores. 

Os programas de gestão da depressão obedecem aos princípios gerais das 
estratégias ditas de ‘manejo’ ou gestão da doença: a depressão é vista como 
uma condição crónica, os processos de prestação de cuidados seguem linhas de 
orientação baseadas na evidência, o tratamento é multidisciplinar e 
multimodal, e pode haver uma partilha dos cuidados entre os CSP e a 
psiquiatria com coordenação transversal a essas estruturas. Nestes programas 
os processos de cuidados seguem determinados protocolos susceptíveis de 
produzirem um efeito positivo nos resultados. Assim, as intervenções nos CSP 
visam quase sempre o aumento da detecção de depressão, com ou sem um 
componente de despiste sistemático, regras de adequação para a referenciação 
para os cuidados especializados de psiquiatria e saúde mental, protocolos para 
a prescrição correcta de antidepressivos, e estratégias para aumentar a 
aderência dos doentes. E torna-se claro também, pelo que foi dito, que está 
subjacente uma coordenação das intervenções e tratamentos integrados no 
decorrer do curso da doença e transversalmente às várias estruturas 
prestadoras de cuidados de saúde.  

As medidas de resultados, ou outcomes, habitualmente utilizadas para aferir o 
efeito das intervenções de gestão da depressão incluem os sintomas de 
depressão, o funcionamento físico, o bem-estar físico e social, a satisfação do 
doente com o tratamento, a utilização dos cuidados de saúde, os episódios de 
hospitalização, e os custos dos cuidados de saúde. Estas medidas de resultados 
são afectadas pela aderência dos PCP às guidelines e pela aderência dos 
doentes ao tratamento43. 

Não será motivo de surpresa que os cuidados prestados aos doentes 
deprimidos no sector de saúde mental sejam de melhor qualidade do que os 
prestados nos CSP (Kessler et al 2003a) mas estão disponíveis, para aplicação 
nos CSP, programas de gestão da depressão custo-efectivos (Gilbody et al 
2003a).  
                                                 
43 A aderência dos PCP às guidelines e a aderência dos doentes aos tratamentos são indicadores de 

processo, mas indirectamente podem traduzir uma sugestão de melhor ou pior outcome. 
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Alguns, como Kessler e colegas (2003a), parecem apontar o dedo aos MF a 
quem acusam de relutância na sua aplicação. Outros, como Dietrich e colegas 
(2003), consideram que existem barreiras mais importantes que contrariam a 
disseminação desses programas como sejam os custos dos cuidados para os 
doentes, a acessibilidade limitada dos doentes a sessões de aconselhamento, e 
a fraca disponibilidade de suporte especializado necessário para dar suporte a 
estes programas. 

5.2.1.2. Melhoria contínua da qualidade 

Na área dos serviços públicos de saúde, procura-se diminuir as necessidades 
de saúde dando-lhes resposta; tenta-se não responder à procura pois tal 
movimento levaria a um aumento da oferta perversamente indutor da procura 
mas não obrigatoriamente dando resposta adequada às necessidades. A 
qualidade na saúde enforma o princípio da resposta à necessidade, e da 
adopção de outros princípios como a eficácia, a efectividade, a eficiência, a 
aceitabilidade e a equidade (Pisco & Biscaia 2001).  

A qualidade no contexto da prestação de cuidados é o resultado de um 
processo dinâmico e de melhoria contínua através da detecção de erros e 
subsequente correcção. Consideram-se como componentes de qualidade na 
saúde a excelência profissional, a eficiência na gestão de recursos, a 
minimização de iatrogenia, a satisfação dos utentes e a melhoria dos outcomes 
ou resultados de saúde (Pisco & Biscaia 2001) . 

A World Organization of National Colleges, Academies & Academic Associations 
of General Practitioners /Family Physicians (WONCA) define qualidade em 
Medicina Familiar como “…the best health outcomes that are possible, given 
available resources, and that are consistent with patient values and 
preferences.” (Wonca Quality Assurance Working Party 2004) ou segundo 
citação de Pisco e Biscaia (2001) como “...um conjunto de actividades 
planeadas, baseadas na revisão e melhoria do desempenho clínico, com o 
objectivo de melhorar o nível de cuidados prestados aos doentes de modo 
contínuo”. 

Um programa de melhoria da qualidade de detecção e tratamento da 
depressão nos CSP também se pode inscrever no conceito de gestão de 
doença, podendo incluir várias intervenções como o uso de instrumentos de 
diagnóstico e de aferição da gravidade bem como panfletos para os doentes ou 
um plano de prevenção de recidivas e recorrências (Yox 1998). 

Williams e colegas (1999b) sugerem que deverão ser desenhados programas 
dirigidos à melhoria da qualidade dos cuidados a serem prestados aos doentes 
deprimidos por médicos não especializados, levando em linha de conta a 
especialidade dos médicos, diferenciando a depressão major de outras 
perturbações depressivas, e resolvendo os problemas que as barreiras 
organizacionais colocam às melhores práticas no tratamento da depressão. 
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No desenvolvimento de estratégias de melhoria da qualidade no despiste e 
tratamento da depressão, um dos maiores objectivos é o de aprender quais os 
doentes que podem ser adequadamente tratados nos CSP e quando é 
necessário referenciar para a saúde mental. E para a boa aplicação destas 
estratégias de melhoria da qualidade, sugere-se a implementação de pontos de 
controle ao longo do processo, clareza nos objectivos, pequenos e rápidos 
ciclos de mudança, e clarificação ab initio da avaliação das intervenções. 
Algumas estratégias de qualidade focam-se na melhoria da detecção da 
depressão nos CSP – através de instrumentos diagnósticos e de medição da 
gravidade –, outras enfatizam linhas de orientação para a melhoria do 
tratamento e gestão de depressão após o diagnóstico, psicoeducação para 
melhoria de aderência à medicação, etc. (Yox 1998). 

Para estabelecer um programa de qualidade é necessário definir standards, ou 
seja, níveis de prestação a ser alcançados e mensuráveis por instrumentos 
específicos ou declarações sobre um tema em particular ou ainda a definição de 
procedimentos ou códigos de ética. Também é fundamental a definição de 
indicadores, de processo e de outcome, que meçam a presença de uma 
ocorrência que não pode ser medida directamente. A avaliação contínua da 
qualidade dos cuidados deve poder ser realizada, ou seja, o sistema deve ser 
flexível, leve e adaptativo (Øvretveit 1992). 

Nos USA, algumas organizações do tipo HMO formalizaram metas de melhoria 
contínua de qualidade (MCQ), como sejam, pelo menos 80% dos doentes dos 
CSP deverem ser despistados para depressão, ou, aumentar a taxa de 
detecção em 50%, ou ainda, melhorar a complacência com as linhas de 
orientação clinicas em 90% (Yox 1998). 

As variáveis de outcome relativas à qualidade na ligação aos CSP, envolvendo 
um determinado modelo de ligação, são medidas relativamente aos doentes, 
aos MF, e aos serviços. Ao nível dos doentes é importante apurar os sintomas 
psiquiátricos, a disfunção social, o comportamento de doença, o estado 
somático e a qualidade de vida. Nos MF, as principais variáveis são as 
competências diagnósticas e terapêuticas, e a mudança de atitudes em relação 
a aspectos psicossociais. Finalmente, ao nível dos serviços, os outcomes são o 
padrão de utilização pelos doentes, os custos directos e indirectos acrescidos e 
poupados, e a satisfação dos doentes (Von Korff et al 1987).  

Existem propostas de standards mínimos para o interface com os MF 
envolvendo doentes deprimidos e ansiosos (Lobo & Campos 1997) passíveis de 
adaptação a outras realidades clínicas (Gusmão et al 1998b; Gusmão 2002). 

A qualidade da prestação de cuidados psiquiátricos de ligação aos CSP depende 
em grande medida dos modelos que habitualmente são implementados. Estes 
modelos, na sua forma e conteúdo, resultam do produto variável de dois 
factores: a premência de necessidades clínicas imediatas, e idealmente, dos 
resultados da investigação nesta área (Lobo & Campos 1997). Por outro lado, 
torna-se evidente que a qualidade da gestão da doença apenas se obtém 
através do trabalho em equipa e da colaboração entre serviços. 
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5.2.1.3. Psiquiatria de ligação: os modernos modelos colaborativos 

Os modelos de psiquiatria de ligação, atrás expostos (ver Capítulo 3.As 
Perturbações Depressivas nos Cuidados de Saúde Primários) constituem os 
modelos mais genéricos de articulação mas correspondem sempre a um 
movimento dos cuidados especializados na direcção dos CSP, obedecendo a 
imperativos de racionalidade e de disseminação dos tratamentos a um número 
mais vasto de pessoas. 

Desde o modelo mais simples de ligação – o estabelecimento de uma 
articulação entre a ESM e os CSP – passando pelo aumento de número de 
doentes e consultas de saúde mental feitas no local de prestação dos CSP –, o 
ambulatório deslocado –, até aos modelos mais correntes de C-L, onde a 
responsabilidade pelo seguimento dos doentes é mantida pelos profissionais 
dos CSP, a meta é aumentar a acessibilidade dos cuidados e a resposta às 
necessidades. 

A ligação de um serviço de psiquiatria e saúde mental, ou para efeito prático, 
de uma equipa de psiquiatria e saúde mental a várias instituições dos CSP pode 
apresentar vantagens económicas mas carece de um aparelho administrativo 
dedicado (Slaby & Goldberg 1986). 

Com o intuito de ir ao encontro das necessidades dos doentes, emergiram 
novos modelos de prática clínica, colaborativos, envolvendo marcações de 
consultas para vários grupos de médicos e profissionais, psicoeducação, e 
grupos de medicina comportamental (Yox 1998). Os modelos de ligação ditos 
colaborativos põem o acento na coordenação dos cuidados prestados. 

Depois de um primeiro tempo, em que a investigação abordou o problema do 
subdiagnóstico e subtratamento das perturbações depressivas nos CSP, e de 
um segundo tempo de diagnóstico das barreiras, rapidamente se evoluiu no 
sentido de estabelecer quais as intervenções e os modelos de ligação e 
articulação entre os CSP e a saúde mental que promovem bons outcomes nos 
doentes (Katon et al 1994) com resultados insatisfatórios para os modelos mais 
clássicos (Katon & Gonzales 1994). 

Os modelos de ligação colaborativos, ou de colaboração entre os serviços de 
saúde mental e os CSP, correspondem aos modelos investigados em estudos 
de terceira geração em psiquiatria de ligação aos CSP (Schulberg et al 1993; 
Katon et al 1994).  

Nestes modelos de ligação, a responsabilidade pelo seguimento dos doentes é 
partilhada, mas focada nos CSP, com uma dose variável de input da psiquiatria 
e saúde mental. Por outro lado, os princípios de gestão da doença crónica e de 
melhoria da qualidade são adoptados assumindo-se a estratégia de prestação 
de cuidados baseada na população com o intuito de reduzir a prevalência 
destas patologias (Katon et al 1997b).  
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Mas a prevalência resulta do produto da incidência pela duração média e 
número médio de episódios que ocorrem (Von Korff & Parker 1980). 
Considerando-se a redução da incidência da depressão através de prevenção 
primária como pouco viável e escassamente testada, resta, e são objectivos 
dos modelos colaborativos (Katon et al 1997b): 1) melhorar o reconhecimento 
e tratamento da depressão durante a fase aguda; 2) diminuir a transição 
evolutiva das formas episódicas para perturbações crónicas, recorrentes ou 
persistentes; e, 3) prevenir as recidivas e recorrências em doentes de alto 
risco. 

Em relação ao stepped care, ou cuidados escalonados, um ponto de maior 
interesse é o da relação entre a intensidade do tratamento e o resultado 
adveniente, ou seja, o ponto marginal onde se verifica a custo-efectividade 
óptima (Katon et al 1999). Na prática, os doentes receberão intervenções 
diferenciadas consoante as necessidades avaliadas ao longo da evolução da 
doença. 

Já não se trata apenas de uma estratégia genérica de vinculação/ligação aos 
CSP mas sim de uma estratégia negociada, desenhada e implementada em 
função do consumidor, com um foco numa patologia ou problema específico – 
depressão, ansiedade (Rollman et al 2003), pânico (Roy-Byrne et al 2001; 
Craske et al 2002), somatização – onde se aplicam intervenções padronizadas 
baseadas na evidência e se procuram resultados muito objectivos.  

Sintetizando, os modelos ditos colaborativos são intervenções multifacetadas 
tendo por alvo o doente, o médico PCP e o processo de prestação dos cuidados, 
com colaboração na gestão entre o psiquiatra e o médico dos CSP e é 
admissível encarar os modelos colaborativos como a quinta geração de 
modelos em psiquiatria de ligação – após a ESM, o ambulatório deslocado, a 
consultoria e a ligação/vinculação – capazes de trazer maior efectividade no 
terreno ao funcionamento e objectivos da ESM (Katon et al 1997b; Gusmão 
2002).  

5.2.2. Revisão de estudos e programas multifacetados 

Em qualquer RCT é desejável a existência de um equilíbrio entre as exigências 
de rigor das metodologias cientificas – que acabam por traduzir um atestado de 
robusta validade interna do estudo em causa – e a possibilidade de  
generalização e transferência dos achados do estudo para o contexto clínico 
prático dos CSP – o que corresponde à validade externa do estudo e assegura a 
sua utilidade (Schulberg et al 1993). 

Todavia, salientamos novamente não ser infrequente que os resultados de 
intervenções complexas ao nível dos serviços de CSP e de saúde mental não 
apresentarem sustentabilidade no terreno para além do tempo de vida do 
projecto científico, o que parece pôr em causa a transferência dos dados da 
investigação (Burns & Priebe 2004) mas na realidade poderão evidenciar 
apenas a necessidade de manter os componentes da intervenção e a 
monitorização do sistema em funcionamento contínuo (Katon et al 1997b). 
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5.2.2.1. O efeito e impacto das Equipas de Saúde Mental 

As equipas comunitárias de saúde mental (ESM), desenvolvendo a sua acção 
numa determinada área geográfica, supostamente deverão aumentar o acesso 
dos doentes aos cuidados de que estes necessitam através da articulação com 
os CSP e induzindo modificações no comportamento dos MF, por efeito directo 
nos doentes seguidos nos CSP e pela ESM, e por efeito indirecto  nos doentes 
dos CSP que não tiveram contacto com a ESM (Lin et al 1997; Singh 2000).  

Todavia, os poucos estudos RCT que se conhecem onde se avaliou o efeito do 
acesso a uma ESM no comportamento dos MF, revelaram resultados pouco 
satisfatórios (Warner et al 1993; Jackson et al 1993; Goldberg et al 1996).  

As intervenções realizadas pela ESM nestes estudos, realizados no mesmo 
sector comunitário britânico, em Manchester, no Reino Unido, constavam 
sempre de ambulatório deslocado nos CSP, de reuniões regulares conjuntas 
com a equipa de CSP, de consultoria e suporte à equipa de CSP, de retorno de 
informação sobre avaliação psiquiátrica e planeamento de cuidados 
individualizados em conjunto com a equipa de CSP (Warner et al 1993; Jackson 
et al 1993; Goldberg et al 1996). 

Quando os MF tinham acesso fácil a uma ESM, não se verificava diminuição do 
número de consultas e do uso dos serviços dos CSP (93% versus 90%) com 
tradução negativa ao nível dos custos de utilização (£839 versus £1342) 
(Goldberg et al 1996). 

Nos MF com acesso à ESM, verificou-se uma evolução no sentido da redução 
das taxas de referenciação dos CSP para a ESM mas com enorme aumento 
inicial daquelas referências e do número total de doentes que passaram a ser 
tratados pela ESM (Jackson et al 1993). 

Por outro lado, não foi verificável qualquer aperfeiçoamento na capacidade dos 
MF em identificar e manejar as perturbações neuróticas, observando-se 
inclusive uma diminuição do envolvimento dos MF no aconselhamento activo a 
estes doentes (Warner et al 1993).  

O que se apurou efectivamente foi um aumento da satisfação dos MF com o 
acesso à ESM em concordância com a redução de sobrecarga que os doentes 
psiquiátricos lhes impunham44 (Warner et al 1993). 

                                                 
44 Se é certo que estão bem estabelecidas as vantagens da ESM para os doentes mentais graves 

(Simmonds et al 2001), os estudos de Manchester dirigidos por David Goldberg ilustram igualmente 

vantagens para os doentes com depressão e ansiedade no que toca à acessibilidade imediata aos 

cuidados de saúde mental (Goldberg et al 1996) mas a prevalência da depressão torna inviável este 

modelo no longo-prazo. De facto, por vantajoso que o modelo possa parecer, também na 

perspectiva dos MF, o aumento do número de casos a cargo da ESM, pela clara e efectiva 

transferência dos CSP, pode explicar simultaneamente a maior satisfação dos MF com a ESM e o 

facto do burnout dos técnicos das ESM ser superior ao dos técnicos hospitalares (Prosser et al 

1999). O burnout mina a capacidade da ESM para gerir adequadamente não só as patologias 
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5.2.2.2. Cuidados em Colaboração - modelo original 

O programa Collaborative Care liderado por Katon (1995; 1996; 1997b; 2001), 
em Seattle nos USA, teve por objectivo reduzir a prevalência pontual de 
depressão major na população assistida nos CSP.  

A efectividade de uma intervenção múltipla para melhorar o manejo da 
depressão nos CSP – constando de duas consultas com o MF alternando com 
duas consultas com o psiquiatra durante a fase aguda de tratamento associada 
a vigilância da aderência à medicação nas fases de continuação e manutenção 
e ainda psicoeducação com textos escritos e cassetes vídeo – foi avaliada num 
RCT ao longo de 12 meses em 217 doentes com depressão major (n=91) ou 
minor (n=126) diagnosticados pelos MF e disponíveis para fazerem medicação. 
Os doentes do grupo de intervenção apresentaram maior aderência a doses 
adequadas de antidepressivos durante pelo menos três meses e maior 
satisfação com o efeito terapêutico dos antidepressivos; os doentes com 
depressão major apresentaram também maior satisfação com a qualidade dos 
cuidados para a depressão e menor gravidade sintomática, ao contrário dos 
doentes com depressão minor (Katon et al 1995). 

Uma outra intervenção múltipla para melhorar o manejo da depressão nos CSP 
– um programa estruturado de tratamento da depressão seguindo um modelo 
comportamental de reforço de estratégias de coping e para melhorar a 
aderência à medicação – foi aplicada contra o tratamento como habitual num 
RCT a quatro meses envolvendo 153 doentes com depressão actual. Ao fim de 
quatro meses mais doentes com depressão major e minor aderiram à 
medicação, estavam muito satisfeitos com os cuidados, e com diminuição da 
gravidade da depressão mais acentuada nos doentes com depressão major 
(Katon et al 1996). Foram calculados os custos do tratamento, os efeitos 
subsequentes de redução nos custos45 e a custo-efectividade em dois RCT. Este 
modelo aumentava os custos directos no tratamento da depressão major por 
causa do aumento no número de contactos nos CSP, havendo uma moderada 
redução nos custos por causa da menor utilização dos serviços especializados 
de saúde mental mas sem diferenças no número de consultas médicas. O 
modelo foi custo-efectivo tendo-se verificado menores custos por cada doente 
com depressão major tratado com sucesso, relativamente ao tratamento 

                                                                                                                        
depressivas como também as patologias mentais graves podendo levar a descontinuidades no 

seguimento (Singh 2000). Mas o que se pretende na psiquiatria de ligação é a autonomização dos 

MF. A insuficiência deste modelo de ESM, caracterizado por uma vertente de ligação aos CSP que 

poderemos apodar de ‘generalista’, terá tido as suas consequências. No Reino Unido os modelos 

funcionais de ESM têm vindo a evoluir no sentido da definição de prioridades e missões (Harrison 

2000; Department of Health 2002) – ou seja, em primeiro lugar é dada resposta às necessidades 

dos doentes com doenças mentais graves, depois, é atendida a patologia neurótica através da 

ligação/consultoria aos CSP –, e alguns autores, como Creed e Marks (1989) vaticinaram mesmo a 

inadequação do modelo de ambulatório deslocado no contexto dos CSP. Nos USA, o interface com 

os CSP e a psiquiatria de ligação tem evoluído para modelos de programas integrados e 

multifacetados dirigidos a patologias particulares, com um maior foco na especialização mas sem 

perda do princípio de organização de cuidados baseados na população (Katon et al 1997b).  

45 No original, cost-offset. 
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habitual. Nos doentes com depressão minor verificava-se que não havia maior 
custo-efectividade nem menores custos em relação aos doentes tratados de 
modo habitual (Von Korff et al 1998). 

Muitos doentes com depressão tratados nos CSP apresentam persistência dos 
sintomas. Foi realizado um RCT em quatro clínicas de CSP de uma HMO 
durante seis meses para testar um modelo colaborativo escalonado, ou por 
graus de gravidade, em 228 doentes com depressão major, reconhecidos e 
tratados pelos seus MF com antidepressivos, e nos quais persistiam quatro ou 
mais sintomas no final da fase aguda do tratamento – ou seja, em remissão 
apenas parcial após 6 a 8 semanas de fase aguda com antidepressivo. Os 
doentes no grupo de intervenção receberam psicoeducação intensiva, com 
materiais escritos e videocassetes, pelo menos duas consultas quinzenais de 
psiquiatria, e incremento na ligação entre o psiquiatra e o MF responsáveis, 
com troca de informações telefónicas e um relatório psiquiátrico após a 
primeira observação com o objectivo específico de melhorar o tratamento 
psicofarmacológico (Katon et al 1999). Os doentes neste grupo apresentaram 
melhor aderência à terapêutica, maior satisfação com os cuidados, menor 
gravidade dos sintomas depressivos, e maior probabilidade de remissão da 
depressão ao fim de 3 e 6 meses (Katon et al 1999). Os doentes no grupo da 
intervenção apresentaram melhoria ligeira a moderada nos níveis de disfunção 
sociofamiliar e ocupacional (Lin et al 2000). 

Acabámos de ver como os programas Collaborative Care de tratamento 
intensivo de depressão instituídos nos CSP durante a fase aguda – nos 
primeiros três meses – são comprovadamente bem sucedidos (Katon et al 
1995; Katon et al 1996). Para testar se ocorre a persistência desses efeitos 
para além da fase aguda de tratamento, foi realizado um follow-up de 19 
meses a 156 doentes com depressão major que tinham tido os níveis de 
resposta mais favoráveis nos estudos de cuidados em colaboração de Katon e 
colegas (1995; 1996) tanto no grupo de intervenção como no controlo (Lin et 
al 1999). Os resultados foram decepcionantes porquanto não se apuraram 
diferenças na aderência à medicação e no outcome entre os dois grupos de 
doentes, um ano depois de terminado o estudo inicial sugerindo a necessidade 
de continuidade do programa a la longue (Lin et al 1999).  

Katon e colegas (2001) realizaram um estudo RCT prospectivo a um ano que 
demonstrou que um programa de prevenção de recorrências depressivas em 
194 doentes de alto-risco – com depressão major recorrente ou distimia – que 
tinham terminado com sucesso as oito semanas de fase aguda com 
antidepressivos prescritos pelos seus médicos PCP, melhorava a aderência à 
terapêutica e diminuía a gravidade da sintomatologia depressiva nas fases de 
continuação e de manutenção, sem que se verificasse qualquer redução no 
número de recorrências comparativamente a 192 doentes a quem foi 
administrado o tratamento habitual. Os objectivos deste programa de 
prevenção de recorrências depressivas em doentes de alto-risco, de baixa 
intensidade de colaboração, eram o aumento da aderência à terapêutica 
antidepressiva, o reconhecimento de sintomas prodrómicos, a monitorização 
dos sintomas e a adopção de um plano de prevenção das recorrências.  
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O programa constava de várias intervenções como psicoeducação, duas 
consultas no contexto dos CSP com um especialista de depressão – um 
psicólogo, assistente social, enfermeira a quem era dada formação e treino 
especializados – três telefonemas e quatro cartas personalizadas durante o 
período de um ano. Esta intervenção era acrescentada aos cuidados habituais 
ou de rotina que constavam de prescrição de antidepressivos em duas a quatro 
consultas com o MF nos seis primeiros meses de tratamento e opção de 
referenciação para a psiquiatria (Katon et al 2001).  

As atitudes dos doentes em relação à medicação, o seu manejo dos efeitos 
secundários, a sua capacidade de reconhecimento de sinais e sintomas 
prodrómicos, a utilização de estratégias de coping planeadas e a evolução na 
auto-ajuda em geral relativamente à depressão foram avaliados nos 386 
doentes. A intervenção colaborativa foi bem sucedida em aumentar a aderência 
à terapêutica e melhorar os outcomes dos doentes e constava em 
psicoeducação, melhoria da adaptação à doença através de estratégias CBT de 
coping e partilha de responsabilidades e de decisões relativamente à medicação 
de manutenção. Os resultados revelaram um progresso notável em todos estes 
aspectos do cuidar melhor de si próprio. Em particular, as atitudes favoráveis 
em relação ao tratamento antidepressivo e capacidade de gerir os efeitos 
secundários eram predictores de aderência à medicação no longo-prazo (Lin et 
al 2003; Ludman et al 2003; Liu et al 2003). 

Na avaliação prospectiva, ao fim de seis e doze meses, respectivamente 72% e 
62% dos doentes mantinham a medicação (Ludman et al 2000), com melhoria 
sustentada dos sintomas depressivos ao fim de 28 meses nos doentes de 
gravidade moderada – dois terços do total –, mas não nos doentes mais 
graves, com aderência aumentada aos antidepressivos no primeiro ano sem 
sustentabilidade a prazo, e sem diferenças de custos entre o grupo intervenção 
e controlo (Katon et al 2002b). 

A efectividade do modelo de cuidados em colaboração para o manejo da 
depressão nos CSP foi comparado com o modelo de psiquiatria de ligação – 
misto C-L e clássico ambulatório deslocado – quanto aos outcomes nos 
doentes, por Hedrick e colegas (2003). No modelo colaborativo, uma ESM 
fornecia um plano terapêutico ao médico PCP, telefonava aos doentes para 
promover a aderência, revia planos de tratamento e sugeria modificações ao 
médico PCP. Na C-L, o diagnóstico era fornecido aos MF e as referências eram 
facilitadas. Os 354 doentes com depressão major ou distimia foram 
randomizados por ambos os modelos de tratamento. As melhorias na 
sintomatologia depressiva eram obtidas mais rapidamente com o modelo 
colaborativo e o adequado estado mental não só era reposto mais rapidamente 
como também se mantinha sustentado no tempo (Hedrick et al 2003). 

O modelo colaborativo está igualmente a ser estudado em doentes com 
comorbilidade somática e depressiva. Está em curso um estudo RCT para testar 
a efectividade de uma intervenção colaborativa para melhorar a qualidade dos 
cuidados e os outcomes em 300 doentes com diabetes e depressão major ou 
distimia (Katon et al 2003). 
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5.2.2.3. Cuidados em Parceria e Qualidade - modelo original de Wells 

Wells e colegas (2000), trabalhando na RAND Corporation, nos USA, 
constatando o desconhecimento relativo ao impacto a longo prazo dos 
programas de melhoria contínua de qualidade da prestação de cuidados a 
doentes afectados por depressão nos CSP, desenharam o RCT Partners in Care, 
um estudo longitudinal a 12 meses envolvendo 46 clínicas de seis organizações 
do tipo managed care e 27.332 doentes consecutivos despistados. Foram 
recrutados 1.356 doentes com sintomas depressivos, 60% dos quais com 
perturbações depressivas e 40% com depressão subliminar.  

As clínicas foram emparelhadas e randomizadas em três braços: o braço 
controlo, o tratamento habitual que consistiu no envio de linhas de orientação 
por correio para os médicos; um segundo braço, um programa MCQ que 
constava de compromisso institucional no programa, treino de peritos locais e 
de enfermeiros especialistas para serem formadores dos médicos PCP e 
fornecerem psicoeducação aos doentes, identificação de doentes deprimidos e 
monitorização da aderência à medicação; e um terceiro braço, em tudo idêntico 
ao anterior mas em vez do suporte à aderência à medicação, foi concedido 
apoio psicoterapêutico por terapeutas. Em estudos como este, que avaliam o 
efeito de intervenções na depressão, o impacto é habitualmente ajuizado 
através de medidas e indicadores de processos – como o uso de medicação, 
consultas de saúde mental e consultas médicas – e medidas de resultados ou 
outcome – presença/ausência de depressão, qualidade de vida, e emprego 
(Wells et al 2000). 

Entre os doentes que foram tratados no contexto MCQ, relativamente ao grupo 
controlo e ao fim de 12 meses e com significância estatística, os resultados 
apontam para maior prescrição e toma de antidepressivos, recepção mais 
frequente de psicoeducação ou psicoterapia, mais idas ao médico PCP por 
motivos de saúde mental, mais consultas especializadas de saúde mental, 
menor probabilidade de permanecer deprimido e maior probabilidade de 
manter o emprego sem aumento do número total de consultas médicas. Este 
estudo ilustra bem como é possível disseminar boas práticas em circunstâncias 
locais específicas, sem tornar o protocolo compulsivo mas gerando e 
aumentando as oportunidades para um tratamento adequado e mais bem 
sucedido das perturbações depressivas, sugerindo que a reformulação da 
organização da prática clínica pode influenciar positivamente o prognóstico da 
depressão no doente individual (Wells et al 2000). 

Este RCT suscitou outras análises e conclusões favoráveis à disseminação do 
modelo (Rubenstein et al 1999; Meredith et al 2000; Sherbourne et al 2001; 
Unutzer et al 2001b; Schoenbaum et al 2001; Wells et al 2004).  

Por exemplo, acabou também por ser testada a viabilidade da implementação 
de intervenções baseadas na evidência para melhorar o manejo de depressão 
concluindo-se que os líderes locais conseguiram implementar as intervenções 
pré-desenhadas recolhendo taxas de aderência às actividades superiores a 
70% (Rubenstein et al 1999). 
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O conhecimento dos médicos PCP em relação ao tratamento da depressão foi 
avaliado, com controlo das características das clínicas e dos 181 médicos. Nos 
dois grupos de intervenção houve melhoria dos conhecimentos dos médicos 
relativamente à psicoterapia mas não em relação aos tratamentos 
medicamentosos, em comparação com o grupo controlo, ao fim de 18 meses. 
As melhorias do conhecimento dos médicos em geral apenas se verificaram no 
grupo da intervenção com psicoterapia (Meredith et al 2000). 

A melhoria dos outcomes dos doentes e a qualidade de vida no estudo de Wells  
e colegas (2000) parece manter-se ao fim de dois anos, ou seja, parece 
sustentável, pelo que se pode recomendar a disseminação de intervenções de 
MCQ para a depressão em clínicas de CSP (Sherbourne et al 2001). 

Os doentes nos dois programas de qualidade apresentavam maiores taxas de 
uso de antidepressivos ao fim de dois anos mas no grupo com monitorização 
da medicação por enfermeiros a aderência aos antidepressivos era superior e 
verificava-se uma redução no uso crónico de BZD (Unutzer et al 2001b). 

Durante os primeiros 24 meses, os custos médios dos cuidados aumentaram 
cerca de 11% na intervenção de MCQ mediada por enfermeiros e 13% na MCQ 
com psicoterapia e os custos estimados por QALY ganhos oscilaram 
respectivamente entre $15.331 a $36.467 e $9.478 a $21.478. Os doentes 
apresentavam respectivamente menos 25 dias e menos 47 dias com depressão 
e mais 17.9 dias e 20.9 dias de emprego. Pode-se considerar estar comprovada 
a custo-efectividade das duas intervenções de MCQ (Schoenbaum et al 2001). 

Ao fim de cinco anos de follow-up ainda foi possível reavaliar 991 dos 1.356 
doentes iniciais. O conjunto de ambas as intervenções de MCQ reduziu em 
6.6% o número de doentes com doença depressiva provável (p<0.05) e a 
intervenção de MCQ com psicoterapia terá melhorado os outcomes dos doentes 
hispânicos e de raça negra, diminuindo as discrepâncias com a raça branca 
(Wells et al 2004). 

5.2.2.4. Os Três Componentes dos cuidados – modelo original de Oxman 

O modelo de Três Componentes, de Oxman e colegas (2002), para cuidar de 
doentes com depressão nos CSP, prevê: 1) processos rotineiros estruturados 
de diagnóstico e de monitorização do seguimento com um instrumento, o PHQ-
9; 2) a partilha de responsabilidades clínicas, incluindo o papel de supervisão 
dos cuidadores directos por um psiquiatra; e 3) a educação e formação de 
clínicos e administrativos, com redefinição de papéis, como seja o de gestor de 
casos, promotor da aderência ao plano de tratamento por telefone. A formação 
clínica e administrativa são fundamentais bem como um instrumento de 
diagnóstico explícito de depressão e de medida da gravidade – no caso 
presente o PHQ-9 – facilitador da comunicação e das decisões terapêuticas. 
Oxman e colegas (2002), visam, através deste modelo, a disseminação de 
modificações persistentes na prestação de cuidados nos CSP, que 
significativamente designam de ‘re-engenharia de sistemas’. 
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O modelo de Três Componentes foi aplicado num ambicioso projecto ao nível 
dos CSP, o Re-Engineering Systems for Primary Care Treatment of Depression 
(RESPECT-Depression) (Dietrich et al 2004a). O RESPECT não só assenta no 
modelo clínico de gestão da depressão e baseado na evidência dos Três 
Componentes como foi implementado através de uma estratégia de suporte à 
mudança da prática clínica seguindo os princípios de MCQ e teoria de difusão 
da inovação: recrutamento, construção de capacidade e suporte continuado 
(Rogers 2003).  

A avaliação de outcomes, e também da sustentabilidade e disseminação da 
informação, foi realizada num RCT estratificado envolvendo 60 clínicas e 180 
médicos recrutados entre 700 clínicas e 1.700 médicos de seis HMO, onde já 
existiam programas de MCQ, o que era uma enorme vantagem para a 
implementação e disseminação do programa, e foi constituída uma coorte com 
cerca de 433 doentes maiores de 18 anos (Dietrich et al 2004b).  

Ao fim de seis meses, foi possível apurar dados de 405 doentes com depressão 
major ou distimia segundo a DSM-IV, e cerca de 60% dos 224 doentes das 
clínicas alvo de intervenção tinham respondido ao tratamento em comparação 
com 47% dos 181 doentes das clínicas onde se praticava o tratamento habitual 
(p<0.05). Quanto a taxas de remissão, o diferencial foi de 37% versus 27% 
(p<0.05). Os doentes de intervenção apresentavam níveis de satisfação 
superiores aos que receberam o tratamento habitual, 90% versus 75% 
(p<0.001). Ao nível dos processos dos cuidados foi possível verificar no grupo 
de intervenção a realização de exploração psicopatológica mais adequada – 
com colocação de mais questões sobre ideação suicida –, os doentes terem 
recebido mais material educativo e mais aconselhamento médico sobre auto-
ajuda, e terem apresentado maior número de contactos: mais consultas e mais 
telefonemas recebidos no período de seis meses (Dietrich et al 2004b). 

Depois de um primeiro estudo piloto (Korsen et al 2003), o modelo dos Três 
Componentes mostrou ser efectivo e passível de disseminação no RESPECT 
bem como pareceu facilitar a integração dos cuidados primários e dos cuidados 
especializados (Von Korff 2004). 

5.2.2.5. Outros estudos colaborativos e de melhoria da qualidade 

Para esclarecer a efectividade na disseminação de linhas de orientação para a 
hipertensão ou depressão por academic detailing (AD) ou por equipas 
orientadas para a melhoria contínua de qualidade, foi realizado um RCT em 15 
práticas de quatro clínicas de CSP envolvendo 95 médicos PCP e 4.995 doentes 
monitorizados durante 30 meses. O RCT tinha três braços: AD isolado, AD 
associado a MCQ, ou tratamento habitual. Observaram-se grandes variações 
entre as várias clínicas. O grupo AD associava-se a um decréscimo na 
proporção de prescrição de antidepressivos tricíclicos mas não houve quaisquer 
alterações com a MCQ e ambas as intervenções foram ineficazes em aumentar 
a complacência dos médicos às linhas de orientação e outcomes da depressão, 
pelo que os resultados foram parcialmente negativos (Goldberg et al 1998b). 
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Num outro RCT longitudinal a 6 meses para avaliar uma intervenção 
multimodal – consistindo numa sessão educacional de 3 horas baseada em 
casos e em linhas de orientação clínicas de depressão e no acesso a um 
psiquiatra para consultoria – dirigida aos MF para melhorar o diagnóstico e 
tratamento da depressão, ao fim de seis meses mais doentes com depressão 
seguidos pelos MF que receberam a intervenção estavam a fazer 
antidepressivos e apresentavam melhor outcome, e as referências dos MF para 
a saúde mental eram igualmente superiores (Worrall et al 1999).  

Com o objectivo de melhorar o tratamento agudo da depressão major DSM-IV, 
foi testada num RCT em 613 doentes que iniciaram o tratamento 
antidepressivo nos CSP a efectividade de dois programas: num primeiro braço, 
os médicos receberam informação de retorno sobre os doentes baseada num 
algoritmo e dados de farmácia e do processo clínico; num segundo braço, os 
médicos receberam a mesma informação em associação com gestão de 
cuidados envolvendo monitorização sistemática pelo telefone, recomendações 
terapêuticas e suporte por um gestor de cuidados; finalmente, o terceiro braço 
era o controlo e constava do tratamento habitual. O retorno isolado de 
informação não resultou em quaisquer diferenças relativamente ao grupo 
controlo. O retorno de informação associado à gestão dos cuidados resultou em 
aumento da aderência aos antidepressivos, melhoria dos sintomas depressivos 
e redução da prevalência de depressão major com um custo acrescido de 
apenas $80 dólares por doente (Simon et al 2000b). 

O impacto de CSP prestados a doentes com depressão por três intervenções – 
telefone, telefone e suporte social por pares, e tratamento habitual – foi 
avaliado num RCT durante seis meses envolvendo 302 doentes que iniciaram 
tratamento antidepressivo, em duas organizações de managed care46. Os 
cuidados por telefone consistiam em dez chamadas de seis minutos cada, por 
um enfermeiro treinado para suporte emocional e intervenções focadas no 
comportamento. O suporte social por pares voluntários com experiência de 
depressão prévia, e treinados para o efeito, consistia em contactos telefónicos 
e face-a-face de suporte. Os cuidados por telefone prestados por enfermeira, 
de fácil aplicação em clínicas de CSP com grande movimento, melhoraram aos 
seis meses, e de modo estatisticamente significativo, os sintomas, o 
funcionamento mental e a satisfação com o tratamento sem que a adição de 
suporte social tenha resultado em vantagens acrescidas (Hunkeler et al 2000).  

Foi avaliado se uma intervenção, baseada em linhas de orientação para a 
gestão da depressão, apresentava um impacto diferente em quatro clínicas de 
CSP rurais e oito urbanas. As clínicas foram randomizadas e 479 doentes foram 
recrutados e avaliados ao longo de seis meses concluindo-se que a intervenção 
aumentou a aderência aos antidepressivos em ambos os contextos, bem como 
um aumento do número de consultas de saúde mental, este superior no meio 
rural (Smith et al 2000). 

                                                 
46 Managed care, neste contexto tradutível por gestão financeira dos recursos. 
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A depressão não diagnosticada e não tratada é mais frequente entre os 
grandes utilizadores de cuidados de saúde (Katon et al 1990; Katzelnick et al 
1997). Uma intervenção desenhada para prestar cuidados de modo sistemático 
aos grandes utilizadores de cuidados com depressão ainda não tratada, foi 
avaliada num RCT em três HMO, envolvendo 163 clínicas de CSP e o 
recrutamento de 407 doentes grandes utilizadores de cuidados com depressão 
(entre 1.465 identificados). A intervenção, ou programa de gestão de 
depressão incluía materiais para a psicoeducação de doentes, formação dos 
médicos PCP, coordenação do tratamento por telefone, prescrição e gestão de 
tratamento antidepressivo pelos médicos PCP. No grupo dos doentes que 
receberam a intervenção verificou-se uma maior aderência à terapêutica nos 
seis meses iniciais (69.3% versus 18.5%, p<0.001), diminuição da gravidade 
dos sintomas depressivos e melhoria no funcionamento mental, social e físico 
(Katzelnick et al 2000).  

Num estudo piloto RCT, para avaliar o impacto clínico do aconselhamento 
telefónico associado a um programa de monitorização da medicação 
antidepressiva em doentes que iniciaram o tratamento, esta intervenção foi 
aplicada a 28 doentes versus um grupo controlo de 92 doentes. A intervenção 
consistia em fornecer materiais de psicoeducação escritos sobre depressão e 
seis semanas de sessões de aconselhamento e suporte por telefone por um 
terapeuta acreditado, seguindo um modelo cognitivo-comportamental para 
melhorar a auto-monitorização, auto-gestão e estratégias de coping na 
depressão. No grupo de intervenção, e ao fim de seis meses, verificou-se o 
dobro da aderência aos antidepressivos e melhoria na sintomatologia 
depressiva com maior remissão de episódios acima do limiar critério- 
-diagnóstico, sem diferenças no número de consultas e um custo estimado de 
$150 dólares por doente (Tutty et al 2000). 

A implementação de linhas de orientação para a detecção e tratamento de 
depressão nos CSP pode ser realizada por academic detailing e melhoria 
contínua da qualidade (MCQ). Numa HMO norte-americana de prestação de 
cuidados pré-pagos não lucrativa, foi avaliado, num estudo naturalista de 12 
meses, qual dos dois métodos manifestava uma melhor aderência dos 
profissionais traduzida em aumento da prevalência tratada e remissão dos 
sintomas. Na intervenção de melhoria contínua de qualidade (comparação 
entre duas áreas geográficas intervenção versus controlo), muitas linhas de 
orientação não foram aplicadas e embora o academic detailing – com 
randomização ao nível do médico – tenha aumentado as taxas de tratamento, 
não houve melhoria de sintomas e houve inclusive agravamento funcional 
(Brown et al 2000c).  

Uma vez que a disseminação e transferibilidade das intervenções complexas e 
efectivas de gestão da depressão para os CSP apresenta problemas, foi 
desenvolvida uma intervenção breve que envolvia intervenções a vários níveis. 
Foram realizadas reuniões de academic detailing para médicos e enfermeiros e 
treino personalizado dirigido a enfermeiros e pessoal administrativo. Os 
administrativos realizavam o despiste de depressão, e os enfermeiros 
educavam os doentes com depressão sobre tratamentos efectivos e 
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monitorizavam o seu progresso ao longo do tempo. O estudo mostrou como é 
possível redefinir papeis e conteúdos funcionais. Neste estudo, não houve 
acréscimo de recursos humanos para além dos habituais – nem envolvia 
ligação para além da coordenação do programa/estudo – e foi demonstrável 
que a redefinição de papeis dos MF, enfermeiros e administrativos dos CSP 
pode incrementar a detecção e o tratamento, e logo o prognóstico, da 
depressão (Rost et al 2000).  

A redefinição dos papéis funcionais da equipa de CSP pode melhorar os 
outcomes – gravidade sintomas, funcionamento e satisfação com os cuidados – 
em doentes que iniciam novo episódio de tratamento para a depressão major. 
Num RCT a seis meses com 12 clínicas de CSP sem técnicos de saúde mental e 
envolvendo 479 doentes deprimidos, foi aplicada uma intervenção em cada 
uma de seis clínicas randomizadas. Esta intervenção consistia em fornecer um 
treino breve para melhorar a detecção e a gestão da depressão a quatro 
profissionais: dois médicos PCP, um enfermeiro e um administrativo. As tarefas 
que rotineiramente os enfermeiros dos CSP passaram a executar, e que 
pareciam melhoram o prognóstico dos doentes deprimidos, incluíram a 
monitorização da aderência dos doentes à terapêutica antidepressiva prescrita, 
a avaliação sumária do estado mental, o retorno de informação aos MF, o 
afiançar que estavam a ser fornecidos tratamentos baseados em linhas de 
orientação, e a prestação de suporte empático aos doentes que revelavam 
desamparo e desesperança. Neste RCT de Rost e colegas (2001) as melhorias 
no perfil sintomático, funcionamento físico e satisfação com os cuidados eram 
maiores nos doentes para os quais o tratamento com medicamentos 
antidepressivos era aceitável. Os doentes que anteriormente estavam em 
tratamento não beneficiaram da intervenção.  

O potencial de uma intervenção de melhoria contínua da qualidade (MCQ) para 
melhorar a gestão da depressão e os outcomes dos doentes nos CSP foi 
avaliado por Solberg e colegas (2001) num estudo naturalista pré e pós-
intervenção, ao fim de três meses, em nove clínicas de CSP e doentes maiores 
de 18 anos. A intervenção consistiu no desenvolvimento e implementação de 
um conjunto escalonado de cinco opções de manejo da depressão, desde o 
watchful waiting com controlo telefónico por enfermeiro durante quatro a seis 
semanas até à gestão da depressão. Mas não foi possível aferir a valia do 
modelo por défice de referenciação para o programa pelos MF (Solberg et al 
2001) o que de per si expõe as dificuldades a que estes programas estão 
sujeitos ao dependerem da aderência voluntária dos MF. 

5.2.2.6. A gestão da depressão em psicogeriatria 

Doentes idosos, com mais de 60 anos, e pobres, assistidos numa clínica urbana 
académica de CSP foram despistados para depressão com o CES-D e os 
médicos PCP receberam três sessões de formação sobre depressão e linhas de 
orientação no manejo e tratamento. Nessas sessões de formação foram 
abordados o diagnóstico da depressão, a educação a dar aos doentes, iniciar o 
tratamento antidepressivo – com distribuição de guidelines –, e quando 
encaminhar para psiquiatria. A intervenção combinada do despiste sistemático 
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e formação sobre as linhas de orientação aumentou as taxas de 
reconhecimento e tratamento mas não os outcomes (Callahan et al 1994). 

A eficácia no tratamento da depressão de uma equipa psicogeriátrica de visitas 
domiciliárias para idosos incapacitados e isolados foi investigada durante seis 
meses por desenho RCT. Metade de 69 idosos foram randomizados para uma 
intervenção que consistia num programa terapêutico personalizado, definido 
pela equipa para cada doente. Nos doentes que receberam a intervenção a 
taxa de remissão de depressão foi francamente superior (58% versus 25% no 
grupo controlo; diferença=33%, IC95% 10-55%) (Banerjee et al 1996). 

Novamente dirigida a uma população de 220 idosos, com 65 ou mais anos, 
com depressão, e sem compromisso cognitivo grave, em regime de residência 
protegida, foi avaliado um programa de partilha de cuidados com múltiplos 
componentes e monitorização ao longo de quase dez meses através de um 
desenho pré e pós-intervenção. A intervenção colaborativa incluía uma equipa 
multidisciplinar, treino de MF e cuidadores na detecção e manejo da depressão, 
psicoeducação e programas de activação dirigidos aos residentes tendo 
resultado numa clara diminuição dos níveis de depressão no grupo de 
intervenção (Llewellyn-Jones et al 1999). 

Um modelo multifacetado, envolvendo múltiplos técnicos de saúde, de 
prestação de CSP, o Chronic Care Clinics, e destinado a melhorar os outcomes 
de síndromas geriátricas comuns, incluindo a depressão, em doentes idosos 
frágeis, não demonstrou resultados positivos num RCT norte-americano com a 
duração de 24 meses, à excepção de uma satisfação muito maior dos doentes 
(Coleman et al 1999). 

Em doentes idosos assistidos nos CSP, na Holanda, foi observável uma 
diminuição da prescrição pelos MF de antidepressivos tricíclicos com efeitos 
anticolinérgicos e aumento da prescrição de novos antidepressivos após visitas 
individuais e de grupo com formação dos MF e de farmacêuticos por academic 
detailing (van Eijk et al 2001). 

No programa de manejo da depressão em idosos Prevention of Suicide in 
Primary care Elderly – Collaborative Trial (PROSPECT), foi desenvolvido um 
algoritmo para a selecção de antidepressivos pelos MF adaptado às 
características do escalão etário e resultando em melhores outcomes (Mulsant 
et al 2001; Reynolds, III et al 2001). Os doentes recrutados para o PROSPECT 
eram todos aqueles que pontuavam acima de um determinado valor de um 
instrumento de despiste bem como os que tomavam medicação psicotrópica ou 
que tinham história de depressão (Coyne et al 2001a). 

Foi desenhado um RCT prospectivo a dois anos para avaliar a eficácia de um 
programa colaborativo de manejo da depressão, o Improving Mood-Promoting 
Access to Collaborative Treatment (IMPACT) em que participaram pelo menos 
1.750 doentes idosos maiores de 60 anos com depressão major e distimia de 
18 clínicas de CSP e de oito organizações prestadoras de cuidados de saúde 
(Unutzer et al 2001a; Unutzer et al 2002; Unutzer et al 2003a).  
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Os resultados ao fim de 12 meses e em 1.801 doentes foram positivos. Os 
diagnósticos dos idosos envolvidos no RCT eram a depressão major (17%), a 
distimia (30%), ou a depressão dupla (53%). A intervenção do IMPACT 
constava de acesso durante 12 meses a um gestor de cuidados para depressão 
supervisionado por um psiquiatra e por um perito de CSP em depressão e eara 
realiza a psicoeducação do doente, a gestão dos cuidados, e a prescrição de 
antidepressivos pelo PCP ou de uma psicoterapia breve de resolução de 
problemas (Unutzer et al 2002). 

Os peritos clínicos em depressão que trabalharam no modelo colaborativo 
IMPACT consideraram componentes chave do programa a inclusão de um 
psiquiatra que fazia a supervisão do programa e de um MF perito em depressão 
e com funções de gestor dos cuidados e de ligação; ambos os profissionais 
davam apoio ao MF que habitualmente tratava o doente (Unutzer et al 2001a; 
Unutzer et al 2002; Unutzer et al 2003a). E consideraram também 
fundamentais as reuniões semanais de equipa, a monitorização 
computadorizada dos trajectos e da evolução dos doentes e o uso de 
instrumentos para medir os outcomes como efectivos no suporte aos cuidados 
prestados aos doentes. Os peritos também referiram aspectos facilitadores e 
obstrutivos da integração do IMPACT nos CSP com foco nos protocolos, no 
treino, no contexto, em factores interpessoais e relacionados com o projecto 
científico e disseminação à prática (Oishi et al 2003). 

O manejo e follow-up da depressão minor directamente pela ESM em idosos 
maiores de 75 anos, com sintomas depressivos identificados por enfermeiro, foi 
testado no Reino Unido através de um RCT modificado onde se compara a 
intervenção com o tratamento habitual pelo MF. Os resultados foram 
francamente negativos surgindo o tratamento habitual pelos MF como mais 
eficaz na redução de sintomas depressivos (Arthur et al 2002). 

5.2.2.7. Revisões sistemáticas e meta-análises de intervenções complexas 

A análise do conjunto da informação apurada ao longo dos últimos 15 anos em 
algumas dezenas de estudos sobre o impacto das intervenções multifacetadas 
no diagnóstico da depressão, tratamento e resultados nos CSP, foi realizada 
algumas vezes, através de revisão sistemática ou meta-análise, com limitações 
metodológicas várias, mas permitindo a extracção de conclusões importantes. 
Damos aqui relevância em particular aos trabalhos publicados por Bower e 
Sibbald (2000a, 2000b, 2000c) e Gilbody e colegas (2002; 2003a; 2003b) no 
Reino Unido, e por Kroenke e colegas (2000) e Badmagarav e colegas (2003), 
estes últimos nos USA. 

Uma revisão sistemática da literatura quanto aos efeitos de intervenções na 
área da psiquiatria de consultoria-ligação no comportamento dos MF, 
envolvendo sete estudos (Katon et al 1992; Warner et al 1993; Jackson et al 
1993; Wilkinson et al 1993; Katon et al 1995; Katon et al 1996; Goldberg et al 
1996; Lin et al 1997; Von Korff et al 1998; Mann et al 1998), sugere que 
aquelas não levam a um aumento do número de consultas iniciadas pelos MF 
nem a uma diminuição das referências para a equipa de saúde mental, 
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apontando para que os efeitos positivos observados pareçam resultar mais dos 
estudos envolvendo intervenções multifacetadas e enformando o conceito de 
gestão da doença (Bower & Sibbald 2000a). 

Trabalhar na matriz do contexto de prestação de CSP, no mesmo local, 
seguindo o modelo de ambulatório deslocado – com os técnicos de saúde 
mental a levarem a cabo consultas nos CSP –, não parece produzir 
modificações consistentes no comportamento clínico dos PCP (Bower & Sibbald 
2000b, 2000c).  

As mesmas conclusões são extensíveis ao modelo de ligação- 
-consultoria (C-L) – o  qual consiste em prestação de suporte, colaboração e 
consultoria no manejo dos problemas mentais nos CSP –, como demonstrado 
numa actualização da meta-análise anterior, estendida a 38 estudos, 
envolvendo 460 PCP e 3.880 doentes. Apenas foi possível verificar que modelos 
C-L, fazendo uso de intervenções multifacetadas, produziam um efeito directo 
no incremento de prescrição medicamentosa dos médicos PCP nos doentes- 
-alvo, mas não generalizável à totalidade da população utente, nem 
sustentável para além do período de implementação do programa ou projecto 
científico (Bower & Sibbald 2000b). 

Numa meta-análise de 11 estudos para avaliar o efeito de material escrito 
impresso na prática clínica de 1.848 médicos nos CSP, foi concluído que o 
efeito é pequeno e de resultado clínico incerto contrariamente à assunção 
tradicional segundo a qual basta fornecer informação acessível para mudar as 
rotinas da prática clínica. O menor efeito na prática clínica parece ocorrer com 
a auditoria e feedback da informação e com as conferências e workshops, mas 
as visitas educacionais de outreach e a opinião de peritos líderes parecem deter 
importância prática (Freemantle et al 2000). 

Na revisão de Kroenke e colegas (2000), estes autores examinaram a literatura 
de modo a poderem estabelecer se as intervenções dirigidas aos PCP – de 
predisposição ou formação, de capacitação ou melhoria do comportamento 
clínico, e de reforço ou auditoria aos procedimentos – podem melhorar o 
diagnóstico, o tratamento ou o prognóstico clínico de perturbações mentais nos 
CSP. A avaliação de resultados (outcomes) incidiu sobre o médico – 
conhecimentos, atitudes e competências – o processo de cuidados – taxas de 
diagnóstico ou acções de tratamento – e os resultados clínicos – gravidade dos 
sintomas, status funcional, custo dos cuidados, satisfação com os cuidados. 

Entre a totalidade de 48 estudos, 19 incidiam sobre depressão, dos quais 11 
(Moore et al 1978; Linn & Yager 1980; Zung et al 1983; Linn & Yager 1984; 
Magruder-Habib et al 1989; Magruder-Habib et al 1990; Andersen & Harthorn 
1990; Katon et al 1992; Callahan et al 1994; Katon et al 1995; Katon et al 
1996; Callahan et al 1996a) eram controlados e randomizados e oito quasi- 
-experimentais (Rutz et al 1989b; Rutz et al 1990; Badger et al 1991; Rutz et 
al 1992b; Pond et al 1994; Rihmer et al 1995; Badger et al 1996; Hannaford et 
al 1996; O'Hara et al 1996; Butler et al 1997; Gask et al 1998). 
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Quando se tomam os 15 estudos em que as intervenções foram destinadas a 
melhorar ou a taxa de diagnóstico e/ou o tratamento, distinguem-se três 
categorias de intervenções: as que fornecem aos técnicos os resultados do 
despiste (Moore et al 1978; Linn & Yager 1980; Zung et al 1983; Linn & Yager 
1984; Magruder-Habib et al 1989); as que administram um breve treino ou 
formação ao médico (Rutz et al 1989b; Badger et al 1991; Pond et al 1994; 
Badger et al 1996); e as intervenções multifacetadas (Katon et al 1992; 
Callahan et al 1994; Katon et al 1995; Katon et al 1996; Hannaford et al 1996; 
Goldberg et al 1998b). O diagnóstico melhorou em nove de dez estudos e o 
tratamento melhorou em oito de onze estudos mas quando se comparam os 
estudos que avaliam intervenções simples com os estudos que avaliam 
intervenções multifacetadas, observa-se nestes últimos uma clara tendência 
para superior melhoria no diagnóstico e no tratamento (Kroenke et al 2000). 

Em sete estudos foram igualmente avaliados os resultados clínicos através da 
melhoria sintomática e/ou do status funcional que foram positivos apenas em 
três contra quatro estudos negativos. Dois dos estudos positivos envolviam 
uma intervenção de cuidados colaborativos multifacetados (Katon et al 1995; 
Katon et al 1996) e o outro um programa educacional (Rutz et al 1989b; Rutz 
et al 1990; Rutz et al 1992b; Rihmer et al 1995). Entre os estudos negativos, 
um era um modelo colaborativo de manejo de doentes deprimidos 
simultaneamente grandes utilizadores de cuidados de saúde (Katon et al 
1992); outro incidia em doentes geriátricos com comorbilidade médica e baixos 
recursos socioeconómicos (Callahan et al 1996a); um outro estudo, com três 
braços, comparava programas de melhoria da qualidade dos cuidados (QCI) 
intensivo ou academic detailing com o tratamento habitual (Goldberg et al 
1998b); o outro estudo negativo era relativo a feedback simples ao médico de 
depressão no doente (Magruder-Habib et al 1990). 

Nos restantes quatro estudos foram realizadas intervenções educacionais sem 
outcomes avaliados ao nível do diagnóstico e tratamento mas que redundaram 
na melhoria de conhecimentos sobre depressão (Andersen & Harthorn 1990; 
O'Hara et al 1996), conhecimentos e atitudes (Butler et al 1997) e atitudes e 
competências de entrevista (Gask et al 1998). 

Segundo os autores desta revisão (Kroenke et al 2000), as intervenções 
melhoram a capacidade de diagnóstico e tratamento das perturbações mentais 
comuns pelos técnicos de cuidados primários em mais de ¾ de todos os 
estudos, proporção que aumenta quando se considera a depressão de um 
modo isolado. Os resultados clínicos resultantes de intervenções melhoram em 
pouco menos de metade dos estudos que os medem. Assim, na abordagem da 
depressão ao nível dos CSP, as várias intervenções melhoram a qualidade dos 
cuidados. 

Ainda nesta revisão de Kroenke e colegas (2000), o despiste de depressão com 
feedback ao técnico, uma intervenção de capacitação, foi utilizada em oito 
estudos (Moore et al 1978; Linn & Yager 1980; Zung et al 1983; Linn & Yager 
1984; Magruder-Habib et al 1989; Magruder-Habib et al 1990; Callahan et al 
1994; Hannaford et al 1996; Callahan et al 1996a; Goldberg et al 1998b) e 
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obteve seis resultados positivos em sete no diagnóstico e dois positivos em 
cinco no tratamento e nenhum resultado clínico positivo nos três estudos onde 
esse outcome foi medido o que sugere que a boa taxa de diagnóstico não é 
transmissível à qualidade do tratamento e muito menos ao prognóstico clínico. 

Gilbody e colegas (2002; 2003a; 2003b) levaram a cabo uma revisão 
sistemática dirigida a programas de gestão de depressão nos CSP, incluindo 36 
estudos de intervenções de natureza heterogénea e complexa (Rutz et al 
1989a; Andersen & Harthorn 1990; Rutz et al 1992b; Wilkinson et al 1993; 
Katon et al 1995; Blanchard et al 1995; Katon et al 1996; Lin et al 1997; 
Moore et al 1997; Mann et al 1998; Goldberg et al 1998b; Lin et al 1999; 
Rubenstein et al 1999; Gerrity et al 1999; Katon et al 1999; Worrall et al 1999; 
Peveler et al 1999; Blanchard et al 1999; Kiuttu et al 1999; Mason et al 1999; 
Coleman et al 1999; Meredith et al 2000; Bashir et al 2000; Ludman et al 
2000; Katzelnick et al 2000; Lin et al 2000; Rost et al 2000; Wells et al 2000; 
Hunkeler et al 2000; Smith et al 2000; Thompson et al 2000a; Simon et al 
2000b; Brown et al 2000c; Lin et al 2001; Katon et al 2001; Rollman et al 
2001; Sherbourne et al 2001; Baker et al 2001; Rost et al 2001; Schoenbaum 
et al 2001; Solberg et al 2001; Kendrick et al 2001; van Eijk et al 2001; 
Unutzer et al 2001b; Arthur et al 2002; Unutzer et al 2002; Freemantle et al 
2002; Brook et al 2003), dos quais a maioria RCT (29 estudos), aferiu vários 
tipos de intervenção como planos e protocolos explícitos (22 estudos), 
mudanças na organização da prestação dos cuidados (19 estudos), satisfação 
das necessidades de informação dos doentes (11 estudos), acesso facilitado a 
cuidados especializados (21 estudos), e sistemas de suporte à informação (10 
estudos). 

Na impossibilidade de proceder a meta-análise, por causa da variabilidade de 
desenho dos estudos, foi realizada uma síntese narrativa de que resultou 
alguma clarificação em relação à efectividade de intervenções isoladas ou 
estratégias de combinação de intervenções. Assim, as estratégias efectivas na 
melhoria de outcomes dos doentes com depressão pareciam ser as mais 
complexas, ou multifacetadas, incorporando a psicoeducação, a redefinição dos 
papeis de enfermeiros, a utilização de contactos telefónicos e uma maior 
integração entre os cuidados primários e secundários. Por outro lado, a 
implementação isolada de linhas de orientação e de estratégias educacionais 
parecia ser ineficaz (Gilbody et al 2003a). 

Badamgarav e colegas (2003) realizaram uma revisão sistemática de 19 
estudos RCT ou quasi-experimentais, anglo-saxónicos, publicados entre Janeiro 
de 1987 e Junho de 2001, desdobráveis em análises de 24 observações de 
manejo de depressão (Callahan et al 1994; Katon et al 1995; Katon et al 1996; 
Banerjee et al 1996; Goldberg et al 1998b; Lin et al 1999; Katon et al 1999; 
Worrall et al 1999; Llewellyn-Jones et al 1999; Katzelnick et al 2000; Wells et 
al 2000; Whooley et al 2000; Hunkeler et al 2000; Tutty et al 2000; Thompson 
et al 2000a; Simon et al 2000b; Brown et al 2000c; Katon et al 2001; Rost et 
al 2001), com demonstração de vantagens na implementação destas 
intervenções multimodais nos CSP.  
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Com significância estatística comparativamente ao tratamento habitual, apesar 
da pequena dimensão dos efeitos47, houve uma diminuição dos sintomas de 
depressão, um aumento substancial da satisfação com os cuidados48 e 
aumento ligeiro no número de consultas nos CSP nos doentes em regime de 
programa de gestão da doença. Sem atingimento do limiar estatisticamente 
significativo verificou-se uma melhoria no bem-estar físico e social, um 
aumento ligeiro das taxas de hospitalização por depressão e aumento dos 
custos directos dos cuidados. Não houve grande efeito das intervenções 
multimodais no funcionamento físico (Badamgarav et al 2003). 

Quando verificamos as diferenças estatisticamente significativas ocorridas nos 
processos de cuidados, igualmente com efeitos de pequena dimensão – 
melhorias na adequação da prescrição de antidepressivos, na aderência dos 
doentes e na detecção através de despiste sistemático da depressão – torna-se 
evidente que a responsabilidade pela melhoria dos resultados descrita no 
parágrafo anterior pode ser atribuída às intervenções e ao modo positivo como 
alteram os indicadores de processo (Badamgarav et al 2003).  

Esta meta-análise sustenta as vantagens do despiste sistemático para o 
reconhecimento de depressão e no estabelecimento de um limiar de gravidade 
para iniciar o tratamento antidepressivo. E sugere igualmente que um dos 
modos pelo qual os programas de gestão de depressão efectuarão os seus 
efeitos benéficos poderá ser pelo aumento da frequência dos contactos com os 
serviços de saúde, o que mediará o estabelecimento e reforço de uma aliança 
terapêutica entre o doente e o seu médico (Badamgarav et al 2003). 

Finalmente, Badamgarav e colegas (2003) propõem um modelo conceptual 
descritivo dos aspectos chave de gestão da depressão incluindo a detecção, a 
prescrição de tratamento apropriado, e a aderência dos doentes ao tratamento. 
Estes três objectivos constituirão os alvos óbvios a serem melhorados através 
de um programa de gestão de doença em colaboração. O sucesso de qualquer 
tratamento, medido pela melhoria sintomática e funcional, depende destes três 
aspectos. 

Mas, sejamos claros, será pouco sensato não atender à recomendação de 
Pignone e colegas (2002a) segundo a qual para que os doentes com depressão 
beneficiem do tratamento é fundamental que recebam cuidados e seguimento 
sistemáticos baseados na evidência. 

                                                 
47 Um efeito de dimensão menor a 0.6 é considerado pequeno e de 0.6 a 1.2 é considerado moderado 

(Kazis et al 1989). 

48 Realizámos um estudo de auditoria à satisfação de 124 doentes médicos quanto à prestação de 

cuidados médicos em ambulatório de Medicina Interna no Hope Hospital, em Manchester, no Reino 

Unido. Os doentes “insatisfeitos” ou “menos satisfeitos” apresentavam maiores níveis de 

sintomatologia depressiva e de sofrimento hipocondríaco, mesmo que a gravidade da doença física 

fosse controlada; consumiam mais consultas hospitalares e sofriam mais exames complementares 

de diagnóstico mas apresentavam menos dias de internamento, mesmo quando a gravidade da 

doença física era controlada (Gusmão et al 1997). 
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Para terminar este capítulo, recordamos que o consenso entre investigadores, 
MF e psiquiatras é o de que, na realidade, são as complexas barreiras 
estruturais – como a acessibilidade difícil, a escassez de recursos e as 
limitações de tempo impostas aos clínicos – as principais responsáveis pelo 
défice de qualidade no tratamento da depressão nos CSP sendo necessárias 
soluções complexas multifacetadas, de colaboração e melhoria da qualidade 
(Pincus et al 2003; Dietrich et al 2003; Ebell 2003; Pincus 2003; Gilbody et al 
2003a; Kessler et al 2003a, 2003b). 
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C a p í t u l o  6   

6. A DETECÇÃO SISTEMÁTICA DE CASOS DE DEPRESSÃO 

Três métodos são particularmente úteis na melhoria do reconhecimento da 
depressão: o elevado grau de suspeição pelos clínicos, a realização de uma 
entrevista breve e abrangente, e a utilização de instrumentos ou escalas de 
depressão (Prestidge & Lake 1987). Os benefícios que derivam de um 
reconhecimento precoce incluem poupança de tempo, esforço e dinheiro em 
testes desnecessários e tratamento inapropriado, para além do evitamento de 
sofrimento escusado (Prestidge & Lake 1987).  

Há muito que também se defende a necessidade de dar mais atenção à 
relevância dos afectos positivos na detecção, diagnóstico e no tratamento das 
perturbações depressivas nos CSP (Zich et al 1990). 

Cabe aqui dar um lugar de destaque a uma estratégia que simultaneamente se 
destina a ultrapassar três barreiras: a barreira da deficiente expressão dos 
doentes relativamente a queixas depressivas, a barreira da deficiente 
identificação dessas queixas pelos MF e a barreira da deficiente disposição do 
sistema para encarar essas queixas como necessidades. 

6.1. Definições 

O conceito de diagnóstico envolve uma vertente do processo clínico onde o 
médico aplica, ou solicita a aplicação, de técnicas para esclarecimento de 
hipóteses explicativas para o estado mórbido do doente. Implica também a 
autenticação de uma situação clínica particular, rotulável, bem delimitada em 
relação a outras na forma como se exprime sintomaticamente, na 
apresentação e a la longue, com um curso previsível e alterável, ou não, por 
dada terapêutica especifica. 

Quando nos referimos a reconhecimento ou detecção de depressão por 
médicos ou outros técnicos de saúde, subentendemos a ocorrência de uma 
impressão diagnóstica, ou pré-diagnóstico, desencadeador do processo de 
diagnóstico diferencial infirmatório ou confirmatório desse reconhecimento.  

Por exemplo, o médico poderá intuir que as queixas recorrentes de fadiga 
apresentadas por um homem desempregado poderão ser parte de uma 
síndroma depressiva que passará desde logo a explorar sem prejuízo da 
exclusão de outras situações somáticas explicativas. O não reconhecimento, 
ainda neste exemplo, poderia corresponder à pesquisa exaustiva de etiologia 
orgânica sem qualquer intervenção dirigida à exclusão de depressão.  

A detecção sistemática de casos de depressão é uma estratégia onde todos os 
doentes que vão a uma consulta de rotina do seu médico, são activamente 
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explorados para confirmar ou infirmar a presença de depressão. Em 
contraponto, a detecção oportunista ocorre quando é o próprio doente a 
solicitar ajuda para as suas queixas ou o médico faz o diagnóstico quando 
surge a ‘oportunidade’49, como acima descrevemos.  

O despiste de depressão através de um instrumento de auto ou hetero- 
-avaliação aplicado especificamente para o efeito, ou seja, o despiste ou 
rastreio de casos em risco para depressão, poderá ser parte integrante e 
facilitadora desta estratégia de detecção sistemática (Williams, Jr. et al 2002b). 

Muito mais do que os fins científicos, o despiste sistemático de depressão 
pretende ter valia no aumento do reconhecimento da depressão e no 
despoletar de uma intervenção clínica adequada, promotora de ganhos de 
saúde. De salientar novamente que o diagnóstico de depressão é obtido por 
exploração semiológica em entrevista clínica cuja exactidão e fiabilidade já foi 
demonstrada em múltiplas ocasiões, inclusive em meta-análise (Williams, Jr. et 
al 2002a). 

Esta estratégia é frequentemente proposta como podendo contribuir para a 
ultrapassagem de barreiras, já mencionadas, ao reconhecimento da depressão 
pelos MF como sejam a competição pela atenção dos MF por doenças somáticas 
comórbidas, outras prioridades definidas pelos MF, falta de conhecimentos dos 
MF sobre depressão e critérios de diagnóstico, limitações de tempo impostas 
aos MF inibitórias de consultas mais prolongadas ou frequentes, preocupações 
dos MF em relação ao estigma do diagnóstico e mecanismos de financiamento 
do trabalho dos MF desincentivadores (Mulrow et al 1995; Von Korff et al 2001; 
Williams, Jr. et al 2002b).  

O desconhecimento dos MF em relação à eficiência e precisão dos instrumentos 
de detecção de depressão pode constituir também um obstáculo ao 
reconhecimento e diagnóstico das perturbações depressivas (Mulrow et al 
1995). 

Alguns autores não têm dificuldade em afirmar que o reconhecimento e a 
monitorização de valores laboratoriais anormais podem ser usados como uma 
medida da qualidade de processo dos cuidados médicos uma vez que há 
variabilidade na importância clínica atribuível aos resultados laboratoriais pelos 
médicos PCP – grau de anormalidade, tipo de teste, indicação clínica para 
obtenção do teste (Parkerson, Jr. 1978). De algum modo, os instrumentos de 
despiste e detecção de depressão podem ser equiparáveis a exames 
complementares de diagnóstico, e as pontuações e resultados obtidos a valores 
laboratoriais. 

                                                 
49 Na literatura anglo-saxónica, cabem dentro da definição de detecção sistemática de casos as 

expressões screening e case-finding que são utilizadas frequentemente como sinónimos. Ressalve- 

-se, todavia, que Last (1988) chama-nos a atenção que case-finding pode ser igualmente alusivo à 

detecção ocasional ou oportunista de casos, ou mais correctamente, achados. 



 

 167

Várias questões podem ser levantadas em relação ao despiste de perturbações 
depressivas nos CSP. Que instrumentos estão disponíveis? Qual a sua precisão? 
E quanto à aplicabilidade? Aumentam realmente o reconhecimento pelos MF? E 
a taxa de tratamento adequado, também aumenta subsequentemente? Há 
realmente vantagens e ganhos de saúde para os doentes deprimidos? Na 
prática, como deverá funcionar um sistema deste tipo? Em suma, que 
vantagens e desvantagens existem na aplicação de estratégias de detecção de 
depressão nos CSP? 

6.2. Aplicabilidade e exactidão dos instrumentos de 
depressão 

Estão disponíveis uma multiplicidade de questionários de auto-preenchimento, 
práticos e de fácil utilização, válidos e fiáveis (Williams, Jr. et al 2002a) e 
outros instrumentos que podem ajudar os MF a identificar e diagnosticar 
doentes com depressão major e restantes perturbações depressivas nos CSP.  

Sem pretender produzir uma recensão exaustiva dos instrumentos existentes, 
que estaria à margem do âmbito do presente trabalho, salientaremos aqueles 
cuja validação interna foi extensamente reportada na literatura, os mais 
frequentemente utilizados em estudos de detecção de depressão e os mais 
inovadores ou promissores.  

Existem instrumentos com o formato de questionário de auto-avaliação pelo 
doente e de hetero-avaliação pelo clínico. O HDRS (Hamilton 1960) e o MADRS 
(Montgomery and Asberg 1979) são instrumentos de hetero-avaliação bastante 
conhecidos, eventualmente utilizáveis para a detecção de depressão mas 
inadequados para esse fim, e seguramente muito úteis para a monitorização da 
mudança na gravidade e frequência dos sintomas face à terapêutica instituída. 

Um aspecto a salientar é que a sensibilidade dos instrumentos de detecção 
aumenta com a gravidade das queixas o que torna muito provável que os casos 
mais graves sejam detectados por estes instrumentos (Gerety et al 1994). 

Outro aspecto importante é que a discordância entre o reporte de 
sintomatologia depressiva através de escalas de auto-avaliação e o diagnóstico 
de depressão major estabelecido segundo procedimentos padronizados pode 
ser explicada pela ocorrência de outras doenças psiquiátricas ou somáticas no 
respondente, negação dos sintomas na auto-avaliação (ou na entrevista) ou 
pela restrição imposta pelos critérios de exclusão de depressão constantes nos 
instrumentos padronizados (Boyd et al 1982). 

Os questionários mais utilizados nos estudos de detecção são o BDI (Beck & 
Steer 1987), o GHQ (Goldberg & Williams 1991), o Zung SDS (Zung et al 
1965), o MOS (Ware 2000), o conjunto PHQ e PRIME-MD (Spitzer et al 1999), 
entre outros (ver Tabela 16 e Tabela 17). 
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Tabela 16 – Características de alguns instrumentos de detecção de casos de 
depressão nos CSP 

Instrumento 
N.º de 
itens* 

Foco Formato das respostas 
Período de 
tempo 
abrangido 

BDI (Beck & Steer 1987) 21, 13, 
7 

depressão 
escala de 4 respostas / item; 
gravidade de sintomas 

hoje 

CES-D (Radloff 1977) 20, 10 depressão 
escala de 4 respostas / item; 
frequência de sintomas 

última semana 

DADS (Parkerson et al 
1996) 7 

depressão / 
ansiedade 

escala de 3 respostas / item; 
frequência de sintomas 

última semana 

DEPS (Salokangas et al 
1995) 10 depressão 

escala de 4 respostas / item; 
frequência de sintomas 

último mês 

GDS (Yesavage et al 
1982) 30, 15 depressão binomial (sim/não) última semana 

GHQ (Goldberg & 
Williams 1991) 

30, 28, 
12 

depressão / 
ansiedade/ 
doença 
psiquiátrica 

escala de 4 respostas / item; 
frequência de sintomas 

últimas semanas 

HADS (Zigmond & 
Snaith 1983) 14 

depressão / 
ansiedade 

escala de 4 respostas / item; 
gravidade de sintomas 

última semana 

HSCL (Lipman et al 
1979) 25, 13 multidimensional 

escala de 4 respostas / item; 
frequência de sintomas 

última semana 

ID (Okimoto et al 1982) 15 depressão 
2 itens binomial (sim/não); 
restantes escala de 3 respostas 
/ item; gravidade de sintomas  

recentemente 

MOS-D (Burnam et al 
1988) 8 depressão 

escala de 4 respostas / item; 
frequência de sintomas 

última semana 

PRIME-MD (Spitzer 
et al 1994) 2 multidimensional binomial (sim/não) último mês 

PRIME-MD  
PHQ-9 (Spitzer et al 
1999) 

9 multidimensional 
escala de 4 respostas / item; 
frequência de sintomas 

últimas 2 semanas 

SDDS-PC (Broadhead 
et al 1995) 5 multidimensional binomial (sim/não) último mês 

SDS (Zung et al 1965; 
Zung 1965) 20 depressão 

escala de 4 respostas / item; 
frequência de sintomas 

recentemente 

SELFCARE (Bird et 
al 1987) 12 depressão 

escala de 4 a 9 respostas / item; 
frequência e gravidade de 
sintomas 

ultimamente; no 
passado 

SQ (Single- 
-Question) (Williams, 
Jr. et al 1999a) 

1 depressão binomial (sim/não) último ano 

TQ (Two- 
-Question) 
PRIME-MD (Whooley 
et al 1997) 

2 depressão binomial (sim/não) último mês 

WHO-5 (Carraça et al 
1998; WHO & Regional 
Office for Europe 1998) 

5 
bem-estar 
unidimensional 

escala de 0 a 3 respostas / item; 
frequência de sintomas 

duas últimas 
semanas 

MDI (Carraça et al 1998; 
WHO & Regional Office for 
Europe 1998) 

10 depressão binomial (sim/não) 
duas últimas 
semanas 

Adaptado de Williams et al (2002a, 2002b); *os números de itens referem-se às várias versões do mesmo instrumento; 
nos instrumentos multidimensionais os números referem-se ao número de perguntas. 
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Tabela 17 – Características de alguns instrumentos de detecção de casos de 
depressão nos CSP (cont.) 

Instrumento 
Amplitude 
da 
pontuação 

Ponto de corte 
habitual ** 

Nível de 
literacia 
*** 

Tempo de 
aplicação 
(min) 

Monitorização 
da gravidade 
ou da 
resposta 

BDI (Beck & Steer 
1987) 0-63 

10-19 ligeiro; 20-29 
moderado; ≥30 grave 

fácil 2-5 sim 

CES-D (Radloff 
1977) 0-60 ≥16 fácil 2-5 sim 

DADS (Parkerson et 
al 1996) 0-100 >30 médio ≤2 desconhecido 

DEPS (Salokangas 
et al 1995) 0-30 ≥9 médio 2-5 desconhecido 

GDS (Yesavage et al 
1982) 0-30 ≥11 fácil 2-5 sim 

GHQ (Goldberg & 
Williams 1991) 0-28 ≥4 fácil 2-10 sim 

HADS (Zigmond & 
Snaith 1983) 0-21 ≥11 difícil ≤2 desconhecido 

HSCL (Lipman et al 
1979) 25-100 ≥43 médio 2-5 sim 

ID (Okimoto et al 1982) 0-15 ≥10 fácil 2-5 desconhecido 

MOS-D (Burnam et 
al 1988) 

0-1 
(regressão 
logística) 

≥0.06 médio ≤2 sim 

PRIME-MD 
(Spitzer et al 1994) 0-2 ≥1 médio ≤1 não 

PRIME-MD 
PHQ-9 (Spitzer et al 
1999) 

0-9 
diagnóstico; 
0-27 resposta 

5 sintomas para 
diagnóstico;  
0-4 ausente; 5-9 
ligeiro; 10-14 
moderado; 15-19 
major; 20-27 grave 

médio ≤2 sim 

SDDS-PC 
(Broadhead et al 1995) 0-5 ≥2 fácil ≤2 desconhecido 

SDS (Zung et al 
1965; Zung 1965) 

25-100 
(soma/80x100) 

50-59 ligeiro; 60-69 
moderado; ≥70 grave 

fácil 2-5 sim 

SELFCARE 
(Bird et al 1987) 0-12 ≥6 médio ≤2 desconhecido 

SQ (Single- 
-Question) 
(Williams, Jr. et al 1999a) 

0-1 1 fácil ≤1 não 

TQ (Two- 
-Question) 
PRIME-MD 
(Whooley et al 1997) 

0-2 2 fácil ≤1 não 

WHO-5 (Carraça et 
al 1998; WHO & 
Regional Office for 
Europe 1998) 

0-15 ≤5 fácil ≤2 sim 

MDI (Carraça et al 
1998; WHO & Regional 
Office for Europe 1998) 

0-10 

≤1 para exclusão; ≥4 
para diagnóstico ICD-
10; ≥5 para 
diagnóstico DSM-IV 

fácil 2-5 não 

** o ponto de corte refere-se à versão do instrumento com maior número de itens e corresponde à pontuação acima da 
qual o teste é considerado positivo; *** fácil= aplica-se a 3-5 anos de escolaridade; médio= de 6-9 anos de 
escolaridade; difícil= mais de 9 anos. 
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Mas qual é a validade externa destes instrumentos, ou seja, em que medida é 
que são aplicáveis e exactos na detecção de depressão? 

Dada a profusão de estudos que têm por objectivo estabelecer as 
características operatórias de múltiplos instrumentos de detecção das 
perturbações depressivas ao nível dos CSP, para de algum modo retirar ilações 
sobre a sua aplicabilidade e efectividade na ajuda aos médicos no 
reconhecimento destas patologias, têm sido reportadas na literatura anglo- 
-saxónica revisões sistemáticas e meta-análises com alguma regularidade 
desde o início da década de 90 (Coulehan et al 1989; Feightner & Worrall 
1990) e elevada sofisticação metodológica a partir de 1995 com os trabalhos 
de Mulrow e colegas (1995), Williams e colegas (2002a; 2002b) e Pignone e 
colegas (2002b) (ver Tabela 18).  

O objectivo principal destas revisões e meta-análises tem sido o de estabelecer 
se os instrumentos disponíveis são aplicáveis e se possuem características 
operatórias, tais como sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo 
e negativo e razões de verosimilhança (LLR)50, que os tornem úteis para o 
efeito da detecção sistemática de depressão nos CSP.  

Alguns daqueles trabalhos, e outros, procuraram igualmente verificar se os 
instrumentos inscritos numa estratégia de detecção sistemática de casos de 
depressão detinham utilidade traduzida em melhor tratamento e melhores 
efeitos no curso e prognóstico das perturbações depressivas (Kroenke et al 
2000; Gilbody et al 2001; Gilbody et al 2002; Pignone et al 2002a, 2002b; 
Hickie et al 2002b; Gilbody et al 2003b), questão que abordaremos mais 
adiante. 

Os critérios de inclusão de estudos individuais nestas meta-análises supunham 
que os doentes fossem recrutados em clínicas de CSP e que não pertencessem 
a populações seleccionadas por grupos de patologias ou características 
sociodemográficas particulares, e que o instrumento, ou teste, fosse aferido 
contra um critério diagnóstico administrado por entrevista – semi-estruturada 
do tipo do SCID ou estruturada como o DIS – de que resultassem diagnósticos 
segundo as nosologias DSM ou ICD (Mulrow et al 1995; Williams, Jr. et al 
2002a, 2002b; Pignone et al 2002b). 

É relevante salientar que o conceito de CSP espelhado nos estudos corresponde 
na realidade a uma enorme heterogeneidade, em particular nos USA, país de 
origem da maioria daqueles, pois pode abranger várias especialidades, como a 
medicina familiar, a clínica geral, a medicina interna, a geriatria, e a obstetrícia 
e ginecologia. 

                                                 
50 LLR,  likelihood ratio, em inglês. 
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Tabela 18 – Meta-análises de exactidão de questionários de depressão nos CSP 

 Mulrow e col. 
(1995) 

Williams JW 
et al (2002a) 

Williams JW 
et al (2002b) 

Pignone et al 
(2002b) 

N.º de artigos1 19 28 42 41 
Falta de 
informação dos 
autores 

1 – 4 – 

Foco populacional     
Adultos  17 20 27 24 
Idosos 2 6 7 12 

Populações 
particulares 

2 2 4 5 

Período da 
pesquisa 

1970 - Fev1994 1970 - Jul2000 1994 - Fev2000 1966 - Ago1999 

Critérios de 
inclusão comuns 

estudos publicados em inglês; critério diagnóstico adequado; 

Critérios de 
inclusão 
distintivos 

alguns estudos 
não publicados; 
doentes de 

‘largo espectro‘ 

instrumentos 
mais utilizados; 

N>100; 
– – 

N.º de 
instrumentos 

9 11 16 13 

Foco dos 
instrumentos 

    

Específicos para a 
depressão BDI, CES-D, SDS, 

ID, MOS-D 
BDI, CES-D, DEPS, 
GDS, SDS, SQ, 

BDI, CES-D, SDS, 
ID, MOS-D, DEPS, 

GDS, SQ, 
SELFCARE 

BDI, CES-D, SDS, 
GDS, MOS-D, 

SELFCARE, DEPS, 
EPDS, EBAS 

Depressão e 
ansiedade 

GHQ DADS DADS, HADS, GHQ DADS, GHQ 

Multicomponentes HSCL, PRIME-MD, 
SDDS-PC 

HSCL, PRIME-MD, 
PHQ/ PRIME-MD, 

SDDS-PC 

HSCL, PRIME-MD, 
PHQ/ PRIME-MD, 

SDDS-PC 

PHQ/PRIME-MD, 
SDDS-PC 

Doentes 
despistados 

15.000 25.500 32.000 – 

Doentes com 
diagnóstico 
padrão 

5.300 9.218 12.900 – 

Prevalência (%) 4-17 – 10 (2-42) – 
Características 
operatórias 

    

Depressão major     

Sensibilidade (%) 84 (79-89) 2 – 
83 (75-92) 2 
85 (50-97) 3 

80-90 4 

Especificidade (%) 72 (67-77) 2 – 
74 (69-78) 2 
74 (51-98) 3 

70-85 4 

LLR + 2.86 3.30 – – 
LLR - 0.20 0.19 – – 

Depressão major ou 
distimia 

    

Sensibilidade (%) 78 (73-83) 2 – 79 (74-83) 2 – 
Especificidade (%)  77 (71-82) 2 – 75 (70-81) 2 – 

LLR+ – 3.90 – – 
LLR- – 0.30 – – 

1no total são 54 estudos distintos;2média ajustada (95%IC); 3 mediana (mín-máx); 4 amplitude limites mín-máx. 
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A heterogeneidade do conceito de CSP é demonstrável também por abarcar a 
prestação de cuidados em contextos clínicos tão diferentes como o ambulatório 
de centros académicos, centros de saúde comunitários, organizações de 
manutenção de saúde51, clínicas privadas ou clínicas militares.  

A qualidade metodológica dos estudos individuais seleccionados para os vários 
trabalhos de meta-análise foi examinada e controlada com o estabelecimento 
de uma hierarquia qualitativa em função de vários critérios incidindo sobre o 
teste de despiste, o critério de diagnóstico, a selecção, dimensão e composição 
da amostra, e finalmente, a independência entre a aplicação do teste e do 
critério diagnóstico.  

Assim, o teste de despiste, ou questionário, deveria estar descrito quanto à 
fiabilidade e estar disponível para os CSP; o tamanho da amostra poderia ser 
inferior ou superior a 100; os doentes poderiam ser seleccionados 
consecutivamente ou por randomização; a população poderia ser de ‘amplo 
espectro’ sociodemográfico com doentes afectados pela patologia em causa e 
outros não afectados, ou poderia ser uma população com características mais 
particulares; o critério diagnóstico poderia ser mais ou menos correcto e 
acreditado; o critério diagnóstico poderia ter sido administrado ou interpretado 
independentemente e de modo cego para os resultados do instrumento de 
detecção de casos, ou não; a proporção de pessoas que receberam o critério 
diagnóstico poderia ser inferior ou superior a 50% das inquiridas com o 
instrumento de detecção (se <50% ocorreria um provável viés de selecção); e 
finalmente, a quantidade e o modo de gestão dos resultados indeterminados 
poderia ser estatisticamente gerida por meios mais ou menos adequados 
(Mulrow et al 1995; Williams, Jr. et al 2002a, 2002b; Pignone et al 2002b).  

Deste modo, um estudo poderia receber uma avaliação de ‘bom’, ‘razoável’ ou 
‘pobre’ (Pignone et al 2002b) ou ser cotado numa escala de 1 (melhor) a 4 
(pior) (Williams, Jr. et al 2002a, 2002b).  

Por exemplo, um estudo ‘bom’, próximo da excelência metodológica, avaliaria 
um teste de detecção relevante e usaria um critério diagnóstico credível, a 
avaliação do diagnóstico pelo critério deveria ser independente do teste, a 
fiabilidade do teste deveria ser avaliada, deveria haver poucos resultados 
indeterminados e mais de 50% dos doentes despistados a receberem o critério 
diagnóstico numa amostra com mais de 100 doentes de largo espectro, com ou 
sem a doença. Poucos estudos cumprem a totalidade destes critérios. 

Na revisão de Mulrow e colegas (1995), nove instrumentos constantes de 19 
estudos de detecção incidindo sobre a depressão major e distimia foram 
avaliados, em que mais de 15.000 pessoas foram despistadas e 5.300 
receberam uma entrevista para diagnóstico com um gold standard considerado 

                                                 
51 HMO, health maintenance organization, em inglês. 
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aceitável (Goldberg & Blackwell 1970; Raft et al 1977; Finlay-Jones & Murphy 
1979; Hoeper et al 1979; Okimoto et al 1982; Hough et al 1983; Schulberg et 
al 1985; Von Korff et al 1987; Burnam et al 1988; Magruder-Habib et al 1989; 
Perez-Stable et al 1990; Zich et al 1990; Ormel et al 1991; Kirmayer et al 
1993; Fechner-Bates et al 1994; Spitzer et al 1994; Broadhead et al 1995; 
Williams, Jr. et al 1995; Hendrie et al 1995).  

Um estudo não integrou as análises por ausência de informação acessória que 
não foi disponibilizada pelo autor (Ormel et al 1991). Em outros seis estudos, 
menos de 50% dos doentes abordados receberam o critério diagnóstico pelo 
que o viés de selecção poderia neles ser importante (Okimoto et al 1982; 
Schulberg et al 1985; Magruder-Habib et al 1989; Perez-Stable et al 1990; 
Zich et al 1990; Broadhead et al 1995). A prevalência de depressão major 
oscilou entre 4 e 17%, excepto em dois pequenos estudos afectados por viés 
de selecção e onde era de 31 e 42% (Raft et al 1977; Okimoto et al 1982).  

Os nove instrumentos eram muito semelhantes no que dizia respeito à 
sensibilidade e à especificidade globais para a depressão major, 
respectivamente de 84% (95%IC 79-89) e 72% (95%IC 67-77), e 
apresentavam uma LLR+ de 2.86. Para o conjunto da depressão major e 
distimia, a sensibilidade era de 78% (95%IC 73-83) e a especificidade de 77% 
(95%IC 71-82) (ver Tabela 18). 

Não havia diferenças estatisticamente significativas entre as características 
operatórias dos vários estudos com ou sem potencial viés de selecção, com ou 
sem critério diagnóstico avaliado independentemente do teste de despiste, uso 
de nosologia DSM-III ou DSM-IIIR, ou período de avaliação da depressão nas 
últimas 2 a 4 semanas ou no último ano (Mulrow et al 1995). 

O desempenho dos instrumentos mais utilizados e de maior aplicabilidade na 
detecção de casos de depressão major e distimia nos CSP foi alvo de outra 
revisão em 2002 por Williams e colegas (2002a) tendo sido recenseados 11 
instrumentos em 28 estudos envolvendo 25.550 doentes despistados dos quais 
9.218 receberam um diagnóstico pela aplicação de uma entrevista gold 
standard. Relativamente à anterior, esta revisão envolvia menos oito estudos e 
mais 17 novos estudos . 

Destes 28 estudos (Raft et al 1977; Okimoto et al 1982; Hough, R. et al 1983; 
Schulberg et al 1985; Magruder-Habib et al 1990; Perez-Stable et al 1990; 
Zich et al 1990; Kirmayer et al 1993; Nettelbladt et al 1993; D'Ath et al 1994; 
Fechner-Bates et al 1994; Neal & Baldwin 1994; Spitzer et al 1994; Broadhead 
et al 1995; Salokangas et al 1995; van Marwijk et al 1995; Hendrie et al 1995; 
Leon et al 1996; Klinkman et al 1997; Lyness et al 1997; Parkerson, Jr. & 
Broadhead 1997; Whooley et al 1997; Arthur et al 1999; Irwin et al 1999; 
Schmitz et al 1999; Spitzer et al 1999; Steer et al 1999; Williams, Jr. et al 
1999a), nove poderiam apresentar um viés de selecção relevante – por ter sido 
administrado o critério diagnóstico a menos de 50% dos indivíduos despistados 
(Okimoto et al 1982; Schulberg et al 1985; Magruder-Habib et al 1990; Perez-
Stable et al 1990; Zich et al 1990; Broadhead et al 1995; Salokangas et al 
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1995; Hendrie et al 1995; Lyness et al 1997) – e ainda outros seis estudos não 
apresentavam critérios de qualidade razoáveis (pontuação 3 ou 4) (Raft et al 
1977; D'Ath et al 1994; Parkerson, Jr. & Broadhead 1997; Arthur et al 1999; 
Irwin et al 1999; Steer et al 1999) mas foram analisados oito estudos de boa 
qualidade (com pontuação 1) (Kirmayer et al 1993; Spitzer et al 1994; van 
Marwijk et al 1995; Leon et al 1996; Whooley et al 1997; Schmitz et al 1999; 
Spitzer et al 1999; Williams, Jr. et al 1999a) e outros cinco de qualidade 
razoável (com pontuação 2) (Hough, R. et al 1983; Nettelbladt et al 1993; 
Fechner-Bates et al 1994; Neal & Baldwin 1994; Klinkman et al 1997). 

Os 11 instrumentos não apresentavam diferenças significativas entre si no que 
dizia respeito às LLR+ e LLR-, concluindo-se existirem vários instrumentos com 
boa performance para assistirem os clínicos na identificação e diagnóstico quer 
de doentes com depressão major – com um LLR+ mediano de 3.3 (amplitude 
2.3-12.2) e um LLR- de 0.19 (amplitude 0.14-0.35) – quer de doentes com 
qualquer tipo de depressão (ou major ou distimia) – LLR+ mediano de 3.9 e 
LLR- de 0.30 (ver Tabela 18 e Tabela 19).  

Tabela 19 – Desempenho dos instrumentos de detecção de depressão nos CSP 

Depressão major 
 N.º de 

análises 
LLR+ mediano  

(95%IC) 
LLR- mediano  

(95%IC) 
BDI 4 4.2 (1.2-13.6) 0.17 (0.1-0.3) 
CES-D 10 3.3 (2.5-4.4) 0.24 (0.2-0.3) 
GDS 2 3.3 (2.4-4.7) 0.16 (0.1-0.3) 
HSCL 2 3.2 (1.6-6.2) 0.24 (0.1-0.5) 
PRIME-MD/PHQ 3 2.7 (2.0-3.7) 0.14 (0.1-0.3) 
SDDS-PC 4 3.5 (2.4-5.1) 0.22 (0.1-0.4) 
SDS 4 3.3 (1.3-8.1) 0.35 (0.2-0.8) 
SQ 1 2.3 (1.8-2.9) 0.16 (0.0-0.6) 
total 30* 3.3 0.19 
    
Depressão major + distimia 
 N.º de 

análises 
LLR+ mediano LLR- mediano  

total 7 3.9 0.30 
Adaptado de Williams et al (2002a); *alguns estudos testaram mais que um instrumento. 
 

Assim, um despiste positivo para depressão seria 3.3 vezes mais provável e um 
despiste negativo 0.2 vezes mais provável de ocorrer numa pessoa com 
depressão major. O desempenho dos instrumentos foi muito semelhante tanto 
na detecção isolada de depressão major como na combinada com distimia (ver 
Tabela 18 e Tabela 19). 

Numa revisão mais alargada, também de Williams e colegas (2002b), foram 
revistos um total de 16 instrumentos em 38 artigos (Goldberg & Blackwell 
1970; Raft et al 1977; Finlay-Jones & Murphy 1979; Hoeper et al 1979; 
Okimoto et al 1982; Hough, R. et al 1983; Schulberg et al 1985; Von Korff et al 
1987; Burnam et al 1988; Magruder-Habib et al 1990; Perez-Stable et al 1990; 
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Zich et al 1990; Kirmayer et al 1993; Nettelbladt et al 1993; D'Ath et al 1994; 
Fechner-Bates et al 1994; Neal & Baldwin 1994; Spitzer et al 1994; Broadhead 
et al 1995; Salokangas et al 1995; van Marwijk et al 1995; Williams, Jr. et al 
1995; Hendrie et al 1995; Leon et al 1996; Blacker et al 1997; Klinkman et al 
1997; Lyness et al 1997; Parkerson, Jr. & Broadhead 1997; Upadhyaya & 
Stanley 1997; Whooley et al 1997; Leung et al 1998; Arthur et al 1999; Irwin 
et al 1999; Schmitz et al 1999; Spitzer et al 1999; Steer et al 1999; Williams, 
Jr. et al 1999a), tendo sido incluídos nas análises 15 instrumentos constantes 
de 23 artigos. Cerca de 32.000 doentes dos CSP foram despistados para 
depressão e cerca de 12.900 receberam um critério diagnóstico aceitável tendo 
os dados sido sintetizados para a detecção de depressão major e de depressão 
major ou distimia. Relativamente às duas anteriores revisões, não foram 
incluídos dois e surgem três novos estudos.  

Quatro artigos inicialmente seleccionados, o que elevaria para 42 o número de 
revistos, acabaram por ser excluídos por os seus autores não terem fornecido a 
informação necessária para a construção de tabelas 2x2 (Van Hemert et al 
1995; Bashir et al 1996; Goldberg et al 1997; Nagel et al 1998). Outros três 
estudos foram retirados da revisão por serem claros outliers: um por baixas 
sensibilidade e especificidade (Raft et al 1977), um por baixa especificidade 
(Perez-Stable et al 1990) e um por uma taxa de positivos, de 87%, 
excessivamente elevada (Blacker et al 1997).  

Nove estudos focavam populações exclusivamente constituídas por idosos 
(Okimoto et al 1982; D'Ath et al 1994; Neal & Baldwin 1994; van Marwijk et al 
1995; Hendrie et al 1995; Lyness et al 1997; Upadhyaya & Stanley 1997; 
Arthur et al 1999; Irwin et al 1999). Em 22 estudos que reportavam dados 
sociodemográficos, 61% dos doentes eram mulheres. A prevalência mediana 
de depressão major era de 10% com uma amplitude de 2 a 42%; dois estudos 
com prevalência superior a 30% apresentavam viezes de selecção (Raft et al 
1977; Okimoto et al 1982); três estudos em idosos que classificavam a 
depressão pelos critérios GMSS apresentavam prevalências superiores a 22% 
(D'Ath et al 1994; Neal & Baldwin 1994; Upadhyaya & Stanley 1997); nos três 
estudos com prevalência inferior a 5%, dois eram com idosos (Hendrie et al 
1995; Irwin et al 1999) e um apresentava uma abordagem diagnóstica 
restritiva com base nas incapacidades presentes (Schmitz et al 1999). A 
qualidade era razoavelmente elevada em 21 estudos mas em 10 estudos havia 
um potencial viés de selecção por mais de 50% das pessoas seleccionadas não 
terem recebido o critério diagnóstico (Okimoto et al 1982; Schulberg et al 
1985; Magruder-Habib et al 1990; Perez-Stable et al 1990; Zich et al 1990; 
Broadhead et al 1995; Hendrie et al 1995; Lyness et al 1997; Parkerson, Jr. & 
Broadhead 1997; Leung et al 1998), e em dois estudos a selecção das 
amostras ocorreu por métodos não randomizados ou não consecutivos que 
potencialmente enviezam o desempenho do teste de despiste (Finlay-Jones & 
Murphy 1979; Irwin et al 1999). 

Em 15 estudos as características operatórias dos instrumentos foram 
calculadas para a depressão major isolada e para o conjunto depressão major e 
distimia sem diferenças significativas apesar da sensibilidade ser ligeiramente 
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mais baixa e a especificidade mais alta neste segundo grupo. A sensibilidade 
mediana global foi de 85% (mín-máx 50-97%) e a especificidade mediana 
global foi de 74% (mín-máx 51-98%). Os instrumentos apresentavam uma 
grande heterogeneidade nas estimativas de sensibilidade e especificidade mas 
a especificidade do GHQ foi a mais baixa, 65% (95%IC 56-74%), o que se 
compreende por este instrumento ser utilizado para despistar a generalidade 
das perturbações mentais e não apenas depressão (ver Tabela 18 e Tabela 19). 

O desempenho e as características operatórias dos instrumentos, não variavam 
com a metodologia do estudo, com o critério diagnóstico, o período de tempo 
avaliado, ou as características sociodemográficas da população (Williams, Jr. et 
al 2002b) (ver Tabela 20). 

Tabela 20 – Características operatórias de instrumentos de detecção de 
depressão e características dos estudos 

 Sensibilidade (95%IC) Especificidade (95%IC) 
Tipo de depressão   

depressão major 83 (75-92) 74 (69-78) 
depressão major e distimia 79 (74-83) 75 (70-81) 

Viés de selecção   
com viés importante 82 (74-89) 77 (70-84) 
sem viés importante 86 (83-89) 73 (68-78) 

Critério independente/cego   
sim 86 (83-89) 73 (69-78) 
não 79 (70-87) 76 (66-87) 

Tipo critério   
DSM 84 (81-88) 74 (69-78) 
outro 91 (84-98) 75 (63-87) 

Período tempo de avaliação   
1 semana 84 (79-88) 75 (70-80) 

mais tempo 88 (83-92) 68 (51-85) 
Adaptado de Williams et al (2002a). 
 

Em relação à revisão de Pignone e colegas (2003) envolvendo 41 estudos de 
precisão do despiste de depressão (Finlay-Jones & Murphy 1979; Myers & 
Weissman 1980; Schulberg et al 1985; Von Korff et al 1987; Bird et al 1987; 
Burnam et al 1988; Zich et al 1990; Gerety et al 1994; D'Ath et al 1994; 
Fechner-Bates et al 1994; Neal & Baldwin 1994; Turk & Okifuji 1994; Olfson et 
al 1995; Broadhead et al 1995; Salokangas et al 1995; van Marwijk et al 1995; 
Williams, Jr. et al 1995; Hendrie et al 1995; Holcomb, Jr. et al 1996; Leon et al 
1996; Bashir et al 1996; Wickberg & Hwang 1996; Lustman et al 1997; 
Klinkman et al 1997; Lyness et al 1997; Parkerson, Jr. & Broadhead 1997; 
Upadhyaya & Stanley 1997; Whooley et al 1997; Lewinsohn et al 1997; 
Beekman et al 1997; Geisser et al 1997; Leung et al 1998; Nagel et al 1998; 
Banerjee et al 1998; Arthur et al 1999; Irwin et al 1999; Spitzer et al 1999; 
Steer et al 1999; Hoyl et al 1999; Weyerer et al 1999), 26 decorriam num 
contexto estrito de CSP, e entre estes, oito debruçavam-se exclusivamente 
sobre populações idosas e dois sobre populações especiais, pelo que 16 
estudos envolviam utentes dos CSP de todas as faixas etárias. Neste trabalho, 
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não estão incluídos 13 estudos presentes nas outras três meta-análises mas 
em contrapartida conta com 15 novos estudos. 

Com os pontos de corte habituais dos instrumentos, valores típicos de 
sensibilidade oscilavam entre os 80 e os 90% e os de especificidade entre 70 e 
85%. O valor predictivo positivo oscilava entre 25 e 50%, se a prevalência 
fosse estimada entre 5 e 15%, ou seja, cerca de metade dos testes positivos 
corresponderiam a falsos positivos, entre os quais se encontram doentes com 
distimia e depressão subsindromática (ver Tabela 18). 

Após a data de término do período mais abrangente dos estudos de revisão 
que abordámos – Julho de 2000 – detectámos pelo menos mais cinco estudos 
de validação de detecção de depressão por instrumentos nos CSP (Rizzo et al 
2000; Aragones et al 2001b; Henkel et al 2003; Arroll et al 2003; Lowe et al 
2004b). 

No estudo de Rizzo e colegas (2000), em 1.413 doentes utentes de CSP da 
cidade de Verona, o PHQ apresentava uma sensibilidade e especificidade 
respectivamente de 78% e 83% para o diagnóstico de perturbações 
depressivas segundo a ICD-10 tendo o SCAN por critério diagnóstico (139 
doentes examinados). A precisão do despiste pelo PHQ na detecção de 
indivíduos passíveis de beneficiarem de tratamento antidepressivo – definidos 
por serem simultaneamente um caso positivo no SCAN e apresentarem uma 
pontuação total no HDRS ≥13 – era igualmente satisfatória (AUC 0.87; 
sensibilidade 84%; especificidade 78%. 

Em Espanha, Aragones e colegas (2001b) validaram a versão espanhola do 
Zung SDS em 350 doentes consecutivos de um centro de saúde na Catalunha, 
tendo como diagnóstico padrão o SCID (205 doentes examinados), 
encontrando uma sensibilidade de 95%, especificidade de 74% e AUC de 0.93. 

Dois estudos em CSP na Alemanha, introduziram o WHO-5 (versão 1998) como 
instrumento de despiste sistemático de depressão e avaliaram a sua precisão, 
comparando-a com outros questionários. Este instrumento, a que voltaremos 
mais adiante, tem apenas cinco itens e enunciados de modo positivo pelo que 
permite também a avaliação do bem-estar psicológico ou saúde mental 
positiva, para além de ser sensível à mudança (Henkel et al 2003; Lowe et al 
2004b). 

Henkel e colegas (2003) compararam entre si o PHQ, GHQ-12 e o WHO-5 na 
capacidade de detecção de depressão aferida pelo CIDI em 431 doentes de 18 
clínicas de CSP. No estudo de Lowe e colegas, foi igualmente feita uma 
comparação entre o WHO-5, o HADS e o PHQ (versão 1998) em 501 doentes 
de CSP usando o SCID como critério diagnóstico (2004b). Os valores de 
sensibilidade, especificidade e LLR+ para o WHO-5 oscilaram entre 93%, 64% 
e 2.6 no estudo de Henkel e colegas (2003) e 82%, 76% e 3.4 no estudo de 
Lowe e colegas (2004b). 
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Arroll e colegas (2003) foram particularmente inovadores na sua abordagem. 
De facto, testaram uma estratégia onde a aplicação do teste de despiste era 
feita de viva voz pelos próprios MF pela enunciação estruturada de duas 
questões aos doentes: “No último mês, tem-se sentido em baixo, deprimido ou 
desesperado?” e “No último mês, tem sentido falta de interesse ou de prazer 
em fazer as suas coisas habituais?”, cuja precisão foi confrontada com o CIDI 
em 421 doentes de 15 clínicas de CSP na Nova Zelândia, tendo obtido uma 
sensibilidade de 97%, especificidade de 67% e LLR+ de 2.9. 

Conclui-se deste modo, em coincidência com os trabalhos de revisão, que 
existem muitos instrumentos aceitáveis do ponto de vista psicométrico e de 
fácil implementação prática, com tempos de administração de 1 a 6 minutos, 
acessíveis a indivíduos com 3 a 5 anos de escolaridade, e que instrumentos 
muito breves, com um ou dois itens, poderão ser tão sensíveis e específicos 
como outros mais longos, que podem ter até 30 itens (Mulrow et al 1995; 
Williams, Jr. et al 2002a; Williams, Jr. et al 2002b; Pignone et al 2002b).  

6.3. Efeitos da detecção de depressão no 
reconhecimento, no tratamento e nos outcomes 

Sabendo-se assim que existem instrumentos facilmente aplicáveis e eficientes, 
será que a aplicação sistemática dos mesmos redunda em melhores taxas de 
reconhecimento e diagnóstico de depressão, tratamento efectivo prescrito 
pelos MF e os outcomes dos doentes?  

Para responder a esta questão têm sido igualmente realizadas meta-análises e 
revisões sistemáticas da literatura com o intuito genérico de avaliar os 
eventuais efeitos do despiste rotineiro de depressão em serviços de saúde não 
especializados (Mulrow et al 1995; Kroenke et al 2000; Gilbody et al 2001; 
Pignone et al 2002a; Williams, Jr. et al 2002a, 2002b). Recentemente, foi 
mesmo publicada uma revisão de estudos de meta-análise (Hickie et al 2002b).  

Numa revisão do início da década de 90, incidindo sobre quatro RCT nos CSP, 
sobre a efectividade do despiste e detecção precoce de depressão por 
questionário, o uso de rotina de escalas de depressão não foi recomendado por 
se considerar ser necessária a realização de mais investigação (Feightner & 
Worrall 1990).  

Cinco anos depois, Mulrow e colegas (1995) recensearam 12 estudos que 
avaliavam o efeito da informação fornecida a MF e outros PCP sobre a 
pontuação obtida por instrumentos de detecção de depressão (Johnstone & 
Goldberg 1976; Moore et al 1978; Linn & Yager 1980; Zung & King 1983; Zung 
et al 1983; Hoeper et al 1984; Rucker et al 1986; Shapiro et al 1987; Rand et 
al 1988; Magruder-Habib et al 1990; Brody et al 1990; Callahan et al 1994) 
sem que nenhum apresentasse alterações no outcome das perturbações 
depressivas. 

Mais sete anos volvidos, em 2002, Williams e colegas (2002b) enumeraram 
pelo menos 13 RCT (Johnstone & Goldberg 1976; Moore et al 1978; Hoeper et 
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al 1979; Linn & Yager 1980; Rucker et al 1986; Shapiro et al 1987; Rand et al 
1988; Magruder-Habib et al 1990; Brody et al 1990; Callahan et al 1994; 
Dowrick & Buchan 1995; Reifler et al 1996; Whooley et al 1997) que 
abordavam o efeito da comunicação ao MF da pontuação num instrumento de 
detecção da depressão. Em 11 estudos que abordavam os efeitos na taxa de 
reconhecimento apenas cinco mostravam efeitos positivos ligeiros a 
moderados. E apenas dois em oito mostravam um claro efeito positivo no 
aumento da prescrição de antidepressivos. Os cinco RCT que avaliavam o 
outcome dos doentes eram metodologicamente sólidos mas sem efeitos 
positivos consistentes. Ou seja, a estratégia de detecção de depressão quando 
aplicada isoladamente parecia não impactar positivamente nem o diagnóstico, 
nem o tratamento, nem os outcomes.  

Mas quando a detecção de casos é utilizada como parte integrante de 
intervenções de manejo de depressão, por definição multifacetadas, e 
abrangendo a formação dos MF, auto-cuidados, aumento da acessibilidade à 
saúde mental e case management52, então nestes casos, verificam-se efeitos 
positivos nos outcomes dos doentes (Katzelnick et al 2000; Wells et al 2000; 
Rost et al 2001). É óbvio que nem outra coisa faria sentido: aumentar o 
diagnóstico de depressão sem aumentar os recursos para lhe fazer frente não 
poderia ser benéfico. 

Na revisão crítica bibliográfica de Kroenke e colegas (2000), para estabelecer 
se as intervenções dirigidas aos prestadores de cuidados podem melhorar o 
diagnóstico, o tratamento ou o prognóstico clínico de perturbações mentais nos 
CSP, entre 19 estudos que incidiam sobre depressão, 11 (Moore et al 1978; 
Linn & Yager 1980; Zung et al 1983; Linn & Yager 1984; Magruder-Habib et al 
1989; Magruder-Habib et al 1990; Andersen & Harthorn 1990; Katon et al 
1992; Callahan et al 1994; Katon et al 1995; Katon et al 1996; Callahan et al 
1996a) eram controlados e randomizados e oito quasi-experimentais (Rutz et 
al 1989b; Rutz et al 1990; Badger et al 1991; Rutz et al 1992b; Pond et al 
1994; Rihmer et al 1995; Badger et al 1996; Hannaford et al 1996; O'Hara et 
al 1996; Butler et al 1997; Gask et al 1998). 

O despiste de depressão com informação de retorno para o médico, o que os 
autores descrevem como uma intervenção de capacitação, foi utilizada em oito 
estudos (Moore et al 1978; Linn & Yager 1980; Zung et al 1983; Linn & Yager 
1984; Magruder-Habib et al 1989; Magruder-Habib et al 1990; Callahan et al 
1994; Hannaford et al 1996; Callahan et al 1996a; Goldberg et al 1998b) e 
obteve seis resultados positivos em sete quanto à melhoria da capacidade do 
diagnóstico, dois positivos em cinco quanto a melhorias verificadas no 
tratamento e nenhum resultado clínico positivo, em termos de gravidade de 
sintomatologia e de status funcional, nos três estudos onde esses foram os 
efeitos medidos, sugerindo que a boa taxa de diagnóstico não é transmissível à 
qualidade do tratamento e muito menos ao prognóstico clínico.  

                                                 
52 Gestão de caso, ou seja, assunção de responsabilidade atribuída a um técnico nomeado para 

monitorizar a satisfação das necessidades clínicas de determinado indivíduo. 
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Quando se tomam estes oito estudos onde a intervenção foi o despiste de 
depressão com feedback ao MF, em cinco essa foi a única intervenção realizada 
(Moore et al 1978; Linn & Yager 1980; Zung et al 1983; Linn & Yager 1984; 
Magruder-Habib et al 1989) e em três estudos essa intervenção ocorreu 
associada a outras (Callahan et al 1994; Hannaford et al 1996; Goldberg et al 
1998b) não sendo possível afirmar que se mantém a tendência para melhoria 
no diagnóstico e no tratamento quando são comparados os estudos com 
intervenção simples (só despiste) com os de intervenções multifacetadas 
(Kroenke et al 2000). 

Na revisão sistemática de ensaios randomizados e controlados, efectuada por 
Gilbody e colegas (2001), que tinha por objectivo avaliar o efeito da aplicação 
rotineira de questionários psiquiátricos no reconhecimento, tratamento e 
prognóstico das perturbações psiquiátricas em contexto de serviços médicos 
gerais, foram identificados nove estudos (Johnstone & Goldberg 1976; Moore 
et al 1978; Linn & Yager 1980; Hoeper et al 1984; German et al 1987; 
Magruder-Habib et al 1990; Dowrick & Buchan 1995; Lewis et al 1996; 
Mazonson et al 1996). Apenas quatro estudos apresentavam dados utilizáveis 
para uma meta-análise de taxas de reconhecimento de perturbações mentais. 
O desenho destes estudos implicava a randomização dos doentes cujo despiste 
era (casos) ou não (controlos) comunicado aos clínicos.  

Os autores (Gilbody et al 2001)salientam que a administração de rotina de 
instrumentos de despiste por assistentes de investigação antes da consulta 
médica, com transmissão subsequente dos resultados aos MF, mostrou não ter 
influência no comportamento clínico dos médicos. Mas, quando aos médicos 
era dado retorno unicamente de informação sobre os casos positivos 
(Magruder-Habib et al 1990), então havia um maior reconhecimento de 
perturbações emocionais.  

Todavia, na literatura em geral e na revisão de Gilbody e colegas (2001) em 
particular, um maior reconhecimento não se traduz automaticamente num 
tratamento mais eficaz ou num melhor prognóstico. Este dado pode ter três 
explicações. A primeira explicação é que para os médicos, mais importante que 
a sensibilidade ou especificidade de um instrumento é o seu valor predictivo 
positivo (VPP), ou seja a proporção de casos positivos prováveis para uma 
determinada patologia que apresentam realmente essa patologia; como se 
sabe que o VPP é de cerca de 50% para as patologias emocionais (Hoeper et al 
1984), os médicos poderão intuitivamente perceber este facto e recusarem agir 
em função do resultado positivo de questionários (Goldberg 1986). Em 
segundo lugar, os médicos que não foram treinados em psiquiatria podem não 
se sentir confiantes em lidar com perturbações emocionais e esta conclusão é 
suportada pelo facto de que o retorno da informação tem um maior impacto 
quando associado a um programa educacional e a um centro psiquiátrico de 
referência que assuma a responsabilidade pelo tratamento (Mazonson et al 
1996). Por fim a terceira explicação, eventuais insuficiências metodológicas 
poderão ser responsáveis pois que em oito estudos a randomização foi ao nível 
dos doentes e não dos clínicos, podendo daí resultar uma contaminação 
cruzada (Campbell & Grimshaw 1998). 
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Esta revisão reforça também os dados de outros estudos que mostram que 
intervenções educacionais simples como a provisão de linhas de orientação 
para a detecção e tratamento da depressão nos CSP não têm impacto no seu 
prognóstico (Thompson et al 2000a) mas que estratégias mais complexas de 
melhoria de qualidade de cuidados, nas quais o feedback selectivo de 
resultados positivos associado à disponibilização de mais recursos e de 
intervenções educacionais localizadas realizadas por líderes de opinião, podem 
resultar num melhor prognóstico da depressão (Wells et al 2000), tal como 
extensivamente ilustrámos no capítulo anterior. 

Por outro lado, Gilbody e colegas (2001) referem que os recursos necessários 
para administrar, pontuar e dar informação de retorno aos médicos 
relativamente a todos os doentes são bastante importantes e que podem não 
justificar os eventuais benefícios. Em suma, segundo os autores, os dados 
objectivos não suportariam a estratégia amplamente divulgada do uso de 
questionários na rotina da prática clínica diária, pelo que esta não seria 
suportada. 

Este estudo recebeu várias críticas. Por exemplo, Pignone e colegas (2001) 
salientaram que esta revisão apresentava um estudo a mais (German et al 
1987) e menos seis estudos (Zung & King 1983; Callahan et al 1994; Reifler et 
al 1996; Williams, Jr. et al 1999a; Wells et al 2000; Whooley et al 2000) do 
que os referenciados pela revisão por eles realizada (2002a), sugerindo assim 
que os resultados poderão deste modo ter sido negativamente impactados.  

Já Coyne e colegas (2001b) consideram que as desvantagens do despiste 
rotineiro nos CSP seriam bem superiores às demonstradas por outros autores.  

Arroll (2001) refere que se os doentes fossem questionados directamente pelos 
seus MF com uma ou duas questões, seguindo as sugestões de estudos 
anteriores (Whooley et al 1997; Williams, Jr. et al 1999a), essa seria uma 
estratégia mais conforme à prática clínica corrente e mais eficaz do que a 
aplicação de questionários de auto-avaliação. 

Gilbody e colegas (2002; 2003b) actualizaram a revisão inicial de 2001 
chegando a um total de 16 RCT (Johnstone & Goldberg 1976; Moore et al 
1978; Linn & Yager 1980; Zung & King 1983; Hoeper et al 1984; German et al 
1987; Gold & Baraff 1989; Magruder-Habib et al 1990; Callahan et al 1994; 
Dowrick 1995; Lewis et al 1996; Reifler et al 1996; Callahan et al 1996a; 
Williams, Jr. et al 1999a; Whooley et al 2000; Weatherall 2000; Schriger et al 
2001) entre os quais figuram mais estudos especificamente abordando a 
depressão mas escamoteando vários estudos onde a estratégia de despiste 
integrava estratégias multifacetadas, e por conseguinte mantendo as suas 
conclusões. 

Na meta-análise já citada, de Pignone e colegas (2002a; 2002b), com os 
mesmos objectivos das anteriores, o efeito do despiste de depressão em 
adultos foi comparado com os cuidados habituais, em 14 estudos RCT nos CSP 
(Johnstone & Goldberg 1976; Moore et al 1978; Linn & Yager 1980; Zung & 
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King 1983; Magruder-Habib et al 1990; Callahan et al 1994; Dowrick 1995; 
Lewis et al 1996; Reifler et al 1996; Callahan et al 1996a; Williams, Jr. et al 
1999a; Katzelnick et al 2000; Wells et al 2000; Whooley et al 2000; Rost et al 
2001).  

As estratégias de despiste nestes estudos diferiam na intensidade pois que oito 
estudos transmitiam apenas os resultados dos testes aos médicos (Johnstone & 
Goldberg 1976; Moore et al 1978; Linn & Yager 1980; Magruder-Habib et al 
1990; Dowrick 1995; Lewis et al 1996; Reifler et al 1996; Williams, Jr. et al 
1999a), três outros forneciam essa informação e aconselhavam quanto ao 
tratamento (Zung & King 1983; Callahan et al 1994; Callahan et al 1996a; 
Whooley et al 2000) e outros três ainda forneciam os resultados do despiste, o 
conselho terapêutico bem como promoviam a implementação de métodos para 
desenvolvimento estrutural e de melhoria da qualidade do tratamento e 
seguimento das perturbações depressivas (Katzelnick et al 2000; Wells et al 
2000; Rost et al 2001). 

Cinco em seis estudos revelavam aumento expressivo para o dobro ou o triplo 
das taxas de diagnóstico de depressão pelos médicos, havendo um aumento 
absoluto entre 10 a 47%. Do mesmo modo, seis em nove estudos mostravam 
um pequeno aumento das taxas de tratamento.  

Todavia, apenas três em sete estudos expunham melhoria estatisticamente 
significativa nos outcomes (Magruder-Habib et al 1990; Callahan et al 1994; 
Callahan et al 1996a; Wells et al 2000). Pelo menos dois dos quatro estudos 
‘negativos’ não tinham suficiente dimensão e poder estatístico para que fossem 
excluídas diferenças clínicas relevantes (Williams, Jr. et al 1999a; Whooley et al 
2000). 

Em sete estudos (Zung & King 1983; Callahan et al 1994; Lewis et al 1996; 
Callahan et al 1996a; Williams, Jr. et al 1999a; Katzelnick et al 2000; Wells et 
al 2000; Whooley et al 2000) foi possível produzir sumários de estimativas 
determinadas por meta-análise: o risco relativo (RR) de permanecer deprimido 
após o uso da detecção de casos foi reduzido em 13% e a proporção de 
doentes com depressão persistente diminuiu de 9%. E este valor reduz-se para 
6% quando se retira da meta-análise os estudos de Wells (2000) e de 
Katzelnick (2000) responsáveis por maior heterogeneidade, sugerindo que os 
outcomes são superiores quando se utiliza a estratégia de despiste sistemático 
em comparação com os cuidados habituais mas que os resultados serão 
superiores se a essa detecção por rotina for acoplada uma intervenção 
multifacetada de melhoria da qualidade da prestação de cuidados (Pignone et 
al 2003). 

Para terminar, atente-se a que a custo-efectividade da estratégia de detecção 
sistemática da depressão já foi estudada reforçando a sua viabilidade e 
necessidade. Assim, uma modesta melhoria em medidas de outcome da 
depressão é compensadora e merece um esforço significativo no despiste 
sistemático e no fornecimento de tratamento efectivo.  
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Por exemplo, Valenstein e colegas (2001) desenvolveram um modelo de custo- 
-utilidade53 para verificar as consequências de despistar uma coorte de 
indivíduos de 40 anos, com prevalência de depressão de 8%, sensibilidade e 
especificidade do instrumento respectivamente 84 e 85%, um custo de 
despiste de 5 dólares por pessoa, uma taxa de remissão espontânea de 35%, 
taxa de remissão com tratamento como habitual de 45% e taxa de remissão 
com tratamento melhorado (pela introdução do despiste na base) de 50%. 
Estimaram que um despiste uma única vez apresentava uma razão de custo- 
-utilidade de 45.000 dólares por anos de vida ajustados à qualidade de vida 
(QALY)54 ganhos e que o despiste anual apresentava uma custo-utilidade de 
100 000 dólares por cada QALY ganho. 

A custo-utilidade do despiste sistemático e suporte ao tratamento constantes 
do programa de melhoria da qualidade do tratamento de depressão de Wells e 
colegas (2000) foi examinada tendo-se apurado ganhos de 10.000 a 35.000 
dólares por QALY ganho (Schoenbaum et al 2001). Numa análise semelhante 
no programa de Katzelnick e colegas (2000) para grandes utilizadores de 
cuidados de saúde, a custo-utilidade do despiste de depressão para cada dia 
ganho sem depressão foi de cerca de 50 dólares (Simon et al 2001a). 

O despiste sistemático de depressão parece ser tão custo-efectivo quanto 
outras intervenções de prevenção secundária como o despiste por mamografia 
em mulheres com idade superior a 50 anos ou o tratamento da hipertensão 
arterial ligeira a moderada (Pignone et al 2002a). 

A resposta à questão inicial é assim afirmativa, ou seja, as estratégias de 
detecção de casos de depressão melhoram o reconhecimento, o tratamento e o 
prognóstico das perturbações depressivas, sendo igualmente custo-efectivas, 
em particular quando se integram numa estratégia mais global e intersectorial 
de abordagem e manejo da depressão nos CSP. 

6.4. Adopção de um sistema ou estratégia de detecção de 
depressão 

Até muito recentemente, em meados da década de 90, considerava-se não 
existir evidência significativa nem para dissuadir nem para promover o despiste 
sistemático de depressão com instrumentos estandardizados. A evidência 
permitia recomendar que os clínicos deveriam manter um elevado índice de 
suspeição para sintomas depressivos em adolescentes e jovens adultos, 
pessoas com antecedentes pessoais ou familiares de depressão, pessoas 
afectadas por doenças crónicas, indivíduos que experimentaram perda recente, 
e também aqueles com perturbações do sono, dor crónica ou queixas 
somáticas múltiplas. Era igualmente recomendado que os médicos fizessem 
formação para o reconhecimento e tratamento da depressão (Kamerow 1996).  

                                                 
53 Trata-se de uma análise económica em que os resultados são medidos em função de valores sociais, 

por exemplo, a qualidade de vida medida por QALY, ou DALY. 

54 QALY, quality-adjusted life-year, em inglês. 
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Como a depressão major está associada com compromisso significativo e 
persistente da qualidade de vida, queixas a este nível, e não os sinais clínicos 
de uma perturbação, são frequentemente um factor decisivo para os indivíduos 
procurarem os cuidados de saúde (Hirschfeld et al 2000) até porque a redução 
de sintomas pode não estar directamente correlacionada com efeitos na 
qualidade de vida (Mendlowicz & Stein 2000). Assim, os médicos deveriam 
considerar igualmente a inquirição sobre mudanças na qualidade de vida para 
além da avaliação habitual de sinais e sintomas quando tratam a depressão 
major (Hirschfeld et al 2000). 

Em suma, e apesar dos questionários validados que avaliam sintomas 
psiquiátricos serem desde há várias décadas identificados como mais sensíveis 
do que os médicos não psiquiatras na detecção de casos com morbilidade 
psiquiátrica (Moore et al 1978), nenhuma instituição, organização ou agência 
na área da saúde recomendava o uso sistemático de uma estratégia de 
detecção de perturbações depressivas nos CSP.  

6.4.1. Argumentos favoráveis à implementação e funcionamento 
do sistema de detecção 

Até meados da década de 90, a United States Preventive Services Task Force 
(USPSTF) e a American Academy of Family Physicians (AAFP) encorajavam que 
os clínicos estivessem alerta para os sinais de depressão e assinalavam que 
uma estratégia de despiste selectivo poderia assumir particular vantagem em 
doentes de alto risco como os jovens, os doentes com patologias crónicas ou os 
somatizadores (Kamerow 1996; AAFP 2000). 

Direccionar a detecção de depressão para doentes de alto-risco com maior 
prevalência subjacente, pode parecer uma boa estratégia por aumentar a 
eficiência e o valor predictivo positivo dos instrumentos. Todavia, a maioria dos 
factores de risco comuns para depressão – história familiar de depressão, 
abuso de álcool, desemprego, não casados, género feminino – carecem de 
capacidade predictiva pois discriminam mal entre doentes efectivamente 
deprimidos e não deprimidos, como sugerem os valores de LLR positivos entre 
1.0 e 2.0 e valores de LLR negativos entre 0.5 e 1.0 (Conde et al 1998).  

Embora a existência de antecedentes pessoais de depressão ou de 
comorbilidade actual com perturbação de ansiedade apresentem uma LLR 
positiva superior a 10.0, a ausência destes factores de risco não tem qualquer 
valor predictivo, até porque os antecedentes pessoais de depressão, sendo um 
importante factor de risco para depressão, não são frequentemente apurados 
(Crum et al 1994).  

Como a maioria dos instrumentos de detecção de depressão numa estratégia 
sistemática apresentam uma LLR positiva em torno de 3.0 e uma LLR negativa 
de 0.2, superiores às LLR dos factores de risco, não se justificará uma 
estratégia de detecção selectiva em doentes de alto-risco (Mulrow et al 1995; 
Pignone et al 2002b). 



 

 185

Recomendações formais para detecção sistemática de depressão em contexto 
clínico de prestação de CSP, onde haja recursos para diagnóstico preciso, 
tratamento efectivo e seguimento adequados, foram enunciadas pela primeira 
vez em 2002 pela USPSTF (2002) na sequência do trabalho de Pignone e 
colegas (2002a; 2002b). 

Para as instituições e MF há que decidir se há vantagens ou não em adoptar 
como rotina na prática diária clínica uma estratégia de detecção sistemática de 
casos de depressão.  

Se decidirem não optar por uma estratégia de detecção de casos, manda o 
estado da arte que o MF detenha sempre um elevado nível de suspeição para 
depressão, que esteja atento e explore as várias apresentações clínicas, como 
descrito no modelo S4: o humor depressivo, os sintomas múltiplos 
inexplicados, o mau estado geral de saúde, ou o stress recente (Jackson et al 
1998; Williams, Jr. et al 2002b). 

Se assim o decidirem, terão que escolher um instrumento para despistar a 
depressão que cumpra algumas condições de aplicabilidade e de desempenho 
operacional, e que melhore o diagnóstico e aumente as probabilidades de um 
doente deprimido ser tratado. E deverão também ponderar e estimar os 
recursos necessários: formulários, tempo do pessoal para pontuar e para 
entrevistar os indivíduos que não podem fazer auto-preenchimento. E também 
devem ponderar os recursos que podem ser ganhos: tempo ganho na 
entrevista diagnóstica, efeitos e prognósticos potencialmente melhorados, 
utilização geral de cuidados diminuída.  

Num programa de gestão da depressão, a redefinição de papeis dos 
administrativos dos CSP permitiu que fossem estes a aplicar os instrumentos 
de despiste de depressão a 11.000 doentes. Este programa demonstrou não 
ser necessária a contratação de mais recursos humanos para a realização desta 
tarefa (Rost et al 2000). Neste estudo, não só não houve acréscimo de 
recursos humanos para além dos habituais, como foi demonstrável que a 
redefinição de papeis dos administrativos dos CSP pode incrementar a detecção 
e o tratamento, e logo o prognóstico, da depressão. 

Como todos os instrumentos têm características semelhantes, a selecção deste 
deve ser baseada na sua aplicabilidade – brevidade, formato de resposta, e 
administração por telefone – capacidade de despistar outras perturbações 
psiquiátricas, e de monitorizar a resposta aos tratamentos.  

Quanto à aplicabilidade aos CSP, o questionário deverá ser breve e de rápida 
administração, facilmente pontuável, passível de ser respondido por doentes 
com níveis de literacia não muito elevados, e que possa igualmente ser 
aplicado por leitura dos itens por uma terceira pessoa, eventualmente até pelo 
telefone, e sensível através de diversas populações de doentes (Burke et al 
1995; Kobak et al 1997). Existem poucos instrumentos de screening nestas 
condições (Rost et al 1993). 
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Os instrumentos de resposta binomial ou que medem a frequência dos 
sintomas poderão preencher melhor estes critérios do que aqueles que medem 
a gravidade dos sintomas como o BDI. Alguns autores sugerem o PHQ ou o SQ 
de elevada aplicabilidade se o foco for efectivamente a depressão (Williams, Jr. 
et al 2002a). 

Quanto ao desempenho, o instrumento deverá possuir características 
operatórias que facilitem a identificação, com exactidão e precisão, de 
síndromas depressivas com impacto significativo. Tomemos o seguinte cenário: 
quando a prevalência de depressão major for de 10% e a sensibilidade 90% e 
a especificidade 74%, um MF que veja 100 doentes numa semana deverá 
confirmar ou infirmar o diagnóstico em 32 doentes com despiste positivo, 
sendo que nove seriam verdadeiros positivos detectados e um seria falso 
negativo, e passaria através das malhas da rede do sistema.  

Mas isto significa que a taxa de detecção passaria a ser de 90%, um avanço 
qualitativo importante (Williams, Jr. et al 2002b). Para os 23 doentes positivos 
mas sem depressão major, é possível que um número substancial apresentasse 
distimia ou depressão minor ou outras perturbações psiquiátricas pelo que, 
dispondo de tempo, mais perícias do MF e outros recursos, poderia haver 
benefícios para o doente e para a relação médico-doente (Roter et al 1995). 

Como a sensibilidade dos instrumentos de detecção aumenta com a gravidade 
das queixas é muito possível que os casos mais graves também sejam todos 
detectados por esses instrumentos (Gerety et al 1994). 

Não havendo necessidade de elaborar mais instrumentos e não sendo a 
detecção de casos útil de per si, isolada de outras acções e de uma 
reformulação estrutural, Williams e colegas sugerem que há espaço para 
estudar métodos inovadores de detecção de depressão (por exemplo, por 
telefone ou Internet) ou a detecção no contexto de intervenções 
multidisciplinares e multimodais (Williams, Jr. et al 2002b) como as que 
descrevemos no Capítulo 5. Também consideram que para os MF de família é 
mais útil receber informações sob a forma de LLR que dão a probabilidade de 
depressão pós-teste num dado doente. 

A incorporação de instrumentos de detecção de casos de depressão na prática 
clínica apresenta alguns inconvenientes: o despiste de rotina das perturbações 
depressivas pode levar a um foco excessivo do MF na depressão como se fosse 
a única perturbação psiquiátrica comum nos CSP ou como se a depressão não 
se apresentasse frequentemente com comorbilidade.  

Os doentes com perturbações de ansiedade e de adicção podem ter pontuações 
positivas nos instrumentos de depressão. Assim podem os doentes receber um 
diagnóstico errado. Mas em termos terapêuticos básicos, psicofarmacológicos, 
apenas os doentes com abuso de substâncias, e muito particularmente, os 
doentes com episódios depressivos no contexto de doença bipolar (Das et al 
2003), poderiam ser prejudicados por esse erro diagnóstico. 
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Alguns instrumentos ultrapassam este problema: o GHQ é um instrumento de 
detecção de perturbação psiquiátrica geral e o Primary Care Evaluation of 
Mental Disorders (PRIME-MD) e o Symptom Driven Diagnostic System (SDDS) 
são instrumentos multidimensionais capazes de avaliar várias perturbações 
psiquiátricas (depressão, ansiedade, perturbação de somatização e abuso de 
álcool). 

6.4.2. Contra-argumentação à rejeição dos sistemas de detecção 

Uma posição mais conservadora tem consistido na rejeição intransigente da 
adopção de despiste sistemático, com base em argumentos conceptuais, de 
índole prática, e éticos (National Preventive & Community Medicine Committee 
of the Royal Australian College of General Practitioners 2001).  

Como vimos atrás, alguns autores reputam não estar estabelecido que a 
detecção sistemática melhore o reconhecimento, o tratamento e o prognóstico 
das perturbações depressivas (Gilbody et al 2001; Gilbody et al 2002; Gilbody 
et al 2003a).  

Considerando a sobrecarga de trabalho nos CSP originada pelo despiste 
sistemático de depressão, compreende-se que muitos MF possam considerar os 
sistemas de despiste como ‘excessivamente sensíveis’ (Harris & Penrose-Wall 
2001).  

Outros consideram que os MF reconhecem as depressões mais graves e que a 
maioria das outras perturbações depressivas remitem espontaneamente ao fim 
de algum tempo (Goldberg 1999). A gravidade seria assim mais importante 
para informar a decisão de iniciar terapêutica do que o diagnóstico de 
depressão (Nease, Jr. 2001a, 2001b). 

Finalmente, outros ainda, pensam que se está a incorrer numa espiral de 
medicalização do crescente mal-estar existencial patente nas sociedades 
modernas como modo de expansão do poder médico (Heath 1999; Pires 2002).  

A este conjunto heterogéneo de argumentação céptica e contrária à 
implementação de despiste sistemático da depressão nos CSP, podemos 
contrapor argumentos igualmente válidos e explicações que poderão lançar 
alguma luz sobre polémicas que consideramos falaciosas. 

As meta-análises de Gilbody e colegas (2001; 2002; 2003b), incidindo sobre o 
efeito do despiste sistemático da depressão, estão na base da argumentação 
científica contrária a esta estratégia. Caracterizam-se pela inclusão de estudos 
onde nem sempre a depressão é o foco específico, mas sim as perturbações 
mentais em geral, e pela exclusão de qualquer estudo onde a detecção 
sistemática não ocorra isoladamente de outras intervenções, deixando de fora, 
por exemplo, estudos de programas de melhoria da qualidade dos cuidados de 
depressão onde a detecção da mesma é o primeiro passo do programa.  
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Ou seja, no que diz respeito ao diagnóstico, estas meta-análises são pouco 
específicas e sobreinclusivas passando-se o inverso no tocante à intervenção: 
grande especificidade e exclusividade. Fica assim bem patente uma premissa 
que cientificamente não fará grande sentido como será a de tentar apurar se o 
fornecimento de uma informação complementar altera ou não o 
comportamento clínico dos MF e o prognóstico da doença, sem levar em linha 
de conta a pertinência contextual dessa informação.  

De facto, tomar conhecimento que um doente foi positivo para depressão num 
dado teste pode ser totalmente irrelevante se o MF não souber ou estiver 
inseguro em relação ao que fazer a seguir: como confirmar o diagnóstico, que 
tratamentos estão disponíveis e quais os que pode aplicar, que seguimento 
fazer e como, que dizer ao doente, etc., como parece aliás ser a regra 
reportada na literatura, como atrás vimos.  

Já nas outras meta-análises, com resultados mais favoráveis à detecção 
sistemática de depressão, o foco diagnóstico tende a ser mais especificamente 
dirigido para a depressão e a intervenção de despiste pode ocorrer 
isoladamente ou como a primeira de outras intervenções associadas (Pignone 
et al 2002a, 2002b). 

Esta associação a outras intervenções foi exactamente criticada por esse 
mesmo facto por Coyne e colegas (2003) que consideravam haver uma 
contaminação de efeitos entre várias intervenções como se tal fosse facilmente 
evitável ou até pertinente. De novo, parecem ser esgrimidos argumentos em 
torno do confronto entre validade interna e validade externa, e a priorização da 
evidência produzida pelos métodos que melhor as garantem: o RCT e o 
controlo estrito de variáveis no primeiro caso, e os estudos de cariz mais 
naturalista, seguindo a realidade, no segundo.  

Contas feitas, o efeito ‘puro’ da detecção sistemática de depressão nos 
outcomes deverá ser reduzido e algo variável consoante as realidades. Mas 
num contexto de programa de gestão da doença, ligação da saúde mental aos 
CSP, em que a política de saúde seja a redução da prevalência de depressão – 
o que implica detecção e tratamento precoce –, então os sistemas de detecção 
melhorarão significativamente os outcomes. 

O argumento de que as estratégias de detecção de depressão são 
excessivamente sensíveis, o que redundaria em tempo excessivo gasto em 
confirmação diagnóstica e em seguimento dos doentes, tornando tal prática 
clínica nos CSP incomportável, é um argumento que partindo de uma premissa 
verdadeira – a grande sensibilidade dos instrumentos – surpreende pelo 
destino de chegada conceptual.  

Imagine-se que se argumentaria que a tomada da tensão arterial de rotina nos 
consultórios médicos fosse considerada inapropriada por tomar excessivo 
tempo aos prestadores dos cuidados na sua execução e no seguimento 
subsequente dos verdadeiros positivos.  



 

 189

Subjacente a este argumento parece ainda residir um modelo clivado mente- 
-cérebro-corpo, contrário ao estado da arte, e no qual as doenças da mente 
não são dignas da mesma atenção que as ‘verdadeiras’ doenças do corpo. 

É verdade que os MF tendem a falhar menos no reconhecimento das 
depressões mais graves, mas ainda falham 25% destas, ou seja 1 em cada 200 
doentes consecutivos. E sabendo nós que a maioria dos suicidas deprimidos 
contactam o seu MF nas semanas anteriores ao acto, poderemos considerar 
que tal falha permanece como uma lacuna apreciável no reconhecimento da 
depressão e manutenção de um estado de necessidade.  

E também é verdade que muitos episódios depressivos são ligeiros e que 
remitem espontaneamente. O verdadeiro problema é que também recorrem e 
cronicizam muito frequentemente (Andrews 2001), sendo certo que mesmo às 
patologias mais ligeiras e subsindromáticas estão associadas disfunção e 
incapacidades apreciáveis (Wells et al 1989b; Ormel et al 1994). 

O argumento da ‘excessiva sensibilidade’ é uma ideia falaciosa que parece 
continuar eivada de reflexos de prática de ‘medicina para agudos’ não levando 
em linha de conta que as perturbações depressivas carecem de um modelo de 
cuidados semelhante ao das doenças crónicas (Wagner et al 1996). 

Finalmente, quanto ao argumento moral que reputa a detecção de depressão e 
tratamento conforme as linhas de orientação, como acções de medicalização 
social do mal-estar, há que balizar e contextualizar. O argumento é em si 
anómalo uma vez que é possível e tecnicamente fácil de identificar – de modo 
fiável, consistente e replicável – as perturbações depressivas, discriminando-as 
de estados de humor variáveis na gama normal.  

De facto, quando os sistemas de crenças individuais e sociais estão desfasados 
da globalidade do conhecimento científico actualizado, verifica-se igualmente 
amiúde uma comunicação infrutífera entre dois planos comunicacionais 
distintos: o intuitivo e construtivista versus o baseado na evidência. A ausência 
de formação científica sólida é realmente importante pois também poderá 
residir na génese daquele argumento moral a confusão na definição de 
normalidade.  

O conceito intuitivo de normalidade assenta numa dimensão qualitativa que 
parece ser permeável à associação e contaminação por outras questões mais 
políticas como sejam os direitos civis e o combate contra a discriminação dos 
indivíduos pelas diferenças que possam apresentar em relação ao padrão 
cultural e social.  

Decorre daqui que toda e qualquer definição do que é normal, por uma 
qualquer instância técnica, institucional e social, possa eventualmente ser 
sentida como intrinsecamente geradora de discriminação e injustiça social. 
Secundariamente, ocorre a relativização do conceito de normalidade como um 
todo e a tendência à negação de reconhecimento e validade de outros tipos de 
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definição de normalidade como a quantitativa/estatística ou o critério pericial 
médico55.  

 

                                                 
55 O que é qualitativamente diferente poderá ser tomado como ‘anormal’ pela média das pessoas 

(podendo efectivamente sê-lo ou não na perspectiva médica), mas a alegada tolerância dos tempos 

pós-modernos, assente em princípios de relativismo moral e correcção política, hiperboliza e 

demoniza este critério qualitativo por reconhecer nele, correctamente, as bases do reflexo 

comportamental em que assenta o estigma. O resultado deste reflexo é não apenas a rejeição da 

variação qualitativa enquanto desvio da normalidade, como igualmente a rejeição global da 

dicotomia normal-anormal, e de caminho, o poder associado à validação médica de normalidade. 
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C a p í t u l o  7  

7. A PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO: OS PROGRAMAS E O PAPEL DOS 
ANTIDEPRESSIVOS 

Algumas das barreiras ao reconhecimento e tratamento efectivo das 
perturbações depressivas nos CSP, como o estigma associado à depressão, a 
valorização dos sintomas somáticos por doentes e médicos em detrimento dos 
sintomas psicológicos e questões psicossociais, e a insuficiente formação dos 
médicos e outros técnicos na área da saúde mental, têm sido abordadas nos 
últimos anos, de modo integrado, em alguns países desenvolvidos, a nível 
regional ou nacional, no âmbito de campanhas e programas de prevenção 
secundária da depressão.  

De facto, as perturbações depressivas, de um ponto de vista da saúde pública 
e das necessidades não correspondidas, pelos motivos acima aduzidos, 
prestam-se particularmente bem a serem objecto de programas dessa 
natureza. 

7.1. As campanhas e programas específicos 

Todas as campanhas e programas que de seguida referiremos visam 
resultados, que de um modo ou de outro, envolvem o aumento do consumo de 
antidepressivos. 

7.1.1. Ilha de Gotland (Suécia) 

Um importante programa local/regional decorreu na década de 80 na Suécia. A 
ilha sueca de Gotland, com os seus 56.000 habitantes assistidos por 18 MF e 
um serviço de psiquiatria, era em 1982 um meio particularmente adaptado 
para estudos epidemiológicos pelo que foi escolhida pelo Swedish Committee 
for the Prevention & Treatment of Depression para testar um programa de 
formação sobre depressão dirigido aos MF (Rutz et al 1989a, 1989b; Rutz et al 
1990; Rutz et al 1992a, 1992b; Rihmer et al 1995; Rutz et al 1995).  

O estudo naturalista durou 4 anos, de 1982 a 1986, e foram avaliados 
anualmente indicadores de outcome que presumivelmente transpareceriam a 
qualidade do tratamento da depressão pelos MF: o número de 
encaminhamentos dos MF para o serviço de psiquiatria, o número de 
emergências no serviço de psiquiatria, a quantidade de baixas médicas por 
depressão emitidas nos CSP, a prescrição psicofarmacológica dos MF para o 
tratamento da depressão, os internamentos psiquiátricos por depressão, a taxa 
de suicídio e o grau de contacto dos doentes com os CSP e o serviço de 
psiquiatria (Rutz et al 1989b). 
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O programa de formação, altamente estruturado e constando de 20h00 de 
seminários e discussões de casos, decorreu em duas partes, a primeira em dois 
dias de 1982 e a segunda em um dia de 1984. Todos os MF tiveram a 
oportunidade de participar durante o seu horário de trabalho mas 90% 
assistiram ao primeiro programa de formação e 60% assistiram a ambos; foi 
realizada a avaliação prévia dos conhecimentos dos MF e um ano após a 
ocorrência de cada período de formação sendo que esta avaliação pretendia 
igualmente aferir a prática clínica habitual em doentes com perturbações 
depressivas. 

Os dados de suicídio e de prescrição de drogas foram igualmente colhidos em 
toda a Suécia, e nos anos anteriores em Gotland, para funcionarem como 
controlos. 

Os MF avaliaram positivamente o programa e estrutura da formação. O 
conhecimento sobre depressão aumentou, o diagnóstico de depressão nas 
baixas era mais explícito e o encaminhamento de perturbações depressivas 
major para a psiquiatria decresceu consideravelmente ao longo dos 4 anos (de 
25% para 5%) sem alterações nas urgências psiquiátricas. O número de 
doentes com depressão que entraram de baixa médica diminuiu e houve um 
ligeiro e adequado aumento do número de dias de baixa, assistindo-se também 
a uma redução de 30% no número de dias de tratamento em internamento 
para doentes deprimidos tendo a duração média passado para metade do 
tempo (Rutz et al 1989b).  

A prescrição de antidepressivos tricíclicos e de lítio aumentou mais do que na 
globalidade do país e a de benzodiazepinas e de neurolépticos diminuíu 
também mais comparativamente ao resto do país (Rutz et al 1990).  

Finalmente, a tendência decrescente da taxa de suicídio acentuou-se durante o 
período do estudo, de 25 para 7 por 100 000 habitantes, distanciando-se com 
significância estatística da taxa de suicídio global da Suécia no ano de 1985 o 
que não aconteceu nos 15 anos anteriores; este facto ganha saliência pelo 
aumento de prescrição de antidepressivos tricíclicos no período: seria de temer 
o aumento de suicídios pela toxicidade destes fármacos o que faz supor um 
bom manejo dos mesmos pelos MF (Rutz et al 1989a). A diminuição absoluta e 
relativa da taxa de suicídio ocorreu única e exclusivamente por efeito da 
diminuição no sexo feminino sem alteração no sexo masculino (Rutz et al 
1995) e por diminuição apenas nos doentes deprimidos e não em doentes 
violentos e impulsivos (Rihmer et al 1995). 

Apesar dos bons resultados, os autores salientam que a sustentação do efeito 
positivo de qualquer programa de prevenção requer a sua repetição regular 
pelo menos de 2 em 2 anos. E de facto, num follow-up 3 anos após o fim do 
programa, em 1988, os internamentos psiquiátricos de doentes deprimidos 
aumentaram, a taxa de suicídio voltou para a linha de base e a prescrição de 
antidepressivos estabilizou confirmando-se deste modo que os benefícios 
anteriormente obtidos se relacionavam com o programa de formação (Rutz et 
al 1992b). 
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Uma análise custo-benefício do programa abrangendo os custos directos do 
programa de formação, das mudanças no padrão de prescrição farmacológica, 
do internamento psiquiátrico e os custos indirectos relacionados com as 
mudanças na morbilidade e mortalidade demonstrou uma poupança para a 
sociedade de 26 milhões de dólares, a preços de 1988 (Rutz et al 1992a). 

7.1.2. Depression Awareness Recognition & Treatment (Estados 
Unidos) 

O Depression Awareness Recognition & Treatment (DART), um projecto norte- 
-americano iniciado e coordenado a partir de 1988 pelo National Institute for 
Mental Health (NIMH), teve por objectivo ao longo de uma década a prevenção 
secundária das perturbações depressivas – detecção e tratamento precoces de 
modo a induzir remissões rápidas e evitar recorrências através de tratamentos 
de manutenção adequados – através de uma campanha de formação e 
educação dirigida a técnicos de cuidados primários, a especialistas em saúde 
mental e ao público em geral (Regier et al 1988).  

A campanha foi dirigida a 3 populações-alvo: formação e treino de técnicos de 
cuidados primários e de especialistas em saúde mental e informação para o 
público em geral.  

A formação profissional teve precedência sobre as acções dirigidas ao público 
em geral. O treino na detecção e tratamento da depressão dirigida aos técnicos 
de saúde foi feito por todo o país. Localmente, os módulos de formação tinham 
a duração total de 12 horas e ocorriam em 2 dias de sessões com um currículo 
bastante abrangente. A avaliação de 18 dessas acções de formação que 
decorreram ao longo de 3 anos no estado do Iowa e onde participaram 1.221 
técnicos de várias disciplinas foi realizada em 717 indivíduos. A efectividade do 
programa foi positiva, avaliada por meio do impacto nos conhecimentos sobre 
depressão dos técnicos (O'Hara et al 1996). 

A campanha de educação do público tinha como objectivos específicos a 
promoção do conhecimento sobre os sintomas depressivos, dar a conhecer a 
existência de tratamentos efectivos, mudar as atitudes sobre a depressão – de 
modo que esta passasse a ser vista como uma doença e não como uma 
‘fraqueza’ – e motivar mudanças de comportamento em relação a tratamentos 
e aos técnicos de saúde mental. 

Em conformidade com estes objectivos foi delineado o National Depression 
Screening Day (NDSD), um dia anual que tem lugar a nível nacional nos 
Estados Unidos e Canada desde 1991 com o apoio da American Psychiatric 
Association (APA), desenhado para chamar a atenção para a depressão e 
outras doenças mentais e educar o público sobre os sintomas e tratamentos 
efectivos, dar aos indivíduos a oportunidade de lhes serem despistadas as 
perturbações e encaminhar os indivíduos necessitados de tratamento para o 
sistema de saúde mental.  
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Em 1992, das 5.367 pessoas que participaram, o despiste foi positivo em 
76.6% (Magruder et al 1995). A efectividade deste método foi estudada para o 
dia correspondente de 1994 numa amostra aleatorizada de 1.169 pessoas: das 
805 pessoas a quem foi sugerido terem uma consulta, 56.5% seguiram essa 
indicação, e nestas foi feito um diagnóstico de depressão em 71.2%. Tudo 
somado, este tipo de despistes voluntários podem levar a que algumas pessoas 
deprimidas e não tratadas tenham por fim acesso a um qualquer tipo de 
tratamento (Greenfield et al 1997).  

7.1.3. Defeat Depression Campaign (Reino Unido) 

O programa Defeat Depression Campaign, iniciado em Janeiro de 1992 pelo 
Royal College of Psychiatrists em associação com o Royal College of General 
Practitioners, estendendo-se por um período de 5 anos abrangendo todo o 
território do Reino Unido, tinha três metas principais: a formação dos 
profissionais de saúde, particularmente dos clínicos gerais, em relação ao 
reconhecimento e tratamento da depressão; a sensibilização do público para a 
problemática da depressão e a disponibilidade de tratamentos eficazes, de 
modo a encorajar as pessoas a procurarem ajuda mais precocemente; e a 
redução do estigma associado à depressão (Paykel et al 1997).  

A campanha desenvolveu acções nos meios de comunicação social, muniu de 
material educativo os doentes e seus familiares (folhetos e cassetes sobre 
depressão) que poderia ser entregue nos gabinetes dos MF, e promoveu a 
publicação de dois livros de grande difusão sobre depressão (Pitt 1993; 
Graham et al 1995).  

A formação dos MF não envolveu acções de formação directa e assentou 
igualmente na distribuição de material educativo de apoio como a 
disponibilização de declarações de consenso e linhas de orientação sobre o 
diagnóstico e tratamento da depressão (Paykel & Priest 1992; Katona et al 
1995), um vídeo informativo e de treino associado a um folheto e um cartão 
rígido com a listagem dos sintomas de depressão e orientação quanto ao 
tratamento (Priest 1994).  

Também o impacto desta campanha foi avaliado junto do público em geral e 
nos MF. Numa avaliação intermédia realizada em 1994 através de questionário 
dirigido a 325 MF, onde menos de metade responderam, 75% consideraram 
que a campanha tinha tido um pequeno ou nenhum impacto na sua prática 
clínica e entre 20 a 30% modificaram o modo de avaliação de depressão com 
aumento da frequência do diagnóstico e mudança na prescrição de 
antidepressivos. Este censo expôs um impacto muito limitado no nível de 
conhecimentos e prática da maioria dos MF apesar de mais de dois terços 
terem tido contacto com as acções da campanha, tornando-se clara a 
insuficiência dos meios utilizados (Macaskill et al 1997).  

Uma das razões do insucesso foi o facto de 87% dos MF seniores, responsáveis 
pelo treino dos restantes, não terem alterado os conteúdos pedagógicos 
relativamente à depressão.  
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Outras razões foram expostas em comentários livres onde os MF se queixavam 
de sobrecarga de informação com ‘inundação’ de solicitações múltiplas a 
competirem pela sua atenção; por outro lado, cerca de 32% dos MF já se 
sentiam confiantes nas suas capacidades de tratamento da depressão pelo que 
não prestaram atenção à campanha, embora tal percepção de eficácia possa 
não corresponder à realidade para todos os que assim responderam (Macaskill 
et al 1997). 

Uma segunda avaliação, já no final do período de campanha, envolvendo uma 
amostra de 2.046 MF obtida por randomização de 1 em cada 14 MF constantes 
das listas de autoridades de saúde, permitiu confirmar que dois terços dos MF 
tinha tomado conhecimento da campanha e que 40% tinham efectiva ou 
possivelmente modificado a sua prática clínica no que dizia respeito à 
depressão. A campanha tinha tido mais impacto em MF mais jovens, em 
membros do Royal College of General Practitioners (RCGP), em MF que tinham 
feito um estágio de 6 meses em psiquiatria, nos MF que trabalhavam em 
clínicas com mais movimento e no sexo feminino. Mais de metade dos MF tinha 
assistido a uma sessão de formação sobre depressão nos três anos anteriores. 
O impacto moderadamente positivo da campanha teria sido potenciado se 
actividades formativas baseadas na prática clínica diária lhe tivessem sido 
associadas (Rix et al 1999). 

O impacto da campanha no público em geral também foi medido num censo 
em três vagas e três amostras randomizadas estratificadas de 2000 pessoas 
cada, em 1991 (linha de base), 1995 e 1997, de modo a captar a mudança ao 
longo do tempo no que tocava às percepções relativas à depressão (crenças, 
experiências e causas), às opiniões sobre os tratamentos e sobre os MF (Paykel 
et al 1998).  

As ideias de que a depressão é uma doença como qualquer outra, podendo 
afectar qualquer pessoa, estavam largamente difundidas no último censo (81- 
-97%) e dois terços das pessoas consultariam em primeiro lugar um MF se 
ficassem deprimidas mas as causas psicossociais e o aconselhamento eram 
mais valorizadas do que as causas biológicas e o tratamento com 
antidepressivos, encarados como adictivos por 75% dos inquiridos. Quanto à 
evolução destes aspectos durante o período da campanha, parece ter havido 
uma progressão favorável ao longo do tempo no que tocava às percepções do 
público relativas à depressão, às opiniões sobre os tratamentos e sobre os MF 
(Paykel et al 1998).  

7.1.4. Beyond Blue (Austrália) 

O programa beyondblue: the national depression initiative, em curso, foi 
lançado pelo governo australiano em 2000 para dar mais consistência e 
coordenação à abordagem das perturbações depressivas, no país em geral e no 
estado de Vitória em particular, incluindo a prevenção, o tratamento e a 
qualidade dos cuidados dispensados (Hickie 2002a). 
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Sendo uma campanha que se pretende integradora, enuncia uma visão, uma 
missão e algumas prioridades. A visão é inspiradora: ”Uma sociedade que 
compreende e responde ao impacto pessoal e social da depressão, trabalhando 
activamente para a sua prevenção e para a melhoria da qualidade de vida de 
todos os que por ela são afectados”. A missão consiste em aumentar a 
capacidade em prevenir e responder efectivamente à depressão através de um 
foco de liderança nacional e ao nível das comunidades. 

As prioridades desta campanha incluem a sensibilização e a compreensão da 
comunidade em relação ao estigma associado à depressão, aumentando a 
informação acerca dos sintomas, causas e tratamentos e dando conta de 
experiências daqueles cuja vida havia sido afectada pela depressão; a 
promoção de respostas comunitárias às necessidades das pessoas deprimidas e 
seus cuidadores (o suporte ao consumidor e cuidador); a promoção de 
programas de prevenção e intervenção precoces; a promoção de investigação 
relacionada com a depressão; e finalmente o treino e suporte aos MF e ligação 
aos CSP (Beyond Blue 2004). 

As avaliações mais recentes desta campanha, que se caracteriza pela 
coordenação e integração de múltiplos programas – o que a torna única –, 
apontam para que se tenha verificado um aumento na taxa de reconhecimento 
de depressão nos CSP de 48 para 59% (Beyond Blue Limited 2004) a que não 
será estranha a criação e disseminação de linhas de orientação (Ellis & Smith 
2002) e de uma política que propugna o despiste sistemático de depressão nos 
CSP (Hickie et al 2002b) para além da utilização dos media e dos habituais 
meios audiovisuais, newsletters, das sessões de formação em torno de 
currículos bem estruturados, site na internet, etc. 

7.1.5. Nuremberg Alliance Against Depression (Alemanha) 

Seguindo o modelo do estudo de Gotland, e integrado na rede de investigação 
Kompetenznetz Depression financiada pelo governo alemão (Anónimo 2000), o 
objectivo primordial do Nuremberg Alliance Against Depression (NAAD) foi a 
implementação e avaliação de medidas de prevenção do suicídio na cidade de 
Nuremberga. Dessas medidas faziam parte a promoção de um melhor 
reconhecimento e tratamento da depressão ao nível dos CSP (seguindo a 
metodologia do programa DepCare e envolvendo o uso do WHO-5, como 
adiante se descreve). 

O projecto combinava a sensibilização e treino dos MF e de outros agentes 
comunitários com campanhas nos meios de informação para atingir os seus 
objectivos. A avaliação teve como medida de outcome o numero de suicídios e 
de parassuicídios em relação a uma linha de base prévia e à cidade de 
Wurzburg, onde não se desenvolveu qualquer intervenção.  

O projecto teve sucesso entre 2000 e 2002, com redução da taxa combinada 
de suicídio /parassuicídio em relação à linha de base e à cidade-controlo. O 
sucesso do projecto conduziu ao alargamento a outras regiões da Alemanha e 
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inspirou um projecto financiado pela Comissão Europeia, o European Alliance 
Against Depression (EAAD) (Hegerl 2004). 

7.1.6. DepCare (WHO EURO) 

O gabinete da região europeia da WHO, em conjunto com investigadores 
europeus, promoveu o Mastering Depression in Primary Care: the DepCare 
project.  

O DepCare constitui o culminar de três conferências que decorreram em 
Estocolmo promovidas pela Swedish Medical Association. 

Na primeira conferência, em Agosto de 1993, foi abordada a garantia da 
qualidade de cuidados em saúde mental e foram propostos quatro indicadores 
para o tratamento agudo de depressão56 e cinco indicadores para a prevenção 
do suicídio57 (WHO & Regional Office for Europe 1994).  

Na segunda conferência, em Novembro de 1995, um instrumento 
multidimensional genérico, o WHO Well-Being Index-28 (WHO-28 ou WBI-28), 
foi recomendado como medida de outcome para avaliar o bem-estar e saúde 
mental positiva em doentes necessitados de cuidados agudos ou crónicos. Foi 
igualmente recomendada a realização de estudos em vários países europeus 
com este e outros instrumentos (WHO 1996b).  

Finalmente, em Fevereiro de 1998 teve lugar a última conferência com o 
objectivo de apresentar o Depcare, enquanto modelo e conjunto de linhas de 
orientação, para o desenvolvimento de estudos nos CSP, em vários países 
europeus, com recurso a instrumentos para identificação de casos de 
depressão e monitorização terapêutica (WHO & Regional Office for Europe 
1998).  

O DepCare foi apresentado como um projecto de desenvolvimento da qualidade 
dos cuidados (QCD)58 ao nível dos CSP, almejando a utilização por MF e CG de 
questionários como o WHO Well-Being Index-5 (WHO-5 ou WBI-5) para 
despiste sistemático dos doentes e aumentar o reconhecimento das 
perturbações depressivas (WHO & Regional Office for Europe 1998), agindo 
deste modo em acordo com a meta 12 do documento da WHO Health for All 
2000 que previa a redução da prevalência das perturbações mentais e suicídio 
(WHO & Regional Office for Europe 1993).  

                                                 
56 Incluindo: 1) a proporção de casos avaliados por gravidade ou precisão diagnóstica; 2) o uso de 

escala para avaliar redução de sintomas; 3) a proporção de novos doentes que interromperam o 

tratamento por reacções adversas a fármacos; e 4) a proporção de abandonos precoces ou 

descontinuação prematura do tratamento. 

57  São eles: 1) a existência de programa local dirigido a doentes suicidas; 2) a proporção de doentes 

suicidas avaliadas por psiquiatra na urgência; 3) a proporção de doentes observados ou contactados 

por telefone uma semana após a tentativa de suicídio; 4) a frequência de autópsias psiquiátricas em 

vítimas de suicídio; e 5) a existência de dados epidemiológicos a nível regional ou nacional. 

58 No original, em inglês, quality care development. 
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Foi sugerida uma avaliação-piloto que incluiria 100 centros, ou 10 MF, em cada 
um de dez países. O protocolo proposto para o reconhecimento da depressão 
major envolveria num primeiro estádio a avaliação do bem-estar positivo com 
o WHO-5, depois, num segundo estádio, a avaliação dos sintomas de 
depressão, ou bem-estar negativo, com o Major Depression Inventory (MDI); a 
monitorização do tratamento da depressão também poderia ser realizada com 
o recurso a qualquer um destes instrumentos (WHO & Regional Office for 
Europe 1998).  

Nesta conferência foi igualmente proposto um currículo de formação pós- 
-graduada para os MF com quatro níveis de exigência e habilitação. A 
estratégia de marketing do DepCare, de modo a torná-lo mais aceitável junto 
dos MF, abrangeria o foco no bem-estar e qualidade de vida e não na 
depressão (WHO & Regional Office for Europe 1998). 

Resumindo, deste projecto constava o desenvolvimento de metodologias de 
reconhecimento de depressão, compreendendo a detecção sistemática seguida 
de confirmação diagnóstica nos casos positivos, que pela sua simplicidade e 
potencialidade para integrar outro tipo de intervenções ao nível dos CSP, 
carecia de aprofundamento e exploração. 

Em Portugal, em 1998, as autoridades de saúde decidiram explorar a 
viabilidade de um tal programa. Primeiro, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
emitiu linhas de orientação para que os MF pudessem dispor de uma 
ferramenta para aumentar a qualidade dos cuidados prestados relativos à 
depressão, caso o desejassem fazer voluntariamente (Carraça et al 1999). De 
seguida, foi igualmente decidido apoiar o estudo da aplicabilidade destas linhas 
de orientação bem como dos instrumentos a elas associados. 

7.2. A expansão na utilização de serviços e tratamentos 

Todavia, seja na ausência ou na presença de campanhas direccionadas para a 
depressão, nos últimos anos tem-se observado um aumento na utilização de 
serviços de saúde mental e no consumo de antidepressivos. 

Assim, no Reino Unido, entre 1975 e 1998 a taxa de prescrição de 
antidepressivos pelos MF aumentou para quase o dobro com redução do 
diferencial entre homens e mulheres (Middleton et al 2001). 

Ainda na Grã-Bretanha, o uso de serviços por adultos foi avaliado em 1993 e 
2000, datas da realização de dois censos de morbilidade psiquiátrica (Jenkins 
et al 1997b; Ferriman 2001). A evolução das tendências de utilização dos 
serviços revelou que foi nesse período de sete anos que houve uma aceleração 
no aumento do consumo de antidepressivos para quase o triplo de pessoas 
com qualquer tipo de perturbação neurótica (6.56% versus 17.52%, p<0.01) 
com uma estabilização no consumo de BZD (com aumento significativo no sexo 
masculino) (Brugha et al 2004).  
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Mas houve também aumento significativo na medicação antidepressiva em 
pessoas sem diagnóstico (0.16% versus 2.02%). Note-se que nas pessoas com 
diagnóstico de depressão o aumento de prescrição de antidepressivos, 
nomeadamente SSRI, aumentou menos marcadamente pelo menos no sexo 
feminino: de 18% para 36% nas mulheres e de 12% para 34% nos homens. 
Não houve aumentos no uso de psicoterapias e de aconselhamento em doentes 
com qualquer tipo de perturbação neurótica, além de CBT no sexo masculino. 
Mas saliente-se um aumento do aconselhamento ou psicoterapia em pessoas 
sem diagnóstico, de 0.2% para 1.2%. Houve um aumento significativo na ida 
ao MF por motivos de saúde mental e redução por motivos de doença ‘física’ 
(Brugha et al 2004). De notar que foi entre 1992 e 1996 que decorreu a Defeat 
Depression Campaign no Reino Unido (Paykel et al 1997). 

Ao mesmo tempo que a prescrição de antidepressivos tem vindo a aumentar 
em vários países ocidentais, a taxa de suicídios tem vindo a sofrer uma 
marcada redução o que tem levado à sugestão da existência de eventuais elos 
causais (Barbui et al 1999; Isacsson 2000; Rihmer et al 2001; Hall et al 2003; 
Olfson et al 2003; Gunnell et al 2003; Oravecz et al 2003) tal como 
hipotetizado uma década antes por Rihmer (Rihmer 2001).  

No Reino Unido e País de Gales, nos últimos 50 anos, o declínio da taxa de 
suicídio nos idosos pode ser explicável pelo aumento da prescrição de 
antidepressivos ao passo que o mesmo fenómeno no sexo feminino pode ser 
explicável pela disponibilidade de antidepressivos menos letais (nas mulheres a 
ingestão de psicofármacos é um dos meios preferidos para o suicídio). Em 
contrapartida, a taxa de suicídio aumentou para o dobro nos jovens adultos do 
sexo masculino que foi o grupo etário onde o aumento da prescrição de 
antidepressivos foi menos importante (Gunnell et al 2003). 

Entre 1978 e 1996, um estudo naturalista em países escandinavos – Suécia, 
Dinamarca, Noruega e Finlândia – demonstrou que houve igualmente um 
aumento de 3.5 vezes na prescrição e consumo de antidepressivos que poderá 
efectivamente ter sido um factor contributivo para a redução na taxa de 
suicídio (Isacsson 2000). 

Nos USA, entre 1987 e 1997 houve um aumento significativo na proporção da 
população tratada em ambulatório para depressão (Olfson et al 2002), e em 
particular, houve um aumento da prescrição de antidepressivos em 
adolescentes entre 1990 e 2000 com correspondente redução da taxa de 
suicídio (Olfson et al 2003). Entre 1985 e 1999 a taxa de suicídio foi reduzida 
para 13.5% e a prescrição de SSRI’s aumentou quatro vezes (Grunebaum et al 
2004). 

Embora entre 1991 e 2000 não tenha havido uma queda marcada das taxas de 
suicídio na Austrália, havendo até um aumento ligeiro nos homens jovens 
adultos, quanto maior a exposição a antidepressivos mais ampla a redução na 
taxa de suicídio (Hall et al 2003). 
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Também na Hungria (Rihmer et al 2001), e menos significativamente na 
Eslovénia (Oravecz et al 2003), se verificou uma correlação inversa entre a 
taxa de suicídio e a prescrição de antidepressivos. 

De 1975 a 2000, na Islândia, as vendas de antidepressivos aumentaram nove 
vezes, em particular depois de 1989, traduzindo-se numa suposta prevalência 
tratada de 8.7%. Todavia, durante esse período não houve na suicidalidade 
uma tendência decrescente definida bem como não houve redução nas 
incapacidades geradas pelas perturbações de ansiedade e depressão a par de 
um aumento na utilização dos serviços de ambulatório e de internamento. Por 
a população ser pequena,os resultados são equívocos (Helgason et al 2004). 

Em Itália, foram avaliadas as vendas de antidepressivos entre 1988 e 1996 e 
as taxas nacionais de suicídio entre 1988 e 1994. Os resultados foram 
negativos, pois houve um aumento de 53% nas vendas de antidepressivos e 
30% desse aumento sendo atribuível a SSRI mas sem um impacto valorizável 
na redução das taxas de suicídio (Barbui et al 1999). 

Ao mesmo tempo que várias campanhas foram lançadas nos países 
desenvolvidos para combater a depressão e para prevenir o suicídio (Taylor et 
al 1997) e vários novos antidepressivos foram lançados no mercado, a 
prescrição destes aumentou substancialmente com resultados mistos quanto 
ao impacto na saúde pública e aos custos da depressão (Moncrieff 2002), 
embora a maioria dos estudos e dados disponíveis pareçam suportar a tese de 
redução nas taxas de suicídio. 

A prevalência de tratamento antidepressivo parece ser ainda muito baixa 
debalde o aumento de consumo de antidepressivos em vários países. Na 
Finlândia, entre 1989 e 1998, o consumo de SSRI aumentou quatro vezes e a 
prevalência anual de depressão major numa amostra de 5993 finlandeses dos 
15-75 anos, representativa da população geral, e apurada por entrevista CIDI 
e critérios DSM-III-R num censo de 1996, foi de 9.3% (n=557). Entre estes 
doentes deprimidos, apenas 13% (n=70) tomavam antidepressivos no 
momento do censo, o que corresponde a uma prevalência de depressão tratada 
de apenas 1.17% (Laukkala et al 2001) mas uma prevalência de 2.6% 
(n=156) de consumo corrente total de antidepressivos (Laukkala et al 2003). É 
possível que esta diferença tenha ver com a prescrição de antidepressivos para 
outras indicações psiquiátricas ou na fase de manutenção em indivíduos com 
diagnóstico de depressão recorrente prévio sem critérios de diagnóstico no ano 
precedente (Patten & Beck 2003). 

Apenas metade dos antidepressivos prescritos, e vendidos, são consumidos 
(Demyttenaere et al 2001a; Helgason et al 2004) e por outro lado, os motivos 
de prescrição pelos MF não serão óbvios (Ornstein et al 2000), pois cerca de 
50% das perturbações depressivas não são reconhecidas e muitos dos 
antidepressivos prescritos sê-lo-ão para o tratamento de perturbações de 
ansiedade, somatização (O'Malley et al 1999) e síndromas de dor crónica 
(O'Malley et al 2000; Tomkins et al 2001). 
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C a p í t u l o  8  

8. A DEPRESSÃO EM PORTUGAL 

Em Portugal, num censo telefónico realizado em 2004, subsequentemente 
divulgado pela comunicação social, à pergunta “Na sua opinião, estar deprimido 
é um estado de espírito ou uma doença?”, 53% dos 750 inquiridos declararam- 
-se favoráveis à ideia de depressão enquanto “estado de espírito” e apenas 
39% opinaram tratar-se de uma condição de doença (Rodrigues 2004).  

E sobre a literacia e esclarecimento da população portuguesa em relação à 
matéria em apreço não há muito mais a dizer. A não ser talvez que a 
publicação do primeiro livro visando a psicoeducação sobre depressão escrito 
por um autor português, o psiquiatra Pedro Afonso (2004), “Será Depressão ou 
Simplesmente Tristeza...?”, foi precedida em três anos pela aparição 
surpreendente e difícil de caracterizar sem acrimónia de “A Depressão Não É 
Uma Doença: saiba por que a depressão não é uma doença nem existem 
antidepressivos” do psicólogo clínico Carlos Lopes Pires (2002)59. 

O tratamento de uma doença tendencialmente crónica como é a depressão 
carece de continuidade e integração ao nível dos cuidados. Subsiste todavia a 
necessidade de caracterizar o panorama português através da colecção da 
informação disponível sobre o peso imposto pelas perturbações depressivas na 
sociedade, nos indivíduos e nos serviços de saúde e a forma como decorre o 
processo de prestação de cuidados da depressão, muito em particular todas as 
questões relacionadas com o contexto dos CSP, como sejam o acesso dos 
doentes deprimidos aos CSP, o tratamento neste contexto, ou a colaboração 
com os serviços de psiquiatria.  

Finalmente, identificamos as maiores lacunas e necessidades de informação de 
modo a estabelecer prioridades na investigação científica nacional nesta área. 

                                                 
59  Não se tratando de um ataque ad hominem a Carlos Lopes Pires, e o mesmo não se podendo 

proferir relativamente à postura que exprime em relação a psiquiatras e médicos em geral, 

desejamos apenas emitir a nossa opinião de que, tal como em outras ocasiões, a mediatização do 

seu livro resultou em prejuízo, felizmente transitório, para a saúde pública. E apenas assim foi 

porque veiculava crenças dissimuladas em conhecimento científico, sem que o autor, 

aparentemente, disso se tenha apercebido. As dificuldades na apreensão em relação aos 

fundamentos de alguma da metodologia científica, cuja correcta interpretação é por vezes 

complexa, bem como a fixação na literalidade e superficialidade dos conceitos e estado da arte em 

psicofarmacologia, RCT, neurociências e filosofia da intervenção psiquiátrica e em saúde mental, 

serão aceitáveis e compreensíveis, uma vez que o autor não apresenta acreditação técnico- 

-profissional nestas áreas (formação pré ou pós-graduada em farmácia, biologia ou medicina). O 

impacto negativo nas pessoas doentes, traduzindo-se em aderência deficitária à medicação, em 

recidivas e subsequente recorrência de fases depressivas, e também na corrosão da aliança 

terapêutica, não é aceitável pelo que a mediatização verificada se pautou por ausência de sentido 

ético responsável. 
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8.1. A informação epidemiológica e o peso da depressão 

Não existem dados disponíveis completamente fidedignos que permitam 
estabelecer com exactidão a prevalência pontual, periódica ou vital dos vários 
tipos de perturbação depressiva, ou de outros problemas e doenças mentais, 
em Portugal.  

8.1.1. Prevalência na população geral 

Portugal é o terceiro país dos Quinze, logo a seguir à Grã-Bretanha e à Itália, 
com mais casos de morbilidade psiquiátrica geral (European Opinion 
Research Group EEIG 2003b) mas encontra-se em primeiro lugar quanto à 
morbilidade psiquiátrica entre o sexo feminino, nos indivíduos com 45 ou mais 
anos, entre casados, divorciados e viúvos, e no grupo dos reformados. Este 
censo não discriminou diagnósticos psiquiátricos ainda que se saiba que a 
morbilidade psiquiátrica geral total reflecte em grande medida a taxa de 
perturbações mentais comuns entre as quais avulta a depressão.  

Pelo menos três estudos permitem estabelecer a prevalência de sintomas 
depressivos na comunidade, em Portugal, tendo sido realizados recorrendo a 
uma escala de auto-avaliação, o Beck Depression Inventory (BDI) (Beck & 
Steer 1987).  

Dois estudos foram realizados na zona Centro revelando que 16.9% a 18.4% 
da população apresentava sintomas depressivos significativos (Serra et al 
1987; Serra & Firmino 1989). Um outro estudo, incidindo na região do Algarve 
revelou uma prevalência de sintomatologia depressiva de 17.8% na população 
geral (Seabra & Cruz 1991).  

Estes valores, sendo bastante similares, poderão pecar por excesso por 
estarem fundados única e exclusivamente na auto-avaliação e incidirem em 
sintomas depressivos, muito mais frequentes do que os diagnósticos de 
depressão. Uma metodologia minimamente fiável deveria incluir num segundo 
estádio a entrevista de um número significativo de respondentes através de um 
instrumento estruturado, do tipo do CIDI (WHO 1997), para efeitos de 
confirmação diagnóstica. 

Na comunidade, entre o segundo e o quinto mês após o parto, a prevalência 
estimada por questionário de auto-avaliação específico – o Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS) – foi de 13.1% em 352 mães na região do Porto 
(Augusto 1993; Augusto et al 1996). 

É obrigatório referir um estudo na população geral efectuado em cinco países 
europeus – Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal – com o 
objectivo de avaliar as relações entre sintomatologia dolorosa e morbilidade 
depressiva, que estabeleceu a prevalência pontual de depressão major no 
conjunto dos cinco países entre 2.4% e 4%, definida segundo a DSM-IV e 
diagnosticada através de entrevistas telefónicas, completamente estruturadas e 
executadas por inquiridores leigos (Ohayon & Schatzberg 2002; 2003). 
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De facto, os valores exactos de depressão major não se encontram 
discriminados para Portugal nos artigos publicados por Ohayon e Schatzberg 
em 2002 e 2003. No entanto, houve uma excepção relativa ao subtipo mais 
grave cuja prevalência foi revelada: a prevalência pontual de depressão 
major com sintomas psicóticos em 1898 residentes foi de 0.5% (Ohayon & 
Schatzberg 2002). 

Mas nestes estudos, a entrevista estruturada desenhada por Ohayon e 
Schatzberg – o sistema Sleep Evaluation (Sleep-EVAL) – não foi utilizada em 
nenhum dos grandes estudos internacionais e não se encontra validada para o 
efeito. 

8.1.2. Prevalência nos cuidados de saúde primários 

Ainda em Portugal, ao nível dos CSP e no âmbito do projecto dos Médicos-
Sentinela, foram estabelecidas estimativas de incidência anual de síndroma 
depressiva no triénio 1995-7 oscilando entre 499.2 a 529.2 por 100.000 
habitantes (DGS 1996b; 1997; 1998), ou seja, 0.49% a 0.53%.  

Estes valores são provavelmente bastante mais baixos do que a realidade uma 
vez que um novo caso por cada 200 indivíduos por ano corresponde à 
incidência mínima em estudos populacionais; a causa desta subavaliação 
estará relacionada com o método de definição de caso, a aferição do 
diagnóstico clínico pelos médicos de família que, como está bem estabelecido, 
tendem a não reconhecer metade ou mais dos casos de depressão como vimos 
atrás no Capítulo 4.  

De qualquer modo, ainda que os valores estivessem correctos, as taxas de 
incidência não capturariam a verdadeira extensão do problema ao nível dos 
cuidados de saúde primários, sendo necessário recorrer a taxas de prevalência. 

Assim, os valores de prevalência pontual conspícua de depressão, 
apurados no inquérito de um dia sobre perturbações mentais diagnosticadas 
pelos MF na Sub-Região de Saúde de Lisboa, onde após as perturbações de 
ansiedade, que ocupavam o primeiro lugar, o conjunto das perturbações 
depressivas era o segundo mais diagnosticado com uma prevalência estimada 
de 7.9% para os quadros ‘puros’ ou isolados e de 13.3% quando se 
consideravam os quadros mistos (Carraça et al 1998; 1999). 

Um estudo de prevalência anual conspícua de depressão, segundo o 
critério estrito de definição de caso pelo registo de ‘depressão’ ou prescrição de 
antidepressivos no processo clínico de 484 utentes, com mais de 20 anos, 
assistidos ao longo do ano de 1993, foi realizado em Coimbra no CS Fernão de 
Magalhães. A prevalência conspícua de depressão foi de 7.6% e a prevalência 
conspícua de outras perturbações psíquicas foi de 17.6% resultando um total 
de 25.2% de prevalência para todo o tipo de problemas conspícuos (Oliveira 
1994). 
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Num estudo de Caldas de Almeida e colegas (1993), cujos resultados adiante 
desenvolveremos, a prevalência pontual conspícua de depressão para os 
MF foi de 27.6% (n=40) (com ansiedade associada em 12 doentes – 8.3%). 

Mas devemos insistir que os valores de prevalência, nos três estudos referidos, 
são referentes à prevalência conspícua, reconhecida pelos MF. Os valores 
deverão estar falseados pela ausência de critério-padrão uniforme de 
diagnóstico, variabilidade na exactidão diagnóstica dos vários clínicos e 
previsível baixa sensibilidade para depressão e maior sensibilidade para 
ansiedade. O diagnóstico clínico de depressão e de ansiedade pelo MF não é 
um método aceitável para estabelecer prevalências. 

Existem alguns outros estudos para avaliação de sintomatologia psiquiátrica 
geral nos CSP em Portugal onde foram utilizadas escalas de auto-avaliação mas 
sem que o diagnóstico de depressão ou a sintomatologia depressiva tenham 
sido estimados objectivamente (Pio Abreu & Teixeira 1984; Simões et al 1996; 
Simões 1997).  

Pio de Abreu e Teixeira (1984) estabeleceram uma prevalência de 
morbilidade psiquiátrica geral de 46% utilizando como critério a Escala de 
Rastreio-80 (ER-80) desenvolvida e validada por Pio de Abreu e Vaz Pato 
(1981) alguns anos antes, a qual Sennfelt (1992) reputa ser bastante utilizada 
como instrumento de detecção genérico de morbilidade psiquiátrica nos CSP 
em Portugal.  

Simões e colegas (1996) apuraram no Centro de Saúde de Góis uma 
prevalência conspícua de doenças mentais de 18.7% e uma prevalência 
estimada de casos psiquiátricos de 40.7% em 300 doentes segundo a ER-80 
(Pio Abreu & Vaz Pato 1981).  

Subsequentemente, Simões (1997) realizou um outro estudo incidindo sobre os 
seus ficheiros de doentes do CS de Góis, para apurar uma prevalência 
estimada de perturbação mental pela ER-80 de 39.8% em 101 doentes 
com mais de 16 anos e sem diagnóstico psiquiátrico prévio pelo MF.  

No estudo de morbilidade psiquiátrica geral nos CSP de Caldas de Almeida e 
colegas (1993), acima referido, onde participaram cinco MF, com extensa 
formação em psiquiatria, de CS de Lisboa e 145 doentes, a prevalência 
pontual de problemas mentais conspícuos na opinião dos MF era de 
46.2% (n=67) enquanto o GHQ-30 evidenciava uma prevalência de 
perturbações mentais de 58.6% (n=87). Ainda segundo os MF, 22.1% dos 
doentes apresentava doença psiquiátrica – 6.9% sem sintomas somáticos e 
15.2% com sintomas somáticos – e 24.1% apresentava doença somática com 
impacto psicológico significativo. Os MF emitiram apenas sete diagnósticos de 
perturbações não neuróticas, ou mentais graves, (6%), incluindo psicose, 
demência e dependência de substâncias, e se considerarmos que 
provavelmente cada um dos diagnósticos corresponde a um doente a 
prevalência de perturbações mentais graves será de 5% segundo os MF 
(Caldas de Almeida et al 1993). 
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A prevalência de depressão nos CSP em Portugal, numa população de 927 
doentes consecutivos, foi estimada em 31.6%, correspondendo 12% a casos 
de depressão clínica e 19.6% a depressão subclínica (Resina et al 1989). Neste 
estudo, houve uma identificação prévia de ansiedade e depressão realizada 
através de uma entrevista semi-estruturada da autoria dos próprios 
investigadores com subsequente aplicação dos Bedford College Criteria 
(Grayson et al 1987; Ormel et al 1991). Estes critérios permitem distinguir 
entre casos de depressão clínica, de depressão subclínica, de ansiedade, de 
ansiedade subclínica e casos mistos mal definidos.  

Mas o uso de uma entrevista não descrita e não validada para diagnosticar 
depressão não é uma metodologia sólida e aceite internacionalmente em 
estudos epidemiológicos de patologia mental nos CSP. De facto, o desenho 
adequado constaria do despiste inicial de possíveis casos de depressão através 
de um instrumento padronizado de auto ou hetero-avaliação seguindo-se uma 
entrevista estruturada ou semi-estruturada, igualmente padronizada, de uma 
proporção assinalável de doentes.  

A classificação psiquiátrica utilizada também não é a mais indicada e actual – a 
terminologia diagnóstica psiquiátrica moderna segue as determinações das 
nosologias DSM (APA & Task Force on DSM-IV 2000) e ICD (WHO 1992; 1993; 
1996a) – e é legítimo supor que a prevalência de depressão se encontra 
sobrestimada pelo uso dos critérios de Bedford College, em comparação com os 
critérios PSE, como demonstrado previamente numa amostra comunitária em 
Inglaterra (Dean et al 1983).  

Está em curso um estudo multicêntrico, o PREDICT, abrangendo Portugal, a 
Estónia, a Holanda, a Espanha, a Eslovénia e o Reino Unido, com o objectivo de 
calcular um indicador multifactorial predictivo de episódios depressivos nos 
cuidados primários. Ainda sem resultados apurados, este estudo longitudinal 
envolve 6000 doentes, sendo o critério diagnóstico obtido com o CIDI, o que 
permitirá igualmente a obtenção de valores de prevalência (King 2001). 

O estudo de prevalência pontual de depressão nos CSP de maior qualidade 
alguma vez realizado em Portugal, foi o de Gonçalves e Fagulha (2004) 
publicado em 2004 na Revista Portuguesa de Saúde Pública. Os autores 
usaram uma amostra aleatória, da lista de cinco MF voluntários, de 260 
doentes entre os 35 e os 65 anos utentes do CS de Cascais, salientando que 
esta faixa etária corresponderia a 40% da população utente. Os doentes 
responderam ao questionário CES-D e de seguida verificou-se a participação de 
179 doentes (taxa de resposta de 68.9%) em entrevista marcada para pouco 
tempo depois e levada a cabo por um de cinco psicólogos treinados para o uso 
do instrumento gold standard SCID modificado. Foi apurada, na população 
assistida entre os 35 e os 65 anos, uma prevalência de qualquer tipo de 
depressão DSM-IV de 33% (61/179), 13% de depressão major, 16% de 
distimia e 4% de depressão minor. Havia história prévia de 25% e 44% de 
depressões major respectivamente entre os doentes com distimia e depressão 
minor e alguns doentes com depressão major também apresentavam distimia 
(Gonçalves & Fagulha 2004). 



 

 206

8.1.3. Prevalência em serviços de hospitais gerais 

Em dois períodos, separados por seis meses, Heitor dos Santos e colegas 
(1991) avaliaram o estado mental dos doentes internados num serviço de 
hematologia sofrendo de leucemia, doença de Hodgkin e linfoma não Hodgkin 
com uma entrevista semi-estruturada por eles desenhada. Primeiro avaliaram a 
quase totalidade de 44 doentes internados e depois avaliaram apenas os 
doentes referenciados pelos clínicos do serviço. Encontraram em ambos os 
casos uma prevalência pontual de perturbação de ajustamento ansiosa 
ou depressiva em quase 30% dos doentes segundo critérios DSM-III-R (dos 
Santos et al 1991). 

Existe igualmente um estudo de prevalência de sintomatologia mental 
geral realizado por Caldas de Almeida e colegas (1992) com o GHQ-30, em 
enfermarias do hospital geral – Medicina, Cirurgia e Obstetrícia – que realça a 
frequência elevada, em torno dos 27.4%, das perturbações depressivas e de 
ansiedade em 73 doentes internados. 

Outros estudos foram realizados para apurar a frequência de depressão pós- 
-natal, designação de qualquer perturbação depressiva ocorrida em mães 
durante o primeiro ano após o parto. Assim, a prevalência pontual de 
perturbação depressiva ICD-9 – definida pelo critério diagnóstico Schedule for 
Standardized Assessment of Depressive Disorders (WHO-SADD) (Gastpar 
1983) – foi em 60 mães de 8.3% entre as 24 e as 48h00 e 16.7% entre as 6 e 
as 8 semanas após o parto (Gusmão 1996).  

Um estudo prospectivo em 65 doentes com lesão da espinal-medula e sequelas 
de paraplegia, recrutados numa unidade de reabilitação, recorrendo ao SCL-90 
(Derogatis 1992), revelou uma prevalência persistente de sintomatologia 
depressiva em 33% dos doentes (de Carvalho et al 1998). 

8.1.4. Prevalência nos serviços de psiquiatria e saúde mental 

Quanto ao movimento de admissões psiquiátricas no ano de 1998, no total de 
14 229 internamentos, a proporção anual ICD-9 de psicoses afectivas foi de 
14%, a das perturbações neuróticas foi de 10.6%, a das perturbações de 
personalidade foi de 2.8% e a das reacções de ajustamento foi de 4.4% (INE 
1998). 

Existem dados sobre a prevalência pontual de depressão em serviços de 
psiquiatria portugueses obtidos nos três censos psiquiátricos levados a cabo 
pela Direcção-Geral da Saúde em Portugal, em 1988, 1996 e 2001 (Meireles & 
Droux 1989; DGS 1996a; Bento et al 2003), onde a prevalência pontual no 
internamento psiquiátrico de depressão ICD-9, respectivamente foi de 
10.1%, 13.3% e 4.9%. É de realçar o facto dos dados dos censos de 1988 e 
1996 se referirem apenas aos hospitais psiquiátricos, ao passo que o censo de 
2001 inclui todas as instituições públicas, e também privadas e ordens 
religiosas, do Continente e Regiões Autónomas.  
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No último censo de 2001, o conjunto das depressões ICD-9 constituía o grupo 
patológico de prevalência pontual no ambulatório mais frequente (21.5%), 
seguindo-se as neuroses e as esquizofrenias (ambas com 12.4%) e as reacções 
de ajustamento (10.5%). No serviço de urgência, as patologias associadas ao 
álcool surgem em primeiro lugar (21.3%), seguindo-se as depressões (20.2%), 
as neuroses (12.2%) e as reacções de ajustamento (9.2%). Nos serviços de 
internamento, as depressões estão em sexto lugar (4.9%), depois das 
esquizofrenias (36.2%), oligofrenias (28.1%), alterações associadas ao álcool 
(7.0%), perturbações afectivas sem depressão (5.4%) e síndromas demenciais 
(5.3%) (Bento et al 2003). 

8.1.5. Suicídio e mortalidade 

No contexto europeu, Portugal parece ser um dos países com menor taxa de 
mortalidade prematura por suicídio (European Commission 2003) mas 
provavelmente não o será. 

Na CE de 15 países, Portugal era o país que apresentava a segunda menor taxa 
de suicídio no escalão etário até aos 65 anos (Carta et al 2004). Em Portugal, a 
taxa bruta nacional de suicídio entre 1991 e 1995 foi de 8,34 por 100 000 
habitantes (Ramalheira & Marques 2002; 2003) e em 2000 foi de 5,1 
correspondendo ao suicídio de 525 pessoas (418 homens e 107 mulheres) 
(WHO 2003b). Em 2002, a taxa total foi de 10,12 (947 homens e 265 
mulheres) e de 8,14 entre os 0 e os 64 anos (WHO 2004). 

Tem sido observável uma tendência decrescente de taxas padronizadas, 
aproximadamente 1% ao ano desde 1940 (Ramalheira & Marques 2000b; 
2003). Assim, de 1984 a 1999, a taxa no sexo feminino diminuiu para um terço 
(de 6,0 para 2,1) e no sexo masculino para metade (16,0 para 7,9) (Catarino & 
DEP/DSIA 2001).  

No período 1984 a 2000, entre os 15 países da CE, Portugal apresentou a 
maior diminuição na taxa de suicídio, para menos de metade (-56%), tanto 
para o sexo masculino (-52%) como feminino (-67%) (Stone et al 2002). 

Entre 1979 e 1996, em 21 de 30 países europeus, as taxas de suicídio em 
adolescentes (15-19 anos) do sexo masculino aumentaram claramente e de 
modo mais vincado que o aumento igualmente observado nas taxas de suicídio 
em homens com mais de 20 anos. Portugal foi um dos nove países onde se 
verificou uma redução global das taxas de suicídio, e em particular no escalão 
etário dos adolescentes. Todavia, quando se contabiliza a mortalidade de causa 
indeterminada, a taxa combinada de causas suicídio-indeterminada em 
adolescentes masculinos portugueses é a 4ª mais elevada na Europa 
(Mittendorfer & Wasserman 2004). De facto, em Portugal, entre os 15 países 
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da CE e para ambos os sexos e conjunto de todas as idades, verifica-se a maior 
taxa de morte por causa indeterminada de 1984 até 200060 (Carta et al 2004). 

Tem sido hipotetizado por vários autores que a diminuição nas taxas de suicídio 
portuguesas desde 1980 possa não ser completamente real e corresponder a 
um artefacto. De Castro e colegas (1989) atribuíram há mais de uma década, 
em 1989, a diminuição das taxas de suicídio a um erro de registo nos 
certificados de óbito verificável pelo aumento concomitante das mortes 
indeterminadas no mesmo período. E num estudo de Bento e colegas (1992), 
realizado na margem sul da região de Lisboa em 1992, sobre suicídio e 
mortalidade em doentes psiquiátricos e onde a metodologia foi a autópsia 
psicológica, concluiu-se que a ocultação do suicídio era elevada, tendo o 
trabalho de campo mostrado mais 50% de suicídios do que aqueles que foram 
registados oficialmente. 

Recentemente, o grupo European Review of Suicide & Violence Epidemiology 
(EUROSAVE) reforçou esta opinião de que a mais elevada taxa europeia de 
mortes por causa indeterminada no período 1984-1998 em Portugal poderá ter 
contribuído para a artificial redução dos suicídios ao longo dos anos (Stone, 
David H. et al 2002; Chishti et al 2003). E Mittendorfer e Wasserman (2004), 
comentam inclusive que a tendência para a redução das taxas de suicídio em 
Portugal tem sido erradamente interpretada pelas autoridades sanitárias pelo 
facto da taxa de mortes por causa indeterminada ser recorrentemente 
ignorada.  

A variação das taxas de suicídio entre os vários países pode ser explicável por 
diferentes normas culturais e sociais impactando igualmente a certificação do 
óbito, e sua causalidade, sendo certo que a atribuição de “morte 
indeterminada” ou por “outra causa violenta” são efectivamente alternativas 
utilizadas em casos de provável suicídio (Stone, David H. et al 2002; Chishti et 
al 2003). Ora, sabendo-se assim que a maioria da mortalidade por causa 
indeterminada corresponde a suicídio mascarado ou mal registado na certidão 
de óbito, a situação portuguesa relativamente à verdadeira taxa de mortalidade 
por suicídio cessa de parecer tão positiva no contexto europeu e mundial. Na 
sequência do que temos vindo a descrever, a partir do ano de 2001, as mortes 
por causa desconhecida ou indeterminada passaram a merecer uma maior 
atenção tendo em vista o despiste de eventuais suicídios através de um registo 
modificado do novo certificado de óbito.  

A tendência decrescente das taxas de suicídio é observável em todas as regiões 
portuguesas, em ambos os sexos e em todos os grupos etários até 2000. A 
subida generalizada em 40-50% das taxas de suicídio em 2001, relativamente 
ao ano anterior, resulta directamente da introdução desses novos 
procedimentos de colheita dos dados informativos da mortalidade por suicídio, 

                                                 
60 E em relação aos países com a segunda posição no volume de mortalidade por causa indeterminada,  

por sexo, no ano 2000, para o sexo feminino, Portugal tem uma taxa dupla da da Dinamarca (5,9 

versus 2,4 por 106 habitantes) e quádrupla para o sexo masculino relativamente à França (20,2 

versus 4,5 por 106 habitantes). 
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como atrás aludimos, por maior exigência de critério na atribuição do óbito a 
‘causa indeterminada’ (ver Tabela 21 a Tabela 25). Em 2002, o aumento anual 
foi quase de 60%, cifrando-se a taxa total em 10,12 por 100 000 habitantes 
(em 2000 havia sido de 5,1) (WHO 2004). 

Apesar do risco depressivo continuar a afectar primordialmente os idosos em 
dois terços dos países, como em Portugal, tem vindo a aumentar nos jovens, 
na faixa etária entre os 15 e os 34 anos, sendo já, nestas idades, uma das três 
primeiras causas de mortalidade em todos os países (WHO 1999). 

Assiste-se a maior mortalidade por suicídio, para ambos os sexos, no Alentejo 
(com uma taxa de 21,2 por 100 000 em Beja e 15,4 em Évora) e no Algarve 
(Ramalheira e Marques 2000a, 2003). A mortalidade mais baixa, para ambos 
os sexos, ocorre no Norte com taxas de mortalidade por suicídio de 1,4 em 
Viseu e 1,9 em Castelo Branco. Para os homens, as taxas de suicídio mais 
baixas por região observam-se no Norte e Centro, e por distrito, em Braga e 
Viseu. As taxas mais elevadas são observáveis nas Regiões do Alentejo e 
Algarve e nos distritos de Beja e Évora (ver Tabela 21). 

Tabela 21 – Taxas de mortalidade por suicídio no sexo masculino*  

ANO 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Norte 3,0 2,2 1,7 2,3 6,0 12,2 
Centro 6,6 5,2 5,3 5,4 6,3 14,2 
Lisboa e Vale do Tejo 14,2 11,5 10,6 10,8 13,2 18,5 
Alentejo 24,1 28,0 23,1 15,6 27,0 29,4 
Algarve 16,9 14,1 23,4 16,1 19,9 27,7 
Açores 12,3 14,6 10,2 7,1 10,6 21,1 
Madeira 4,4 4,3 5,9 6,9 7,8 19,7 
TOTAL Portugal 9,5 8,2 7,9 7,5 10,5 17,0 
*padronizada para a idade, nas Regiões de Saúde, Regiões Autónomas e Distritos do Continente entre 1997 e 2001 
 

Tabela 22 – Taxas de mortalidade por suicídio no sexo feminino* 

ANO 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Norte 0,7 0,5 0,5 0,4 1,8 3,6 
Centro 1,3 1,7 1,3 1,7 2,3 3,6 
Lisboa e Vale do Tejo 4,1 3,3 3,8 2,3 3,5 4,8 
Alentejo 6,3 4,8 5,5 4,1 4,8 7,8 
Algarve 6,1 4,7 2,3 1,6 3,3 2,9 
Açores 0,9 2,9 1,1 0,7 0,0 1,1 
Madeira 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 2,6 
TOTAL Portugal 2,5 2,2 2,1 1,6 2,7 4,2 
*padronizada para a idade, nas Regiões de Saúde, Regiões Autónomas e Distritos do Continente entre 1997 e 2001 
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Para as mulheres as taxas de suicídio mais baixas por região são observadas 
nos Açores, Madeira e Norte, e por distrito em Braga e Viseu. As taxas mais 
elevadas são observáveis nas Regiões do Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo e nos 
distritos de Beja e Leiria (ver Tabela 22).  

As taxas de mortalidade por suicídio parecem ter uma distribuição bimodal no 
sexo masculino com pico nos 35-44 anos e nos muito idosos, com 75 anos ou 
mais e unimodal no sexo feminino (ver Tabela 23 a Tabela 25). 

Tabela 23 – Taxa de mortalidade por suicídio por grupos etários, ambos os sexos* 

ANO 
GRUPOS ETÁRIOS 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
15-24 2,7 2,3 1,9 2,4 3,3 4,2 
25-34 5,2 3,6 3,4 3,2 6,5 9,1 
35-44 6,4 5,4 5,0 4,7 7,3 11,1 
45-54 5,1 4,8 4,9 4,1 6,4 14,5 
55-64 9,5 8,7 5,9 6,7 10,1 15,7 
65-74 13,4 13,0 13,5 10,7 13,2 21,6 
≥75 22,7 20,1 23,5 19,7 24,5 33,6 

*padronizada para a idade, nas Regiões de Saúde, Regiões Autónomas e Distritos do Continente entre 1997 e 2002 

Tabela 24 – Taxa de mortalidade por suicídio por grupos etários, sexo masculino* 

ANO 
GRUPOS ETÁRIOS 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
15-24 4,3 3,7 2,8 3,7 5,5 6,9 
25-34 8,7 5,8 5,1 5,2 11,3 14,7 
35-44 10,1 9,1 8,2 8,5 11,8 18,9 
45-54 7,3 7,2 8,6 6,3 9,1 21,9 
55-64 15,2 14,5 9,7 11,0 15,9 25,3 
65-74 23,3 20,4 23,1 19,6 21,8 38,8 
≥75 48,9 38,7 43,3 39,3 48,6 67,8 

*padronizada para a idade, nas Regiões de Saúde, Regiões Autónomas e Distritos do Continente entre 1997 e 2002 

Tabela 25 – Taxa de mortalidade por suicídio por grupos etários, sexo feminino* 

ANO 
GRUPOS ETÁRIOS 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
15-24 1,2 0,8 1,1 1,0 1,1 1,4 
25-34 1,7 1,4 1,7 1,2 1,7 3,5 
35-44 3,0 2,0 2,0 1,1 2,9 3,6 
45-54 3,0 2,5 1,4 2,1 3,8 7,6 
55-64 4,6 3,7 2,5 3,0 5,1 7,2 
65-74 5,8 7,3 6,1 3,6 6,3 7,9 
≥75 7,2 9,2 11,9 7,3 9,3 12,3 

*padronizada para a idade, nas Regiões de Saúde, Regiões Autónomas e Distritos do Continente entre 1997 e 2002 
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Portugal apresenta uma das taxas de mortes relacionadas com droga das mais 
elevadas da Europa – 3,7 em 1995-2000 – juntamente com países como o 
Reino Unido, Luxemburgo, Noruega e Dinamarca, verificando-se no nosso país 
uma tendência para o aumento das mortes. Em relação à taxa de mortalidade 
geral por doença mental, em 1960 era de 6,0 e a terceira taxa mais alta da 
Europa dos 15 mas em 2000 tinha descido para uma das mais baixas no 
conjunto dos países europeus estacionando em apenas 3,1. Verifica-se uma 
tendência franca na generalidade dos países para o aumento marcado da taxa 
de mortalidade por doença mental entre 1960 e 2000 à excepção de Portugal e 
Grécia (Carta et al 2004).  

Será que no nosso país, também no que diz respeito à mortalidade por causa 
de doença mental haverá problemas e erros sistemáticos no registo dos 
certificados de óbito? Não temos razões para crer o contrário pelo exemplo do 
que se tem passado com a taxa de suicídio61.  

8.1.6. Impacto económico 

O impacto económico da depressão em Portugal foi avaliado num estudo que 
determinou o custo anual total, a preços de 1992, em 246 milhões de contos 
(50 milhões de euros, metade do orçamento da saúde à época) e onde 80% do 
custo correspondia a perda de produtividade (incapacidade temporária), 3% a 
mortalidade prematura por suicídio e 17% imputáveis a custos directos em 
cuidados de saúde incluindo custos com psicofármacos, consultas e 
internamento (Ramos et al 1996a; 1996b). Em Portugal, os custos indirectos 
são proporcionalmente superiores aos verificados em outros países ocidentais. 

A propósito de custos directos, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) em 1999 e 2000 foi, respectivamente, de 840 e 914 milhões dos contos, 
correspondendo o encargo com medicamentos a cerca de 23% desse 
orçamento. O encargo do SNS com medicamentos no PIB foi, em ambos os 
anos, de 0.93%. Os antidepressivos ocupam o primeiro lugar na venda de 
psicofármacos, com 13,5 milhões de contos em 1999 e 15,8 milhões de contos 
em 2000, representando um encargo para o SNS de, respectivamente, 6,4 e 
8,3 milhões de contos (INFARMED 1999; 2001). 

                                                 
61 A confirmar-se este ‘branqueamento’ do status mental da nação ao longo de décadas, é legítimo 

perguntar: que consequências importaram os deficientes julgamentos e acções de pessoas e 

instituições no que toca ao bem-estar das populações? De facto, não é possível ignorar os factos: 

epidemiologicamente em Portugal, para aferir o impacto e peso das várias patologias na saúde das 

populações, os mortos sempre contaram mais do que os vivos, ou seja a ‘fiável’ taxa de mortalidade 

tem sido sempre considerada um espelho consistente da saúde e um bom indicador para a 

distribuição de recursos, inclusive financeiros. Ora, a saúde mental é cronicamente subfinanciada 

desde há décadas. E talvez que Portugal seja um dos poucos países europeus, senão o único, sem 

um censo nacional de prevalência populacional de doenças mentais. Como se justifica esta ausência 

de investimento das autoridades sanitárias e da epidemiologia portuguesas? Estigma institucional, 

simples e reiterado desleixo, ou não, as consequências deverão ter sido catastróficas para as 

pessoas afectadas por doença mental e suas famílias. 
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Figura 8 – Consumo de psicofármacos no âmbito do SNS 
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O consumo de psicofármacos, no âmbito do SNS, cresceu de ano para ano, 
entre 1999 e 2002, quer em relação ao Preço de Venda ao Público (PVP), quer 
na comparticipação do SNS, quer ainda no número de embalagens vendidas  
(3 346 541 em 1999 e 3 445 546 em 2002) (ver Figura 8). 

O mesmo ocorreu particularmente em relação aos antidepressivos, desde pelo 
menos 1995 segundo o INFARMED (2002), excepto no número de embalagens 
vendidas em 2002, que baixou nesse ano. O INFARMED (2002) apresenta 
dados que permitem estabelecer que a Portaria 982/99 (Anónimo 1999) – pela 
qual os antipsicóticos e antidepressivos passaram a beneficiar de maior 
comparticipação quando prescritos por especialistas (definidos como 
psiquiatras e neurologistas62) – contribuiu significativamente para o aumento 
de custos com antidepressivos no período de 1995 a 2001 mas que tal não 
aconteceu com a Portaria 543/2001 (Anónimo 2001) que veio alargar a 
possibilidade de prescrição a todos os clínicos, consoante critérios de 
diagnóstico sindromático, gravidade e cronicidade63. 

Os antidepressivos e os ansiolíticos têm vindo a ser cada vez mais consumidos 
na Europa, com destaque para os antidepressivos, como o demonstra a 
despesa em euros por ano e por habitante de cerca de 5.48€ em 2002 em 
Portugal para os antidepressivos, mais 16.6% que no ano anterior (uma das 
tendências de aumento mais elevadas entre os vários países) e 2.84€ para os 
ansiolíticos e hipnóticos (1.8% de aumento) (Carta et al 2004).  

É importante esclarecer que a tendência para o aumento do consumo de 
antidepressivos deverá indicar, sobretudo, que há mais pessoas a serem 
tratadas por melhor acesso aos serviços de CSP e Psiquiatria e por maior 
aceitação dos tratamentos psicofarmacológicos – decorrendo de possível 
diminuição do estigma associado – não sendo possível descartar eventual 
aumento da prevalência das perturbações depressivas, desperdício no consumo 
e prescrição indevida. Por outro lado, houve avanços tecnológicos importantes 
na psicofarmacologia com um maior leque de opções terapêuticas, maior 
segurança e menores efeitos adversos o que poderá aumentar a segurança dos 
MF e estimular a prescrição.  

Além disso, os custos indirectos com a depressão, relacionados com a redução 
da produtividade devida às implicações socioprofissionais, são muito superiores 

                                                 
62 É-nos difícil perceber que a Portaria 982/99, a qual reconhecia a especial gravidade de uma série de 

perturbações mentais psicóticas e afectivas, porquanto previa uma comparticipação mais vantajosa 

para os fármacos com efeito terapêutico nessas patologias, com a salvaguarda de serem prescritos 

por especialistas neste contexto de perturbações – presumívelmente por motivos economicistas e 

de segurança – tenha estendido o conceito de especialista em perturbações mentais ao 

neurologista. 

63 O que estes dados parecem sugerir, sabendo-se que o número de embalagens vendidas diminuiu 

em 2002, é que a Portaria 543/2001 não teve qualquer impacte na prescrição dos médicos não 

psiquiatras e não neurologistas. Na realidade, não são certamente razões  de índole científica que 

justificam que o legislador tenha escolhido o diagnóstico para orientar a prescrição de médicos não 

especialistas quando é precisamente a este nível, o diagnóstico, que  os médicos não psiquiatras 

sentem mais dificuldades (que não são menos extensíveis aos médicos neurologistas). 
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aos custos directos, nomeadamente do tratamento. Tudo o que se gaste em 
prevenção, no tratamento, na reabilitação e na reinserção dos indivíduos 
afectados, será largamente compensado pela poupança nos custos indirectos, 
ainda que consideremos apenas os custos económicos.  

O consumo menor de antidepressivos no Alentejo e no Algarve estará 
provavelmente relacionado com a menor acessibilidade aos serviços e menor 
disponibilização de cuidados por escassez de recursos humanos, principalmente 
no Alentejo, em particular no distrito de Beja, onde se verificam as taxas de 
suicídio mais elevadas. 

Como temos vindo a constatar, a escassa informação disponível em Portugal 
sugere que a realidade do peso imposto pelas perturbações depressivas não é 
diferente do de outros países (ver Tabela 26 e Capítulo 2. O Peso das 
Perturbações Depressivas), continuando a haver espaço para a obtenção de 
ganhos de saúde. 

Tabela 26 – Informação epidemiológica fiável e disponível para as perturbações 
depressivas em Portugal 

 % 
Prevalência pontual para depressão major com sintomatologia 
psicótica, na população geral (Ohayon & Schatzberg 2002) 

0.5 

Prevalência conspícua de depressão nos CSP (Caldas de Almeida et al 1993; 
Oliveira 1994; Carraça et al 1998; 1999) 

7.6 (anual)  

13.3 - 27.6 (pontual) 

Prevalência pontual para depressão major DSM-IV nos CSP, idade 
35-65 anos (Gonçalves e Fagulha 2004) 

13.0 

Prevalência pontual e trimestral para depressão pós-natal (Augusto 1993; 
Augusto et al 1996; Gusmão 1996) 13-17 

Prevalência pontual para todas as perturbações depressivas em 
doentes internados em psiquiatria (Bento et al 2003) 

4.9 

Prevalência pontual para todas as perturbações depressivas em 
doentes seguidos em ambulatório de psiquiatria (Bento et al 2003) 

21.5 

Prevalência pontual para todas as perturbações depressivas em 
doentes que recorreram ao SU assistidos em psiquiatria (Bento et al 2003) 

20.2 

Taxa bruta de suicídio 2002 (WHO 2004) 
10,12 (total) 

8,14 (0-64 anos) * 

Tendência temporal das taxas de suicídio (Ramalheira & Marques 2003) ↓ 1% /ano 

Custos directos : indirectos da depressão em 1990 (Ramos et al 1996a; 1996b) 17: 83 

* por 100 000 habitantes.  
 

A recolha da informação possível sobre a realidade da gestão da depressão e 
das perturbações psiquiátricas em geral nos serviços de saúde, com relevo 
para os CSP, confirma tanto as impressões mais pessimistas como as relativas 
à existência de ampla margem de manobra em ganhos de saúde. 
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8.2. A gestão da depressão nos Serviços de Saúde 

Exporemos agora elementos, estudos e informação científica relevantes e 
disponíveis sobre a gestão da depressão64 no contexto dos serviços de saúde, e 
em particular dos CSP, em Portugal. Recordaremos alguns estudos e dados de 
prevalência apresentados anteriormente. Comecemos pela organização dos 
serviços. 

8.2.1. O contexto e a prestação de cuidados primários 

O sistema de saúde português assenta em larga medida no SNS criado em 
1979. 

A promoção da saúde e a prevenção da doença, o tratamento da doença e a 
reabilitação são os objectivos do SNS. Para os atingir, são exigíveis dois níveis 
complementares de prestação de cuidados, os primários e os especializados, 
cuja articulação e integração Sennfelt (1992) advoga como fundamentais de 
modo a garantir a continuidade de cuidados. 

Financiados e dispensados pelo Estado, a prestação estruturada de cuidados 
primários em Portugal teve início em 1971 com a primeira geração de centros 
de saúde – o contexto singular da prestação de CSP – pelo que aqueles contam 
mais de 30 anos de história, antecedendo assim o próprio SNS. Podem ser 
descritos dois períodos, um inicial de 16 anos de crescimento e expansão, e 
desde 1987, segundo Branco e Ramos (2001), uma segunda fase que se 
caracteriza por desinvestimento em recursos humanos e financeiros. 

Reportando-nos a 1998 (INE), existiam 388 CS em todo o território nacional 
(eram 338 dez anos antes), com vários locais de atendimento ao público, ou 
extensões, onde se realizaram 26 513 646 consultas (média de 2.7 consultas 
por habitante) a uma média de 25 720 habitantes por CS (ver Tabela 27).  

Tabela 27 – Recursos e cobertura nos CSP, 1998 

 CS Habitantes* Médicos Enfermagem 
Serviço 
Social 

Pessoal 
admin.º 

Norte  124 28 875 2 395 2 233 39 2 008 
Centro  86 20 069 § 1 370 1 299 30 1 268 
Lisboa VT  87 38 235 2 630 1 955 52 2 312 
Alentejo  47 10 858 389 508 3 528 
Algarve  16 21 784 § 262 294 8 282 
Regiões 
Autónomas  

28 19 039 § 212 729 13 540 

total Portugal 388 25 720 7 258 7 008 145 6 938 
*Média de habitantes por CS; § estimativa em função de gráfico de barras das “Estatísticas da Saúde 1998 (INE). 
 

                                                 
64 O conceito de disease management ou gestão integrada da doença já foi referido em Portugal no 

que diz respeito à diabetes, à asma e à dor (Sakellarides 2001) e às doenças crónicas em geral 

(Abreu Nogueira 2003) mas nunca o vimos referido especificamente em relação à depressão. 
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Nos serviços de atendimento permanente foram vistos em média, e por dia, 13 
851 doentes. Em 104 CS havia disponibilidade de serviços de internamento 
tendo-se realizado 26 152 internamentos em 2 067 camas (INE 1998).  

Em 1998, estavam registados 31 087 médicos na Ordem dos Médicos (13 561 
mulheres). Entre estes, 10 677 não eram especialistas (5 115 mulheres). 
Trabalhavam em 1998 nestes CS 7 258 médicos dos quais 6 161 eram MF ou 
CG (eram respectivamente 8 434 e cerca de 6 700 em 1988), ou seja 73 por 
100 000 habitantes, 7 008 enfermeiros (5 679 em 1988) ou 70 por 100 000 
habitantes e 145 assistentes sociais (125 em 1988) (INE 1998).  

Os médicos realizaram uma média de 16.6 consultas diárias (INE 1998) (ver 
Tabela 27 e Tabela 28).  

Tabela 28 – Recursos médicos em CSP e nos serviços de psiquiatria, 1998 

 Médicos CS Psiquiatria 
 MF CG outros adultos inf.ª e adol.ª 
Norte  1 497 623 275 277 35 
Centro  1 042 205 123 149 8 
Lisboa VT  1 498 517 615 395 52 
Alentejo  168 180 41 6 1 
Algarve  105 125 32 17 3 
Regiões Autónomas  93 108 11 15 1 

total Portugal 4 403 1 758 1 097 859 100 
 

Dos 6 161 MF /CG a trabalhar nos CS em 1998, 53% eram do sexo feminino e 
se considerarmos apenas os 4 403 habilitados com a especialidade de Medicina 
Familiar, 55% eram do sexo feminino (1 965 homens e 2 438 mulheres) (INE 
1998). 

Em relação às 22 385 247 consultas de clínica geral realizadas durante o ano 
de 1998 nos CS, 64.4% foram para doentes do sexo feminino. Foram 
realizadas 31 077 consultas de saúde mental, 63% das quais em mulheres 
(INE 1998) (ver Tabela 29).  

Tabela 29 – Produtividade dos MF/CG , em consultas, 1998 

 MF/CG N.º consultas* Consultas /MF / ano 
Norte  2 120 7 569 729 3 571 
Centro  1 247 4 495 302 3 605 
Lisboa VT  2 015 7 872 588 3 907 
Alentejo  348 1 355 101 3 894 
Algarve  230 668 718 2 907 
Regiões Autónomas  201 423 809 2 109 

total Portugal 6 161 22 385 247 3 633 
* consultas de medicina familiar / clínica geral 
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É suposto todos os cidadãos portugueses estarem registados num MF 
pertencendo ao CS da sua área de residência ou de trabalho. A lista de utentes 
dos MF rondará os 1500 a 2000 habitantes que a ele deveriam poder recorrer 
numa base de relação personalizada.  

O MF é habitualmente descrito simultaneamente como o profissional pivot dos 
CSP e o seu gatekeeper, pelos papéis de coordenação e referenciação para 
outros contextos de prestação de cuidados de saúde – hospitais, serviços de 
urgência, especialidades médicas e cirúrgicas – centralização dos dados clínicos 
dos doentes, liberdade no pedido de exames complementares directamente 
financiados pelo Estado e concessão de baixas e altas médicas. Como tal, a sua 
acção é coadjuvada e apoiada por outros técnicos no seu CS.  

Há cerca de 20 anos, com a passagem em 1984 dos serviços de psiquiatria e 
saúde mental para a tutela da Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários 
do Ministério da Saúde, a relevância do MF enquanto prestador de cuidados na 
área da saúde mental passou a ser uma realidade imposta pela força da 
jurisdição administrativa (Sennfelt 1992).  

De facto, a nova organização de serviços nada mais fez senão traduzir e aplicar 
as orientações da OMS e ecoar o conhecimento e estado da arte quanto ao 
papel natural dos CSP na abordagem dos frequentes e recorrentes problemas 
de saúde mental – escondidos ou conspícuos.  

Infelizmente, nem sempre a palavra compulsiva da lei, a justeza dos motivos, e 
os bem intencionados processos administrativistas, têm a tradução desejada no 
terreno. E existem motivos para crer, tal como em outras realidades no 
estrangeiro, que foi esse o caso em Portugal.  

Algumas das metas de então, aquando da integração da saúde mental com os 
CSP em 1984, consistiam na promoção de cuidados de saúde física e mental 
integrados e orientados para a comunidade e no desenvolvimento dos 
conhecimentos em saúde mental dos profissionais dos cuidados primários de 
molde a poderem assumir as suas novas responsabilidades (Sennfelt 1992). 

Não temos conhecimento de que tais metas65 tenham sido atingidas, seja por 
défice de planeamento e de subsequente avaliação, seja porque a evidência 
disponível – tomando a gestão da depressão pelos MF como um indicador 
indirecto, um proxy, da qualidade dos cuidados em saúde mental prestada 
pelos MF – contraria a tese de atingimento, ou proximidade do mesmo, 
daquelas metas66. 

                                                 
65 Metas aliás com as quais não podemos senão concordar. Quem quer que seja que detenha o papel 

de médico PCP ou MF e qualquer que seja a organização da prestação de cuidados, a grande 

maioria das necessidades em depressão e outras perturbações psiquiátricas continuará a ter os CSP 

como contexto fundamental. 

66 Neste trabalho, demonstramos precisamente isso, ou seja, que o manejo das perturbações 

depressivas pelos MF é subóptima. 
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8.2.2. Os recursos e os serviços de psiquiatria e saúde mental 

Os recursos disponíveis para a Saúde Mental de adultos, em Portugal 
Continental em 2000, revelavam desequilíbrios na distribuição regional, num 
quadro de escassez de recursos humanos generalizada (DGS 2001; INE 2002).  

Tabela 30 – Camas psiquiátricas para adultos por valência e região, 2000 

 
Agudos e 
crónicos 

Psiquiatria 
forense 

Totais 

Públicas SNS    
NORTE 510 – 510 
CENTRO 820 174 994 
LISBOA VT 1067 35 1102 
ALENTEJO 102 – 102 
ALGARVE 50 – 50 

Total 2549 209 2758 
Privadas    

OR SÃO JOÃO DE DEUS 1647 – 1647 
ORIHS CORAÇÃO JESUS 2785 – 2785 
CH CONDE DE FERREIRA 352 – 352 
CAS PISÃO 340 – 340 

Total 5124  5124 
    
Total Pública e Privada 7673 209 7882 
Fonte: Rede de Referenciação de Psiquiatria e Saúde Mental de 2001 (DGS) e Plano Nacional de Saúde (DGS 2004a). 

 

Quanto ao número de camas, em 2000 existiam 7882 camas psiquiátricas em 
Portugal, dois terços das quais pertencentes a instituições privadas (Ordens 
Religiosas e Misericórdias) (ver Tabela 30) determinando um rácio de camas 
para internamento agudo superior a uma cama por 10 000 habitantes, valor 
estabelecido como adequado para as necessidades do país (ver Tabela 31). 

Os cuidados de saúde mental integrados no SNS para adultos totalizavam 35 
estabelecimentos – 32 de psiquiatria (muitos com pedopsiquiatria) e três de 
alcoologia – com uma capacidade global de internamento de 2758 camas 
públicas, incluindo as camas forenses, sendo que menos de metade das camas  
eram de agudos e 60% estavam nos cinco hospitais psiquiátricos (ver Tabela 
30 e Tabela 31) (DGS 2004a). Não estão aqui contabilizados os Centros de 
Atendimento a Toxicodependentes (CAT) por não estarem ligados à rede de 
cuidados de saúde mental. Em 1998, existiam 68,69 camas para internamento 
psiquiátrico por 100 000 habitantes (WHO 2004). 

Na revisão de Carta e colegas (2004) a taxa de camas psiquiátricas em 
Portugal, mas relativa ao ano de 1998, era baixa comparativamente à maioria 
dos países europeus, de 0,7 por mil habitantes, sem tendência para redução no 
período 1995-2000 apresentando apenas a Itália um número inferior de camas. 
Também a taxa de doentes de evolução prolongada é das mais baixas, 17,5 
por 100 000 habitantes, com tendência para diminuir, sendo batida pelos 
valores do Reino Unido e Dinamarca. 
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Tabela 31 – Recursos em Psiquiatria e Saúde Mental de adultos no SNS em 2000 

RECURSOS RÁCIOS* PROPOSTOS* EXISTENTES** 
Camas psiquiátricas de agudos 1 /10000 1000 1263 
Chefes de Serviço 1 /75000 132 97 
Assist./Assist. grad. 1 /25000 395 348 
Psicólogos 1 /50000 197 87 
Enfermeiros 6 /50000 1184 1142 
Técnicos Serviço Social 1 /50000 197 101 
Terapeutas Ocupacionais 1 /50000 197 55 
* Rede de Referenciação Hospitalar (DGS 2001); ** considerando a população residente no Continente de 9 869 343 
habitantes (INE 2002). 
 

Em termos de recursos humanos no SNS, em 2001 verificava-se um défice de 
82 psiquiatras de adultos, de 110 psicólogos, de 42 enfermeiros, 86 técnicos de 
serviço social e 142 terapeutas ocupacionais (ver Tabela 31) (DGS 2001). 

A situação terá melhorado em 2003/4, quando havia 160 psicólogos (mais 73), 
124 técnicos de serviço social (mais 23), 65 terapeutas ocupacionais (mais 10) 
e 1227 enfermeiros (mais 85) mas agravou-se seriamente no grupo 
profissional mais diferenciado pois os psiquiatras passaram para 422 (menos 
23) (DGS 2004a). 

Em 1998/2000, Portugal tinha uma taxa de psiquiatras de 8,7 por 100 000 
habitantes, menor que a da Finlândia, Alemanha, Grécia, Holanda e Noruega, 
semelhante à da Áustria e Itália e inferior à da Espanha e Irlanda (mas era o 
país com a melhor cobertura populacional de pedopsiquiatras com uma taxa de 
5,1; a mais baixa era de 0,9 na Alemanha) (ver também Tabela 28). Em 
relação a outros profissionais de saúde mental, a taxa de 14,0 era a mais 
baixa, um pouco inferior à da Suécia, três vezes menor que a da Itália, 10 
vezes inferior à da França e Reino Unido, mais de 20 vezes inferior à da 
Finlândia ou Noruega (Carta et al 2004). 

A maioria de todos estes recursos estão sectorizados e em funcionamento 
segundo o modelo de equipa de saúde mental (ESM). Estas equipas dão 
resposta a todo o tipo de patologias independentemente da sua gravidade e 
incapacidades geradas.  

Idealmente tende a considerar-se que o trabalho de uma equipa deste tipo 
engloba duas missões principais: o apoio e seguimento continuado de doentes 
com doença mental grave e o apoio e colaboração com os cuidados de saúde 
primários, em particular com os médicos de família, para tratar de um modo 
adequado a patologia depressiva e ansiosa – onde a partilha de 
responsabilidades é essencial – seguindo modelos de trabalho afins à 
psiquiatria de ligação (Department of Health 2002). 

Por ausência de formalização e planeamento adequados, os recursos da Saúde 
Mental para o tratamento da depressão até ao momento não foram 
especificados, não foram definidos ou estão subaproveitados.  
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De facto, as duas missões acima aludidas são diferentes e as ESM deveriam 
estar organizadas nesse sentido, por exemplo, através de duas subequipas por 
sector ou pela criação de uma equipa específica para a ligação aos cuidados de 
saúde primários na totalidade dos sectores (Gusmão 2002).  

Esta última estratégia seria particularmente criadora de sinergias em serviços 
de psiquiatria e saúde mental servindo populações extensas e com uma 
vertente académica de formação pré e pós-graduada. 

8.2.3. As vias de acesso à psiquiatria e saúde mental 

As vias de acesso aos cuidados em psiquiatria e saúde mental foram estudadas 
em 1988 e 1989, num projecto apoiado pela WHO, em 1554 novos doentes de 
onze países de todo o mundo, entre os quais Portugal (Gater et al 1991).  

No nosso país, a área de estudo incidiu sobre Setúbal, à época descrita como 
uma zona mista urbana e rural, na qual a oferta de serviços psiquiátricos 
decorria através de ESM presente na comunidade. Em 1988 havia 40 
psiquiatras por milhão de habitantes em Portugal (Gater et al 1991). 

No centro da ESM de Setúbal foram recrutados 253 novos doentes que 
acederam aos serviços de saúde mental, amostra que se caracterizava pela 
razão de 1.4 mulheres por cada homem (58.5%), uma média de 41 anos de 
idade (20% com mais de 65 anos) e 32% de solteiros. 

O tempo mediano que decorria entre o início do problema e a visita ao primeiro 
cuidador (t0) era de cerca de 15 semanas, muito elevado – o 2º mais 
demorado – comparativamente aos outros centros o que demonstra bem a 
existência de necessidades não satisfeitas de prevenção secundária.  

O tempo mediano que discorria depois da referência do primeiro cuidador, 
geralmente o MF (72.3%), para os serviços de saúde mental (t1) era de quatro 
semanas, um bom tempo (para os doentes psicóticos, era apenas de uma 
semana) (ver Tabela 32). 

A maioria dos doentes estavam situados a menos de uma hora dos serviços de 
saúde mental mas o tempo de viagem até aos serviços não influenciava o 
tempo mediano que decorria desde a referência até à primeira consulta de 
saúde mental. 

Tabela 32 – Acesso aos primeiros cuidados no WHO Pathways Study Setúbal 

 1º Cuidador  Patologia 
 

MF Hospital Curandeiro  psicóticos 
não 

psicóticos 
Doentes (n=253) 183 37 4  31 203 
t1 (semanas) 4 2 8  1* 4 

t1=tempo mediano (em semanas) que decorre entre o primeiro cuidador e os cuidados de saúde mental; *p<0.01. 
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Na apresentação inicial, ao primeiro cuidador, os problemas mentais comuns 
eram os mais frequentes (61.3%), nomeadamente os problemas somáticos 
como as cefaleias (21%) e as perturbações do sono (20%), seguidos de 
depressão e ansiedade.  

Na chegada à saúde mental havia uma diminuição dos problemas somáticos no 
cômputo geral e não havia diferenças quanto à demora desde a referência 
(Gater et al 1991) (ver Tabela 33). 

Tabela 33 – Apresentação dos problemas mentais comuns que motivam a procura 
de ajuda no WHO Pathways Study Setúbal 

 Somáticos Depressão Ansiedade 
Doentes (n=155) 80 40 35 
1º cuidador (MF) 32% 16% 14% 
ESM 23% 22% 14% 
t1 4 4 4 

t1=tempo mediano (em semanas) que decorre entre o primeiro cuidador e os cuidados de saúde mental; *p<0.01. 

 

No primeiro cuidador, 32% dos doentes referenciados pelo MF não fazia 
qualquer tratamento, 17% recebiam tratamento para uma doença física, 39% 
faziam sedativos /ansiolíticos e 5% estavam medicados com antidepressivos, o 
valor mais baixo entre os países desenvolvidos. 

Claramente, este estudo demonstrou que o primeiro cuidador em saúde mental 
é na maioria das ocasiões o MF e que a prescrição de antidepressivos pelos MF 
parece escassa. 

8.2.4. A detecção e tratamento nos cuidados primários 

No único artigo de fundo conhecido sobre CSP e saúde mental em Portugal, 
Sennfelt (1992) descreve a revisão da literatura portuguesa sobre clínica 
geral/medicina familiar que realizou para o período de 1984 a 1987, onde os 
três principais problemas referidos pelos MF no que dizia respeito à área da 
saúde mental eram: 1) o número crescente de doentes com episódios 
recorrentes e necessidades em cuidados de saúde mental; 2) uma formação 
pré e pós-graduada insuficiente na área da saúde mental; 3) e um sistema de 
referenciação para os cuidados especializados psiquiátricos de deficiente 
acesso. 

Segundo Sennfelt (1992), citando cinco estudos realizados em vários CS em 
território português durante a segunda metade da década de 80 e 
apresentados na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) (Gonçalves 1985; 
Almeida 1987; Goulart 1987; Simões 1988; Robalo 1989), cerca de 41% dos 
doentes que recorrem aos CS apresentavam perturbações emocionais ou 
psiquiátricas e entre 24 a 31% dos casos não eram diagnosticados como tal, 
mas eram grandes utilizadores de cuidados de saúde (Simões 1988; Robalo 
1989). Num outro estudo, eram prescritos psicofármacos pelos MF a 12.7% 
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dos utentes dos CSP – 17.4% de antidepressivos e 71.9% de BZD (Goulart 
1987) com resultados semelhantes em outros dois estudos (Almeida 1987; 
Robalo 1989).  

A revisão de Sennfelt foi quase exaustiva. Antes, Canhota (1988) tinha 
apurado uma prevalência estimada de depressão pontual de cerca de 35% 
numa pequena amostra de 49 doentes idosos maiores de 65 anos, utentes 
consecutivos durante duas semanas, em 1988, de três MF no CS da Alameda 
em Lisboa, quando o critério era a escala Humeur, Anxieté, Rallentissement, 
Danger (HARD)67. Três quartos dos doentes eram do sexo feminino, 37% 
mantinham-se casados e 51% eram social e profissionalmente mais 
indiferenciados. Entre os 17 doentes deprimidos, 82% eram do sexo feminino, 
a probabilidade de depressão aumentava com a idade, diminuía estando 
casado e aumentava com a indiferenciação profissional. Praticamente todos os 
casos de depressão apresentavam uma gravidade sintomática ligeira à 
excepção de um caso de gravidade moderada. As doenças somáticas mais 
frequentes na totalidade dos doentes eram as ‘Doenças do Sistema Circulatório’ 
e as ‘Doenças do Tecido Conjuntivo e Músculo-Esquelético’. Quanto à 
capacidade de reconhecimento da depressão pelos clínicos68, em 17 casos, sete 
foram reconhecidos (41%) mas apenas dois faziam antidepressivos (12%) 
(Canhota 1988). 

Depois do artigo de revisão de Sennfelt, de 1992, foram realizados alguns 
estudos relevantes em Portugal sobre morbilidade psiquiátrica e CSP. 

No Centro de Saúde de Góis, Simões e colegas (1996) apuraram que em 1670 
consultas de Medicina Familiar realizadas durante o mês de Novembro de 1992, 
65.6% eram para mulheres, e os problemas mentais eram o 4ª motivo de ida à 
consulta com 8% do total dos motivos após a ‘Vigilância e/ou Procedimentos 
Administrativos’ (48.5%), as ‘Doenças do Sistema Músculo-Esquelético’ 
(13.2%) e as ‘Doenças do Aparelho Circulatório’ (12.6%). Entre a amostra de 
300 doentes, os problemas mentais eram o 2º diagnóstico conspícuo mais 
frequente, correspondendo a 18.7% dos doentes, depois das ‘Doenças do 
Sistema Músculo-Esquelético’ (25.2%) e não contando com os doentes 
referenciados como presentes para ‘Vigilância e/ou Procedimentos 
Administrativos’ (19.6%) (Simões et al 1996).  

O estudo do Centro de Saúde de Góis ofereceu outros dados importantes como 
a proporção de doentes medicados com psicofármacos, de 39% no total, onde 
14.7% faziam antidepressivos isoladamente ou em associação a BZD e 24% 
estavam medicados apenas com BZD. Cerca de 58% dos doentes 
diagnosticados como casos psiquiátricos pela ER-80 estavam a fazer medicação 

                                                 
67 Validada por Tropa e Paes de Sousa (1988) que a aplicaram num estudo aberto farmacológico 

envolvendo a avaliação de 1229 doentes também com o CGI e o HDRS (Paes de Sousa & Tropa 

1989).  

68 O critério de detecção de depressão pelo MF utilizado foi a constatação no processo clínico de 

referência a sintomas depressivos ou à prescrição de antidepressivos (Canhota 1988). 
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mas 17% dos casos não estavam e 15% estavam a receber medicação sem 
necessidade (Simões et al 1996). 

Realizámos a análise secundária da exactidão e precisão da capacidade 
diagnóstica de perturbações mentais dos MF contra o critério ER-80. Assim, os 
MF apresentam uma sensibilidade de apenas 35% mas uma especificidade de 
91%, um valor predictivo positivo de 73% e negativo de 67%, um LLR+ de 
3.92 (IC95% 2.32-6.63) e um LLR- de 0.71 (IC95% 0.62-0.82) (Simões et al 
1996). 

No estudo de morbilidade psiquiátrica geral nos CSP de Caldas de Almeida e 
colegas (1993), em 145 doentes de cinco MF de CS de Lisboa com extensa 
formação em psiquiatria, segundo os MF a prevalência de problemas mentais 
era de 46.2% (n=67) enquanto o GHQ-30 evidenciava uma prevalência de 
58.6% (n=87).  

Ainda segundo os MF, 22.1% dos doentes apresentava doença psiquiátrica, dos 
quais 6.9% sem sintomas somáticos e 15.2% com sintomas somáticos, e 
24.1% apresentava doença somática com compromisso psicológico 
significativo. O diagnóstico sindromático de depressão realizado pelos MF foi 
atribuído a 27.6% (n=40) dos doentes (com ansiedade associada em 8.3%). 
Os MF emitiram apenas sete diagnósticos de perturbações não neuróticas, ou 
mentais graves, (6%), incluindo psicose, demência e dependência de 
substâncias, e se considerarmos que provavelmente cada um dos diagnósticos 
corresponde a um doente a prevalência de perturbações mentais graves será 
de 5% segundo os MF (Caldas de Almeida et al 1993). 

Novamente, realizámos a análise secundária da validade e fiabilidade da 
capacidade diagnóstica de perturbações mentais dos MF contra o critério GHQ-
30 neste estudo de Caldas de Almeida e colegas (1993). Desta feita, 
contávamos com diagnósticos feitos pelos MF de ansiedade, depressão e 
neurose e um instrumento passível de comparação com outros estudos 
internacionais.  

Todavia, foram realizados diagnósticos múltiplos pelos MF para cada doente – 
em 67 doentes os MF fizeram 114 diagnósticos, ou seja, 1.7 diagnósticos por 
doente – e a unidade de investigação apresentada no estudo quanto aos 
diagnósticos dos MF é o número total de diagnósticos e não o número de 
doentes casos versus não caso.  

Tabela 34 – Estimativa de valores de diagnóstico psiquiátrico em tabela 2x2 
[diagnóstico MF x definição de caso GHQ-30] (Caldas de Almeida 1993) 

A – Total de diagnósticos  B – Total de doentes  
  GHQ-30    GHQ-30*  
  + -    + -  

+ 87 27 114 + 51 16 67 MF 
- .. .. .. 

MF 
- 34 44 78 

  .. .. ..   85 60 145 
Adaptado de Caldas de Almeida et al (1993). * em fundo cinza, em B, os valores estimados em função do quadro A.  
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Assim, por estas limitações na apresentação dos resultados, calculámos os 
critérios operatórios para o total de diagnósticos realizados pelos MF através de 
uma estimativa em tabela 2x2 dos verdadeiros positivos e falsos positivos para 
o total de doentes casos e não casos (ver exemplificação em Tabela 34, 
quadros A e B). 

Os MF apresentam uma sensibilidade para o diagnóstico de doença mental 
estimada de 60% e uma especificidade de 73%, um VPP de 76% e VPN de 
56%, um LLR+ de 2.25 (IC95% 1.43-3.54) e um LLR- de 0.55 (IC95% 0.40-
0.74). 

Tabela 35 – Concordância entre diagnóstico sindromático pelos MF e caso 
psiquiátrico GHQ-30, estudo de Caldas de Almeida, 1993* 

Diagnósticos sindromáticos GHQ-30    
 + - Kappa z p 
Ansiedade 35 16 -0.5816 -5.4464 0.0000 
Depressão 37 3 -0.8653 -5.8834 0.0000 
Neurose 9 3 -0.6410 -2.7735 0.0028 
Perturbações mentais comuns 81 22 -0.6796 -8.3663 0.0000 
Perturbações mentais graves 5 2 -0.6066 -2.0606 0.0197 
* adaptado de Caldas de Almeida e colegas (1993). 
 

Calculámos igualmente as concordâncias k para os diagnósticos sindromáticos 
realizados pelos MF face ao critério dicotómico GHQ-30 e como podemos 
observar na Tabela 35, o kappa é não só superior para o diagnóstico de 
depressão como o único que se pode considerar muito adequado.  

Assim, neste estudo de Caldas de Almeida e colegas (1993), a depressão 
parece ser o diagnóstico sindromático mais bem reconhecido nos CSP e aquele 
que mais frequentemente é identificado por MF bem treinados em psiquiatria, 
em particular se considerarmos um critério hierárquico: nos casos mistos de 
ansiedade-depressão, o diagnóstico principal é de depressão e o número de 
casos mistos é subtraído do número de diagnósticos de ansiedade. 

Maria Helena Oliveira (1994), MF do CS de Fernão de Magalhães, em Coimbra, 
realizou um estudo de prevalência conspícua de depressão nos utentes 
inscritos maiores de 20 anos assistidos durante 1993, onde aferiu igualmente a 
taxa de reconhecimento da depressão pelos MF e averiguou a existência de 
diferenças entre os doentes deprimidos seguidos nos CSP e na psiquiatria. 

Realizou uma amostragem dos processos clínicos do CS de que resultou o 
apuramento de 1032 doentes (3.40% dos utentes) dos quais recrutou os 484 
que foram a pelo menos uma consulta do MF durante 1993. Pesquisou de 
seguida nos processos qualquer menção a sintomas psiquiátricos e à prescrição 
de fármacos psicoactivos e definiu caso de depressão como incluindo a menção 
a ‘depressão’ ou a prescrição de fármacos antidepressivos, um critério estrito 
para o reconhecimento de depressão pelos MF (Oliveira 1994). 
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A autora dividiu os doentes em casos de ‘depressão’ (n=37), em casos de 
‘perturbação psíquica não depressiva’ (n=85) e não casos (n=361). De 
seguida, aplicou os instrumentos CES-D (Radloff 1977) e IACLIDE (Serra 1994) 
a uma amostra secundária constituída por 36 doentes com depressão 
conspícua, 30 doentes com outras ‘perturbações psíquicas não depressivas’, e 
31 doentes sem problemas psiquiátricos, no total de 97 doentes. Os 
instrumentos ainda foram aplicados a 30 doentes controlo da consulta da 
autora e a 20 doentes da consulta de psiquiatria (Oliveira 1994). Limitações na 
apresentação dos resultados e metodológicas não nos permitiram a análise 
secundária dos dados. 

Assim, como mencionado previamente, a prevalência conspícua de depressão 
para os MF foi de 7.6% e a prevalência conspícua de outras perturbações 
psíquicas foi de 17.6% resultando um total de 25.2% de prevalência para todo 
o tipo de problemas conspícuos (Oliveira 1994). 

A prevalência de depressão pelo IACLIDE nos 97 doentes da amostra 
secundária resultou em 8.7% (4.3% de depressões moderadas a graves) e 
11.8% pelo CES-D (5.2% com o ponto de corte superior ou igual a 25, 
depressões moderadas a graves) (Oliveira 1994). 

Quanto ao reconhecimento, tomando o IACLIDE como comparador, os MF 
reconheceram 64.3% do total de casos de depressão e 76.2% dos doentes com 
depressão moderada a grave. As mulheres eram dois terços da amostra e a 
depressão conspícua era mais frequente no sexo feminino e nos mais novos 
(Oliveira 1994).  

Em relação aos doentes da consulta de psiquiatria as depressões dos doentes 
assistidos nos CSP são menos graves, de evolução mais arrastada, com mais 
queixas somáticas, menos queixas endógenas, mais insónias, menos 
incapacidades e menor risco de suicídio. Apenas 2.8% dos doentes 
identificados como deprimidos pelos MF foram referenciados para a consulta de 
especialidade (Oliveira 1994). 

Um outro estudo, igualmente já referido, realizado entre Abril e Junho de 2000 
e publicado em Fevereiro de 2004 na Revista Portuguesa de Clínica Geral por 
investigadores da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da 
Universidade de Lisboa (Gonçalves & Fagulha), propôs-se estabelecer a 
prevalência pontual de perturbações depressivas DSM-IV numa amostra 
aleatória de 260 doentes entre os 35 e os 65 anos utentes do CS de Cascais, 
validar a versão portuguesa do instrumento CES-D, e aferir a identificação de 
depressão pelos MF e os factores que podem interferir nessa identificação.  

Metodologicamente, o estudo inscrevia-se numa linha de investigação da 
depressão na meia-idade em colaboração com o CS de Cascais. Foi realizada a 
opção de informar os 23 médicos do CS dos objectivos do estudo com convite 
subsequente à sua participação, e cinco aceitaram participar69. A estes médicos 

                                                 
69 Uma taxa de participação de 22% que revela bem as dificuldades de investigação neste contexto. 
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foi-lhes solicitado que opinassem relativamente à presença de depressão e/ou 
de ansiedade. No final foi feito o feedback dos resultados numa acção de 
formação aberta a todo os médicos e enfermeiros do CS70 (Gonçalves & 
Fagulha 2004).  

A prevalência de qualquer tipo de depressão DSM-IV na população assistida 
entre os 35 e os 65 anos foi de 33%, de 13% para a depressão major, 16% 
para a distimia e 4% para a depressão minor (Gonçalves & Fagulha 2004). 

Quanto ao reconhecimento de depressão pelos MF, a prevalência conspícua de 
‘depressão’ era de 20% e a de ‘ansiedade’ 16%. Os autores referem que eram 
identificados 36% da totalidade dos casos DSM-IV, 45% dos casos de 
depressão major, 29% dos casos de distimia, 33% dos casos de depressão 
minor e 11% eram falsos reconhecimentos quando o critério utilizado era a 
atribuição de 'depressão' pelos MF. Quando o critério era mais amplo, 
'depressão ou ansiedade', o reconhecimento era de 53% para a depressão em 
geral, 67% para a depressão major, 46% para a distimia, 33% para a 
depressão minor e 27% falsos positivos (Gonçalves & Fagulha 2004). 

Realizámos a análise secundária para obtenção dos restantes critérios 
operatórios de exactidão dos MF no reconhecimento da depressão pelos 
critérios estrito de ‘depressão’ (dep) e lato de 'depressão ou ansiedade' 
(depanx) (ver Tabela 36) (Gonçalves & Fagulha 2004). 

Tabela 36 – Critérios operatórios da exactidão dos MF no CS de Cascais 

 Depressão 
major 

Distimia 
Depressão 

minor 
Perturbações 
depressivas 

 ‘dep’ ‘depanx’ ‘dep’ ‘depanx’ ‘dep’ ‘depanx’ ‘dep’ ‘depanx’ 
Sensibilidade 46 67 30 48 33 33 37 53 
Especificidade 84 69 82 66 81 81 89 73 
VPP 31 25 23 20 9 9 63 50 
VPN 91 93 87 88 96 96 73 75 
LLR+ 2.94 2.14 1.66 1.43 1.76 1.76 3.33 1.97 
 

Na sequência de análise discriminativa passo-a-passo (regressão stepwise), os 
autores sugerem que os factores que diminuem a sensibilidade do MF à 
depressão são ser trabalhador não qualificado ou ter profissão de nível médio, 
ser reformado, sexo feminino, sofrer de doenças do sistema músculo-
esquelético e de problemas somáticos específicos e sem queixas depressivas na 
apresentação (Gonçalves & Fagulha 2004). 

                                                 
70 O CS de Cascais e os 23 MF referidos articulavam-se à data com o Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental do Hospital de São Francisco Xavier. Todavia não houve informação de que este 

projecto estava em curso; este pode ser um exemplo prático e revelador da ausência de 

comunicação entre CSP e cuidados especializados. 
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Este estudo, ainda que sendo o primeiro a utilizar um gold standard aceitável 
para a definição de caso de depressão, o SCID, apresenta várias limitações e 
alguns problemas metodológicos.  

Em primeiro lugar, o estudo apenas incide na faixa etária entre os 35 e os 65 
anos, deixando de fora os adultos jovens e os idosos. Em segundo lugar, utiliza 
os critérios DSM-IV dados pelo SCID ao passo que no nosso país a classificação 
utilizada é a ICD-10, à semelhança de outros países europeus. Por último, a 
prevalência de distimia DSM-IV de 16% parece ser excessivamente elevada 
nesta faixa etária, sugerindo uma deficiente adaptação ou aplicação do SCID, 
por eventual incumprimento dos critérios duração e exclusão de organicidade e 
efeito de drogas previstos na DSM-IV. A explicação para resultado tão pouco 
credível pode resultar da aplicação da entrevista semi-estruturada por 
psicólogos clínicos, eventualmente inexperientes, e geralmente pouco 
habituados aos rigores anamnésticos da doença actual psiquiátrica, e cujo grau 
de experiência clínica e de trabalho nos CSP não foi reportada.  

Por outro lado, e mais grave ao nível do reconhecimento, foi a amostragem ser 
realizada ao nível dos doentes em vez de ser ao nível dos MF. A selecção dos 
MF por voluntariado terá determinado o recrutamento de um grupo particular 
de MF com interesse especial na área da saúde mental. Finalmente, não é 
possível excluir o efeito de Hawthorne no reconhecimento, com reporte de 
taxas mais favoráveis do que a realidade, uma vez que os cinco MF conheciam 
os objectivos do estudo ab initio. 

8.2.5. A articulação entre os cuidados primários e a psiquiatria 

Se bem que Sennfelt (1992) considerasse que na década de 80 as ESM de 
sector, oriundas dos centros de saúde mental e de alguns hospitais 
psiquiátricos, tenham realizado um trabalho integrado e regular com os MF e 
outros PCP, levando a um melhor reconhecimento dos problemas de saúde 
mental e de factores de risco nos utentes dos CS e a um melhor manejo das 
perturbações mentais – pressupondo tratarem-se de ganhos sustentados – não 
são conhecidos esforços de avaliação objectiva em auditoria contínua que 
permitam subscrever esse parecer.  

Sennfelt (1992) também refere avanços realizados no desenho e 
implementação de programas de prevenção e promoção da saúde mental 
dirigidos a grupos populacionais de alto-risco, não dando todavia exemplos.  

Foram publicados vários artigos narrativos e descritivos de interessantes e 
particulares experiências de ligação aos CSP (Teixeira 1991; Casquinha 1997; 
Botelho & Delgado 1997; Freitas & Rocha 1999; Talina 2003). 

Em Portugal as questões relativas à qualidade da comunicação entre MF e 
psiquiatras e à informação partilhada por ambos bem como a articulação 
/ligação da psiquiatria e saúde mental aos CSP foram estudadas por vários 
autores nomeadamente no seio da Clínica Universitária de Psiquiatria e Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e do Departamento de 
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Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de São Francisco Xavier (Rodrigues 
1996; Sarmento 1997; Santa Clara et al 1997; Gusmão et al 1998a; Gusmão 
2002). 

Moraes Sarmento (1997) estudou a qualidade do trabalho de ligação através 
da análise das cartas de referência para a psiquiatria pelos MF por meio de um 
instrumento que validou. O estudo de Morais Sarmento é um importante 
contributo para a compreensão do interface entre níveis de cuidados 
fornecendo-nos alguma informação relevante relativamente às perturbações 
depressivas nos CSP. 

Com o objectivo de avaliar uma estratégia de articulação com os CSP, dita de 
ligação-supervisão, e de caracterizar os doentes que habitualmente são 
referenciados para a psiquiatria pelos MF, Moraes Sarmento (1997) estudou as 
referências provenientes de dois CS durante um período de seis meses de 
Janeiro a Junho de 1994 fazendo uso do racional do Pathways to Care Study. 
Os CS eram em tudo semelhantes à excepção que num deles era aplicado 
desde há alguns anos o modelo de ligação-supervisão do serviço hospitalar de 
psiquiatria aos MF e no outro CS o envolvimento com os MF era mínimo. Mas 
em ambos existiam psiquiatras no próprio quadro do CS sem relação com o 
serviço hospitalar. 

O estudo centrou-se em 81 casos, tantos quantos foram referenciados pelos MF 
dos CS para a psiquiatria hospitalar no período em causa, representando 
apenas 33%71 do total de referências, o que ainda assim representa o principal 
fluxo de doentes, ou seja, os MF eram os principais referenciadores de doentes. 
Destas 81 referências, 28 eram oriundas de 15 MF do CS com modelo ligação- 
-supervisão e 53 de 12 MF do outro CS. 

Moraes Sarmento (1997) refere que os diagnósticos de Perturbação Depressiva 
Recorrente (F33, ICD-10) e de Perturbação de Adaptação (F43, ICD-10), 
estavam presentes em 69% das referências dos dois CS. 

No CS com modelo ligação-supervisão, ser do sexo masculino e ter menos de 
35 anos eram predictores de referenciação ao passo que no outro CS a 
sugestão de referenciação por terceiros era frequente. Por outro lado, no CS 
com modelo de ligação-supervisão a variabilidade no número de referências 
por MF era menor, sugerindo maior consistência de prática clínica entre 
médicos. 

Considerando a totalidade de problemas mentais apresentados na 
referenciação, no CS com ligação-supervisão, a depressão representava 29.4% 
dos problemas (10/34) e era reportada em 35.7% dos doentes (10/28) ao 
passo que no outro CS representava 50% dos problemas (28/56) e 
apresentava uma prevalência estimada de 52.8% (28/53). 

                                                 
71 Valor resultante de análise secundária (total de referências estimado, n=245). 
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Quanto à terapêutica, no CS com ligação-supervisão, 64.3% dos doentes eram 
referenciados já medicados ao passo que no outro CS apenas 37.7% estavam 
medicados. 

Para o tempo decorrido desde o início dos sintomas até à referenciação para a 
psiquiatria hospitalar (ta), ao passo que no CS com ligação-supervisão, 53.9% 
dos doentes apresentava uma duração dos sintomas menor de 3 meses, no 
outro CS, 80.4% apresentava uma duração superior a 3 meses (47% superior 
a 12 meses e 33.3% entre 3 e 12 meses).  

O tempo que discorria entre a apresentação das queixas ao MF e a 
referenciação para a psiquiatria hospitalar (ta-b) era inferior no CS com modelo 
de ligação-supervisão (menos de um mês em 63.6% versus 33.3%). 

Concluindo, a globalidade dos dados apurados parecem apontar para que os MF 
sejam a principal fonte de encaminhamento de doentes para a saúde mental e 
que as perturbações mentais comuns, nomeadamente perturbações 
depressivas e de adaptação, representem mais de dois terços da patologia 
(Sarmento 1997).  

Os resultados sugerem igualmente que o modelo de ligação-supervisão resulta 
em maior qualidade e consistência de prática clínica e prestação de CSP em 
saúde mental entre os MF, nomeadamente com melhor gestão dos quadros 
depressivos (menos referências em termos absolutos e relativos) e maior uso 
de psicofarmacologia, menor duração de sintomas até à referenciação e menor 
demora desde a apresentação dos sintomas até à referenciação, e também 
maior capacidade e reconhecimento da patologia mental indirectamente 
revelada pela maior referenciação de indivíduos do sexo masculino e jovens 
(Sarmento 1997). 

Dois problemas metodológicos ressaltam neste estudo, para além do reduzido 
poder estatístico: 1) o viés introduzido pela existência de psiquiatras dos 
quadros dos CS e não articulados com o serviço hospitalar que pode produzir 
efeitos diferenciados nos dois CS (p.e. não permitindo concluir ter havido um 
menor número de referências para a psiquiatria quando decorre uma 
articulação com o modelo de ligação); e 2) a contaminação na intervenção 
ligação-supervisão pelo avaliador simultaneamente clínico (efeito de 
Hawthorne). 

No final de 1995, Peres Rodrigues (1996) realizou um censo num universo de 
145 MF/CG de quatro CS na região da Grande Lisboa (Alcântara, Ajuda, 
Carnaxide e Oeiras, bem como as respectivas extensões) com articulação 
instituída com o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do HSFX72 e com 
o objectivo de aferir e caracterizar as percepções, atitudes, expectativas e 
conhecimentos dos MF /CG relativamente à psiquiatria e saúde mental.  

                                                 
72 Os CS foram agregados por três zonas, tantas quanto as ESM com as quais existia articulação: 

Lisboa, Carnaxide e Oeiras. 



 

 230

Embora não se debruce em nenhuma circunstância especificamente sobre a 
patologia depressiva, o estudo de Peres Rodrigues é único ao veicular a opinião 
de uma amostra alargada de MF/CG sobre temas de saúde mental, e o modo 
como intervêm nessas situações, lançando uma luz incontornável sobre o modo 
como é visto em Portugal o interface CSP-psiquiatria e como se poderá 
redesenhá-lo tendo os MF como parceiros. 

As áreas exploradas nos MF diziam respeito a três grandes áreas: 1) as 
características sociodemográficas, a formação pós-graduada obtida em 
psiquiatria e ao julgamento da sua utilidade na prática clínica diária, o interesse 
subjectivo em saúde mental e as crenças e atitudes respeitantes à saúde 
mental, à satisfação com as suas condições de trabalho; 2) a estimativa da 
prevalência de patologia mental nas suas listas de utentes (reconhecimento); 
3) a auto-avaliação, necessariamente subjectiva, dos processos como o manejo 
dos psicofármacos, as dificuldades clínicas face aos doentes portadores de 
perturbação mental, à articulação com a saúde mental e a referência aos 
serviços especializados, a objectivação do tipo de pedido, a acessibilidade aos 
serviços de saúde mental, o juízo sobre a informação de retorno e sua 
compreensibilidade e necessidades por satisfazer de apoio na articulação 
(Rodrigues 1996). 

A taxa de respostas foi de 90% (n=122) numa amostra de 141 MF (quatro MF 
foram excluídos por não terem prática clínica nos seis meses anteriores). 

A moda das idades dos MF coincide com a faixa etária 40-44 e a média das 
idades é de 42,5 anos, 64.6% dos MF eram do sexo feminino. Os MF que 
enveredaram pela carreira de clínica geral imediatamente após o internato 
geral foram apenas 32.8%. Quanto ao ano de licenciatura e tempo de 
especialidade, 66.4% tinham mais de 17 anos de licenciatura, e 
presumivelmente mais de 10 anos de especialidade. 

Cerca de 61% dos MF não teve qualquer formação pós-graduada em 
psiquiatria, 35%, teve formação de nível básico ou intermédio e 4% teve boa 
formação e cerca de 66% consideraram essa formação insuficiente ou muito 
insuficiente para as necessidades da prática clínica e 14% consideraram-na boa 
ou muito boa. Paradoxalmente, 64% dos MF revelou ter um interesse grande 
ou muito grande em temas de saúde mental e apenas 3% admitiu ter um 
interesse diminuto em tais matérias. O trabalho do CG/MF é pouco aliciante 
para 18.9% dos MF e a maioria dos MF inquiridos, ou 68%, pensa que tem 
más condições de trabalho. 

Para 95.1% dos MF inquiridos “os doentes do foro psiquiátrico requerem um 
trabalho acrescido em relação aos outros doentes”. Para 37.7% dos MF “os 
doentes do foro psiquiátrico são pouco gratificantes”. “O treino e a formação 
obtidos pelos MF são suficientes para lidar com a patologia mental” apenas 
para 8.2% dos MF e na opinião de 21.3% “os métodos de tratamento 
disponíveis para os doentes com patologia mental são pouco eficazes”. E o 
estigma está presente em 39.4% dos MF quando concordam com a afirmação 
segundo a qual “os doentes com perturbações psiquiátricas utilizam a sua 
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doença como factor de desresponsabilização”. Para 21.3% os psiquiatras dão 
frequentemente alta precoce aos doentes, sem que estes apresentem uma 
melhoria significativa. 

Quanto à génese das perturbações mentais nos adultos, para 50.8% as 
experiências emocionais da infância são a causa maioritária mas para 13.1% 
dos MF é a “predisposição hereditária a causa mais importante da doença 
mental”. Para 82.8% dos MF inquiridos “nos últimos anos, ocorreu uma 
diminuição da resistência, por parte dos doentes, ao envio à consulta de 
psiquiatria”. Para apenas 10.7% dos MF “o envio à consulta de psiquiatria leva 
o doente a pensar que o seu médico assistente não valoriza as queixas 
apresentadas”. Dos MF inquiridos, somente 4.9% pensam que o suicídio é uma 
opção pessoal. 

A prevalência estimada pelos MF de patologia psiquiátrica na globalidade dos 
utentes da sua lista, ou prevalência conspícua, permite mais do que aferir 
verdadeiras prevalências perceber se têm um limiar diagnóstico elevado – 
menor taxa de prevalência indicada correspondendo a menor sensibilidade e 
maior especificidade – ou se têm um limiar baixo – maior prevalência 
correspondendo a maior sensibilidade, menor especificidade. Assim, cerca de 
16.4% dos MF estimavam uma prevalência menor a 15% (limiar diagnóstico 
elevado) e a mesma proporção estimavam uma prevalência superior a 45% 
(limiar diagnóstico baixo), enquanto 67.2% dos MF (n=82) estimavam uma 
prevalência de patologia mental na sua consulta externa oscilando entre 16 e 
45%. 

Em contradição com os resultados de estudos mais objectivos, a percepção dos 
MF é a de que prescreviam antidepressivos habitualmente quando existia essa 
indicação73 – muitas vezes para 45.1% e algumas vezes para 43.4% e quase 
sempre para apenas 9% – mas quando a resposta parece insuficiente os MF 
admitem ser mais renitentes no aumento das doses (39.3% nunca ou quase 
nunca o fazem) do que no switch terapêutico (67.2% fazendo a mudança de 
antidepressivo algumas a muitas vezes).  

Os ansiolíticos são o grupo mais prescrito de psicofármacos: quase sempre ou 
muitas vezes por 86.1% dos MF, e algumas vezes por 13.9%. Os hipnóticos 
são prescritos por metade dos MF algumas vezes. 

Para 68% dos MF nunca ou quase nunca existem dificuldades na relação 
médico-doente mas 80.3% dos MF admite ter dificuldades no diagnóstico de 
perturbações mentais algumas a muitas vezes. Menos de 10% dos MF referem 
ter poucas ou quase nenhumas dificuldades no manejo dos psicofármacos e na 
obtenção de resultados positivos. Segundo 45.9% dos MF, a disponibilidade de 
tempo de que dispõem é escassa, nunca ou quase nunca tendo tempo. 

                                                 
73 Mas a indicação clínica é correctamente identificada pelos MF? Receamos que não, como adiante 

demonstraremos. Efectivamente, o que os resultados de Rodrigues (1996) mostram é que ainda 

que a indicação farmacológica seja reconhecida pelos MF, uns hesitam mais do que outros na 

prescrição. 
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A referência para uma ESM do serviço de psiquiatria é a norma sempre ou 
quase sempre para 69.7% dos MF e para 21.7% o envio é sempre para um 
psiquiatra específico. 

Na fase aguda da doença, até aos seis meses de tempo desde o início da 
sintomatologia psiquiátrica até à referência dos doentes para a consulta de 
psiquiatria, o envio dos doentes vai aumentando com a duração dos sintomas, 
mas a partir dos seis meses, aumenta o número de MF que quase nunca ou 
poucas vezes referenciam os seus doentes e dos que enviam os doentes muitas 
vezes ou quase sempre. 

Segundo os próprios, a iniciativa do envio à consulta de psiquiatria é dos MF 
em 93.4% dos casos mas os doentes também são enviados pelos MF a seu 
pedido em 56.6%. Os doentes são referenciados com informação clínica escrita 
por 77.1% dos MF. 

O que os MF pretendem da ESM aquando do pedido é muitas vezes ou quase 
sempre: tomada a cargo global para 23.8%, esclarecimento diagnóstico para 
53.3%, orientação terapêutica para 79.5% e o apoio específico para 61.5%. 

Quanto à acessibilidade ao serviço de psiquiatria apenas 28.7% a 
consideravam difícil ou muito difícil. No que diz respeito à informação de 
retorno escrita pelos psiquiatras, 56.5% dos MF reportam não a receberem 
nunca ou poucas vezes e 25.2% recebiam-na sempre ou quase sempre. A 
compreensibilidade é boa muitas vezes ou quase sempre para 57.3% dos MF e 
poucas vezes ou quase nunca compreensível para 22.1% dos MF. 

O aprofundamento da articulação CSP-psiquiatria é importante ou muito 
importante para 98.4% dos MF. Para o futuro, a referência a um psiquiatra 
específico com informação de retorno é o tipo de articulação preferido pelos MF 
e que 94.9% endossaram e em relação ao qual 93.9% prevêem maior 
aderência. A reunião para discussão de casos é considerada útil ou muito útil 
por 82.8%. Para 77.1% dos MF a formação teórica seria uma forma de ligação 
útil ou muito útil. A linha telefónica é considerada útil ou muito útil por 73%. A 
consulta conjunta no CS bem como o estágio em Serviço de Psiquiatria são 
considerados como úteis ou muito úteis por 64.7% dos MF (Rodrigues 1996). 

O estudo de Peres Rodrigues (1996) é único por avaliar as percepções dos MF, 
retratando proficuamente o seu perfil e dando conta das suas necessidades e 
disponibilidades.  

Num outro estudo, incidindo nas primeiras consultas da ESM de Oeiras, nos 
anos de 1994 e 1995, e envolvendo 785 doentes, é quantificado o peso da 
referenciação dos MF para a ESM de Oeiras e descrita a população dos novos 
doentes recebidos pela ESM, nomeadamente o peso da patologia depressiva e 
neurótica bem como o comportamento de utilização da consulta destes doentes 
(Santa Clara et al 1997). 
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Neste estudo, onde dois terços a três quartos das referências foram realizadas 
pelos MF do CS de Oeiras, cerca de 50% dos novos doentes apresentava um 
diagnóstico principal de síndroma depressiva ou de neurose ICD-9, mais de 
10% de doentes não se apresentou à primeira consulta de psiquiatria, mais de 
60% eram mulheres, um pouco mais de 15% dos doentes com aquele 
diagnóstico principal tiveram alta da consulta de psiquiatria, e um pouco menos 
de 60% abandonaram a consulta de psiquiatria (Santa Clara et al 1997). 

Resultados não publicados de uma auditoria sobre a qualidade da referenciação 
pelos MF para a ESM, ainda no período de 1994 a 1995, em 50 novos doentes 
do CS de Oeiras, revelaram grande concordância dos MF com o diagnóstico 
psiquiátrico de depressão ICD-9 pois nas cartas dos MF em 62.5% havia 
exactidão no diagnóstico, sendo que mais de 50% dos diagnósticos 
psiquiátricos de depressão correspondiam a perturbação depressiva do tipo 
distimia ou depressão minor (citado por Gusmão 2002). 

Durante o ano de 1997 foram realizadas pela ESM 4371 consultas no CS de 
Oeiras, correspondendo a 1003 doentes dos quais 413 eram doentes de novo, 
que foram durante a esse ano a uma primeira consulta. Entre estes novos 
contactos, 298 (72.2%) foram referenciados pelos MF e 251 correspondiam a 
diagnósticos de perturbações depressivas e de ansiedade (84.2%). As 
perturbações F3-F4 (ICD-10) constituíam mais de 60% das consultas e mais de 
71% do total de novas referências (Gusmão et al 1998a). 

Com base no conjunto desta informação relativa à articulação da ESM de 
Oeiras com os CSP – que decorria segundo um modelo de substituição 
facilitado pelo decurso das actividades da ESM no interior da estrutura do CS 
de Oeiras –, e que atestava do peso crescente e excessivo da patologia 
depressiva na referenciação dos MF, e partindo da premissa da necessidade do 
estabelecimento de regras de referenciação dos CSP para os cuidados 
psiquiátricos especializados aplicáveis aos doentes com patologia neurótica, 
depressiva e ansiosa, desenvolvemos um projecto de 1997 a 1999, 
denominado Qualidade na Ligação (QuaLig) (Gusmão et al 1998a). 

O objectivo principal deste projecto era o de colmatar uma lacuna na 
articulação da prestação dos cuidados contribuindo para a definição da partilha 
de responsabilidades entre os MF e os psiquiatras, e em simultâneo, identificar 
as competências e necessidades de formação dos MF em relação às patologias 
ansiosa e depressivas, e dar resposta a essas necessidades procedendo à 
evolução para um modelo de vinculação /ligação (Gusmão et al 1998a).  

Intervenções e standards incluíam a resposta em 15 dias à referência do MF 
através de carta dactilografada – que poderia ser de alta – com cinco itens 
envolvendo recomendações padronizadas para a gestão de antidepressivos, 
orientação para o follow-up e prognóstico, contacto telefónico sempre que 
necessário, reunião mensal de discussão e conferência de casos com os MF, 
outreach proactivo aquando da falta de presença à primeira consulta (Gusmão 
et al 1998a). 
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O QuaLig envolveu a construção de um instrumento cobrindo quatro áreas para 
medir a adequação da referenciação de doentes deprimidos e/ou ansiosos pelos 
MF para a saúde mental – diagnósticos ICD-10 F3 e F4 estabelecidos pelo 
psiquiatra – e de pontuação 0 a 9 (0=referência muito inadequada; 
9=referência muito adequada)74 (ver Figura 9) (Gusmão 1998; Gusmão et al 
1998b). 

Durante o período de um ano, 69 doentes consecutivos com depressão e/ou 
ansiedade foram referenciados por 14 MF (responsáveis por 20 000 doentes) 
do CS de Oeiras para um psiquiatra da ESM e onde o pedido do MF, explícito ou 
implícito, foi “pede-se seguimento do doente na consulta de psiquiatria”. A 
idade média dos doentes era de 46.64 (mín.-máx.=16-76), 81.2% dos doentes 
eram do sexo feminino, num rácio de 4.3:1. A média de anos de educação era 
de 8.06 (mín.-máx.=0-17) e 28 doentes (45.2%) tinham tido contactos 
psiquiátricos prévios. 

Foi realizada uma avaliação na primeira consulta para efeitos de diagnóstico e 
da adequação da referência pelo MF e uma segunda avaliação, ao fim de três 
meses, cega para a avaliação da referenciação, para registar o resultado clínico 
e a evolução quanto à permanência em seguimento – drop-out, alta ou em 
seguimento. Hipotetizava-se que os doentes que permaneceriam em follow-up 
psiquiátrico deveriam corresponder a uma referência mais adequada pelos MF, 
e que desse modo, uma necessidade real terapêutica teria sido correspondida.  

Foram apuradas como apresentando algum grau de inadequação as referências 
de doentes cujos quadros clínicos não apresentavam gravidade (25%), que não 
receberam qualquer tipo de tratamento psicofarmacológico (55.6%), que não 
colocavam problemas diagnósticos (46.9%) e que preferiam ser tratados pelo 
seu MF (42.2%). 

Ao fim de três meses, 31.9% dos doentes tinham feito drop-out, 36.2% 
tiveram alta e 31.9% continuavam a ser seguidos. A alta ao fim do período de 
três meses apresentava uma correlação negativa com a gravidade da 
perturbação aquando da referência e a preferência inicial dos doentes pelos 
cuidados psiquiátricos, o drop-out apresentava uma correlação negativa com a 
dificuldade diagnóstica colocada aos MF, e a manutenção do seguimento 
apresentava uma correlação positiva com a gravidade da perturbação no 
momento da referência. Quando se controla a idade, bem como os anos de 
educação e a história de contactos psiquiátricos prévios (número de contactos), 
mantêm-se correlações parciais estatisticamente significativas entre drop-out e 
diagnóstico (-0.3198, p<0.05) e pontuação total no instrumento de adequação 
e seguimento mantido (0.3074, p<0.05) (Gusmão 1998; Gusmão et al 1998b). 

                                                 
74 O instrumento foi validado através da análise da convergência de quatro parâmetros de adequação 

de referência – 1) gravidade da perturbação; 2) adequação do tratamento pelo MF; 3) 

complexidade diagnóstica; e 4) a preferência do doente – com a continuidade de seguimento desses 

doentes nos cuidados especializados psiquiátricos. Este instrumento de avaliação da adequação da 

referenciação para este tipo de doentes (ver Figura 9) demonstrou ser fácil de aplicar e depender de 

um juízo clínico facilmente transmissível aos MF (Gusmão 1998; Gusmão et al 1998b). 
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Figura 9 – Instrumento para medir a adequação da referência de doentes com 
depressão e ansiedade pelo MF 

Gravidade da patologia (0-3)  

• CGI-S <4 e episódio simples? se sim, pontua 0 0 

• o CGI-S ≥5 ? se sim, pontua 1 1 

• a síndroma é recorrente ou crónica? se sim, pontua 1 1 

• o CGI-S ≥5 e a síndroma é recorrente ou crónica? se sim, pontua 2 2 

• há presença de ideação e intenção suicidas? Existe um plano? 
história de outras tentativas? método letal? impulsividade? 
hostilidade? se risco não negligenciável, pontua 3 

3 

Tratamento psicofarmacológico prescrito (0-3)  

• tratamento adequado no fármaco, dosagem e duração e resposta 

terapêutica evidente (CGI-I≤2) 4-8 semanas após início do 
tratamento? se sim, pontua 0 

0 

• o MF prescreveu um fármaco inadequado ou não prescreveu 
havendo indicação? se sim, pontua 0 

0 

• o MF prescreveu um fármaco adequado mas em dosagem e/ou 
duração do tratamento incorrectos? se sim, pontua 1 

1 

• o MF prescreveu um fármaco correcto em dosagem adequada mas 
duração do tratamento incorrecto? se sim, pontua 2 

2 

• tratamento adequado no fármaco, dosagem e duração mas 

resposta terapêutica parcial ou ausente (CGI-I≥3) 4-8 semanas 
após início do tratamento? se sim, pontua 3 

3 

Complexidade do diagnóstico (0-2)  

• existe uma comorbilidade somática ou psiquiátrica que complica o 
tratamento? se sim, pontue 1 

1 

• existe algum problema /complexidade de diagnóstico diferencial 
interferindo com um tratamento adequado? se sim, pontua 1 

1 

• estão presentes uma comorbilidade somática ou psiquiátrica e 
algum problema /complexidade de diagnóstico diferencial 
interferindo com um tratamento adequado? se sim, pontua 2 

2 

Preferência do doente (0-1)  

• o paciente prefere receber cuidados nos cuidados de saúde 
primários? se sim, pontue 0 

0 

• o paciente prefere receber cuidados num contexto psiquiátrico? se 
sim, pontue 1 1 

Nota: em cada uma das quatro áreas o subtotal corresponde ao item com a cotação mais elevada; a cotação total 
corresponde ao somatório das pontuações de cada área. 
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O estudo sugeria assim que os doentes com depressão e ansiedade cuja 
referência fora considerada globalmente mais adequada – apresentavam à data 
da primeira consulta patologia mais grave e resistência a um tratamento 
apropriado prescrito pelo MF – tendiam a ser seguidos mais tempo no 
ambulatório de psiquiatria, o que não surpreende. Por outro lado, este estudo 
sugeria também que as referências inadequadas – entre um quarto a metade 
do total – consumiriam tempo e recursos dos MF, dos psiquiatras e dos doentes 
(Gusmão 1998; Gusmão et al 1998b).  

O estudo também se prestava à interpretação de que a adequação da 
referenciação pelos MF poderia constituir uma medida de resultados, ou 
outcome, passível de permitir a monitorização das necessidades de formação 
individuais dos MF e avaliar o impacto de intervenções em psiquiatria de 
ligação (Gusmão 1998; Gusmão et al 1998b). 

Em dez anos, a redução dos recursos humanos em saúde mental, o maior 
acesso aos serviços, e a pressão da procura modificaram completamente o 
panorama da prática clínica das ESM e possivelmente a qualidade dos cuidados 
prestados (Gusmão 2002).  

Tabela 37 – Case-mix ICD-9 de patologias psiquiátricas na consulta da ESM (%) 

 
Equipa de 
Carnaxide 
1992  

Equipa de 
Oeiras    
1997  

Equipa de Cascais   
2001  

 pontual 1 anual 2 pontual 1,3 anual 2 
Alcoolismo e dependências 6 2 1 1 
Demências – 5 4 
Esquizofrenia  8 26 17 
PMD 2 

11 
9 6 

Depressões neuróticas 51 42 22 37 
Outras perturbações neuróticas 16 17 16 18 
Perturbações da personalidade 13 16 12 
Outras 4 

28 
5 5 

DOENÇA MENTAL GRAVE 10 11 35 23 
DOENÇA MENTAL MINOR 80 >59 54 67 
OUTROS 10 <30 11 10 
1 pontual, case-mix de doentes em seguimento no momento; 2 anual, case-mix de doentes seguidos no ano; 3 case-mix 
na linha de base, na primeira avaliação. 
 

Por exemplo, no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de 
São Francisco Xavier, durante 1992, uma ESM responsável por um sector de 
cerca 100 000 habitantes como a Equipa de Carnaxide estava dotada de 12 
técnicos, assegurava cuidados a 417 doentes, e tinha realizado 226 triagens a 
novos pedidos e 2379 consultas. Em 2002, mais exactamente de Outubro de 
2001 a Setembro de 2002, um único psiquiatra da Equipa de Cascais – 
composta por sete técnicos e igualmente dando cobertura a um sector de 100 
000 habitantes – era responsável pelo seguimento de 301 doentes, tinha 
realizado 151 primeiras consultas num total de 961 consultas (Gusmão 2002). 
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Estas modificações, esperar-se-ia que associadas a uma maior capacidade 
adquirida pelos CSP ao longo dos anos para reterem e tratarem as patologias 
ditas minor, acabaram por traduzir-se numa evolução positiva do case-mix das 
ESM no sentido do aumento da proporção de casos de doença mental grave em 
seguimento ambulatório. 

Todavia, debalde estas modificações no case-mix das patologias dos doentes 
que são seguidos nos cuidados psiquiátricos especializados, em 2001 a maioria 
dos doentes seguidos pontualmente ainda apresentava patologia mental minor 
(ver Tabela 37). 

Foi realizado um programa de gestão do ambulatório de psiquiatria – programa 
Racional –, com um compromisso forte na articulação com os CSP, e dois 
objectivos: 1) estabelecer uma partilha de responsabilidades com os MF 
segundo o diagnóstico e as incapacidades dos doentes; e 2) o empoderamento 
dos doentes com patologia mental minor, devolvendo-lhes responsabilidade, 
direitos e deveres na gestão do episódio de doença (Gusmão 2002). 

Considerámos o conjunto das perturbações esquizofrénicas e bipolares como 
Doenças Mentais Graves (ICD-10, F2+F31), o conjunto de perturbações 
depressivas, de ansiedade, neuróticas e de personalidade como Doenças 
Mentais Minor (ICD-10, F32+F4+F6) e os restantes diagnósticos como Outras 
Perturbações Psiquiátricas (F0+F1+F5+F7) (Gusmão 2002).  

Algumas destas Outras doenças mentais podiam ser tratadas noutros serviços 
especializados para onde referenciávamos alguns dos doentes. As Doenças 
Mentais Minor eram alvo de intensa articulação com os CSP e de menor 
consumo de actividade clínica face-a-face – primeira consulta mais uma a seis 
consultas de seguimento. Sucedia o oposto com as Doenças Mentais Graves 
que eram objecto do maior investimento clínico directo por parte do psiquiatra 
e outros elementos da ESM – consultas semanal a mensal, outreach, ligação a 
outras agências – ficando sob a sua responsabilidade (Gusmão 2002).  

As intervenções dirigidas aos doentes com patologia minor envolviam uma 
avaliação psiquiátrica e psicossocial seguida de psicoeducação reforçada nas 
eventuais consultas de seguimento – em relação à patologia e à medicação 
(efeito terapêutico, efeitos secundários e aderência) – e esclarecimento ab 
initio quanto ao decurso do tratamento – duração e número de consultas 
previsíveis – e informação do papel do psiquiatra e do MF no tratamento bem 
como previsão do tempo de retorno para os CSP. As regras com os doentes 
envolviam também a diferenciação nos tempos de espera para a primeira 
consulta (tempo de espera para as psicoses de 3 a 15 dias) (Gusmão 2002). 

As intervenções dirigidas aos 22 MF, seguindo um modelo de ligação 
/vinculação, envolviam regras e procedimentos que almejavam a melhoria da 
comunicação (escrita, telefónica e em reuniões), a maior contenção nos 
encaminhamentos, a melhoria do manejo da psicofarmacologia antidepressiva 
e a previsão de cenários e definição de actuações correctas (Gusmão 2002). 
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Eram enviadas cartas pré-formatadas de informação de retorno após a primeira 
consulta e no momento de retorno – com informação diagnóstica e 
prognóstica, terapêutica de fase aguda, continuação e manutenção e 
explicitação da responsabilidade pelo seguimento – e reunião de discussão e 
conferência de casos mensal, envolvendo discussão dos casos: 1) devolvidos 
aos MF no mês anterior; 2) casos referenciados para o psiquiatra no mês 
anterior; 3) alguns casos em seguimento psiquiátrico; e 4) casos não 
referenciados para orientação e decisão de eventual referenciação. Eram 
realizados resumos das reuniões que eram devolvidos aos MF quanto aos casos 
que lhes diziam respeito (Gusmão 2002). 

Tabela 38 – Programa Racional na ESM de Cascais – fluxograma de case-mix 
diagnóstico no ambulatório de psiquiatria, um ano (Outubro 2001 a Setembro 
2002) 

 
Linha de 
base 1 

Novos 
pedidos 2 

Altas 3 
Em 

seguimento 4 
Total 5 

  %  %  %  %  % 
F0 Demências 7 4.7 4 2.6 10 5.6 1 0.8 11 3.7 
F1 Adicções 1 0.7 1 0.7 2 1.1 0 0.0 2 0.7 
F2 Esquizofrenias 39 26.2 12 7.9 16 0.6 50 41.3 51 16.9 
F31 Bipolares 14 9.4 5 3.3 16 0.6 18 14.9 19 6.3 
F32 Unipolares 11 7.4 37 24.3 37 20.6 11 9.1 48 15.9 
F34 Distimias 22 14.8 41 27.0 55 30.6 8 6.6 63 20.9 
F4 Ansiedade 15 10.1 22 14.5 26 14.4 11 9.1 37 12.3 
F43 Adaptação 9 6.0 9 5.9 16 8.9 2 1.7 18 6.0 
F5 Disfunção 1 0.7 0 0.0 1 0.6 0 0.0 1 0.3 
F6 Personalidade 24 16.1 13 8.6 22 12.2 15 12.4 37 12.3 
F7 Debilidade 6 4.0 7 4.6 8 4.4 5 4.1 13 4.3 
F99 NE 0 0.0 1 0.7 1 0.6 0 0.0 1 0.3 

DOENÇA MENTAL 
GRAVE 

53 35.6 17 11.2 2 1.1 68 56.2 70 23.3 

DOENÇA MENTAL 
MINOR 

81 54.4 122 80.3 156 86.7 47 38.8 203 67.4 

OUTROS 15 10.0 13 8.5 22 12.2 6 5.0 28 9.3 

total 149  152  180  121  301  
1 Doentes em seguimento activo em Outubro de 2001; 2 Referências e pedidos de seguimento durante o período anual, 
equivalendo a novos episódios de seguimento, novos doentes ou já conhecidos da ESM; 3 Doentes reencaminhados para 
fora do contexto de cuidados de saúde por remissão completa do episódio de doença ou devolvidos aos MF por indicação 
médica para continuidade de cuidados (retorno) no contexto dos CSP durante o período anual; 4 Doentes com consulta 
marcada em psiquiatria e indicação para continuidade de cuidados em psiquiatria; 5 Total de doentes observados pelo 
menos uma vez durante o período anual; 6 Altas por transferência para outros serviços. 
 

Assim, levámos em consideração e procurámos suavizar as barreiras 
estruturais e funcionais ao bom desempenho de uma ESM de molde a manter a 
continuidade e integridade dos cuidados, como sejam a inadequação dos 
recursos e ausência de clareza na orientação e gestão da partilha de 
responsabilidades dos vários casos clínicos, a resistência à mudança, os 
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problemas de comunicação, o compromisso ideológico com modelos de 
cuidados, o burn-out e a cultura de “passividade queixosa”, as pressões de 
gestão, a ausência de grupos-alvo, a ausência de controlo na porta de entrada, 
a ausência de prioridades na resposta, a retenção de casos estáveis e 
relutância em assumir doentes complexos, como enunciado por Singh (2000). 

Para resumir os resultados deste programa-piloto ao essencial, diremos apenas 
que num ano as Doenças Mentais Graves passaram de 36% a uma proporção 
superior a 56% dos casos em seguimento. Ao fim desse ano, entre os 149 
doentes na linha de base e os 152 referenciados, ficaram em seguimento 121 e 
180 doentes tiveram alta. A quase totalidade dos doentes graves ficou em 
consulta bem como apenas 22.2% dos doentes com doença mental minor (ver 
Tabela 38 e Figura 10).  

Foi realizado um total de 961 consultas a 301 doentes. Não se verificaram 
reinternamentos de doentes e apenas quatro internamentos para além dos 
novos doentes referenciados directamente pela Unidade de Internamento de 
Agudos (Gusmão 2002). 

Assim, como resposta à questão “Como pode a ESM prestar um melhor 
serviço?”, pensamos ser necessário assumir claramente que deve ser dada 
prioridade às doenças mentais graves e que as doenças mentais comuns 
deverão ser geridas através de melhor ligação com os CSP e que tal estratégia 
deverá ser perseguida através de uma divisão clara de missões na ESM.  

Figura 10– Evolução anual do case-mix na ESM de Cascais no programa Racional 
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Deste modo, se os recursos humanos o permitissem, propusemos o 
estabelecimento de uma subequipa para doentes de evolução prolongada (⅔ 
dos psiquiatras, ⅓ dos psicólogos, todos os assistentes sociais e enfermeiros de 
saúde mental) e de uma subequipa de ligação (⅓ dos psiquiatras, ⅔ dos 
psicólogos).  

Em qualquer um dos dois programas de articulação com os CSP – QuaLig e 
Racional – que concebemos e levámos a cabo, as principais dificuldades foram 
a sustentabilidade do modelo pela ausência de disseminação à globalidade da 
ESM.  

De facto, a articulação aos CSP, proactiva e organizada como a que 
desenvolvemos em Oeiras e Cascais, podendo ser positivamente testada, não é 
sustentável se não crescer e não se disseminar, como pudemos experimentar e 
como discutido em duas conferências no Reino Unido sobre os novos papéis 
dos psiquiatras (National Working Group on New Roles for Psychiatrists 2004). 
Constatámos que a evidência científica, talvez por não fazer parte da cultura 
organizacional, não suplanta o status quo, com custos óbvios para a qualidade 
dos cuidados e dos outcomes. 

Para conhecer a realidade nacional da articulação da psiquiatria com os CSP, 
recentemente foi realizado um censo pela DSPSM da DGS (2004), onde foram 
inquiridos os responsáveis pelos 32 equipamentos hospitalares de psiquiatria 
de adultos, tendo sido apurado um universo de 25 respondentes. 

No que diz respeito à clínica, ocorre comunicação escrita ou telefónica em 24 
das instituições (96%), discussão de casos em reunião clínica em 14 (56%) e 
consultas ‘ombro-a-ombro’ em oito hospitais (32%). Apenas em seis 
instituições são habitualmente realizadas as três intervenções de articulação 
(36%) e em nove são realizadas rotineiramente duas intervenções abarcando a 
comunicação (24%). Quanto à periodicidade das reuniões de discussão de 
casos, ela é pelo menos mensal em 12 instituições (70%). 

Os profissionais de saúde mental envolvidos na articulação com os CSP são 
psiquiatras na totalidade dos hospitais, isoladamente em seis casos (29%) e 
em equipa com outros técnicos nos restantes 15 hospitais (71%). O número de 
profissionais envolvidos na articulação directa com os CSP varia muito entre os 
equipamentos (mín=2, máx=27; mediana=7) seja pela diferente dimensão dos 
mesmos seja pela diferente cobertura de sector (ou ausência do mesmo), seja 
ainda por diferente envolvimento na articulação. 

Quanto à formação em reuniões conjuntas, estas ocorriam em 12 hospitais 
(52%), geralmente no CS ou no serviço de psiquiatria, com regularidade pelo 
menos trimestral em seis casos (60%) e envolvendo várias valências 
profissionais em 10 casos (83%) e só psiquiatras em dois (17%). O número de 
profissionais envolvidos na formação por reunião conjunta com os CSP é 
variável (mín=2, máx=27; mediana=5). Em duas instituições são realizados 
grupos Balint (8%). 
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A grande maioria dos hospitais, 22, operam num sector pré-definido (88%) e 
as consultas decorrem em mais de metade dos casos nos CS (13 hospitais, 
54%), e em cinco casos ocorrem também nos serviços de psiquiatria mas em 
11 hospitais as consultas apenas se concretizam nas suas instalações (46%). 

Existem projectos específicos de articulação em 11 hospitais (48%) e 20 dos 
respondentes considerariam útil a produção de linhas de orientação para a 
articulação com os CSP (83%) (DSPSM 2004). 

8.2.6. Formação específica dos MF em saúde mental 

De 1982 a 1999 a formação pós-graduada dos MF foi assegurada pelos 
Institutos de Clínica Geral do Norte, Centro e Sul. O Instituto da Qualidade em 
Saúde (IQS) centraliza essas funções desde então.  

Ao fim de dez anos de colaboração da Clínica Universitária de Psiquiatria e 
Saúde Mental da FCML na formação dos MF em Psiquiatria e Saúde Mental, o 
Instituto de Clínica Geral da Zona Sul publicou em 1994 um muito actual livro 
editado por Caldas de Almeida e colegas (1994) apresentando aos MF os 
principais temas da área de uma forma breve e num estilo coloquial agradável. 
Todavia, o peso igualitário dado aos vários temas não corresponde à realidade 
da prática dos MF, o critério editorial comum aos vários capítulos poderia ser 
mais patente e a edição poderia ser mais pedagógica.  

O capítulo relativo às perturbações depressivas de Eduardo Martins (1994) é 
simples, bem estruturado, recorrendo a casos clínicos e ressaltando os 
aspectos contra-atitudinais típicos dos médicos face ao doente deprimido e os 
sintomas principais para o diagnóstico dos vários subtipos depressivos. Como 
aspectos menos positivos destacamos o uso da terminologia diagnóstica 
dicotómica neurótica versus endógena de utilidade duvidosa nos CSP por poder 
induzir ou reforçar a percepção errada da existência de ‘verdadeiras’ 
depressões tratáveis medicamente e de ‘falsas’ depressões, consequência das 
circunstâncias da vida, compreensíveis e logo ‘aceitáveis’, a não medicalizar. 
Também o manejo da depressão está datado quanto à psicofarmacologia e é 
insuficiente quanto à continuidade e articulação desejáveis com a psiquiatria.  

Numa anterior obra da responsabilidade científica de Eduardo Luís Cortesão, de 
1986, com o sugestivo nome “Psiquiatria, Neurologia e Saúde Mental na Práxis 
do Clínico Geral” (Gomes et al 1986a), ao longo de 20 capítulos bem 
estruturados, são escalpelizados os temas principais da psiquiatria e da 
neurologia, dando a impressão de ter sido mais útil como texto de referência 
do que de consulta pelo MF no dia-a-dia, e obviamente com conteúdos 
carecendo de profunda actualização no presente, nomeadamente o capítulo 9 
“Para reconhecer um síndroma depressivo na práxis clínica” (Gomes et al 
1986b).  

Todavia, o “Esquema e programa para a formação do clínico geral em 
psiquiatria e saúde mental” que apresenta (págs. 13-14), assente em 
seminários teórico-práticos com 60 horas de duração – focando ‘A Pessoa e a 
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Doença’, ‘A Relação Médico-Doente’, e as perturbações psiquiátricas mais 
comuns em clínica geral bem como áreas específicas – e num estágio em 
psiquiatria hospitalar com a duração de três meses ou em alternativa no CS 
com duração de três a seis meses, mantém alguma actualidade (Gomes et al 
1986a). 

Mas Caldas de Almeida (1985b), nas suas Provas Complementares de 
Doutoramento, tinha já lançado as bases para o desenho e organização de 
esquemas de formação eficazes dos MF em saúde mental – durante o internato 
e após este – que conservam pertinência na situação presente.  

Tendo sempre como objectivo a aquisição de conhecimentos, o treino de 
perícias, e a adequação de atitudes do MF, propôs que fosse dada atenção a 
quatro áreas na formação: 1) as reacções e atitudes face à doença; 2) o 
diagnóstico e tratamento das perturbações psiquiátricas – esclarecendo que 
nos CSP estas são maioritariamente quadros de ansiedade e depressão – e 
salientando neste contexto a importância do treino na compreensão 
psicológica, no manejo da relação médico-doente, na intervenção 
psicoterapêutica e psicofarmacológica, enfim, na aprendizagem do actualíssimo 
conceito de acção terapêutica diferenciada (ATD) originalmente propugnado 
por Cortesão75 (1973); 3) a articulação dos MF com os técnicos de saúde 
mental; e 4) a saúde mental ao longo do ciclo de vida (Caldas de Almeida 
1985b). 

Caldas de Almeida (1985b) preconizava como metodologias úteis para a 
formação dos MF durante o internato, o estágio num serviço de psiquiatria e/ou 
no CS, o ensino por tutoria ’ombro-a-ombro’ e a discussão e supervisão de 
casos clínicos, o trabalho de grupo e de ‘role-playing’, o uso de audiovisuais e o 
ensino da psiquiatria e saúde mental integrado noutras disciplinas.  

Quanto à formação após o internato, Caldas de Almeida (1985b) recusava o 
estágio e defendia a realização de cursos de actualização, em que os 
formadores os realizariam no CS, e de programas de educação médica contínua 
(EMC) desenvolvidos através de esquemas de articulação com os serviços de 
psiquiatria que incluíssem reuniões de conferência médica de casos (CMC). 
Caldas de Almeida (1985b) sugeria como fundamental o envolvimento das 
Faculdades de Medicina em todo o processo de formação pós-graduada dos MF 
em saúde mental. 

Em 1989, um trabalho distinguido com o Prémio BIAL procurava contribuir para 
a intervenção psicoterapêutica eficaz na clínica geral (Pacheco 1989). Ainda 
que meritórios, os princípios expostos não parecem muito assimiláveis pelo MF 
ocupado, terra-a-terra, que deseja soluções pragmáticas. 

                                                 
75 A ATD é muito semelhante ao moderno conceito de stepped care: ambas consistem na coordenação 

da prestação flexível de cuidados de vários tipos e modalidades ajustados às diferentes 

necessidades dos doentes, consoante a evolução do quadro clínico. 
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Tabela 39 – Competências consideradas indispensáveis para a prestação de 
cuidados médicos gerais em CSP– especialidade de Medicina Geral e Familiar 
(APMCG) (2002) 

1. Cuidados preventivos - personalização de planos e actividades de manutenção 
e de promoção da saúde nas diferentes fases da vida, de acordo com orientações 
credíveis e a evidência científica disponível; 

2. Doenças agudas comuns - diagnóstico e tratamento das doenças e 
perturbações agudas mais comuns na comunidade, nas diferentes fases da vida; 

3. Doenças agudas graves – reconhecimento e intervenção imediatos, 
frequentemente com referenciação para outros níveis de cuidados, de doenças 
agudas graves, por vezes potencialmente letais;  

4. Estádios indiferenciados e manifestações atípicas/ inespecíficas - 
avaliação e valorização diagnóstica e prognóstica de sintomas e manifestações 
atípicos e inespecíficos, suspeitando ou reconhecendo estádios indiferenciados de 
doenças graves; 

5. Doenças crónicas - diagnóstico, tratamento, seguimento e controle das doenças 
crónicas mais prevalecentes na população, incluindo a referenciação a cuidados 
mais especializados, quando necessário, bem como o apoio e orientação na 
educação e capacitação do doente e dos seus familiares/cuidadores; 

6. Patologia múltipla e polimedicação – gestão cuidadosa e criteriosa dos 
doentes que apresentam simultaneamente problemas e doenças de diversos órgãos 
e sistemas, submetidos a uma polimedicação com riscos acrescidos de interacções 
e efeitos perigosos (numa população mais idosa pode atingir 1/3 da lista de utentes); 

7. Interligação com os cuidados hospitalares – recepção, apoio e 
acompanhamento de doentes após alta hospitalar ou necessitando de cuidados 
continuados integrados; 

8. Problemas psico-sociais – avaliação e prevenção da medicalização inadequada 
de problemas de natureza psicossocial e aconselhamento na procura e mobilização 
de recursos de apoio (sistema de saúde; recursos da comunidade; meio familiar; 
meios social e ocupacional, etc.); 

9. Problemas de saúde mental – reconhecimento, diagnóstico e tratamento das 
doenças e perturbações mais comuns de saúde mental na comunidade, nas 
diferentes fases da vida e referenciação aos cuidados especializados sempre que 
necessário; 

10. Cuidados em situações de dependência física e funcional – prestação dos 
cuidados médicos essenciais e articulação com as equipas de cuidados continuados 
integrados, designadamente no domicílio dos doentes; 

11. Cuidados na fase final da vida e no luto – prestação dos cuidados 
apropriados nestas situações, mobilizando e utilizando os recursos adequados e 
possíveis, reconhecendo os limites técnicos e profissionais, respeitando e 
reconhecendo a vontade, crenças e valores do doente e dos familiares; 

12. Cooperação – com outras equipas, participação em programas de saúde 
comunitária e em projectos de investigação relevantes para os cuidados de saúde 
primários.  
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Temos navegado em torno da formação em psiquiatria e saúde mental dos MF 
na perspectiva da psiquiatria. E como é entendida essa formação pelos 
especialistas em Medicina Geral e Familiar?  

Em 1985, a regulamentação do Internato Complementar de Clínica Geral, de 
duração total de três anos, dedicava um período de seis meses à formação em 
Saúde Pública e em Saúde Mental (De Almeida 1985b). Actualmente, à Saúde 
Mental estão reservados dois meses. 

Num recente documento de trabalho da Associação Portuguesa dos Médicos de 
Clínica Geral (APMCG), a propósito de eventuais equívocos entre a figura do MF 
e do médico assistente pessoal, e no qual é salientada a necessidade de sólida 
formação e treino diferenciado na especialidade de Medicina Geral e Familiar 
(MGF), obedecendo a níveis de exigência técnico-científicos sobreponíveis aos 
das outras especialidades, são listadas as competências essenciais a adquirir 
que reproduzimos na Tabela 39 (APMCG 2002). 

A leitura desta listagem, associada às reconhecidas dificuldades dos MF na 
gestão e manejo das patologias mentais em geral e da depressão em 
particular, atendendo ao articulado do conjunto dos doze pontos, mas 
nomeadamente, nos pontos 8 “Problemas psico-sociais” e 9 “Problemas de 
saúde mental”, sugere fortemente a existência de uma possível confusão 
conceptual e que as dificuldades começarão previamente na distinção entre 
normal e patológico.  

Sousa e colegas (2001), num artigo de opinião sobre CSP e a especialidade de 
MGF, subscrevem um parecer da APMCG segundo o qual aos médicos cabe o 
“Dever ético de prestar os melhores cuidados de saúde à luz dos 
conhecimentos actualizados técnica e cientificamente”.  

Sabendo que a qualidade dos cuidados prestados aos doentes depende de uma 
boa prática clínica e do modo como estão organizados e são prestados os 
serviços aos doentes, a monitorização da qualidade organizacional dos CS tem 
vindo a ser avaliada no âmbito do projecto MoniQuOr.CS. Os resultados do 
MoniQuOr.CS referentes ao período 1998-2000, mostraram que onde a 
qualidade se revelava mais deficitária era ao nível da área de formação dos MF 
‘Educação contínua e desempenho de qualidade’ (Pisco & Biscaia 2001). 

8.2.7. Linhas de orientação e boas práticas 

O INFARMED (2000) publicou linhas de orientação para a terapêutica da 
depressão dirigidas a “...algumas especialidades (que) pela sua própria 
especificidade (ex. medicina geral e familiar, medicina interna, neurologia, 
neurocirurgia) poderão estar mais aptas ao tratamento das perturbações 
depressivas.”. Estas linhas de orientação, baseadas no Boletim Terapêutico 
publicado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARS de Lisboa e Vale do 
Tejo (1999) fazem sugestões concretas para a referenciação para a psiquiatria 
e para a correcta utilização de psicofármacos.  
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Todavia, não só a linguagem e terminologia não são as mais correctas para 
efeitos de disseminação junto de médicos não psiquiatras como não obedecem 
às regras de nomenclatura nosológica consensualmente empregues (p.e. 
definição de distimia). Também as explicações quanto às regras de 
referenciação e uso de psicofármacos na depressão estão longe do estado da 
arte EBM (p.e. não estão bem definidas as fases de tratamento e é dada 
excessiva atenção aos tricíclicos) (INFARMED 2000). 

A Ordem dos Médicos promoveu igualmente a publicação de recomendações 
terapêuticas para a depressão na Acta Médica Portuguesa em 2001. Todavia, 
os autores não levaram em linha de conta a especificidade do contexto dos CSP 
e da audiência-alvo particular que constituem os MF (Relvas et al 2001). 

Há um esforço institucional acumulado em Portugal para a qualidade na saúde 
– Saúde XXI, Conselho Nacional da Qualidade (CNQ), Instituto da Qualidade 
em Saúde (IQS) – (Pisco & Biscaia 2001), que poderia potenciar o lançamento 
de iniciativas consequentes para a gestão da depressão nos CSP. 

O IQS divulga no seu website o trabalho de Carraça e colegas (1998; 1999) 
que descreve a auditoria de casos de depressão pelos próprios MF na sua lista 
de doentes. Não se conhecem índices de utilização nem se conhecem 
resultados de eventuais auditorias. 

A mesma instituição, o IQS, a quem compete “a definição e o desenvolvimento 
de normas, estratégias e procedimentos que visem a melhoria contínua da 
qualidade na prestação dos cuidados de saúde” divulga também um importante 
trabalho de António Vaz Carneiro (2000) para apoio na correcta construção 
metodológica de linhas de orientação. 

8.3. Necessidades de informação e investigação científica 

Há uma efectiva escassez de investigação em saúde mental e epidemiologia 
psiquiátrica em Portugal comparativamente a outros países (Patel & 
Sumathipala 2001), que ombreia com a baixa produtividade científica na área 
da saúde, e cujos motivos profundos foram já analisados por outros autores 
portugueses (Ferreira 1990; Ferreira 1993; Ferreira 1997; Xavier 2002) não 
cabendo aqui desenvolver o tema.  

Todavia, Portugal é um dos estados membros da Europa Comunitária onde o 
estado de saúde da população levanta mais preocupações pela sua 
precariedade, constatáveis pela esperança de vida mais baixa dos Quinze 
(European Commission 2003) e por uma das mais elevadas prevalências de 
doenças crónicas (European Opinion Research Group EEIG 2003a) e de 
morbilidade psiquiátrica geral (European Opinion Research Group EEIG 2003b).  

Ora, conhecendo as relações de comorbilidade acentuada entre depressão e 
doenças crónicas, bem como o incremento do impacto económico e 
potenciação de incapacidades (Wells et al 1989b; Chisholm et al 2003), maior 
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se torna o imperativo de melhor conhecer a realidade epidemiológica nacional 
quanto às perturbações depressivas. 

O atingimento desse objectivo, mediado pela investigação, não deverá 
certamente ser o devir de académicos isolados mas sim o resultado de políticas 
de âmbito nacional. De facto, a informação epidemiológica descritiva, através 
da enumeração da ocorrência de perturbações e de necessidades de saúde das 
populações, tem como finalidade orientar o planeamento e desenvolvimento 
dos serviços de saúde (Lehtinen & Joukamaa 1994).  

Não esqueçamos que segundo a OMS e o Banco Mundial, é muito possível que 
em 2020 a doença depressiva constitua uma das principais causas de anos de 
vida perdidos, por morte ou incapacidade, em países como Portugal, e a 
segunda a nível mundial (Murray & Lopez 1996b; Murray & Lopez 1997a; 
Ustun et al 2004).  

Igualmente, no relatório anual da OMS relativo a 2001 “Saúde mental: nova 
concepção, nova esperança” (2002), são salientados 10 indicadores para 
categorizar o nível de qualidade e de desenvolvimento da prestação de 
cuidados de saúde mental num dado país e são feitas recomendações para a 
melhoria de cada um desses indicadores em três cenários nacionais 
económicos distintos. 

Sendo um país caracterizado como rico, no que diz respeito à informação 
científica sobre saúde mental, e à luz destes critérios, Portugal ainda é um país 
de “baixos recursos”, ao nível dos países africanos, sul-americanos ou 
asiáticos.  

A promoção da investigação científica em saúde mental, o 10º indicador 
daquela lista da OMS (2002), é indissociável da qualidade do bem-estar e 
saúde mental das populações sendo recomendável, para um país com o 
desenvolvimento actual de Portugal “Fazer realizar estudos em contextos de 
atenção primária sobre prevalência, evolução, resultados e impacto dos 
transtornos mentais na comunidade” o que parece ser subscrito no documento 
oficial do Ministério da Saúde que apresenta o Plano Nacional de Saúde para 
2004-2010 (PNS), onde se refere ser “desejável a realização de projectos sobre 
doenças crónicas e particularmente prevalentes e/ou incapacitantes como as 
doenças cardiovasculares, o cancro, a SIDA, doenças mentais...” (DGS 2004b). 

Também em 2004, um painel de psiquiatras portugueses, essencialmente 
constituído por professores universitários e directores de serviço, foi convidado 
a debruçar-se sobre as necessidades de investigação em saúde mental em 
Portugal. Foram consideradas “prioridade de investigação consensual” 18 linhas 
de investigação. As relevantes para a área de estudo das perturbações 
depressivas foram 14, por ordem de consenso: 1ª) definição de indicadores de 
saúde mental das populações; 2ª) articulação dos hospitais com os cuidados de 
saúde primários; 3ª) caracterização epidemiológica das perturbações mentais 
em Portugal; 4ª) prevalência da depressão; 6ª) modelos de equipa de saúde 
mental; 7ª) tratamento e acompanhamento da doença mental nos Centros de 
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Saúde; 8ª) caracterização epidemiológica da depressão na adolescência; 10ª) 
avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental; 11ª) critérios de 
avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental; 12ª) os custos para o 
SNS, relativo ao doente deprimido, até se chegar ao diagnóstico e tratamento; 
13ª) terapêutica da depressão resistente à terapêutica medicamentosa; 14ª) 
consumismo psicofarmacológico; 15ª) identificação das necessidades de 
cuidados de saúde mental; 16ª) identificação das necessidades de saúde 
mental não satisfeitas (Sousa 2004). 

Resumindo, em Portugal o conhecimento sobre a dimensão dos problemas da 
saúde mental em geral e das perturbações depressivas em particular, é como 
vimos escasso, e em alguns aspectos largamente desconhecido.  

Portugal talvez seja o único Estado membro da Europa Comunitária onde não 
foi executado até à data qualquer censo psiquiátrico de âmbito populacional 
capaz de fornecer informação sobre prevalências, incapacidades e utilização de 
serviços por pessoas afectadas por depressão e por todas as outras patologias 
psiquiátricas. 

Estudos esclarecedores sobre a depressão e seus factores etiopatogénicos em 
grupos de alto-risco, e em particular, incidindo sobre modos de funcionamento 
organizacional mais efectivos na prestação de cuidados primários e 
especializados, seriam bem-vindos e a valiosa rede de Médicos-Sentinela 
(ONSA 2003) ou outros CS de referência poderiam ser encarados como 
parceiros no delineamento destes programas e aproveitados para testar a 
implementação de estratégias de diagnóstico e tratamento de depressão 
alternativos bem como para estabelecer mecanismos fiáveis de monitorização 
da morbilidade depressiva. 

A monitorização regular e sistemática do trabalho clínico dos serviços de 
psiquiatria e saúde mental, com retorno de resultados à origem, poderia ser 
esclarecedora da evolução de indicadores e da qualidade de serviços bem como 
lançaria as necessárias raízes para uma cultura de avaliação de qualidade em 
saúde. 

A mortalidade prematura por suicídio deverá continuar a ser contabilizada e a 
sua colheita aperfeiçoada, quer quanto à sensibilidade, quer quanto ao tempo 
decorrido desde o óbito até ao registo; finalmente, seria da maior importância 
replicar, preferencialmente para o ano de 2002, o estudo referente a 1992 de 
Ramos e colegas (1996a; 1996b) sobre custos de depressão o que permitiria 
também lançar alguma luz sobre o significado do encargo anual do SNS em 
fármacos antidepressivos. 

Mas antes de mais, é necessário obter um ‘retrato’ inequívoco do que se passa 
quanto ao peso e manejo das perturbações depressivas ao nível dos CSP. 
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PARTE II 
INVESTIGAÇÃO 
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C a p í t u l o  9  

9. OBJECTIVOS 

Ao longo dos capítulos anteriores, debruçámo-nos sobre uma série de aspectos 
relativos à temática da depressão nos cuidados de saúde primários para 
assentar e delimitar de modo claro o cenário onde decorrerá o nosso contributo 
pessoal. 

Discorremos sobre o que consensualmente se entende sobre depressão e seus 
distintos significados, quais as suas características sintomáticas, de curso e 
prognóstico, os problemas de classificação que levanta, e a magnitude 
irrefutável do impacto das perturbações depressivas nos indivíduos, nas 
famílias, nos serviços de saúde e na sociedade em geral. 

Expusemos os argumentos, solidamente ancorados em resultados de múltiplas 
investigações concordantes, sobre a importância dos CSP no trajecto de acesso 
aos cuidados de saúde dos indivíduos com perturbações depressivas, na 
elevada prevalência destas patologias naquele contexto, nas diferentes 
características clínicas relativamente às perturbações depressivas 
diagnosticadas em cuidados psiquiátricos, e à eficácia de tratamentos 
disponíveis nos CSP. 

Alegámos em favor da primazia da depressão entre as várias perturbações 
psiquiátricas que podem surgir na prática clínica dos CSP, e aduzimos 
considerandos e elementos justificativos. 

Explicitámos as abundantes provas que confirmam a existência de 
necessidades não correspondidas de tratamento de depressão ao nível dos 
CSP, fruto do universal subdiagnóstico pelos médicos, e veiculámos as 
conclusões e achados explicativos para o actual estado das coisas, 
nomeadamente as barreiras e lacunas que a vários níveis produzem os seus 
efeitos de modo a que a presença de um indivíduo com depressão numa 
instituição de CSP não seja notada, ou sendo-o, não provoque uma qualquer 
intervenção clínica. 

Finalmente, levantámos e discutimos a informação disponível sobre o que se 
sabe e se tem feito para modificar esta situação – subdiagnóstico e 
subtratamento da depressão – ao nível dos CSP, ao nível dos doentes, dos 
clínicos e técnicos, da organização dos sistemas de educação médica e de 
prestação de cuidados, da população em geral, e de um modo 
compartimentado, intervenção a intervenção, ou generalizado, com múltiplas 
intervenções ou tipo campanha. 

Pensámos também que seria importante reservar algumas páginas para a 
informação disponível, e acessível, que espelhasse a realidade portuguesa 
sobre a matéria, de modo a tornar possível a comparação de dados e a 
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estabelecer lacunas e prioridades de investigação. Verificámos que as 
necessidades de informação em Portugal são importantes. 

Feita a apresentação do sujeito, o seu contexto, os problemas com que se 
debate, e as soluções que vão sendo avançadas, bem como as especificidades 
nacionais, ficam estabelecidas as condições para a introdução e compreensão 
do nosso trabalho. 

9.1. Premissas 

Através da introdução acima resumida, várias premissas e fundamentos para a 
presente investigação foram expostos através da revisão bibliográfica que 
produzimos.  

Almejámos a maior objectividade possível nesta revisão através de obediência 
a preceitos metodológicos que adiante explanaremos (ver 10.1. Planeamento e 
preparação do estudo, pág. 269). Tomámos ainda redobrados cuidados, pois 
sabendo nós da capacidade de distorção que qualquer observador detém sobre 
o sujeito da sua análise, ainda que desconheça aquela, coibímo-nos tanto 
quanto nos foi possível em contaminar os dados apresentados com 
interpretações pessoais e vigiámos constantemente a interferência dos nossos 
a priori na selecção de material que reforçasse a bondade dos nossos 
propósitos e a verosimilhança de resultados. Todavia, se interpretámos e 
opinámos, disso mesmo fizemos nota. 

Longe de concordar com teses pós-modernas que muita celeuma têm 
levantado no que diz respeito à ‘constructividade’ do processo de conhecimento 
científico (Sokal & Bricmont 1999; Santos 2001; Baptista 2002), não somos de 
opinião que a respeitabilidade do mesmo se produza apenas na mais estrita 
‘neutralidade’, e desse modo se limitando unicamente à refutabilidade 
‘popperiana’ de hipóteses (Popper 1999; Popper 2003).  

Assim, não seria razoável, ou honesto, não pontuar agora mas mais adiante, 
algumas das premissas que pressupõem escolhas interpretativas da realidade, 
ou no dizer dos mais puristas, alguns viezes pessoais.  

A natureza da premissa primeira, e fundamental, deste trabalho, amplamente 
sustentada pela literatura, e com relação directa com modelos de doença 
mental e de prática clínico-psiquiátrica, é a existência de uma continuidade 
longitudinal ou diacrónica entre síndromas depressivas e ansiosas. Pensamos 
que esta continuidade angodepressiva é compatibilizável com duas outras 
premissas de relevância prática. Assim, uma segunda premissa consiste no 
aparente paradoxo em considerar a categorização nosológica como uma 
artificialidade, mas artifício necessário pois de valia ‘naturalista’ para a 
eficiência do raciocínio clínico. A terceira premissa consiste em considerar a 
existência de uma hierarquia clinicamente relevante entre ansiedade e 
perturbações depressivas na qual estas ocupam um escalão superior. 



 

 253

Sucedem a estas três premissas primordiais, de foco essencialmente 
fenomenológico e clínico, outras premissas que reputamos como igualmente 
relevantes, pois dizem respeito à filosofia de organização de serviços, com 
impacto subsequente na prática clínica e contributo directo no atingimento de 
ganhos em saúde mental na população em geral.  

Passamos então a expor essas cinco premissas ou fundamentos uma a uma, 
primeiro em abstracto e depois concretizando para o tema em causa. 

Antes de mais, e em primeiro lugar, consideramos ser mais fácil o atingimento 
de ganhos em saúde mental através do aproveitamento de similitudes do que 
de diferenças, nomeadamente quando a evidência científica não nega as 
semelhanças. Concretizando, será mais fácil modificar comportamentos dos MF 
se se demonstrar que o modelo médico clássico, por eles bem conhecido, não 
só pode como deve ser mantido na abordagem às questões e problemas de 
saúde mental, em vez de se pugnar pela adopção de um novo paradigma, por 
muito apelativo que este possa ser. 

Em segundo lugar, acreditamos que a maximização de ganhos junto dos MF 
ocorrerá mais pelo foco numa temática em particular do que num todo 
indiferenciado. No caso em análise, o foco num tema bem delimitável como a 
depressão será mais útil do que a abordagem das ‘perturbações mentais’ como 
um todo. Este último conceito de indiferenciação na abordagem da patologia 
mental nos CSP, é o que patentemente tem também sido adoptado na práxis 
de articulação com os CSP, também indiferenciada, que vemos ser praticada 
com fracos resultados – em ganhos de saúde e na satisfação das partes – pela 
maioria das equipas de saúde mental76. Já nas campanhas de saúde dirigidas à 
população em geral, vemos que o foco em temas específicos é preferido, seja 
por imperativos de eficiência na comunicação – como em qualquer acção de 
marketing –, seja porque as mensagens simples são mais facilmente 
perceptíveis nomeadamente quando são alvo de mudança ideias e crenças 
confusas, múltiplas e contaminadas por preconceitos.  

                                                 
76 Aproveitamos para esclarecer que é neste ponto que mais divergimos das teses e opiniões de David 

Goldberg, amplamente citado neste trabalho, cujo trabalho se tem pautado nos últimos 30 anos 

exactamente por se focar na abordagem da formação do MF como devendo almejar a identificação 

das perturbações psicológicas em geral, não só por imperativos metodológicos ou mesmo clínicos 

(com os quais concordamos e que também seguiremos neste trabalho), ou por incontornabilidade 

resultante do processo de escalada dos degraus do processo de conhecimento científico, mas muito 

por convicção pessoal, pensamos que insuficientemente sustentada do ponto de vista científico, 

como o próprio implicita ou explicitamente admitiu em várias ocasiões, e passamos a citar “I do not 

think that the exact diagnosis matters; it is the fact that the GP identifies a psychological disorder 

and prescribes an antidepressant” (Nutt et al 1999). Por nosso lado, pensamos que o diagnóstico de 

depressão importa porque pode facilitar a distinção entre o normal e o patológico e a estruturação 

do raciocínio clínico e da prestação dos cuidados; mas também concordamos com Goldberg na 

medida em que à perturbação psicológica corresponde frequentemente depressão ou ansiedade 

patológicas e que o erro de prescrição de antidepressivo por excesso, embora prejudicial, sê-lo-á 

menos que por defeito. 
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Em terceiro lugar, consideramos também que é mais viável atingir esses 
ganhos de saúde diminuindo o estigma associado à doença mental77, mais pelo 
foco numa temática próxima das vivências universais do que insistindo em 
patologias que se manifestam por vivências qualitativamente distantes, cuja 
empatização se revela mais problemática. Ou seja, o foco na depressão será 
mais útil do que o foco na esquizofrenia, ou mesmo, do que o foco nas 
perturbações bipolares. Posteriormente, uma vez o caminho aplanado, será 
mais fácil sensibilizar MF e outros técnicos, e a população em geral, para essas 
outras patologias.  

Em quarto lugar, pensamos que a boa prática clínica e a consideração pela 
saúde pública são indissociáveis, nomeadamente quando os recursos 
disponíveis não são infinitos e/ou a prestação dos cuidados é um serviço 
público. Tal implica que os temas e patologias com maior relevância para a 
saúde pública, relevância medida pelo impacto epidemiológico e social, e 
existência de necessidades por satisfazer nos CSP, deverão ter primazia na 
abordagem junto dos MF e da população em geral, e que, a organização da 
actividade clínica facilite a sua avaliação em função de critérios de qualidade 
definidos pela evidência científica. Ora, assistimos frequentemente a que os MF 
– já de per si sobrecarregados por trabalho clínico – vejam a sua atenção ser 
literalmente submergida por múltiplas mensagens de solicitação para as mais 
variadas patologias, de múltiplas fontes, sem consideração por qualquer tipo de 
hierarquia78. E verificamos também a ausência de uma cultura de avaliação 
organizacional e de investigação, nomeadamente investigação orientada para a 
organização de serviços e custo-efectividade de intervenções, vigente nas 
instituições e com a recíproca cumplicidade dos técnicos, até dos mais 
diferenciados.  

                                                 
77 Estigma que pensamos resultar do ainda incipiente conhecimento científico sobre a matéria – 

debalde os vertiginosos avanços nas neurociências – e da fraca disseminação do que muito já se 

sabe, não tendo as questões relativas à saúde mental conquistado ainda junto do grande público 

um estatuto diferente do intangível, de tonalidade mágica, que sempre foi emprestado ao longo da 

História humana ao aparentemente inexplicável. Assim, o estigma em relação à doença mental 

pode ser equiparado a um ‘fóssil vivo’ do processo humano civilizacional. Este aspecto não tem 

captado a devida atenção de sociólogos, historiadores, e outros cientistas sociais que têm preferido 

a abordagem tradicional deste fenómeno social enquanto processo de rejeição do que é diferente, 

com eventuais implicações sócio-políticas – as quais nem sempre se têm saldado positivamente 

para o avanço na área da saúde mental. 

78 E em Portugal, sem que se perceba qualquer política de formação pós-graduada ou prioridades de 

saúde pública subjacentes. De facto, os psiquiatras tendem a preferir as patologias que melhor se 

identificam com a especificidade do seu papel profissional e que justificam plenamente as suas 

competências, e estas, debalde a sua gravidade, são em geral raras ou menos significativas em 

termos de saúde pública não carecendo de um modo de articulação com os CSP tão intenso, como 

será o caso da depressão ou das perturbações somatoformes. Por outro lado, e pelo menos ainda 

em Portugal, os epidemiologistas e médicos de saúde pública pouco ou nada se têm interessado 

pelas matérias de saúde mental, pura e simplesmente ignorando-as. No passado recente, o Estado 

procurou, através de agência nacional própria, reduzir custos directos em medicamentos dando 

formação aos MF sobre tratamento psicofarmacológico ministrada por psicólogos (?). E a indústria 

farmacêutica, pese embora o investimento ímpar na formação pós-graduada dos médicos, fá-lo em 

função da sua agenda, nem sempre coincidente com as prioridades epidemiológicas. 
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Uma última premissa, e em quinto lugar, é a de que os ganhos de saúde serão 
tanto maiores quanto menor for a artificial diferenciação desta área da saúde 
mental em relação à área geral da saúde, seja no contexto da prestação de 
cuidados, seja na atribuição de recursos, seja na aplicabilidade dos imperativos 
éticos da classe médica e de outros corpos técnicos. Este último aspecto é 
fundamental: a história da articulação da psiquiatria com os CSP tem-se 
pautado pelo princípio tolerante, mas pouco assertivo, daquilo que designamos 
por ‘optabilidade’ e que definimos como a concessão ou reconhecimento pelos 
psiquiatras, e subsequentemente pela sociedade em geral, de os MF poderem 
não se interessar, não se aperfeiçoarem, não assumirem ou não colaborarem 
no tratamento de pessoas afectadas por doença mental. De facto, a psiquiatria 
de ligação sempre se pautou por uma abordagem aos médicos soft que 
passava pela conquista de adeptos para as boas e justas razões da saúde 
mental, uma táctica de valia a manter.  

Mas a questão subjacente, a questão da ‘optabilidade’, não deverá perdurar. O 
que o estado da arte torna incontornável é que os problemas da mente, 
independentemente da sua etiologia orgânica ou psicossocial, têm base no 
cérebro (Andreasen 1997; Kandel 1998), ainda que as alterações que aqui se 
verificam poderem ser definidas ora como traços estáveis de estrutura ora 
como estados transitórios, adaptativos ou disfuncionais (Cloninger et al 1993; 
Cloninger 1994; Sugiura et al 2000; Canli et al 2001; Vastag 2002; Campbell 
et al 2004)79.  

Seria ético não diagnosticar e tratar patologias como a diabetes ou a HTA? E 
algum internista ou cardiologista se lembraria de dar o poder de ‘optabilidade’ 
aos MF nestas situações? E se por absurdo tal ocorresse, seria corroborado 
pelos órgãos deontológicos dessas especialidades e da classe médica em geral? 
Tais situações seriam certamente equiparadas, em condições normais, não a 
erro, mas à ocorrência de negligência médica. 

9.2. Finalidades e objectivos gerais  

O móbil maior do nosso contributo, que de seguida expomos, é o de preparar 
algumas condições necessárias à viabilidade de um programa destinado a 
pessoas afectadas por depressão com a finalidade de incrementar o 
tratamento, e torná-lo mais acessível a um maior número de indivíduos. 

Uma estratégia, entre outras, para operacionalizar e maximizar este objectivo 
de modo efectivo será a de centralizar esforços em aumentar a taxa de 
tratamento da depressão nos CSP.  

Para tal, será necessário também aumentar a taxa de reconhecimento de 
depressão nos CSP.  

                                                 
79 Assim, por grande que seja a solução de continuidade mente-cérebro, as alterações orgânicas, do 

corpo – estruturais ou disfuncionais – são do campo da Medicina. 
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Tal esforço, para ser bem sucedido, terá necessariamente que ser alargado à 
melhoria da organização interna dos CSP e dos serviços especializados de 
saúde mental, estendendo-se a uma mais efectiva articulação entre ambos.  

Este objectivo principal, certamente enquadrável numa perspectiva de saúde 
pública, é seguramente um dos desígnios basilares da qualidade da intervenção 
de uma instituição psiquiátrica (ou de um psiquiatra individual) cujo modelo de 
prática clínica seja orientado, entre outros, pelos princípios da medicina de 
evidência e da psiquiatria de ligação. Todavia, muitos serviços de psiquiatria 
não corroboram ou não aplicam estes princípios, frequentemente por 
insuficiência de know-how ou de autonomia. 

Sabemos que um conjunto de doentes, entre 2 a 3% da população geral, se 
encontram afectados por patologias graves de evolução prolongada – 
nomeadamente esquizofrenia, perturbação bipolar, algumas perturbações da 
personalidade e toxicodependências – apresentando inúmeras necessidades de 
cuidados biológicos, psicológicos e sociais. Este grupo de doentes não dispensa 
os cuidados especializados em psiquiatria geral e saúde mental. O volume das 
suas necessidades – e os recursos necessários para lhes dar resposta – tornam 
estes doentes os incontornáveis e primordiais clientes de qualquer serviço de 
psiquiatria e saúde mental. Apenas esta realidade seria suficiente para orientar 
a prestação de cuidados para doentes com depressão, ansiedade e outras 
neuroses, para o domínio da articulação entre CSP e serviços de saúde mental.  

Os doentes afectados por neuroses são bastante mais abundantes na 
população em geral e em todos os contextos de saúde, e ainda que 
consumissem proporcionalmente menos recursos psiquiátricos, e consomem 
mais, o simples facto de aí serem primordialmente atendidos desvia esses 
recursos de outros modos mais eficazes para fazer face à elevada prevalência 
destas patologias e da prestação de cuidados altamente especializados a quem 
mais deles necessita. Em todo o mundo, têm sido várias as experiências onde 
tal sucede correntemente, sempre que um novo serviço inicia a prestação de 
cuidados em saúde mental, de um modo dito “aberto”, sem definição de 
populações-alvo e estabelecimento de normas de acesso e de intervenções a 
prestar. Geralmente, sabendo-se que o serviço não negará a recepção de 
qualquer tipo de doente para avaliação, fica implícito que a responsabilidade do 
seguimento pertencerá à instituição de saúde mental. Tal sucede também pela 
cumplicidade da organização dos cuidados e dos técnicos de saúde mental pois 
muitos dos doentes afectados por neurose tornam-se mais “atraentes” pela 
menor sobrecarga, do que os atrás mencionados doentes graves, e também 
contam para efeitos de produtividade e financiamento. 

Quanto aos CSP haverá receio em assumir estes doentes como seus, no que 
diz respeito ao campo de competência técnica, porquanto poderá haver a 
percepção de um excesso de responsabilidades e excesso de tarefas associados 
a escassez de tempo, escassez de recursos e escassez de conhecimento para 
fazer face a este tipo de situações.  
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Assim, como estratégias-padrão não resta senão aos MF dos CSP ou a 
despromoção e denegação da problemática da saúde mental, ou se disponível, 
a referenciação – nem sempre correcta – para um serviço de saúde mental, ou 
ainda, a contratação de técnicos de saúde mental, geralmente psicólogos, e 
diz-nos a experiência, regra geral com menor propensão para trabalhar em 
articulação com os serviços de saúde mental. 

De tudo o que isto, resulta que o tema-chave para o sucesso de um programa 
de melhoria da detecção e tratamento de perturbações depressivas nos CSP, 
como os que aqui descrevemos, seja a articulação/ligação com 
responsabilização das partes envolvidas. 

Mas para melhorar as taxas de detecção e tratamento de depressão, e para 
que o processo seja monitorizável longitudinalmente, torna-se necessário 
estabelecer as taxas pré-intervenção – qualquer que venha a ser o seu formato 
– e um método de aferição das mesmas. Ou seja, são necessários indicadores 
de detecção e tratamento bem como os seus valores na linha de base. 

Será igualmente razoável admitir que qualquer programa que se dirija à 
resolução dos problemas de subdetecção e de subtratamento das perturbações 
depressivas nos CSP carecerá de um modelo de intervenção de maior ou 
menor simplicidade/complexidade – com tradução pragmática mais ou menos 
padronizável –, e que não prescindirá de contar com os MF em um qualquer 
ponto da aplicação prática dessa intervenção, como acima reforçámos.  

Deste modo, a finalidade do nosso trabalho foi a de lançar as bases de um 
modelo de programa para a melhoria do reconhecimento e tratamento das 
perturbações depressivas nos CSP em Portugal. Um programa desta natureza 
envolve três fases, a saber: o diagnóstico da situação actual e planeamento, a 
implementação do programa através de acções de divulgação e formação 
dirigidas aos MF, e a avaliação do programa e sua consolidação. O estudo 
original, que de seguida apresentaremos, pretende abarcar apenas aspectos 
cruciais da primeira fase, os fundamentos de um tal programa.  

Nesta sequência, serão dois os objectivos gerais envolvidos no presente 
trabalho. Em primeiro lugar, o diagnóstico situacional com a determinação de 
valores indicadores na linha de base, permitindo depois o estabelecimento de 
metas e sua monitorização subsequente. Em segundo lugar, a definição e teste 
de modelos teóricos, metodologias processuais e de intervenção no terreno. 

Pretende-se obter informação inexistente em Portugal até ao momento, 
informação que poderá constituir a base de outras iniciativas e 
desenvolvimentos visando a melhoria da saúde mental das populações. 

9.3. Objectivos específicos 

É esperável que a resposta a três questões permita um avanço considerável 
para o conhecimento da realidade portuguesa (diagnóstico situacional):  
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1. Quantos utentes do ambulatório dos CSP em Portugal estão afectados 
por um qualquer tipo de depressão? 

2. Qual é a eficácia dos MF no reconhecimento da depressão? 

3. Como é que os MF tratam a depressão?  

A resposta, ainda que parcial, a uma quarta questão poderá vir a prover alguns 
dos meios para fazer face aos problemas em causa:  

4. É possível fornecer aos MF uma ferramenta simples e útil para ajudar 
no diagnóstico dos diferentes casos de depressão? 

Destacamos ainda duas outras questões que reputamos de grande relevância, 
pois a sua exploração pode de algum modo ajudar ao esclarecimento e 
aprofundamento do significado e consequências das respostas obtidas para as 
quatro questões anteriores: 

5. Quais são as características clínicas das síndromas e perturbações 
depressivas nos CSP? 

6. Quais as relações entre a patologia médica não psiquiátrica e as 
perturbações depressivas? 

Na sequência do debate das quatro questões principais que enformam a nossa 
investigação (1ª a 4ª) e das duas complementares (5ª e 6ª), surgem outras 
perguntas pertinentes, mas acessórias.  

Na Tabela 40, listamos a totalidade das questões de investigação já 
reformuladas sob a forma de objectivos, independentemente de os podermos 
caracterizar como principais, complementares ou acessórios.  

Tabela 40 – Objectivos da investigação das perturbações depressivas nos CSP 

1. Prevalência 
_Determinar a prevalência pontual de qualquer perturbação depressiva, depressão major, distimia, 
depressão minor e de sintomas depressivos subdiagnósticos, critério-padrão ICD-10. 
_Determinar a prevalência pontual das perturbações depressivas, critério-padrão DSM-IV. 

_Estabelecer a concordância entre as duas classificações, DSM-IV e ICD-10, para os 
diagnósticos de depressão. 
_Proceder ao ajustamento dos valores de prevalência à amostra recrutada. 

_Determinar a prevalência pontual das perturbações depressivas por entrevista psiquiátrica 
clássica segundo a ICD-10 (diagnóstio clínico por especialista). 
_Realizar a descrição sociodemográfica da amostra de doentes com depressão. 

_Descrever diferenças de prevalência de depressão entre os sexos, entre escalões etários, 
habilitações, emprego e contexto social profissional e residencial. 
_Descrever diferenças entre doentes com depressão e doentes não deprimidos, e entre 
doentes afectados por subtipos depressivos, quanto à distribuição por sexo, idade, habilitações, 
emprego e contexto social profissional e residencial. 
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2. Reconhecimento 
_Determinar a prevalência de problemas mentais e de depressão diagnosticados segundo 
critérios clínicos dos MF. 
_Determinar, entre a população reconhecida como caso pelos MF, a proporção de 
reconhecimentos correctos e incorrectos. 
_Determinar taxas de reconhecimento correcto (verdadeiros positivos) e de prevalência 
conspícua das perturbações depressivas. 
_Determinar taxas de reconhecimento errado ou falso reconhecimento (falsos positivos). 

_Descrever diferenças entre doentes com perturbações depressivas e com sintomas 
subsindromáticos e entre os subtipos depressivos quanto a taxas de reconhecimento e de 
falsos reconhecimentos. 
_Determinar o viés do conjunto dos MF no reconhecimento das perturbações depressivas. 

_Propor uma medida de percepção pelo MF do impacto psicológico negativo global (acuidade). 

_Determinar a acuidade dos MF para as perturbações depressivas com base na gravidade dos 
sintomas. 
_Explorar a validade da acuidade dos MF para o bem-estar mental expresso pelos doentes. 

_Confirmar ou infirmar a existência de associação entre a gravidade das perturbações 
depressivas e o reconhecimento pelos MF. 
_Estabelecer parâmetros de validade de critério (predictiva) para o reconhecimento das 
perturbações depressivas pelos MF – sensibilidade, especificidade, exactidão, valores 
predictivos positivo e negativo, razões de verosimilhança positiva e negativa e concordância. 
_Confirmar ou infirmar a variabilidade no reconhecimento das perturbações depressivas pelos 
MF. 
_Explorar os factores determinantes do reconhecimento pelos MF – características dos 
doentes, gravidade e características dos episódios depressivos e subsindromáticos, 
conhecimento dos MF dos antecedentes depressivos dos doentes, características da prática 
clínica dos MF. 
 

3. Tratamento 
_Descrever o padrão de utilização de antidepressivos e outros psicofármacos pelos MF. 

_Determinar as taxas de tratamento de depressão e de prevalência tratada com antidepressivo 
e com antidepressivo em dose eficaz. 
_Determinar as taxas de tratamento em doentes falsos positivos. 

_Descrever diferenças nas taxas de tratamento entre doentes deprimidos bem reconhecidos e 
falsos positivos. 
 

4. Detecção sistemática 
_Determinar a fiabilidade e as validades de constructo e critério – sensibilidade, especificidade, 
exactidão, valores predictivos positivo e negativo, razões de verosimilhança positiva e negativa, 
concordância kappa e AUC – bem como o ponto de corte da escala de auto-avaliação do bem-
estar mental QBE-5, e testar a sua aplicabilidade nos CSP como instrumento de despiste de 
doentes em risco para depressão. 
_Determinar a fiabilidade e a validade – sensibilidade, especificidade, exactidão, valores 
predictivos positivo e negativo, razões de verosimilhança e concordância – bem como o ponto 
de corte da escala de hetero-avaliação estruturada de depressão IED e testar a sua 
aplicabilidade nos CSP como instrumento de detecção sistemática de doentes com depressão. 
_Validar e comparar estratégias de detecção sistemática de depressão com as escalas 
aplicadas isoladamente ou em série. 
_Demonstrar a aplicabilidade dos instrumentos e várias estratégias através do uso de 
nomogramas e de razões de verosimilhança por estrato. 
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5. Características clínicas 
_Determinar a frequência de sintomas depressivos por qualidade e intensidade. 

_Determinar diferenças entre doentes com depressão e doentes sem depressão mas com 
sintomas, e entre doentes afectados por subtipos depressivos, quanto à qualidade, frequência e 
intensidade de sintomas. 
_Determinar a gravidade das perturbações depressivas, e seus subtipos, bem como a 
gravidade dos sintomas depressivos na ausência de depressão (complexos subsindromáticos) 
através de um índice de gravidade. 
_Diferenças entre doentes com perturbações depressivas e com sintomas subsindromáticos, e 
entre doentes afectados por depressão major, distimia e depressão minor quanto à gravidade 
determinada por índice de gravidade. 
_Demonstrar a viabilidade de hierarquização clínica das categorias diagnósticas de depressão 
contemplando critérios de gravidade transversal (intensidade da sintomatologia) e longitudinal 
(cronicidade), e aplicável às intervenções clínicas aguda e de monitorização a longo-prazo. 
_Determinar o grau de incapacidades secundárias à sintomatologia depressiva nos doentes 
subsindromáticos e nos doentes com perturbações depressivas. 
_Determinar diferenças entre doentes com perturbações depressivas e com sintomas 
subsindromáticos, e entre doentes afectados por subtipos depressivos quanto à gravidade 
determinada pelo grau de incapacidades secundárias à sintomatologia depressiva. 
_Determinar as idades de início da primeira sintomatologia depressiva e dos episódios 
subsindromáticos e de doença depressiva actual. 
_Determinar diferenças entre doentes com perturbações depressivas e com sintomas 
subsindromáticos, e entre doentes afectados por subtipos depressivos quanto às idades de 
início da primeira sintomatologia depressiva e do episódio subsindromático e de doença 
depressiva actual. 
_Determinar a duração da morbilidade depressiva e do episódio actual nos doentes 
subsindromáticos e nos doentes com perturbações depressivas. 
_Determinar diferenças entre doentes com perturbações depressivas e com sintomas 
subsindromáticos, e entre doentes afectados por subtipos depressivos quanto à duração da 
morbilidade depressiva e do episódio actual. 
 

6. Doenças médicas 
_Determinar quais os motivos de ida à consulta do MF e o peso relativo dos problemas mentais. 

_Determinar a frequência da totalidade de doenças/ problemas de saúde e de diagnósticos 
específicos ICD-10 entre os doentes dos CSP. 
_Determinar diferenças entre doentes com perturbações depressivas e com sintomas 
subsindromáticos, e entre doentes afectados por subtipos depressivos quanto à frequência da 
totalidade de doenças e diagnósticos específicos ICD-10. 
_Determinar a prevalência de depressão por doenças somáticas ICD-10. 

_Determinar a gravidade da patologia somática por medida de percepção pelo MF do impacto 
negativo somático global no doente individual. 
_Determinar diferenças entre doentes com perturbações depressivas e com sintomas 
subsindromáticos, e entre doentes afectados por subtipos depressivos quanto à gravidade da 
patologia somática. 
_Confirmar ou infirmar a existência de associação entre a gravidade somática e a gravidade das 
perturbações depressivas.  
 

 

Apesar de no nosso trabalho lidarmos com todos os objectivos listados na 
Tabela 40, ressaltamos serem quatro os nossos objectivos principais e que os 
mesmos podem ser enunciados do seguinte modo: 
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Objectivo 1. Determinar a prevalência pontual da totalidade de 
perturbações depressivas nos CSP.  

Objectivo 2. Avaliar a capacidade corrente de reconhecimento e 
diagnóstico pelos MF das perturbações depressivas. 

Objectivo 3. Avaliar a capacidade terapêutica actual dos MF em relação 
às perturbações depressivas. 

Objectivo 4. Validar instrumentos e estratégias de despiste e detecção 
de perturbações depressivas e sua aplicabilidade nos CSP. 

E são dois os objectivos que apodamos de complementares destes quatro: 

Objectivo 5. Caracterizar a patologia depressiva que ocorre nos CSP.  

Objectivo 6. Caracterizar a comorbilidade somático-psiquiátrica que 
ocorre nos CSP e as interacções entre estas patologias.  

9.4. Hipóteses  

9.4.1. Hipóteses principais 

Sem sacrifício da análise secundária da informação recolhida, e com base na 
revisão da literatura e na experiência clínica, emitimos as seguintes hipóteses 
de resposta apenas para os quatro objectivos principais:  

Hipótese Principal 1. Nos CSP, a prevalência pontual da depressão 
major é de 10% e a prevalência pontual da 
globalidade das perturbações depressivas oscila 
entre 15 a 25%;  

Hipótese Principal 2. Os MF detectam cerca de 40% de todas as 
perturbações depressivas e uma proporção maior 
dos casos mais graves;  

Hipótese Principal 3. Nas depressões detectadas pelos MF, em menos de 
50% dos doentes é prescrito um antidepressivo e 
em doses subterapêuticas em cerca de 50% 
destes;  

Hipótese Principal 4. A utilização em série do Questionário do Bem-Estar 
(QBE-5, WHO-5) e da entrevista estruturada com o 
Inventário de Episódio Depressivo (IED) permite 
diagnosticar 80% de todas as perturbações 
depressivas. 
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Detalhando, se a prevalência pontual real de perturbações depressivas for  de 
20%, esperamos apurar uma prevalência identificada pelos MF de cerca de 8% 
e uma prevalência tratada com antidepressivos pelos MF de cerca de 4%, 
prevalência esta que se reduzirá a apenas 2% para doses terapêuticas de 
antidepressivo (ver Figura 11).  

Figura 11 – Valores previsíveis de prevalência pontual, identificada, tratada e 
despistável de qualquer perturbação depressiva  

20%

8%

4%

2%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

I - Prev alência

pontual

II - Prevalência

identificada

IIIa - Prevalência

tratada com AD

IIIb - Prevalência

tratada com AD

em dose eficaz

IV - Prevalência

despistáv el

 

 

E esperamos também validar uma estratégia de despiste e diagnóstico de 
depressão que tenha o potencial de aumentar a prevalência identificada pelos 
MF para pelo menos 16% – o que corresponde ao dobro do que prevemos vir a 
encontrar (ver Figura 11). 

Os objectivos V e VI são passíveis de exploração secundária dos dados e 
estatística descritiva pelo que não procurámos colocar hipóteses e prever 
resultados específicos para os mesmos, apesar de que, cada um dos seis 
objectivos enunciados poder, e dever, ser encarado como uma área distinta de 
questionamento e exploração com vários objectivos acessórios (ver a Tabela 
40), uns passíveis apenas de descrição estatística e outros para os quais é 
possível colocar algumas hipóteses refutáveis. 

9.4.2. Hipóteses secundárias 

Revimos os objectivos acessórios listados, e seguindo a ordem da Tabela 40, 
colocámos hipóteses refutáveis, portanto passíveis de teste estatístico, sempre 
que o desenho do estudo (ver adiante) previsivelmente o permitiria. 
Apresentamos essas hipóteses de seguida, precedidas pelas conjecturas que 
lhes estão na génese. 
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9.4.2.1. Prevalência 

Assim, vimos atrás (ver capítulo 1. O Conceito de Depressão, pág. 3) que as 
nosologias padronizaram e harmonizaram os diagnósticos de depressão 
aumentando a fiabilidade inter-avaliadores. Todavia, também vimos que 
existem diferenças entre a DSM-IV e a ICD-10 na forma como são definidos os 
vários subtipos depressivos. Acresce que a maioria dos estudos ora reportam 
as prevalências numa ou noutra classificação e nunca as duas em simultâneo. 
Por outro lado, a maioria dos estudos são norte-americanos e reportam apenas 
valores DSM. 

Muitos dos estudos são realizados em dois estádios – um primeiro para o 
recrutamento e aplicação de uma escala de auto-avaliação e um segundo para 
entrevista com um gold standard – com os valores de prevalência baseados em 
amostras randomizadas mais pequenas e em que os valores de prevalência 
real são ajustados às características da amostra original. Em estudos baseados 
em amostras consecutivas, como será o nosso (ver adiante), pode haver um 
viés de auto-selecção dos doentes que ora aceitam, ora recusam colaborar, o 
que pode por sua vez levar a uma distorção nos resultados finais de 
prevalência, pelo que o ajustamento poderá também ser indicado. 

Assim colocamos as seguintes hipóteses: 

Hipótese Acessória 1a. Não existem diferenças de concordância 
entre o diagnóstico ICD-10 e DSM-IV, pelo 
critério-padrão; 

Hipótese Acessória 1b. Não existem diferenças de concordância entre 
o diagnóstico ICD-10 pelo critério-padrão e 
pelo diagnóstico psiquiátrico clássico;  

Hipótese Acessória 1c. Não existem diferenças entre as prevalências 
não ajustadas e ajustadas; 

Hipótese Acessória 1d. Não existem diferenças sociodemográficas 
entre doentes deprimidos e não deprimidos. 

9.4.2.2. Reconhecimento 

As taxas de reconhecimento de perturbações depressivas pelos MF são 
consistentemente baixas nos estudos e relatórios publicados (ver item 4.2. As 
lacunas, pág.95) parecendo que os MF tendem a identificar melhor as 
perturbações mais graves, aquelas que respondem melhor à terapêutica, ou 
seja, os MF identificarão os doentes com necessidade de tratamento 
antidepressivo.  

Mas se assim é, afirmam os detractores dos programas de despiste de 
depressão nos CSP, não faz sentido sobrecarregar os CSP com tarefas de que 
não resultarão ganhos para a saúde das populações. Apesar das limitações 
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desta argumentação80, ela é suficientemente obstaculizante para que possa 
não ser considerada no presente estudo.  

Ainda neste encadeamento, é bem conhecida a variabilidade do 
comportamento dos MF em relação às questões que se relacionam com a 
saúde mental e em particular quanto ao reconhecimento e tratamento da 
depressão. É relevante identificar quais os MF onde será necessário ajustar o 
viés ‘para cima’ ou ‘para baixo’: alguns MF sobre-identificam problemas 
mentais e outros subidentificam-nos81. A proposta de indicadores de qualidade 
de processo para o reconhecimento de perturbações depressivas pelos MF é 
desejável.  

Neste contexto, as seguintes hipóteses serão testadas: 

Hipótese Acessória 2a. Não há diferenças de taxas de reconhecimento 
pelos MF entre os subtipos depressivos;  

Hipótese Acessória 2b. Não há variância entre os MF no 
reconhecimento das perturbações depressivas; 

Hipótese Acessória 2c. Não há relação entre o reconhecimento de 
depressão pelos MF e a gravidade das 
perturbações depressivas; 

Hipótese Acessória 2d. Não há acuidade dos MF para os níveis de 
bem-estar mental expresso pelos doentes; 

Hipótese Acessória 2e. O reconhecimento da depressão pelos MF não 
é impactado por características dos doentes, 
dos próprios MF e de características do 
contexto de prestação de cuidados. 

9.4.2.3. Tratamento 

Como atrás referimos (ver item 3.4.5. Tratamento das perturbações 
depressivas, pág. 89), a deficiente utilização de antidepressivos nos CSP pode 
ser expressa não só pela subprescrição e subdosagem como uso inadequado 
em doentes sem critérios diagnósticos de depressão ou ansiedade. Este duplo 
erro contribui para um aumento artificial dos custos directos associados aos 
antidepressivos, não diminui os custos indirectos associados à depressão e 
aumenta os riscos de iatrogenia medicamentosa. Debalde as limitações 
impostas pelo desenho do estudo, emitimos as seguintes hipóteses: 

                                                 
80 Por exemplo, os quadros crónicos poderão ser considerados minor no que toca à gravidade da 

sintomatologia mas major nas incapacidades e disfunções que geram carecendo de terapêutica a la 

longue, por vezes em doses superiores à padrão, para além de intervenções psicossociais 

especializadas. 

81 Com tradução nas taxas de referenciação: excessivas ou diminutas. 
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Hipótese Acessória 3a. Não há diferenças nas taxas de tratamento 
com antidepressivos entre doentes deprimidos 
e não deprimidos; 

Hipótese Acessória 3b. Não há diferenças nas taxas de tratamento 
com antidepressivos entre doentes deprimidos 
bem reconhecidos pelos MF e doentes sem 
depressão (falsos reconhecimentos). 

9.4.2.4. Detecção sistemática 

A literatura meta-analítica sobre exactidão de escalas de depressão revela não 
existirem grandes diferenças entre elas (ver capítulo 6. A Detecção Sistemática 
de Casos de Depressão, pág. 165). Todavia, não são abundantes os estudos 
onde é levada a cabo uma detecção sistemática pela aplicação de dois 
instrumentos em série, apesar desta ser uma estratégia cada vez mais 
utilizada. Por isto, colocamos a seguinte hipótese: 

Hipótese Acessória 4a. Não existem diferenças entre instrumentos 
isolados de despiste de depressão e estratégias 
de despiste em série. 

9.4.2.5. Caracterização clínica 

Frequentemente, surgem na literatura argumentos que dão consistência à ideia 
de que as classificações existentes para as perturbações depressivas – 
nomeadamente ICD-10 e DSM-IV – foram construídas com base em doentes 
tratados em meio psiquiátrico e que por isso apenas têm validade nesses 
contextos especializados e não nos CSP.  

Está bem demonstrada a existência de uma continuidade angodepressiva nos 
CSP, quer quanto à constelação sindromática quer quanto à estabilidade 
diagnóstica ou similitudes das estratégias terapêuticas psicofarmacológicas 
indicadas (ver capítulo 3. As Perturbações Depressivas nos Cuidados de Saúde 
Primários, pág. 67).  

Mas a avaliação psicopatológica dimensional, se bem que útil, ainda é de difícil 
aplicabilidade na prática clínica, por ser morosa e exigir competências 
especificas, sendo igualmente pouco ilustrativa e eficaz no contexto da 
comunicação inter-pares. A plausibilidade da utilização nos CSP de diagnósticos 
categóricos das perturbações depressivas – depressão major, distimia, 
depressão breve recorrente, episódios depressivos subsindromáticos 
(depressão subliminar) – colmataria esta dificuldade. Estes diagnósticos podem 
ser encarados como pseudocategorias de diferente gravidade, diferente curso e 
prognóstico, e como tal, de diferente manejo clínico no que toca à 
monitorização clínica, à decisão de referenciação para os cuidados psiquiátricos 
e à diferente partilha de responsabilidades na prestação de cuidados de saúde 
entre os CSP e a psiquiatria. Ainda que, saliente-se, o tratamento 
psicofarmacológico seja muito semelhante.  
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Mas na ICD-10, no seio da categoria depressão major, para dar o melhor 
exemplo, há substancial heterogeneidade com múltiplas subcategorias de 
gravidade sintomática crescente, não sendo possível afirmar clinicamente que a 
menos grave destas subcategorias – o episódio depressivo simples sem 
síndroma somática – é mais grave que qualquer distimia.  

A experiência diz-nos que em muitos episódios depressivos simples moderados 
e graves, se o tratamento for o adequado, não apresentam dificuldades no 
seguimento ao passo que em alguns casos de distimia poderá haver um curso 
sinuoso, imprevisível – pela acção de factores de manutenção psicossociais – 
com má resposta à terapêutica, gerando muitas e graves incapacidades 
funcionais, maior morbilidade somática e maior número de consultas. 

Por outro lado, a recorrência e a cronicidade levantam problemas de 
monitorização e de partilha de responsabilidade na articulação entre os CSP e a 
saúde mental que ultrapassam a simples consultoria. 

A possibilidade de ordenação das categorias depressivas por um conceito de 
gravidade que abranja não só a intensidade e perseveração dos sintomas e o 
curso crónico, recorrente ou continuado, da síndroma mas também seja 
tentativo na aproximação ao nível de complexidade do tratamento e articulação 
entre CSP e saúde mental, teria óbvias vantagens. A menor das quais 
certamente que não seria a validação de um modelo de formação dos MF 
baseado nessa ordenação que compreendesse igualmente níveis de 
aplicabilidade flexíveis aos recursos existentes ou a indicadores de crescente 
qualidade. 

A confirmação da validade de categorias diagnósticas de depressão nos CSP é 
por isso pertinente. Testaremos as seguintes hipóteses: 

Hipótese Acessória 5a. Não existem diferenças quanto à gravidade 
sintomática entre os subtipos depressivos; 

Hipótese Acessória 5b. Não existem diferenças quanto à gravidade 
funcional entre os subtipos depressivos; 

Hipótese Acessória 5c. Não existem diferenças entre os subtipos 
depressivos quanto à idade de início dos 
primeiros sintomas e do episódio actual, ao 
tempo decorrido desde o início dos primeiros 
sintomas e a duração do episódio actual; 

Hipótese Acessória 5d. Não existem diferenças entre a ordenação 
hierárquica natural dos diagnósticos 
depressivos pela ICD-10 e a ordenação dos 
mesmos diagnósticos segundo modelo(s) 
hierárquico(s) clínico(s) mais consistente(s) 
com a prática clínica dos CSP e com 
aplicabilidade à articulação com a psiquiatria. 
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9.4.2.6. Doenças médicas 

As doenças ditas médicas ou somáticas82, serão mais frequentes em doentes 
deprimidos do que não deprimidos (ver capítulo 2. O Peso das Perturbações 
Depressivas, pág. 45) e a probabilidade de uma perturbação depressiva surgir 
aumenta com a gravidade da doença médica comórbida.  

É por isso esperável que a gravidade clínica que o MF estabelece para os seus 
doentes, de um modo intuitivo e relativo, se relacione com o estado depressivo 
e que essa percepção possa ser utilizada para orientar o nível de suspeição 
clínica de depressão. Neste sentido iremos testar as seguintes hipóteses: 

Hipótese Acessória 6a. Não existem diferenças quanto à gravidade da 
morbilidade somática entre os subtipos 
depressivos e subsindromático; 

Hipótese Acessória 6b. Não existe relação entre a gravidade somática 
e a gravidade das perturbações depressivas. 

                                                 
82 Essencialmente, todas as que não são psiquiátricas, não havendo qualquer premissa etiológica 

associada a esta denominação ou um modelo dicotómico mente-corpo subjacente. 
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C a p í t u l o  1 0  

10. METODOLOGIA 

10.1. Planeamento e preparação do estudo 

Entre Junho de 1998 e Junho de 1999 decorreu o planeamento, desenho e 
preparação para o estudo envolvendo a realização de três tarefas distintas.  

10.1.1. Envolvimento de Centros de Saúde e de Serviços de 
Psiquiatria e Saúde Mental 

Num primeiro tempo, com o fito de garantir a representatividade para o 
território de Portugal Continental, de doentes e médicos de família (MF), 
procurou-se assegurar que o estudo abrangesse as cinco Regiões de Saúde – 
Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.  

Nesta sequência, e em cooperação com a Direcção-Geral da Saúde (DGS), foi 
obtida inicialmente a colaboração de quinze psiquiatras de onze serviços de 
Psiquiatria e Saúde Mental (PSM) com articulação aos cuidados de saúde 
primários (CSP) em onze Centros de Saúde (CS) diferentes: dois no Porto (Rio 
Tinto e Aldoar), dois na região Centro (Mangualde e Tábua), três na área de 
Lisboa (Oeiras, Sintra e Venda Nova), dois no Alentejo (Beja e Serpa) e dois no 
Algarve (Faro e Portimão).  

Esta metodologia de selecção decorreu de ter sido proposto pela OMS, durante 
o planeamento do Depcare a nível europeu uma fase piloto, para testar os 
instrumentos em 100 centros de dez países europeus, ou seja 10 centros ou 10 
MF por país83 (WHO & Regional Office for Europe 1998).  

Foi realizada a recolha, tão extensiva e homogénea quanto possível, de dados 
sobre o movimento assistencial e a produtividade dos onze CS, estratificados 
por MF, que foram igualmente caracterizados (ver item 10.3.4. Recrutamento 
dos Médicos de Família, pág. 272). 

Três investigadores, e em consequência três CS, acabaram por não contribuir 
para os resultados finais. Assim, o estudo abrangeu 8 CS com 219 MF e 12 
investigadores, como adiante explicaremos (ver pág. 272). 

                                                 
83 O Depcare, enquanto projecto trans-europeu, acabou por não ter o desenvolvimento previsto, não 

se tendo concretizado a fase-piloto aludida. Mas a legitimidade dos objectivos, discussão dos 

conceitos, esforço na validação de instrumentos e esclarecimento de outros aspectos metodológicos 

permaneceram válidos e adaptáveis a diferentes realidades. O projecto europeu que talvez possa  

merecer o estatuto de herdeiro do Depcare é o EAAD que manteve algumas das recomendações e 

instrumentos de medida. O epicentro mudou de Estocolmo, Suécia, para Munique, Alemanha, e da 

WHO para as comunidades europeias (CE), e do contexto clínico – Swedish Medical Association – 

para o académico – Ludwig Maximilians Universität.  
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10.1.2. Treino e formação dos investigadores 

Uma das tarefas durante aquele período foi a realização de várias reuniões de 
coordenação com os investigadores e técnicos da DGS e de cinco reuniões 
apenas com os investigadores, especificamente para treino na correcta 
aplicação dos instrumentos e para conferência de procedimentos de modo a 
aumentar a fiabilidade inter-avaliadores, realizadas com a colaboração da 
Clínica Universitária de Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa.  

10.1.3. Revisão bibliográfica 

Finalmente, desde meados de 1998 foi delineada, aperfeiçoada e posta em 
prática uma estratégia de revisão bibliográfica cujos resultados informaram o 
desenho do estudo.  

A Medline, a Cochrane Database e a ISI-Web foram pesquisadas na Internet 
através do programa de gestão de referências bibliográficas Reference Manager 
(Anónimo 2003a) para recolha de artigos originais, que ilustrassem o peso e as 
lacunas no reconhecimento e tratamento das perturbações depressivas, 
inclusive modelos organizacionais e de articulação com os CSP.  

Foram introduzidas as expressões “depress/*” para o título, e como palavras- 
-chave, isoladas ou em combinação, “epidemiology”, “incidence”, “prevalence”, 
“risk”, “mortality”, “suicide”, “morbidity”, “disabilit/*”, “quality of life”, 
“burden”, comorbidity”, “cost”, “utilization”, “treatment”, “antidepress/*”, 
“psychotherap/*”, “primary care”, “psychiatric care”, “recognition”, “detection”, 
“screening”, “psychometrics”, “scale”, “liaison”, “collaborative”. Foram em 
particular pesquisados artigos com a especificação “Review” e “Meta-analysis” 
para, seguindo os princípios da medicina de evidência, obter fontes de 
informação fiável e sólida (Gray 2004). Outros artigos e documentos poderão 
ter sido incluídos por estarem referenciados em índices de artigos de 
referência.  

Para sistematizar a informação disponível em Portugal, foi realizada uma 
revisão bibliográfica de textos de autores portugueses ou outros incidindo sobre 
a realidade nacional, preferencialmente traduzível em elementos quantitativos 
(p.e. taxas de prevalência), com os termos “depressão(ões)” e 
“perturbação(ões) depressiva(s)” nas bases de dados do Índice Médico 
Português, websites de Faculdades de Medicina e de Psicologia, Escola Nacional 
de Saúde Pública, Biblioteca Nacional, entre outros, e no índice dos 
documentos recolhidos desta forma e de outros documentos.  

Foi igualmente consultado material não publicado, ou documentação interna, 
de diversos organismos nacionais e de autores individuais, que foram 
abordados directamente quando necessário. 

Impõe-se uma advertência em relação às dificuldades verificadas na realização 
da pesquisa da bibliografia portuguesa: a indexação em bases de dados é 
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incompleta, os motores de busca nacionais são pouco fiáveis e há um grande 
número de publicações sem peer-review e de edição volátil; é assim provável 
que existam estudos quantitativos nacionais não contemplados nesta revisão.  

10.2. Desenho e tipologia do estudo 

O presente estudo caracteriza-se por um desenho naturalista do tipo descritivo 
transversal e multicêntrico, envolvendo o despiste sistemático e confirmação 
diagnóstica de qualquer tipo de perturbação depressiva em indivíduos com 
idade superior a 16 anos que recorreram consecutivamente à consulta do seu 
MF.  

10.3. População em estudo 

10.3.1. População-alvo 

Duas populações, para as quais almejamos produzir inferências, foram objecto 
de estudo.  

A principal é a população que efectivamente utiliza os CS – os utentes ou 
utilizadores efectivos – e em particular os utentes doentes, e os doentes 
afectados por qualquer tipo de perturbação depressiva que por qualquer motivo 
recorrem à consulta do seu MF. A prevalência pontual de depressão e a 
validação de instrumentos e estratégias de despiste são inferidos da amostra 
do nosso estudo representativa desta população. 

A outra população-alvo é a população dos MF que têm por missão reconhecer e 
tratar a depressão nos doentes que acedem aos CSP. A amostra representativa 
desta população, tem precedência em relação à amostra de doentes que 
depende daquela quanto à selecção e recrutamento. 

10.3.2. Critérios de inclusão nas amostras 

Dado que a selecção dos CS resultou da existência de algum tipo de articulação 
com PSM e da disponibilidade dos investigadores, de modo a tornar a amostra 
de MF o mais homogénea possível e os resultados mais generalizáveis, apenas 
foram incluídos utentes cujos MF tivessem menos de 55 anos de idade, tempo 
de permanência da actual lista de doentes superior a 2 anos, sem diminuição 
da actividade clínica directa por desempenho de outras funções e com pertença 
à carreira de Medicina Familiar (ver Tabela 41).  

Igualmente, foram considerados apenas os doentes de médicos que 
desempenhassem a sua actividade clínica em locais seleccionados por 
conveniência pelos investigadores para a realização do trabalho de campo (ver 
Tabela 41). 

Ou seja, pretendia-se que a principal actividade dos MF fosse a prestação 
directa de cuidados no contexto da medicina familiar, que tivessem um 
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conhecimento estabilizado e consistente da sua lista de doentes e que tivessem 
condições e disponibilidade para alterar os seus procedimentos habituais. Esta 
homogeneização da amostra de MF tinha por fim também a clara definição de 
uma população-alvo para efeitos de formação no futuro. 

Foram considerados na inclusão para o estudo todos os utentes consecutivos 
adultos e capazes, ou seja, com idade superior ou igual a 16 anos, sem 
dificuldades cognitivas e sensoriais impeditivas da comunicação e com 
compreensão da língua portuguesa (ver Tabela 41).  

Tabela 41 – Critérios de inclusão dos participantes 

Médicos de Família Doentes 
1. ≤ 55 anos 1. consecutivos 

2. conhecimento dos doentes ≥ 2 anos 2. ≥ 16 anos 

3. carreira Medicina Familiar 3. compreensão de português 

4. sem funções não clínicas 

5. exercício em locais definidos 

4. sem compromisso cognitivo ou da 
comunicação 

 

10.3.3. Cálculo da dimensão da amostra de doentes 

Considerando a condição de estudo descritivo, as prevalências antecipadas e o 
erro admissível (Robinson & Neutons 1987), calculámos a dimensão da 
amostra através das aplicações informáticas StatCalc-EpiInfo (1993b) e Stats 
Tools (Chang 2001). 

Os valores da predição correspondentes ao Objectivo 1 (ver págs. 261-261) 
foram utilizados, e assim, para uma população de 320 000 utentes com mais 
de 16 anos inscrita nas listas de 219 MF, apresentando para a depressão major 
uma prevalência pontual esperada de 10% (IC 95% aceitável = ±3.0%) e para 
qualquer perturbação depressiva uma prevalência de 20% (IC 95% aceitável = 
±5%), a dimensão da amostra de doentes deveria oscilar entre 384 para a 
depressão major e 246 para qualquer perturbação depressiva. 

Todavia, ressalta-se, como argumentado por Gask, Sibbald e Creed (1997) 
para estudos RCT, que por questões éticas e de evitamento da contaminação 
de dados, a unidade a randomizar em estudos centrados nos CSP, patologia 
neurótica e modelos de ligação, não deverá ser o doente mas sim a clínica – 
local de prática de determinado número de MF – ou os próprios MF. Não sendo 
este um estudo RCT, ainda assim tomámos providências para aumentar a 
generalização dos resultados. 

10.3.4. Recrutamento dos Médicos de Família 

Nos oito CS a população original de MF era constituída por 219 elementos. Os 
critérios de inclusão acima definidos não eram cumpridos por 127 MF (58%). 
Por conveniência foram excluídos 91 (41.6%), um número elevado, em função 
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dos locais de trabalho. Os 36 MF (16.4%) remanescentes foram excluídos por 
não se verificarem os restantes pressupostos de inclusão.  

Aos 92 MF (42%) que preenchiam os critérios de inclusão foi atribuído um 
número. Depois, e para cada um dos oito CS, os MF foram sorteados. Após 
extracção aleatória sucessiva de cada um dos números, resultou desta 
aleatorização o estabelecimento de uma sequência dos MF por CS para ordenar 
o recrutamento. 

No apuramento do número de MF a recrutar no final, foram considerados a 
proporção do número de MF por CS, a proporção da população de utentes 
inscrita por CS, a proporção do número de consultas realizadas pelos MF por 
CS (ver Figura 12), bem como um limite de seis MF por CS e a expectativa de 
recolher entre 10 a 20 utentes por MF. 

Seguindo o cálculo da dimensão da amostra de doentes, acima exposto, 
considerando que seria possível arrolar uma média de 15 doentes por MF, o 
apuramento destes deveria resultar no recrutamento de 25 a 30 MF (375 a 450 
doentes). Com uma atrição de até 20%, ou 6 MF, seria ainda possível recrutar 
entre 300 e 360 doentes. Por isso, e por segurança, de modo a garantir a 
inclusão de pelo menos 375 doentes (25 MF), decidimos apurar e recrutar 31 
MF. 

Figura 12 – Fluxograma de selecção dos médicos de família 
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Como referimos, uma sequência, ou lista ordenada de MF por cada CS, resultou 
do processo de apuramento aleatorizado. Se um dos MF elegíveis numa posição 
cimeira de uma das listas recusasse ou ficasse impedido de participar no 
estudo, o seguinte tomar-lhe-ia o lugar.  

Deste modo, foram recrutados os 31 MF, cerca de um terço (33.7%) dos que 
cumpriam os critérios de inclusão e 14.2% da população inicial de 219 MF dos 
oito CS.  

Os 31 MF recrutados realizaram 105 675 consultas em 1998 (15.7% das 
consultas realizadas pelos 219 MF), e durante o mesmo ano tinham 45 352 
utentes inscritos nas suas listas (13.5% dos utentes inscritos nos 219 MF)(ver 
Tabela 42). 

Tabela 42 – Distribuição da população de MF inicial (N=219) e amostra recrutada 
(n=31) por Centro de Saúde, em função do número de MF, consultas realizadas e 
utentes inscritos (ano 1998) 

 Número MF Consultas dos MF Utentes dos MF 
 total recrutados total recrutados total recrutados 
  %  %  % %  %  % 

Aldoar* 37 16.9 5 16.1 115 278 17.1 17 462 16.5 54 709 16.3 7 865 17.3 

Mangualde† 14 6.4 4 12.9 53 907 8.0 14 743 14.0 21 383 6.4 5 289 11.7 

Tábua† 11 5.0 2 6.5 31 057 4.6 9 846 9.3 12 453 3.7 3 141 6.9 

Oeiras* 46 20.9 6 19.3 130 627 19.4 19 784 18.7 79 864 23.8 9 559 21.0 

Sintra* 31 14.2 5 16.1 85 163 12.6 14 415 13.6 43 790 13.0 6 104 13.5 

Beja† 26 11.9 2 6.5 77 126 11.4 5 478 5.2 41 873 12.4 2 995 6.6 

Serpa† 13 6.0 2 6.5 54 550 8.1 7 159 6.8 13 292 4.0 1 786 4.0 

Venda Nova* 41 18.7 5 16.1 126 418 18.8 16 788 15.9 68 512 20.4 8 613 19.0 

total 219  31  674 126  105 675  335 876  45 352  
             

CS Urbanos 155 70.7 21 67.6 457 486 67.9 68 449 64.7 246 875 73.5 32 141 70.8 

CS Rurais 64 29.3 10 32.4 216 640 32.1 37 226 35.3 89 001 26.5 13 211 29.2 

* Centros de saúde urbanos; † Centros de saúde rurais. 

 

Pelo processo de apuramento acima descrito, foi possível manter as proporções 
iniciais entre centros quanto ao número de MF, ao número de consultas 
realizadas e ao número de utentes inscritos em Aldoar, Oeiras, Sintra, Serpa e 
Venda Nova.  

Em Mangualde e Tábua observa-se um peso excessivo – cerca do dobro – ou 
de MF ou de utentes inscritos ou de consultas realizadas, e em Beja um défice 
de metade nestes parâmetros (ver Tabela 42).  
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No cômputo global, os MF e utentes dos CS rurais (Mangualde, Tábua, Beja, 
Serpa) parecem estar ligeiramente sobre-representados. 

Recorrendo a Serpa como termo de comparação – um CS rural com as 
proporções mantidas – averiguámos a relevância destas diferenças entre o 
número real e recrutado de MF, de consultas e de utentes nos três CS através 
de teste de Fisher.  

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas para o número de 
MF em nenhum dos três CS comparativamente a Serpa (NS, Fisher, p>0.1). 

Encontrámos diferenças muito significativas para um maior número de 
consultas e utentes em Mangualde (respectivamente, X2=2266.067, p<0.001 e 
X2= 435.779, p<0.001), Tábua (X2=2765.873, p<0.001 e X2=390.803, 
p<0.001) e menor número de consultas e utentes em Beja (X2=1091.182, 
p<0.001 e X2= 410.283, p<0.001). 

A posteriori, verificámos também que quatro MF não se pronunciaram sobre os 
seus doentes, resultando 27 que o fizeram, e que apenas em 20 MF foi possível 
recrutar 10 ou mais doentes. 

10.3.5. Recrutamento de utentes dos CSP 

A população inscrita nos 219 MF dos oito CS incluídos no estudo abrangia 335 
876 utentes sendo que os inscritos com 16 ou mais anos eram cerca de 320 
000. Nos 31 MF seleccionados eram respectivamente 45 352 utentes e em 
torno de 40 000 inscritos. 

Foi entre estes cerca de 40 000 utentes inscritos nos CSP com mais de 16 anos 
inclusive, que foram abordados 573 indivíduos consecutivos. 

Destes 573 utentes abordados, 2 foram excluídos por apresentarem sequelas 
de AVC impeditivas da sua participação, 27 recusaram participar desde o início 
(8 homens e 19 mulheres) e 544, ou seja 94.9%, estavam capazes e deram o 
seu consentimento verbal para iniciar o estudo com a resposta ao QBE-5 (ver 
Figura 13).  

Após a recusa na prossecução da entrevista de mais outros 18 utentes e 
dispensa de 110 (por apresentarem um valor no instrumento de despiste maior 
ou igual a 6 ou por incapacidade dos investigadores em realizarem as 
entrevistas), foram entrevistados 416 (76.5% dos participantes iniciais e 
72.6% dos abordados) para estabelecer um diagnóstico pelo SCAN (ver Figura 
13). 

E foi possível em 396 destes (95.7% dos diagnosticados, 73.2% dos 
participantes iniciais e 69.5% dos abordados) obter dados do processo clínico e 
do seu MF (ver Figura 13). 
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A posteriori, para efeitos do estudo do reconhecimento das perturbações 
depressivas pelos MF (ver pág. 295), excluímos 10 doentes com os 
diagnósticos psiquiátricos ICD-10, realizados pelos psiquiatras, de psicose 
orgânica (F0), adicção (F1), perturbações esquizofrénicas (F2) e debilidade 
(F7) pelo que obtivemos uma amostra de 386 doentes.  

Figura 13 – Fluxograma de atrição de utentes participantes 
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pode eliminar o efeito no reconhecimento e tratamento da depressão do 
discernimento pelo MF de contactos com a saúde mental. 

Finalmente, pela exclusão dos restantes 56 doentes a quem estavam prescritos 
psicofármacos, obtém-se uma subamostra de 262 doentes completamente 
isentos de pistas, eventualmente deixadas por terceiros, sobre o seu estado de 
saúde mental (ver Figura 13). 

10.4. Variáveis e instrumentos 

10.4.1. Fontes de informação 

As primeiras fontes de informação foram as Direcções e as secretarias dos 
vários CS que forneceram os dados que permitiram seleccionar uma amostra 
de MF e de os caracterizar. 

Durante o trabalho de campo, as fontes de informação foram os doentes e os 
MF (incluindo os processos clínicos) e também os psiquiatras84.  

10.4.2. Estratégia de selecção  

Por limitações inerentes ao desenho – avaliação de cada unidade no próprio 
dia, múltiplas fontes de informação, multicentricidade e complexidade – mas 
muito por necessidade de viabilizar a convivência metodológica entre diferentes 
objectivos e de tornar gerível pelos investigadores todo o processo de trabalho 
de campo, limitámo-nos à recolha de informação tão breve e circunscrita 
quanto possível com impacto no número e tipo de variáveis incluídas e nos 
instrumentos seleccionados. 

A hierarquização dos nossos objectivos, atrás suficientemente explanada (ver 
capítulo 9, Objectivos, pág. 257), conduziu todo o processo de selecção das 
variáveis.  

Quatro variáveis são fundamentais: o estado de depressão, o reconhecimento 
de depressão pelos MF, o tratamento de depressão pelos MF e a auto-avaliação 
dos doentes quanto ao seu bem-estar.  

10.4.3. Escalas e instrumentos de avaliação 

O diagnóstico de depressão pode ser considerado como a variável dependente 
por excelência deste estudo pois está presente em todos os objectivos.  

Crucial é igualmente o modo como os doentes se auto-avaliam quanto ao 
estado emocional e bem-estar. 

                                                 
84 De facto, os investigadores/ avaliadores foram também fonte – muito limitada – de informação:  

adiante, mostraremos com mais detalhe que após colheita de dados através de entrevista com os 

doentes, de modo estruturado e semi-estruturado, os psiquiatras emitiram a sua opinião clínica. 
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As variáveis estado de depressão e a auto-avaliação pelos doentes foram 
aferidas através de instrumentos específicos. Outros instrumentos de hetero- 
-avaliação de depressão foram igualmente utilizados. Um deles, foi aplicado de 
uma forma totalmente estruturada e outro era um mero meio de notação.  

Passamos a descrever esses instrumentos, no total de quatro, os motivos da 
sua escolha para o estudo e as variáveis através deles obtidas.  

10.4.3.1. Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) 

O diagnóstico de depressão em curso, a variável dependente principal, foi 
obtido através da aplicação da versão2.1 da entrevista semi-estruturada SCAN 
(Wing et al 1990; Wing 1996; WHO & Division of Mental Health 1996) que 
integra o PSE (Wing et al 1974).  

O SCAN não é mais do que uma avaliação clínica decorrendo num contexto de 
entrevista psiquiátrica, e que como tal, detém a superior validade da impressão 
diagnóstica. Efectivamente, pode apenas ser aplicado por clínicos da área da 
saúde mental – psiquiatras e psicólogos – especificamente treinados para o seu 
emprego.  

É considerado um dos melhores instrumentos para estabelecer diagnósticos 
psiquiátricos, amplamente validado e de fiabilidade testada (Vazquez-Barquero 
et al 1994), de uso recomendado como padrão de referência – gold standard – 
nomeadamente para a validação cruzada de questionários de morbilidade 
mental (Brugha 2003). 

O diagnóstico psiquiátrico obtido numa entrevista psiquiátrica clássica 
efectuada por clínicos experientes apresenta uma baixa fiabilidade, debalde a 
sua intrínseca validade. Os motivos da baixa concordância entre técnicos 
habilitados decorre da inerente flexibilidade do processo de recolha de 
informação que caracteriza a exploração clínica e dos diferentes estilos de 
entrevista e modelos de formação dos clínicos.  

O SCAN, e outras entrevistas do mesmo tipo como o Structured Clinical 
Interview for DSM (SCID) (Williams et al 1992; Spitzer et al 1992), que 

estabelece diagnósticos segundo critérios da classificação DSM-IV (APA & Task 
Force on DSM-IV 2000), vieram contribuir dramaticamente para a redução 
deste problema, pelo delineamento de regras para o curso da entrevista e 
valorização dos sintomas, aumentando deste modo a fiabilidade inter- 
-avaliadores. A entrevista clínica torna-se semi-estruturada e padronizada 
quanto aos métodos, sem que a sua dimensão nuclear clínico-psiquiátrica lhe 
seja subtraída.  

O SCAN integra como fracção fundamental o instrumento PSE, que surgiu e 
começou a ser desenvolvido nos finais da década de 50 no Reino Unido como 
um método mais detalhado e fiável para descrever e classificar sintomas 
psicóticos. O PSE foi publicado pela primeira vez em 1974 e desde então tem 
sido utilizado em numerosos estudos (Wing et al 1974).  
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Fundamentais para o aperfeiçoamento desta metodologia foram dois estudos 
internacionais ocorridos nos anos 70, o US-UK Diagnostic Study (Cooper 1972) 
e o International Pilot Study of Schizophrenia (WHO 1973b) que estudaram o 
diagnóstico diferencial da esquizofrenia, nomeadamente em relação às 
perturbações afectivas.  

Enquanto que no Reino Unido o conceito de esquizofrenia era mais restrito, 
seguindo o modelo de Kurt Schneider, e as perturbações afectivas eram mais 
diagnosticadas, nos Estados Unidos passava-se o inverso mercê a influência de 
Bleuler e Freud. A ausência de fiabilidade da entrevista clínica não estruturada 
ficou claramente exposta bem como os motivos: modelos nosológicos distintos 
com impacto na sensibilidade e valorização selectiva pelos clínicos de aspectos 
psicopatológicos igualmente diferentes.  

Em 1988 surgiu a versão 0 do SCAN, amplamente testado em ensaios 
internacionais quanto à fiabilidade – temporal, inter-entrevistadores e entre 
observadores e entrevistadores – e quanto à aplicabilidade num largo espectro 
de quadros clínicos.  

O SCAN, através dos três objectivos clínico, educacional e científico que lhe 
estão subjacentes – promover a observação clínica de qualidade, veicular uma 
linguagem clínica comum e acelerar a acumulação de conhecimento –, fornece 
especificações técnicas, precisas e abrangentes, para descrever e classificar os 
fenómenos clínicos de modo a permitir comparações.  

Quanto à estrutura, o SCAN 2.1, na última versão datada de 1994 e 
actualizada em 2003 (WHO & Division of Mental Health 1996), é composto por 
vários instrumentos distribuídos por um total de 27 secções, incluindo centenas 
de itens. O instrumento mais importante é a 10ª versão do PSE, ou PSE-10, 
que permite a entrevista exploratória diagnóstica e está dividido em duas 
partes: secção 1-13 para as perturbações não psicóticas e secção 14 a 25 para 
as psicóticas.  

As outras secções que fazem parte do SCAN são a 26, correspondente ao Item 
Group Checklist (ICG) que permite a cotação de informação de outras fontes 
que não a entrevista, e a secção 27, a Clinical History Schedule (CHS), que 
engloba uma lista de verificação de diagnósticos de perturbação da 
personalidade e elementos da anamnese. 

Outros elementos que integram este completo instrumento são o glossário e as 
escalas de cotação, os manuais de referência e de treino, e o programa 
informático.  

O glossário e as escalas de cotação são os elementos centrais, basilares e 
indispensáveis, que consistem em definições diferenciais delimitadoras pela 
positiva e pela negativa de todos os itens, sintomas e conceitos clínicos 
envolvidos, bem como a descrição dos pontos de ancoragem para cotar cada 
tipo de sintoma em escalas, geralmente ordinais do tipo Likert, ou dicotómicas.  
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Os centros de treino, certificados pela WHO para o efeito, estão dispersos um 
pouco por todo o mundo. 

Os itens do SCAN podem ser cotados e registados em suporte de papel mas 
para a obtenção de diagnósticos é requerida a transposição dos dados para um 
suporte informático onde reside o algoritmo diagnóstico computadorizado (I- 
-Shell) (Çelik & Ustun 2003).  

O I-Shell permite a entrada mediata ou directa dos dados e a obtenção de 
sugestão de diagnósticos F0 a F5 para cada caso, pelos critérios da 
classificação ICD-10, permitindo também a escolha dos códigos 
correspondentes da DSM-IV. Possibilita a exportação para outras bases de 
dados com cariz de análise estatística. 

Contrariamente ao anterior programa informático CATEGO-5 (Gaite & Vazquez-
Barquero 1993), que corria em ambiente DOS e cotava itens para a versão 1.0 
do SCAN, com nosologias ICD-10 mas DSM-III-R, não ocorre no I-Shell o 
estabelecimento de um índice de definição ordinal (ID) indicativo da 
probabilidade de se tratar de um caso ou não caso, quer pela maior extensão e 
complexidade deste novo programa, quer também pela redundância desse 
índice no contexto de um software com maior fiabilidade na atribuição 
diagnóstica.  

O ID, no CATEGO-5, funcionava também como um índice de gravidade com o 
formato de variável ordinal (Wing et al 1990), donde decorre o inconveniente 
de não ser possível o estabelecimento automático no I-Shell de uma tal 
variável. 

O princípio central do SCAN é o de que o sistema não faz o diagnóstico: os 
clínicos que o usam é que são responsáveis pela interpretação dos resultados 
de acordo com o seu julgamento clínico relativamente à adequação da 
entrevista, à qualidade dos dados registados e à selecção crítica das análises 
algorítmicas computacionais; a decisão final cabe sempre ao clínico. 

A escolha do SCAN oferece vantagens relativamente a outros instrumentos 
similares, como o SCID, pois permite a obtenção de diagnósticos pelos dois 
sistemas nosológicos, a ICD-10 e a DSM-IV.  

O PSE e o SCAN já foram utilizados em censos na população geral (Jenkins et 
al 1997a; Dowrick et al 1998; Weich & Araya 2004), no hospital geral, em 
serviços de saúde mental (Salokangas et al 1995; Salokangas et al 1996) e 
também nos CSP (Finlay-Jones & Murphy 1979; Ormel et al 1990; Ormel et al 
1991; Van Hemert et al 1993; Vazquez-Barquero et al 1997), alguns dos quais 
tendo a depressão como objecto específico de estudo (Blacker & Clare 1988; 
Ruiz-Doblado 1999). 

Também no diagnóstico de depressão, o SCAN é superior a entrevistas 
totalmente estruturadas como o CIDI (Robins et al 1988) que apresentou uma 
sensibilidade relativamente à avaliação clínica com o SCAN de apenas 0.5 num 
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estudo comunitário (Brugha et al 2001) e de 0.7 num outro estudo com uma 
amostra de adultos jovens (Aalto-Setala et al 2002).  

Quando se confrontam os diagnósticos ICD-10 de episódio depressivo major 
obtidos por clínicos experimentados e pelo CIDI, a concordância é muito 
escassa e abaixo do aceitável (k=0.25), o que se verifica igualmente para 
diagnósticos de outras perturbações psiquiátricas (Komiti et al 2001) e a 
correlação entre o SCAN e o CIDI não é senão moderada, como observado 
numa clínica especializada em doentes com perturbações de ansiedade e 
depressivas (Andrews et al 1995). 

O CIDI, e outras entrevistas completamente estruturadas, como o Diagnostic 
Interview Schedule (DIS) (Helzer & Robins 1988) ou o Revised Clinical 
Interview Schedule (CIS-R) (Lewis et al 1992), onde os indivíduos respondem 
‘sim’ ou ‘não’ às questões fechadas que lhes são colocadas, foram criadas para 
uso em grandes censos populacionais onde a aplicação é realizada por 
entrevistadores leigos que recitam as questões e não realizam qualquer tipo de 
juízo clínico, não carecendo de formação especial para além da necessária para 
o trabalho de campo de um censo.  

Apesar de serem extensivamente utilizados para diagnóstico de depressão nos 
CSP, tanto em estudos para apurar a prevalência como para aferir a precisão 
de instrumentos de detecção de depressão e dos MF para o reconhecimento da 
depressão, o uso do CIDI e do DIS é criticado como uma prática 
metodologicamente incorrecta num contexto clínico como os CSP (Coyne et al 
1994; Brugha 2003), levantando igualmente dúvidas em censos populacionais 
com a sugestão de utilização de um método correctivo, a saber, a re-entrevista 
de uma amostra de indivíduos com o SCAN para ajustar as prevalências 
obtidas através do CIDI (Brugha et al 1999), o que na realidade está a ser 
aplicado num estudo multicêntrico da OMS, o World Mental Health Survey 2000 
(WMH2000) (Weich & Araya 2004).  

De facto, a frequente escolha de entrevistas completamente estruturadas em 
protocolos de investigação no contexto dos CSP dever-se-á sem dúvida mais à 
facilidade da sua aplicação por pessoal pouco diferenciado, inclusive pelo 
telefone (Wells et al 1988), e à sua inquestionável fiabilidade (Andrews et al 
1995; Andrews & Peters 1998) do que à exactidão e validade dos diagnósticos 
que permite obter.  

Assim, para o presente estudo tivemos o cuidado de seleccionar um dos 
instrumentos disponíveis mais bem aceites, estudados e validados de modo a 
processar e estabelecer diagnósticos psiquiátricos gold standard – designação 
traduzível por diagnóstico-padrão ou critério diagnóstico – consistentes com as 
bitolas nosológicas ICD-10 e DSM-IV, internacionalmente aceites para as 
perturbações do humor, e em particular depressivas. 

Tratando-se de uma entrevista de hetero-avaliação a ser aplicada por 
especialistas não carece de uma metodologia de tradução com retroversão, 
pelo que utilizámos as versões espanhola e inglesa para tradução dos itens 
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seleccionados que depois foram conferidos entre os investigadores e com 
outros psiquiatras. 

Foram seleccionados os itens necessários das secções 1, e 6 a 8 para iniciar a 
entrevista e para o estabelecimento dos diagnósticos de perturbações 
depressivas segundo os critérios da ICD-10 (WHO 1992; WHO 1993), 
nomeadamente os de Episódio Depressivo (F32), Perturbação Depressiva 
Recorrente (F33), Distimia (F34) e Depressão Minor (F38)85.  

Para efeitos de comparação com outros estudos que não recorreram à ICD-10, 
foi igualmente aplicado o algoritmo computacional para estabelecer o 
diagnóstico de Depressão Major – equivalente a episódio depressivo – e outras 
perturbações depressivas segundo a DSM-IV. 

Embora nenhum dos dois sistemas nosológicos especifique o diagnóstico de 
depressão minor, a ICD-10 prevê a categoria de Outras Perturbações do Humor 
(F38), abrindo a possibilidade à especificação de critérios a cometer pelos 
investigadores. A DSM-IV, no capítulo de propostas de critérios de 
investigação, para a Perturbação Depressiva Minor exige a presença do mínimo 
de 2 sintomas e um máximo de 4 sintomas, do total de 9 sintomas constantes 
da listagem para depressão major, sendo obrigatória a presença de um de dois 
sintomas essenciais (humor depressivo ou anedonia/desinteresse) e com a 
duração de pelo menos duas semanas.  

Dada a relevância das perturbações depressivas subsindromáticas ou minor 
nos CSP, assumimos a definição da DSM-IV com as seguintes modificações: 
primeiro, ser permitida a duração inferior a duas semanas para o episódio 
actual; segundo, permitir mais de quatro sintomas entre os 10 que constituem 
a base da listagem de episódio depressivo actual, se não forem cumpridos os 
critérios algorítmicos do programa I-Shell do SCAN para episódio depressivo ou 
distimia. Então, dos nossos critérios de depressão minor consta: a) pelo menos 
dois sintomas depressivos; b) sem limite ao número de sintomas; c)um dos 
sintomas deverá ser nuclear; d)duração pode ser inferior a duas semanas. 

Obtivemos deste modo uma variável dicotómica – presença versus ausência de 
diagnóstico – de que decorre uma variável nominal com cinco categorias86 – 
ausência de diagnóstico sem sintomas depressivos, ausência de diagnóstico 
com sintomas depressivos, depressão minor, distimia, e depressão major. 

Criámos um Índice de Gravidade Sindromática (IGS) pelo somatório da cotação 
de 29 sintomas relevantes para o algoritmo diagnóstico de depressão (ver a 
lista de sintomas em Figura 25, pág. 370) – geralmente cotados numa escala 
de 0 a 387 – com subíndices para os sintomas psicológicos (secção 6), 

                                                 
85 Detalhes disponibilizáveis pelo autor, a pedido.  

86 Que artificialmente considerámos ordinal em algumas análises, nomeadamente para explorar a 

validade dessa ordenação. 

87 Pela qual: 0=ausente, 1=ligeiro, 2=moderado, 3=grave. 
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neurocognitivos (secção 7) e neurovegetativos (secção 8). Considerámos que o 
IGS e os subíndices corresponderiam a variáveis numéricas contínuas. 

Os mesmos sintomas foram cotados enquanto variáveis dicotómicas e ordinais 
(presença /ausência, gravidade). 

O SCAN permitiu também o estabelecimento da idade de início dos primeiros 
sintomas depressivos e a idade de início do episódio actual bem como a 
duração dos mesmos, definidos em anos (variáveis numéricas contínuas), e o 
nível de incapacidades ou disfunção secundária aos sintomas depressivos (DfD) 
(variável ordinal). 

10.4.3.2. WHO-5 Well-Being Index 

O WHO-5 ou WBQ-5 (Well-Being Questionnaire) também designado por WBI-5 
(Well-Being Index) é um questionário de auto-preenchimento cuja versão 
inicial data de 1995 (WHO & Regional Office for Europe 1998) e que tem por 
objectivo medir o bem-estar psicológico, ou saúde mental positiva, em adultos 
com qualquer tipo de patologia ou doença.  

Quanto menor for a pontuação, menor a saúde mental positiva e maior a 
probabilidade de presença de sintomas depressivos. É um instrumento que 
pode ser respondido pelo próprio com ajuda (uma terceira pessoa lê as 
perguntas e as respostas possíveis). Foi validado com bons resultados em 
doentes diabéticos, em idosos e nos CSP (Bech et al 1996a; Heun et al 1999; 
Bonsignore et al 2001; Henkel et al 2003; Lowe et al 2004b) não sendo, tal 
como outros questionários, específico da diabetes ou de outras doenças (Ryff & 
Singer 1996). 

Num ensaio RCT multicêntrico em dez centros de oito países europeus foi 
estudado o bem-estar subjectivo de doentes diabéticos em relação a diferentes 
modos de administração de insulina (Staehr Johansen K. 1990). O bem-estar, 
nos aspectos negativos – depressão e ansiedade – e positivo, foi avaliado com 
o Well-Being Questionnaire (WBQ-28) de 28 itens que foi construído para o 
efeito com quatro possíveis respostas por item (Sempre=0 a Nunca=3).  

Este instrumento, a posteriori, foi reduzido a 22 itens, dando lugar ao 
questionário multidimensional de bem-estar subjectivo WHO Bradley WBQ-22 
(Bradley 1994) recomendado pela OMS para estudos de impacto sobre a 
qualidade de vida em doenças somáticas ou mentais (WHO & Regional Office 
for Europe 1994) sendo também adequada a sua aplicação na população geral 
(Bech 1993). O WBQ-22 foi construído a partir de 12 itens de ansiedade e 
depressão oriundos do Zung SDS e de 10 outros novos itens (Bradley & Lewis 
1990). 

O WBI-5 deriva assim do WBI-28 (Staehr Johansen K. 1990; WHO 1996b) que 
foi reduzido primeiro a 22 itens (Bradley & Lewis 1990; Bech 1993; Bradley 
1994), depois a 10 (Bech et al 1996a) e finalmente a cinco itens (Bech et al 
1996b).  
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Existem duas versões deste último questionário de cinco itens, a de 1995 com 
quatro respostas por item e pontuação 0-15 (Bech et al 1996b), e uma outra 
apresentada em 1998 com seis respostas por item e pontuação 0-25 onde o 
WHO-5 é apresentado como um instrumento de screening para a detecção de 
depressão na população geral (WHO & Regional Office for Europe 1998); outra 
diferença é aparente no primeiro item que na versão inicial surge com uma 
formulação negativa que se torna positiva na última versão; pontuações mais 
elevadas indiciariam maior bem-estar.  

As validades interna e externa do WHO-5, versão de 1995, foram exploradas 
em três estudos (Bech et al 1996a; Heun et al 1999; Bonsignore et al 2001) 
(ver Tabela 43). 

Tabela 43 – Validação do WHO-5, versão 1995 

 Bech e col. 
(1996a) 

Heun e col. 
(1999) 

Bonsignore e 
col. (2001) 

População Doentes diabéticos 
Idosos da 

população geral 

Familiares 
doentes 

psiquiátricos >50 
anos 

N 358 254 111 
Critério diagnóstico − CIDI CIDI 
Prevalência de depressão − 0.8%‡ 3.8%† 
Validade interna    
α Cronbach 0.85* 0.95 − 
Loevinger 0.40* 0.41 0.38 
Mokken    

Item qbe1 - tristeza 0.43 0.42 0.46 
Item qbe2 - calma 0.40 0.31 0.23 
Item qbe3 - energia 0.46 0.46 0.41 
Item qbe4 - frescura 0.42 0.43 0.46 
Item qbe5 - interesse 0.39 0.48 0.32 

Validade Externa    
discriminativa distingue 

diabéticos 
expostos a dois 
tratamentos 
distintos 

indivíduos com e 
sem perturbação 

psiquiátrica 

indivíduos com e 
sem perturbação 

psiquiátrica 

concorrente 
com qualidade de 

vida 

com CES-D e 
critério de 

depressão    (AUC 
=0.79) 

com critério de 
depressão   (AUC 

=0.93) 

* WBI10; ‡ demência 5.9% e qualquer diagnóstico corrente 11.4%; † 7.6% qualquer diagnóstico. 
 

Num primeiro estudo foi realizada uma análise psicométrica em 358 doentes 
diabéticos para seleccionar os itens que poderiam pertencer a um índice global 
unidimensional de bem-estar subjectivo negativo e positivo (Bech et al 1996a).  
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Resultou uma versão de 10 itens com boa validade interna, ou fiabilidade, 
aferida pelos coeficientes α de Cronbach (0.85), de homogeneidade de 
Loevinger (0.40) e de Mokken (0.39-0.46) e análise factorial (análise dos 
componentes principais), e com boa validade externa concorrente com a 
qualidade de vida e outras questões de avaliação da saúde geral e 
discriminativa entre formas alternativas de tratamento revelando igualmente 
sensibilidade à mudança.  

O autor concluiu que esta escala de 10 itens, que nomeou de WHO ten Well-
Being Index (WBI-10), era apropriada para estudos no contexto de doenças 
médicas (Bech et al 1996a) não sendo, tal como outros questionários, 
específico da diabetes ou de outras doenças (Ryff & Singer 1996). 

Num segundo estudo, o WBQ-22 e as versões de 10 (Bech et al 1996a) e de 
cinco itens (Bech et al 1996b), foram validadas numa amostra de 254 idosos 
da população geral, na Alemanha, onde se tentou igualmente avaliar a 
influência de algumas variáveis demográficas na qualidade de vida subjectiva 
(Heun et al 1999).  

Neste segundo estudo, foi utilizado o CIDI para estabelecer diagnósticos 
psiquiátricos segundo critérios ICD-10 (Heun et al 1999).  

A validade interna do WBI-5 ou WHO-5 foi novamente medida com os 
coeficientes α de Cronbach (0.95), de Loevinger (0.41) e de Mokken (0.31-
0.48). Verificou-se validade discriminativa avaliada por comparação entre 
indivíduos com e sem perturbações psiquiátricas e as várias versões do 
questionário foram confrontadas através de uma análise receiver operating 
characteristics (ROC) onde a área sob a curva (area under curve – AUC) do 
WHO-5 foi de 0.79 (95% IC 0.72-0.87).  

A validade concorrente através de uma correlação não-paramétrica de 
Spearman resultou significativa com o CES-D e outras escalas.  

Apurou-se que a diminuição do bem-estar se relacionava com a presença de 
doença mental ou com más condições de vida e que qualquer das versões era 
adequada para identificar indivíduos com insuficiente qualidade de vida mais do 
que comparar o bem-estar entre diferentes populações; o reduzido bem-estar 
e a perturbação psiquiátrica estavam altamente correlacionados e dificilmente 
poderiam ser distinguidos uma vez que a baixa da qualidade de vida é uma 
característica fundamental da doença mental (Heun et al 1999). 

Finalmente, num terceiro estudo com 367 indivíduos familiares de doentes 
psiquiátricos de idade superior a 50 anos, constituindo uma suposta população 
de risco para depressão, foi aferida a validade interna e externa do WHO-5. 
Foram igualmente comparadas as duas versões deste questionário, a de 1995 
com 4 respostas por item e pontuação 0-15, e a de 1998 com 6 respostas por 
item e pontuação 0-25. O WHO-5 de 1995 foi aplicado em 111 pessoas e o 
WHO-5 de 1998 em 256. Mais uma vez o CIDI foi utilizado para estabelecer 
diagnósticos psiquiátricos ICD-10 (Bonsignore et al 2001). 
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A validade interna foi aferida pelos coeficientes de Loevinger (versão 
1995=0.38; versão 1998=0.47) e Mokken (versão 1995=0.23-0.46; versão 
1998=0.42-0.50) e a validade externa para a detecção de depressão por 
análise ROC (AUC versão 1995=0.926; AUC versão 1998=0.886).  

Os autores concluíram que o WHO-5 era um instrumento com boa consistência 
interna, sendo útil para identificar idosos com depressão, e também estados de 
ansiedade na versão de 1995. Todavia, salientam que os resultados estão 
restringidos a uma população idosa em risco para perturbação psiquiátrica e 
que outras populações deveriam ser estudadas (Bonsignore et al 2001). 

Nestes três estudos o WHO-5 obteve bons resultados no que toca à validade 
interna ou fiabilidade − aferida através de coeficientes α de Cronbach e de 
homogeneidade de Loevinger e de Mokken − e validade externa − validade 
concorrente com outras escalas e instrumentos e validade discriminativa de 
diferentes grupos de doentes (p.e. com e sem diagnóstico psiquiátrico) (ver 
Tabela 43). 

As características operatórias − como a sensibilidade e especificidade − para a 
identificação das perturbações depressivas nos CSP da versão de 1995 do 
WHO-5 não são conhecidas havendo apenas a referir dois estudos onde 
aquelas foram exploradas com a versão de 1998 (Henkel et al 2003; Lowe et al 
2004b) (ver Tabela 44).  

No estudo de Henkel e colegas (2003), o reconhecimento de depressão nos 
CSP efectuado através do WHO-5 foi comparado com a identificação pelo 
General Health Questionnaire-12 (GHQ12) (Goldberg & Williams 1991), pelo 
Brief Patient Health Questionnaire-9 (B-PHQ-9) (Spitzer et al 1999) e pela 
detecção realizada pelos MF, sendo o diagnóstico de depressão estabelecido em 
entrevista telefónica por intermédio do CIDI e segundo critérios ICD-10 em 431 
doentes observados em 18 clínicas. A prevalência para qualquer tipo de 
perturbação depressiva foi de 17%.  

O WHO-5 apresentava maior precisão no reconhecimento de qualquer tipo de 
perturbação depressiva e foi o mais sensível dos questionários e também o que 
apresentava melhor valor predictivo negativo (VPN) mas em comparação com 
o B-PHQ apresentava igualmente piores especificidade, valor predictivo positivo 
(VPP) e likelihood ratio positivo (LLR+) (ver Tabela 44). 

Este estudo foi alvo de múltiplas críticas, desde os incorrectos usos dados ao 
CIDI como critério de diagnóstico e ao GHQ como screener de depressão, a 
uma incorrecta análise estatística, à conclusão alegadamente errada quando se 
afirma que “o uso do WHO-5 pode melhorar a capacidade dos médicos de 
família para detectarem a depressão”, ou que o WHO-5 é superior ao B-PHQ-9 
na detecção de depressão (Brugha 2003; Fahey et al 2003; Plummer 2003). 

Num outro estudo, igualmente realizado na Alemanha, por Lowe e colegas 
(2004b), com 501 doentes de 12 clínicas dos CSP e a consulta de ambulatório 
de um hospital geral, utilizando o SCID como critério diagnóstico-padrão, onde 
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a prevalência de qualquer perturbação depressiva foi de 25.1% e de depressão 
major foi de 13.2%, para estabelecimento de pontos de corte para a decisão 
clínica, foi estudada a validade comparativa e as características operatórias 
entre a mesma versão do WHO-5 de 1998, o Patient Health Questionaria (PHQ) 
(Spitzer et al 1999), o Hospital Anxiety & Depression Scale (HADS) (Zigmond & 
Snaith 1983) e o reconhecimento das perturbações depressivas pelos MF e 
médicos hospitalares (ver Tabela 44).  

Tabela 44 – Características operatórias do WHO-5 (1998), PHQ e MF para qualquer 
tipo de perturbação depressiva em dois estudos*  

 Henkel e col. (2003)  Lowe e col. (2004b) 
N 431  501 
Critério 
diagnóstico 

CIDI - ICD-10  SCID - DSM-IV 

Prevalência % 17.0  25.1 

 
WHO-5 
≤13 

B-PHQ  
≥2* 

MF  
WHO-5 
≤9 

PHQ 
≥9 

MF 

Sensibilidade 93 (85-98) 78 (66-87) 65 (53-76)  82 (74-88) 87 (79-92) 41 (26-57) 
Especificidade 64 (59-69) 85 (81-89) 74 (69-79)  76 (71-80) 76 (72-80) 90 (86-94) 
VPP 34 (28-41) 51 (42-61) 34 (26-42)  53 (49-57) 55 (51-58) 57 (48-66) 
VPN 98 (95-99) 95 (92-97) 91 (88-94)  93 (90-95) 95 (92-97) 82 (80-84) 

LLR+ 
2.6 

(2.2-3.0) 
5.2 

(3.9-6.8) 
2.5 

(2.0-3.2) 
 

3.4 
(2.8-4.2) 

3.6 
(3.0-4.4) 

4.1 
(2.8-5.9) 

AUC (ROC) − − −  0.88 0.90 − 
*resultados adaptados; **incluindo os critérios 1a ou 1b. 
 

O WHO-5 apresentou um α de Cronbach de 0.91 e obteve um desempenho 
superior ao dos médicos e semelhante ao PHQ e ao HADS na categoria 
‘qualquer perturbação depressiva’. Para a perturbação depressiva major, o PHQ 
foi o instrumento que obteve melhor desempenho (ver Tabela 44).  

O WHO-5 foi utilizado, e validado, em outras populações, contextos 
terapêuticos e estudos. Foi validado num estudo multicêntrico em seis países 
numa população de diabéticos (Shea et al 2003) e foi utilizado na medição da 
qualidade de vida em doentes diabéticos (Bech et al 2003a, 2003b) bem como 
no contexto de internamento psiquiátrico (Folker & Jensen 2001). 

No presente estudo, pretendemos validar e explorar para a realidade 
portuguesa dos CSP o WHO-5 enquanto instrumento de despiste, ou rastreio, 
para perturbações depressivas. 

Foi utilizada uma tradução para o português da versão de 1995 do WHO-5, de 
Carraça, Reis e Gala (1999) que recebeu a designação de Questionário do 
Bem-Estar de 5 itens (QBE-5).  

Como não foi possível apurar qual a metodologia utilizada nessa tradução, o 
processo foi repetido: um tradutor português voltou a traduzir a versão inglesa 
original para a sua língua mãe, e subsequentemente, foi feita a retroversão 
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para a língua original por um tradutor inglês. A comparação com a tradução 
existente não revelou diferenças de distinto significado semântico pelo que foi 
mantida88 (ver Figura 14 e em Anexos). 

Figura 14 – O Questionário de Bem-Estar de 5-itens (QBE-5) – Versão portuguesa 
do WHO-5 WBI de 1995 

Por favor assinale com um círculo o valor que corresponde à situação que melhor traduz o seu 
estado nas duas últimas semanas. 
Por favor leia com atenção cada um dos itens. 
Valores mais altos significam maior bem-estar. 

 

Sempre 

Mais de 
metade 
do 

tempo 

Menos de 
metade do 
tempo 

Nunc
a 

1. Sinto-me desanimado e triste 0 1 2 3 
2. Sinto-me calmo e em paz 3 2 1 0 
3. Sinto-me enérgico, activo e vigoroso 3 2 1 0 
4. Sinto-me fresco e descansado ao 
acordar 

3 2 1 0 

5. O meu dia está cheio de coisas que me 
interessam 

3 2 1 0 

 

A versão de 1995 foi a seleccionada por nos ter parecido que uma escala de 
quatro respostas por item seria mais fácil de responder por uma população com 
os baixos níveis de literacia, como em média é a portuguesa, do que uma 
escala de seis respostas; por outro lado, o facto do primeiro item nesta versão 
ter uma enunciação pela negativa e os restantes quatro uma expressão pela 
positiva, permitiria detectar respostas discordantes e enviesadas e facilmente 
invalidar questionários onde não se verificasse efectiva colaboração dos 
respondentes. 

Da aplicação deste instrumento resultam dois tipos de variáveis: numéricas 
correspondendo à pontuação da totalidade ou de parte do instrumento e 
dicotómicas por aplicação de pontos de corte. 

O instrumento foi preenchido antes da consulta com o MF tendo sido 
estabelecido inicialmente um ponto de corte menor ou igual a cinco para 
‘provável depressão’.  

10.4.3.3. Euro/WHO Depressive Episode 

O Euro/WHO Depressive Episode ou Inventário de Episódio Depressivo (IED) é 
um instrumento de notação da presença de sintomas de depressão (WHO & 
Regional Office for Europe 1998; Carraça et al 1999) (ver em Anexos).  

                                                 
88 Os itens originais eram: 1.I feel downhearted and sad; 2.I feel calm & peaceful; 3.I feel energetic; 

4.I wake up feeling fresh & rested; 5.My daily life is full of things that interest me. 
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Dele constam 10 itens de resposta binomial correspondentes aos critérios de 
diagnóstico da ICD-10 e DSM-IV, de episódio depressivo e depressão major, 
respectivamente.  

Três critérios são considerados como sejam a duração até 15 dias (critério A), 
os três sintomas nucleares (critério B) – humor depressivo, anedonia e 
adinamia – e os sete sintomas acessórios (critério C) – alterações do apetite e 
peso, alterações do sono, lentificação motora e cansaço, baixa autoconfiança e 
auto-estima, culpabilidade, diminuição da concentração, ideação de morte –
definidos pela ICD-10 e DSM-IV.  

Deste modo, cumprido o critério A e sendo positivas duas respostas no critério 
B e pelo menos duas no critério C, considera-se presente o diagnóstico de 
episódio depressivo pela ICD-10, sendo para a DSM-IV necessárias 3 respostas 
positivas no critério C.  

Neste estudo, com o objectivo de validação e exploração, o IED foi adaptado a 
um formato de hetero-avaliação, para ser utilizado como entrevista aplicada de 
um modo perfeitamente estruturado, com respostas fechadas do tipo ‘sim/não’, 
para simular condições onde o entrevistador não tenha tempo, ou a menor 
formação, ou apetência, para explorar sintomatologia depressiva.  

Os resultados positivos no IED não se limitarão a ser interpretados como 
episódios depressivos, sendo esperável que alguns casos de distimia e de 
depressão minor possam ser bem identificados pelo IED. 

Dois tipos de variáveis serão extraídas deste instrumento: dicotómicas e 
numéricas. Estas últimas correspondem à pontuação que resulta do somatório 
total para a escala (0-10) ou apenas para o critério B (0-3). As dicotómicas 
resultarão da aplicação de ponto de corte para definição de caso positivo para 
provável depressão de quatro ou mais sintomas para a totalidade da escala 
dois ou mais sintomas nucleares do critério B.  

No trabalho de campo, se no critério B não houvesse pelo menos duas 
respostas positivas, as restantes questões não eram colocadas. 

10.4.3.4. Notação de diagnósticos psiquiátricos não estruturados 

Foi registada a impressão de diagnóstico psiquiátrico resultante de entrevista 
clínica não estruturada avançada pelo investigador, seguindo a terminologia da 
ICD-10, versão dos CSP (Ustun et al 1995; Croudace et al 2003), após o 
término do SCAN (ver em Anexos).  

Esta avaliação pretendia ser um controlo da validade para o SCAN e identificar 
outras situações psiquiátricas de molde a excluir perturbações não neuróticas e 
quadros de comorbilidade com as perturbações depressivas, nomeadamente 
perturbações de ansiedade (variável nominal).  
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Os investigadores não tiveram acesso ao diagnóstico produzido pelo algoritmo 
do SCAN.  

10.4.4. Selecção e operacionalização de outras variáveis em 
estudo 

Como vimos, a hierarquização dos objectivos comandou a produção de uma 
listagem de variáveis ordenadas pela importância para a prossecução dos 
objectivos primordiais e de envolvimento no maior número de objectivos. Ou 
seja, a eficiência foi uma estratégia claramente assumida onde muitas 
variáveis, consideradas de rotina na maioria dos estudos, foram excluídas. 

Mantendo o esclarecimento do nosso racional, e ainda a título de exemplo, a 
variável estado civil, cujo efeito seria eventualmente relevante explorar 
enquanto factor de risco para depressão – objectivo não contemplado no nosso 
trabalho – ou como um dos determinantes no reconhecimento da depressão 
pelo MF – objectivo acessório – seria de inclusão muito menos importante 
quando em competição com variáveis como a escolaridade e a diferenciação 
socioprofissional, com relevância directa quando se pretende validar um 
instrumento de auto-avaliação numa nova população (objectivo principal IV).  

Por outro lado, a cotação de uma variável como o estado civil não seria 
adequadamente satisfeita pela simples colheita em registos oficiais dos CS 
porque estes poderiam estar desactualizados e gerar erros de confundimento, 
pois os registos geralmente não incluem as uniões de facto e não dizem qual a 
realidade da vida das pessoas (em termos de coabitação, sexualidade, 
vínculos, etc.). Seria assim necessário colher esta variável em hetero-
avaliação. No caso em apreço, e nesta circunstâncias, não considerámos o 
estado civil suficientemente relevante. 

Seleccionámos variáveis referentes aos doentes e referentes aos MF. 

10.4.4.1. Médicos de Família 

As variáveis seguintes, referentes aos MF foram colhidas meses antes do 
trabalho de campo para recrutamento dos MF e são relativas ao ano de 1998. 

• Características pessoais: sexo (variável dicotómica), idade (variável 
numérica contínua definida pelo número de anos até inclusão no estudo), 
área de trabalho /residência (variável nominal definida pelo local de 
exercício da profissão). 

• Diferenciação clínica: definida pelo grau atingido nas carreiras médicas 
(variável nominal). 

• Tempo de permanência da lista actual de doentes: que se supõe traduzir a 
profundidade do conhecimento dos doentes pelos MF (variável numérica 
contínua em anos completos de responsabilidade continuada com a mesma 
lista de doentes). 



 

 291

• Peso de diferentes faixas etárias: dado pela composição da lista de utentes 
por três faixas etárias (até aos 15 anos, dos 15 aos 65 anos e mais de 65 
anos), traduzindo a eventual especificidade do trabalho clínico do MF, mais 
pediátrico ou gerontológico (variáveis numéricas). 

• Produtividade: explicitada por dias de trabalho realizados por ano, número 
de consultas por ano e número de consultas por dia (variáveis numéricas).  

10.4.4.2. Doentes 

Foram recolhidos dados do processo clínico e junto do MF dizendo respeito a 
características dos doentes (ver em Anexos). 

• Características sociodemográficas dos doentes: sexo (variável dicotómica), 
idade (variável numérica contínua definida pelo número de anos até 
inclusão no estudo), profissão (variável nominal) e área de trabalho – rural, 
industrial ou serviços (variável nominal89), estado ocupacional – activo, 
estudante, desempregado, reformado, de baixa (variável nominal), e 
habilitações em escalões de anos de escolaridade completados (variável 
ordinal). 

• Motivo de ida à consulta: segundo o processo clínico e/ou MF, de seguida 
codificados segundo a ICD-10 (variável nominal). 

• Outros diagnósticos médicos ou somáticos: registados no processo clínico 
e/ou referidos pelo MF, de seguida codificados segundo a ICD-10 (variável 
nominal). 

• Diagnósticos e problemas psicológicos no último ano (critérios A e B): 
registados no processo clínico e/ou referidos pelo MF (variável nominal). 

• Diagnóstico de qualquer perturbação mental no dia (critério C): presença 
ou ausência de problemas mentais no dia da consulta dado pelo MF 
(variável dicotómica). 

• Seguimento prévio ou actual em saúde mental: segundo o conhecimento 
do MF (variável nominal). 

• Prescrição de psicofármacos: se nessa consulta foram prescritos (de novo 
ou em continuação) psicofármacos, e se sim, de que classe, em que dose e 
há quanto tempo estavam prescritos (variáveis dicotómicas, nominais e 
ordinais). 

• Avaliação subjectiva do impacto e gravidade da patologia somática: numa 
escala contínua do tipo análogo visual, de 0 a 100, o MF cotou o sofrimento 

                                                 
89 Ordenável considerando que as exigências de diferenciação técnico-profissional no sector terciário 

são superiores às do secundárioe que por seu turno as deste último são superiores às requeridas no 

sector primário, por regra. 
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orgânico do doente, conceito que envolvia dor física, gravidade dos 
sintomas e incapacidades (0=sem sofrimento, 100=sofrimento máximo) 
(variável numérica contínua). 

• Avaliação subjectiva do impacto e gravidade do sofrimento psicológico 
(critério D): idem para os aspectos psicológicos (variável numérica 
contínua). 

Não foi colocada a questão directa aos MF se consideravam a existência de 
episódio depressivo no doente: pretendia-se avaliar a prática habitual nos CSP 
e evitar o viés de selecção que tal questão provocaria. 

10.5. Procedimentos 

10.5.1. Trabalho de campo 

O trabalho de campo decorreu de modo desfasado nos oito CS entre Julho de 
1999 e Fevereiro de 2000, e em cada centro não durou mais que três semanas, 
e uma a três sessões de consulta por MF. 

Os 573 doentes que aguardavam a consulta de medicina familiar foram 
abordados para preencher o QBE-5 sendo desde logo solicitado o 
consentimento informado verbal para todos os passos da sua participação 
(questionário, entrevista, acesso a informação do processo clínico) e garantido 
o anonimato.  

Como as características operatórias da versão de 1995 nos CSP não eram 
conhecidas nem em Portugal nem em nenhum outro país, optou-se por 
entrevistar o maior número possível de indivíduos. Assim, após a consulta, 
todos os indivíduos que apresentavam uma pontuação menor ou igual a cinco 
no QBE-5 e a maior parte dos que apresentavam uma pontuação superior a 
cinco, foram sujeitos à aplicação do IED e do SCAN, numa proporção de pelo 
menos três supostamente ‘negativos’ para cada um dos supostos ‘positivos’, de 
modo a permitir a exploração de pontos de corte alternativos e mais precisos. 
Se o critério B do IED fosse negativo, o IED era considerado negativo e 
descontinuado. 

O ensaio de múltiplos pontos de corte permite estabelecer qual o melhor 
equilíbrio entre sensibilidade e especificidade – sendo que no contexto clínico é 
usual dar preferência a um valor maximizado de sensibilidade associado a uma 
especificidade em torno de 75% (Lowe et al 2004b) – a aplicabilidade no 
terreno e viabilidade clínica de uma estratégia de despiste. Por aplicabilidade e 
viabilidade, entende-se que seja de fácil aplicação e integrável no formato da 
consulta de clínica geral e facilmente transmissível em programas de formação 
pós-graduada.  

De seguida, os indivíduos que completaram o IED foram entrevistados com o 
SCAN, preferencialmente por um entrevistador cego para os resultados do 
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QBE-5 e do IED, de modo a estabelecer a presença ou ausência do diagnóstico 
de depressão de acordo com a ICD-10.  

A concordância inter-avaliadores relativa ao SCAN durante o período do estudo 
foi avaliada para os oito investigadores que aplicaram o SCAN em três casos 
escritos ou gravados admitindo as categorias de diagnóstico F32, F34 e Z03, 
sendo a concordância superior a 80% correspondendo a um valor de kappa 
(k=0.746, z=8.617, p=0.0000) francamente bom (Blazer & Hays JC 1998). 

Os investigadores emitiram uma opinião clínica sobre todos os doentes também 
segundo o sistema nosológico da ICD-10, podendo estender a entrevista de um 
modo livre para além da exploração das perturbações do humor com o SCAN, 
abrangendo todos os diagnósticos psiquiátricos. 

No final da sessão de consultas do MF, este foi entrevistado de modo a obter a 
sua opinião sobre os problemas de saúde e doença de cada indivíduo inquirido, 
incluindo problemas afectando a saúde mental. Foi igualmente consultado o 
processo clínico de cada doente para colher informação clínica e 
sociodemográfica.  

Era pressuposto que o MF nada soubesse sobre o estudo e seus objectivos da 
primeira vez em que os doentes e o próprio eram abordados de modo a 
prevenir respostas desejáveis ou a modificação da actividade clínica habitual 
(no sentido de explorar mais activamente a presença de depressão). No final 
da primeira sessão de consultas e após responder ao entrevistador, o MF era 
informado verbalmente e por escrito sobre os objectivos do estudo. 

10.5.2. Apuramento dos dados 

Foi encomendada a construção, expressamente para este estudo, de uma base 
de dados em Microsoft Access 2000, envolvendo a criação de tabelas para 
suportar os dados a introduzir, a criação e povoamento de tabelas de 
codificação, o desenvolvimento de écrans para introdução dos dados com 
funcionalidades para minimizar erros de digitação e a possibilidade de produção 
de relatórios para conferência dos valores introduzidos. 

Os dados foram introduzidos duas vezes por um mesmo operador: num 
primeiro tempo, o input das variáveis foi feito para cada doente de modo 
consecutivo; numa fase posterior, cada conjunto de instrumentos e de 
variáveis foram introduzidas de modo consecutivo. A não coincidência entre 
campos nos dois inputs foi resolvida caso-a-caso pois o programa sinalizava as 
inconsistências. 

De seguida, os dados do SCAN foram exportados para o I-Shell, foram revistas 
as incongruências e foi corrido o logaritmo diagnóstico. Os resultados foram 
importados de novo para a base de dados em Access. Finalmente, esta foi 
exportada para Microsoft Excel 2000 e de novo para SPSS (Anónimo 2001) 
onde as variáveis (inclusive as ‘dummy’) e os valores foram preparados para a 
análise, tabulações e produção de gráficos.  
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10.6. Análise estatística: considerações e esclarecimentos  

Para efectuar a análise estatística foi utilizado como instrumento principal o 
programa informático SPSS. Todavia, pela disponibilidade de algumas análises 
particulares ausentes do SPSS e facilidade de uso na produção de gráficos ou 
de outras análises, também recorremos aos programas STATISTICA (Anónimo 
2003), Medcalc (Schoonjans 2004), Mokken Scale analysis for Polytomous 
items (MSP) – um programa específico para o cálculo de coeficientes de 
homogeneidade (Molenaar et al 2000) – e ainda alguns calculadores 
matemáticos disponíveis na Internet para o cômputo de intervalos de confiança 
e razões de verosimilhança (Schwartz 2003; Pezullo 2003; Lowry 2003). 

Algumas análises foram sendo repetidas à medida que percorríamos os 
objectivos por nós traçados. Para testar a refutabilidade das hipóteses nulas 
atrás enunciadas (ver subcapítulo 9.4.2.Hipóteses, págs. 262 a 267), as 
diferenças entre grupos foram analisadas recorrendo a testes não paramétricos 
de Fisher e do qui-quadrado para variáveis nominais ou ‘categorizadas’ 
(variáveis inicialmente ordinais ou contínuas), e quando as variáveis eram 
ordinais, ao teste de Kruskall-Wallis para mais de duas amostras não 
emparelhadas e Mann-Whitney para apenas duas amostras não emparelhadas.  

Recorremos ao teste t de Student com a mesma finalidade, quando as 
variáveis eram numéricas, para comparação de diferença entre médias, 
precedida por análise de variância de Levene. Por norma apenas o fizemos 
quando os pressupostos de normalidade se encontravam preenchidos: 
dimensão das amostras com n>30, ou se n≤30 teste de verificação da 
normalidade de Shapiro-Wilk sem significância estatística (Pestana & Gageiro 
2003). Assim sendo, para não complicar a exposição, escusámo-nos a 
apresentar os resultados de testes de normalidade. 

De seguida, iremos particularizar aspectos metodológicos relevantes para cada 
um dos objectivos do nosso trabalho, com acento particular nos aspectos 
estatísticos. Todavia, sempre que seja benéfico para a compreensão, ou breve, 
durante a exposição dos resultados poderemos proceder a esclarecimentos. 

10.6.1. Objectivo 1 – Prevalência das perturbações depressivas 
nos CSP 

A determinação da prevalência pontual de depressão major, distimia, 
depressão minor e da totalidade de perturbações depressivas nos CSP foi 
calculada para a subamostra de 416 indivíduos e depois ajustada para o total 
dos 544 indivíduos em função da pontuação obtida no QBE-5 com 
apresentação de intervalos de confiança a 95% (IC 95%) (Newcombe 1998).  
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Aferimos também a concordância kappa para valores binários90 entre 
diagnósticos SCAN DSM-IV e ICD-10 e entre o SCAN/ICD-10 e o diagnóstico 
clínico dos psiquiatras pela ICD-10. 

10.6.2. Objectivo 2 – Reconhecimento das perturbações 
depressivas pelos MF 

A avaliação da capacidade corrente de reconhecimento e diagnóstico das várias 
perturbações depressivas pelos MF foi estabelecida em termos de proporções 
com definição de características operatórias relativamente ao critério SCAN 
como sejam a sensibilidade e especificidade, os valores predictivo positivo e 
negativo e as LLR positivo e negativo sempre com a indicação dos respectivos 
IC 95%.  

10.6.2.1. Subamostras de doentes 

Entre os 544 doentes recrutados, em 487 foi recolhida informação do processo 
clínico e do MF, e destes, 396 foram entrevistados com o SCAN. Para 
estabelecer o grau de reconhecimento de perturbações depressivas pelos MF, 
foram realizadas contagens e análises numa amostra de 386 doentes com 
critério diagnóstico do SCAN, com revisão do processo clínico e dos registos dos 
MF e exclusão de outras patologias psiquiátricas – patologia cerebral orgânica, 
adicções, esquizofrenias e debilidades – segundo o parecer diagnóstico dos 
psiquiatras, de modo a excluir que estas patologias não neuróticas 
funcionassem como confundentes.  

As mesmas análises foram realizadas numa subamostra daquela, de 262 
doentes, em relação aos quais os MF afirmavam que nunca tinham sido 
seguidos em saúde mental e a quem não estavam prescritos medicamentos 
psicofarmacológicos.  

Deste modo, através do foco nesta subamostra de 262 doentes, eliminar-se-ia 
a possibilidade de contaminação do conhecimento clínico do MF relativamente à 
identificação de depressão por outros dados resultantes de intervenção alheia – 
consultoria psiquiátrica e presunção de patologia pela medicação prévia – e 
presumivelmente, no que toca à patologia depressiva, seleccionar-se-iam 
assim doentes onde a eventual identificação de depressão dependeria 
unicamente das competências efectivas dos MF. 

 

 

                                                 
90 A concordância está intimamente relacionada com a consistência interna. Uma medida de 

concordância avalia a extensão em que dois avaliadores atribuem a mesma pontuação aos mesmos 

objectos. É constituída uma matriz em que o conjunto de possíveis valores para um dos avaliadores 

forma as colunas e o mesmo conjunto de valores possíveis para um segundo avaliador forma as 

linhas. O kappa para valores binários e o kappa de Cohen para valores ordinais são as principais 

medidas de concordância, corrigindo para a concordância aleatória (Blazer & Hays JC 1998). 
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10.6.2.2. Critérios de reconhecimento 

Como se depreende da exposição das variáveis seleccionadas, foram utilizados 
vários critérios para aferir o reconhecimento das perturbações depressivas 
pelos MF, pelo que julgamos serem necessários esclarecimentos adicionais. 
Esses quatro critérios resultam da revisão do processo clínico (critérios A e B) e 
de interpelação verbal directa aos MF (critérios C e D).  

Os dois critérios A e B resultaram da revisão dos registos dos MF no processo 
clínico: um critério mais abrangente, consistia na referência a um qualquer tipo 
de problemas de saúde mental – categorizáveis a posteriori em ‘ansiedade’, 
‘depressão’, ‘neurose ou problemas psicossomáticos’, ‘problemas psicossociais’, 
‘insónias’, ‘alcoolismo’ e ‘outras adicções’ – durante o ano prévio e sem 
remissão observada (critério A), e um outro critério mais específico, que 
constava da referência a ‘depressão’ ou ‘deprimido(a)’ também no processo 
clínico e nas mesmas circunstâncias (critério B).  

Os outros dois critérios C e D resultaram da resposta dos MF a duas questões 
colocadas pelos investigadores. A primeira, “na consulta de hoje, diagnosticou 
neste doente alguma perturbação mental?”, era de resposta binomial do tipo 
sim/não (critério C). A segunda consistia num julgamento subjectivo solicitado 
ao MF, a respeito do sofrimento psicológico presente no doente, medido 
através de escala análoga visual (variável numérica contínua) com pontuação 
de 0 a 100 (critério D) que era apresentada ao MF “nesta linha, que representa 
a gravidade de sofrimento que a globalidade da morbilidade psicológica 
provoca, onde é que situaria o nível para este doente?”. 

O facto de na comunicação verbal com os MF nunca se mencionar a expressão 
‘depressão’, ou outras palavras derivadas, destinou-se a evitar um muito 
provável enviesamento por efeito de Hawthorne91 que se saldaria numa maior 
taxa de reconhecimento não representativa da prática habitual dos MF (Holden 
2001). Assim, as taxas de reconhecimento que apresentaremos pelos critérios 
A, C e D poderão pecar eventualmente por excesso pois abrangerão 
possivelmente a globalidade da patologia mental neurótica92.  

Foi dada também particular atenção aos falsos reconhecimentos, como 
expressão formal de dificuldades no diagnóstico, e por serem geradores de 

                                                 
91 O efeito de Hawthorne refere-se à tendência dos indivíduos para melhorarem o desempenho quando 

tomam conhecimento de que o mesmo se encontra sob estudo. 

92 Mas na literatura é patenteada a opinião de vários autores segundo a qual a maioria das 

perturbações mentais presentes nos CSP, ditas comuns ou minor – não psicóticas, não orgânicas e 

não adictivas –, corresponderão a quadros mistos de ansiedade e depressão que os MF em regra 

ora identificam como depressão ora como ansiedade ora não identificam de todo. Nesta senda, 

David Goldberg (1999) pensa ser mais vantajoso explorar as taxas de reconhecimento e tratamento 

adequado pelos MF relativa às perturbações mentais comuns em vez das taxas relativas a uma 

perturbação psiquiátrica particular, como seja a depressão, e neste sentido concordamos que será 

mais correcto apurar uma taxa necessariamente mais ampla, nomeadamente por se tratar de um 

contexto naturalista e não fazer sentido deixar de fora casos de depressão por causa semântica. 
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iatrogenia e de desperdício de recursos. E neste caso, face aos nossos critérios, 
será o não diagnóstico de outras perturbações neuróticas pelo gold standard, e 
portanto a sua exclusão, a provocar eventuais taxas inflacionadas de falsos 
reconhecimentos. Assim, e na subamostra de 262 doentes, para além de 
calcularmos a proporção de doentes identificados no processo clínico como 
sofrendo ora um ‘qualquer problema de saúde mental’ (critério A) ora 
‘depressão’ (critério B), ora ainda com um diagnóstico positivo de perturbação 
mental naquela consulta atribuído de viva voz pelo MF (critério C), 
considerámos também uma outra abordagem, mais inclusiva, onde a 
coincidência de opinião diagnóstica positiva dos psiquiatras com a dos MF, 
relativamente à presença de perturbações de ansiedade e de ajustamento, 
tornava os julgamentos negativos dos MF em reconhecimentos positivos.  

Note-se que o critério D exprime um reconhecimento indirecto intuitivo, que 
não faz apelo a competências exclusivamente técnicas, e é expresso de um 
modo contínuo. Trata-se da operacionalização de um primeiro passo no 
diagnóstico, um pré-reconhecimento, que pode ditar a aposição de uma 
descrição diagnóstica, ou não, consoante a preparação técnica do médico em 
causa. Mas também pode corresponder a um juízo a posteriori com base 
noutras informações. Parece-nos um critério com elevada validade facial se 
bem que dificilmente replicável.  

Descrevemos o reconhecimento pelos critérios dicotómicos A, B e C através de 
taxas de reconhecimento e de prevalência reconhecida ou conspícua. Quanto à 
estatística analítica, o reconhecimento dos MF pelos critérios A, B e C foram 
tomados como testes para os quais se realizou o cálculo de parâmetros 
operacionais como a sensibilidade, especificidade, valores predictivos e razões 
de verosimilhança.  

Quisemos averiguar se o reconhecimento das perturbações depressivas pelos 
MF variava entre os diferentes MF. Para o efeito, realizámos uma regressão 
logística binária tendo o critério C como variável dependente (Y) e o 
diagnóstico gold standard como covariante independente (X), procedimento 
que repetimos juntando a variável nominal MF como covariante categórica, 
controlando deste modo a variabilidade da capacidade diagnóstica dos MF 
individuais bem como o número de doentes por cada MF.  

O critério numérico contínuo D foi objecto de correlação de Spearman com o 
score de gravidade dado pelo SCAN e foi realizado um teste de curva ROC93 
contra o gold standard dicotomizado em diagnóstico de depressão positivo e 
negativo. 

 

                                                 
93 A análise ROC é amplamente utilizada em investigação biológica e comportamental; a área sob a 

curva – area under curve (AUC) – é um indicador da performance de um teste: um valor de 0.5 

indica que o instrumento em exame não discrimina entre os estados que é suposto discriminar. 

Permite definir o melhor ponto de corte do instrumento que corresponderá ao ponto mais afastado 

da diagonal na curva ROC. 
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10.6.2.3. Amostra de MF 

O MF foi tomado como unidade de investigação e foram estabelecidos valores 
individuais para cada MF – médias e proporções – para as variáveis atrás 
referidas e prevalência conspícua.  

Foram calculadas correlações de Spearman, viés de reconhecimento da 
depressão do MF (razão entre a prevalência identificada por cada MF e a 
prevalência identificada entre os utentes de cada MF), a acuidade do MF 
(correlação de Spearman entre o critério D de reconhecimento e o índice de 
gravidade da depressão ou o score de bem-estar). 

10.6.3. Objectivo 3 – Tratamento das perturbações depressivas 
pelos MF 

A avaliação da capacidade terapêutica actual dos MF em relação às 
perturbações depressivas foi igualmente estabelecida em proporções, taxas de 
tratamento e de prevalência tratada − doentes deprimidos tratados com 
antidepressivo (e com dose adequada) por total de doentes deprimidos e por 
total de elementos da amostra. 

Foi igualmente investigada a taxa de tratamento em falsos positivos e numa 
subamostra de 318 doentes sem seguimento ambulatório em saúde mental. 

10.6.4. Objectivo 4 – Despiste das perturbações depressivas nos 
CSP por instrumentos 

Antes de mais, importa salientar que os instrumentos em que se irão basear as 
nossas estratégias de despiste de depressão, o QBE e o IED, irão também ser 
validados contra o gold standard, seguindo as orientações metodológicas e de 
descrição correcta do grupo de consenso Standards for Reporting of Diagnostic 
Accuracy (STARD)94 para estudos de exactidão de instrumentos de despiste 
(Bossuyt et al 2003). Na Figura 15 apresentamos o fluxograma provisório para 
o QBE-5 segundo essas orientações, para o ponto de corte menor ou igual a 
cinco (revisto em Resultados). 

A validade interna ou fiabilidade de um instrumento salienta a sua capacidade 
de maior ou menor precisão com que os sujeitos são discriminados uns dos 
outros, dada por um coeficiente de correlação (boa fiabilidade r ≥0.7).  

Quanto maior a fiabilidade, menor a possibilidade de ocorrência de erros 
aleatórios. Pode também ser definida na medida da amplitude em que a 

                                                 
94 O objectivo da iniciativa STARD é o de melhorar a qualidade da comunicação nos estudos de 

precisão diagnóstica (Bossuyt et al 2003). Uma comunicação completa e precisa permite aos 

leitores a detecção de potenciais viézes num estudo (validade interna) e avaliar a generalização e 

aplicabilidade dos resultados (validade externa) (Bossuyt et al 2003). Uma check-list e um 

fluxograma, como o da Figura 15, foram elaborados (Bossuyt et al 2003). 
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pontuação total de um índice é uma medida suficiente para a dimensão sob 
escrutínio.  

Três conceitos de fiabilidade são de reter. A fiabilidade temporal, diz respeito 
à consistência do instrumento na mesma população em tempos diferentes e 
em condições semelhantes que é comprometida por modificações reais e por 
respostas socialmente aceitáveis. 

Figura 15 – Fluxograma provisório para o estudo da exactidão do QBE-5 
(objectivo IV) 
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A fiabilidade inter-avaliadores que se destina a aferir a concordância e 
reduzir as idiossincrasias individuais na avaliação (realizam-se entrevistas por 
diferentes avaliadores, no mesmo respondente e num curto espaço de tempo). 

A consistência interna, relevante para instrumentos de medida que 
contenham items relacionados com uma única dimensão (p.e. depressão), não 
sendo mais que um cálculo de homogeneidade que avalia como cada item 
individual covaria com cada um dos outros e com a pontuação da escala 
(Molenaar et al 2000). 

Iremos avaliar a consistência interna do QBE-5 através de medidas como o α 
de Cronbach95 e os coeficientes de homogeneidade de Loevinger e Mokken96. 
Também para o IED iremos calcular o α de Cronbach. 

                                                 
95 O coeficiente α de Cronbach, um indicador comum para aferir a consistência interna de uma escala, 

indica até que ponto os itens de uma escala estão positivamente intercorrelacionados sendo que um 

coeficiente entre 0.70 a 0.90 revela uma correlação adequada mas quando superior a 0.90 sugere 
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A validade externa de um instrumento reflecte a confiança de que os resultados 
de uma medida espelham verdadeiramente a característica que está sob 
avaliação; quanto maior a validade, menor o enviesamento sistemático, ou 
seja, menor o impacto de confundentes. Uma medida com validade externa 
adequada é uma medida que faz sentido clinicamente. 

Alguns conceitos complementares de validade descrevem esta capacidade do 
instrumento (Gray 2004). A validade facial refere-se à avaliação imediata, 
intuitiva, da capacidade de um instrumento para medir o que 
propositadamente deve medir. 

A validade de conteúdo, que reflecte o grau de adequação da escala pela 
integração e medição de aspectos apropriados do constructo-alvo, através da 
selecção de items e sua adequação aos aspectos que se pretendem medir 
(recorrendo à consulta de peritos, à literatura e à análise factorial). 

A validade teórica ou de constructo, é a presença de uma associação 
positiva entre um conjunto de variáveis e a entidade que está a ser medida de 
modo a que os resultados confirmem as hipóteses pressupostas pelo modelo 
teórico e as variações obtidas na escala reflictam os conceitos explicativos em 
causa. 

A validade de critério ou predictiva, é a medida de correlação e 
congruência de resultados com outro instrumento superior ou gold standard 
(também representada pela capacidade de uma escala para avaliar a 
mudança). 

Finalmente, a validade concorrente ou divergente, que permite avaliar se 
dois instrumentos que são supostos medir o mesmo constructo se 
efectivamente o fazem ou se medem coisas diferentes. 

A validação externa do QBE e IED, decorreu pela discriminação entre 
deprimidos e não deprimidos por comparação de médias das pontuações 
através do teste t de Student, convergência do status de saúde física e 
psicológica avaliados pelo MF através de correlação bilateral não paramétrica 

                                                                                                                        
um elevado grau de redundância dos itens (Streiner & Norman 2003). Utiliza-se quando há mais de 

duas respostas possíveis para um item (itens polinomiais) e depende do número de itens da escala, 

pois quantos mais itens maior será o coeficiente. 

96 Os coeficientes de homogeneidade de Loevinger para a globalidade da escala e de Mokken para os 

itens individuais estimam até que ponto os itens produzem informação adicional sobre a dimensão 

em estudo e podem ser usados para averiguar o número mínimo de itens requeridos para a 

construcção de uma escala unidimensional; o coeficiente de Loevinger é uma medida de 

escalabilidade para a globalidade da escala e indica até que ponto os itens representam apenas uma 

dimensão e se o coeficiente for superior a 0.5 a escala é consistente, se oscilar entre 0.5 e 0.4 é 

média e se for inferior a 0.4 é fraca; os coeficientes de Mokken são calculados para cada item 

individual e indicam o contributo dos diversos itens polinomiais para a pontuação total, ou seja, até 

que ponto o item se integra na mesma dimensão que os restantes itens (Molenaar et al 2000) 

sendo que coeficientes entre 0.30 e 0.39 são aceitáveis mas iguais ou superiores a 0.40 são 

adequados (Mokken 1971). 
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de Spearman, convergência com os diagnósticos SCAN por receiver operating 
characteristics (ROC) e determinação de area under the curve (AUC), 
determinação de validade de predictiva pelo estabelecimento dos parâmetros 
de sensibilidade, especificidade, valores preditivos, razões de verosimilhança 
simples e por estrato97.  

Foram igualmente comparadas as características operatórias, e aplicabilidade 
nos CSP, entre várias estratégias de screening e detecção de perturbações 
depressivas, envolvendo o QBE isolado, itens deste isolados, o IED isolado, a 
combinação entre QBE e IED numa estratégia de despiste de depressão em 
dois passos e em série, e a capacidade de reconhecimento sem ajuda pelo MF. 
As proporções correspondentes às sensibilidade, especificidade e valores 
predictivos foram comparadas pelo teste de McNemar. 

10.6.5. Objectivo 5 – Clínica das perturbações depressivas 

Para além das redundâncias previsíveis advenientes do contributo dos 
sintomas, nomeadamente os nucleares, para a distinção entre depressão 
major, distimia e depressão minor, a distribuição qualitativa dos restantes 
sintomas pode reforçar diferenças e semelhanças entre os três subtipos 
depressivos.  

E estas poderão ser de valia na prática clínica diagnóstica nos CSP, e como tal, 
importantes enquanto conteúdos de formação em psicopatologia depressiva a 
ministrar no contexto de acções dirigidas aos MF. Por exemplo, qual será a 
relevância da exploração de ideação de morte e suicida? 

A gravidade das perturbações depressivas nos CSP é principalmente 
estabelecida pela relevância clínica no que diz respeito à complexidade dos 
cuidados prestados incluindo a articulação ou ligação dos CSP à saúde mental. 
Entre outros factores psicopatológicos que essa complexidade poderá espelhar, 
a crescente intensidade dos sintomas e o curso recorrente e/ou crónico e a 
comorbilidade, serão sempre relevantes como indicadores de maior gravidade. 
Deste modo, também os diagnósticos categóricos podem ser distinguidos pela 
maior ou menor gravidade. 

A ICD-10 assume uma hierarquia na categorização diagnóstica da patologia por 
um critério de gravidade e no que diz respeito às perturbações depressivas, os 
episódios depressivos recorrentes são mais graves que os simples, estes mais 
graves que as distimias e estas mais graves que outras categorias residuais ou 
não especificadas, como será o caso a depressão minor.  

                                                 
97 Os stratum-specific likelihood ratios (SSLR) são um método mais pragmático que o ponto de corte e 

respectivas características operatórias, como a sensibilidade e a especificidade, para interpretar a 

informação diagnóstica que um instrumento pode fornecer a respeito de uma dada condição num 

doente específico. O SSLR representa a probabilidade de um inquirido apresentar a condição em 

análise no instrumento, para uma dada prevalência (Furukawa et al 2002). 
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Mas na realidade, e a título de exemplo, alguns quadros de distimia poderão 
ser mais graves e complexos do que muitos episódios depressivos simples 
ligeiros ou moderados, mesmo que no contexto de perturbação depressiva 
recorrente. Ou seja, na ICD-10 e por definição, não há uma delimitação clara 
de níveis de gravidade e complexidade entre categorias diagnósticas. 

Tabela 45 – Graus de complexidade / gravidade – linhas de orientação para a 
ligação 

 Intervenção nos CSP Referenciação PSM Responsabilidade 

0. Baixa / 
ausência 

Detecção sistemática 
anual; 

Não carece CSP 

I. Ligeira  

i. watchful waiting* 
ii. intervenção na crise e 
suporte in situ 
 

Avaliação se intervenção 
mal sucedida**: 

i. telefónica  
ii. em conferência de 
caso 
iii. entrevista 

CSP 

II. Intermédia 
i. psicofarmacologia 
ii. intervenção de suporte 
e psicoeducacional 

Avaliação por entrevista 
e definição de co-
tratamento se 
intervenção mal 
sucedida** 

CSP e saúde mental  

III. Grave Referenciação imediata 
Avaliação por entrevista 
urgente, eventualmente 
SU 

Saúde mental 

*ou monitorização atenta do curso do episódio; **ausência de remissão ou remissão parcial após tratamento 
adequadamente realizado 
 

Estabelecer uma ordem de gravidade dos diagnósticos categóricos nos CSP 
poderá ter um reflexo directo na prática clínica, quer pela identificação dos 
doentes cuja referenciação para os cuidados psiquiátricos será adequada, quer 
pelo estabelecimento de diferentes níveis de atenção a que esses doentes 
deverão estar sujeitos, e indicação para tratamento preferencial nos CSP, na 
saúde mental, ou em ambos. 

Na Tabela 45, acima, definimos quatro graus de complexidade/gravidade cujos 
traços característicos exemplificamos: grau 0–ausente/baixa, grau I–ligeira, 
grau II–intermédia, e grau III–gravidade elevada. 

Foram igualmente comparados os doentes com depressão e sem depressão no 
que toca a algumas variáveis sociodemográficas e outras variáveis clínicas no 
sentido de explorar diferenças, caracterizar, eventualmente estabelecer traços 
de risco para informar estratégias de detecção.  
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Os sintomas depressivos mais e menos frequentes são descritos – o perfil 
sintomático das perturbações depressivas nos CSP – o curso (idade de início e 
duração), a gravidade das perturbações depressivas através do diagnóstico 
categórico, número de sintomas e score de gravidade. 

10.6.6. Objectivo 6 – Comorbilidade médico-psiquiátrica 

Sobre a morbilidade médica haverá menos a dizer do ponto de vista 
metodológico. Em primeiro lugar pensamos que a avaliação complexa que o MF 
faz do estado físico e do impacto da morbilidade somática nos seus doentes é 
adequadamente abordada por uma variável de análogo visual em resposta ao 
questionamento “nesta linha, que representa a gravidade de sofrimento que a 
globalidade da doença física provoca de modo crescente, onde é que situaria o 
nível para este doente?”. 

Interessa aqui verificar através de regressão logística linear se se verifica ou 
não uma relação entre a gravidade somática e a gravidade da depressão. 
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C a p í t u l o  1 1  

11. RESULTADOS 

A bem do encadeamento lógico da informação que aqui disponibilizamos, e 
consequentemente para tornar a exposição deste trabalho mais clara, quando 
necessário apresentamos pela primeira vez, ou repetimos, alguns raciocínios e 
procedimentos metodológicos nesta secção. Utilizamos com frequência tabelas 
e gráficos para incrementar a legibilidade e compreensibilidade. 

Pelos mesmos motivos, mantivemos a ordem dos resultados no que diz 
respeito à sequência dos objectivos principais e complementares e os 
resultados da investigação são apresentados seguindo o fio condutor atrás 
enunciado. 

Começamos por apresentar a caracterização das amostras de MF e de doentes. 
Depois, seguimos para os resultados relativos à prevalência das perturbações 
depressivas, e para questões mais próximas a esta, como por exemplo, o 
diagnóstico de perturbações mentais pelos psiquiatras. Depois evoluímos para 
o reconhecimento e tratamento das perturbações depressivas pelos MF e para 
a validação de instrumentos e de estratégias de despiste de depressão. 
Finalmente, apresentaremos a caracterização clínica das perturbações 
sindromáticas depressivas e os problemas de comorbilidade com as patologias 
somáticas.  

11.1. Caracterização das amostras 

11.1.1. Médicos de família 

Entre a população-alvo de 219 MF, segundo dados colhidos em 1998, mais de 
dois terços dos MF eram mulheres (69.9%), a idade média era de 44.8 anos 
(desvio padrão 5.38), oscilando entre a idade mínima de 27 e a máxima de 70 
anos, e 70.8% trabalhavam predominantemente em zonas urbanas. Para mais 
de um terço dos MF, 36.2%, a diferenciação atingida foi a de assistente 
graduado em Medicina Familiar. 

A média de tempo de permanência com a actual lista de doentes foi de 10.7 
anos, e a mediana do número de utentes inscritos era de 1545 (média de 
14.04% com menos de 15 anos, 68.39% com 15 a 65 anos e 17.41% com 
mais de 65 anos). O número mediano de dias de trabalho foi 219 e o das 
consultas realizadas num ano foi de 3.236, uma mediana de cerca de 14 
consultas por dia (valores do ano de 1998) (ver Tabela 46). 



 

 306

Tabela 46 – Características e actividades clínicas dos MF excluídos versus 
incluídos (1998) 

 Total 
(n=219) 

Excluídos 
(n=127) 

Incluídos 
(n=92) 

Idade    
x 44.80 44.81 44.79 

dp 5.38 6.38 3.70 
mín-máx 27-70 27-70 38-54 

Sexo (%)    
feminino 69.86 71.65 67.39 

Local de trabalho / residência (%)    
urbano 70.78 74.02 66.30 

Grau na carreira (%)    
assistente  57.34 50.79 66.30 

assistente graduado 36.24 38.10 33.70 
outros 6.42 11.11 0.0 

Lista de doentes (anos)    
x 10.69 9.88 11.79 * 

dp 4.61 5.37 3.03 
mín-máx 0-25 0-25 3-19 

Utentes inscritos    
total    
mediana 1545 1519 1589 
mín-máx 415-2663 415-2663 748-2032 

≤15 anos (%)    
x 14.04 14.12 14.31 

dp 3.78 2.99 4.59 
mín-máx 1.92-37.38 5.54-23.15 1.92-37.38 

16-64 anos (%)    
x 68.39 67.77 69.14 

dp 6.02 6.10 5.87 
mín-máx 45.92-81.13 46.57-81.05 45.92-81.13 

≥ 65 anos (%)    
x 17.41 18.11 16.55 

dp 6.10 6.50 5.49 
mín-máx 5.62-43.94 6.42-43.94 5.62-32.41 

N.º consultas     
por ano    

mediana 3236 3214 3260 
mín-máx 114-6914 114-6914 1043-6627 

por dia    
mediana 14 15 14 
mín-máx 5-31 5-31 7-24 

Dias trabalho (último ano)    
mediana 219 218 222 † 
mín-máx 88-264 88-264 154-264 

*Student t=3.059, p<0.005; † Mann-Whitney, Z=-2.614, p<0.01. 
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Tabela 47 – Características e actividades clínicas dos MF incluídos não recrutados 
versus recrutados (1998) 

 Não recrutados 
(n=61) 

Recrutados 
(n=31) 

Idade   
x 44.77 44.84 

dp 3.58 3.98 
mín-máx 38-54 40-54 

Sexo (%)   
feminino 59.02 83.87 † 

Local de trabalho / residência (%)   
urbano 65.57 67.74 

Grau na carreira (%)   
assistente  70.49 58.07 

assistente graduado 29.51 41.93 
Lista de doentes (anos)   

x 11.66 12.07 
dp 2.95 3.23 

mín-máx 3-19 3-16 

Utentes inscritos   
total   
mediana 1596.5 1549 
mín-máx 748-1993 842-2032 

≤15 anos (%)   
x 14.15 14.61 

dp 4.99 3.76 
mín-máx 1.92-37.38 3.86.20.45 

16-64 anos (%)   
x 69.36 68.73 

dp 6.19 5.26 
mín-máx 45.92-80.08 59.60-81.13 

≥ 65 anos (%)   
x 16.49 16.67 

dp 5.77 5.01 
mín-máx 5.63-32.41 6.74-27.47 

N.º consultas    
por ano   

mediana 3159 3324 
mín-máx 1043-5653 1746-6627 

por dia   
mediana 13 15 
mín-máx 7-24 7-18 

Dias trabalho (último ano)   
mediana 221 222 
mín-máx 154-264 197-264 

† X2=4.702, p<0.05. 
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Em relação aos MF excluídos, o grupo dos incluídos não apresentava diferenças 
em relação à idade, sexo, local de residência ou trabalho, grau na carreira, 
número de consultas (por ano ou dia), número total de utentes inscritos e 
proporções de inscritos com menos de 15 anos ou entre os 15 e os 64 anos, 
mas verificaram-se algumas diferenças, fruto dos critérios de inclusão 
adoptados.  

Assim, os MF incluídos no estudo apresentavam a mesma lista de utentes 
inscritos desde há mais anos (t=3.059, p<0.005) e mais dias de trabalho 
efectivos no ano anterior (Mann-Whitney, Z=-2.614, p<0.01).  

Não atingindo significância estatística, os MF incluídos apresentavam tendência 
para terem uma proporção menor de doentes idosos inscritos nas suas listas 
(NS, t=1.761, p<0.1) (ver Tabela 46). 

Igualmente no que diz respeito à amostra de 91 MF excluídos por conveniência, 
apenas em função do local de trabalho, não transparece qualquer diferença 
estatisticamente significativa com os 92 incluídos. 

Em relação aos 61 MF que cumpriam os critérios de inclusão e que não foram 
apurados, a amostra dos 31 recrutados não apresentava diferenças 
estatisticamente significativas no que diz respeito à idade, ao grau na carreira, 
ao local de residência ou trabalho, ao número de consultas realizado por ano e 
por dia, ao número total de utentes inscritos – e também nos escalões etários 
de menos de 15 anos, entre os 15 e os 64 anos e com 65 ou mais anos – ao 
número de anos com a lista de utentes actual e aos dias de trabalho por ano 
(ver Tabela 47).  

Mas esta amostra de 31 MF caracterizava-se por uma proporção 
significativamente maior de MF do sexo feminino (X2=4.702, p<0.05). 

11.1.2. Doentes 

Como atrás vimos (pág. 276), 95% dos utentes consecutivos abordados foram 
recrutados com sucesso.  

Dois terços dos doentes eram do sexo feminino (67.5%) (ver Tabela 48). A 
média de idades dos 544 doentes que participaram no estudo era de 53.4 
anos, tendo o mais novo 16 anos e o mais velho 90 anos, um quinto dos 
doentes (20.1%) tinha menos de 34 anos, 28.8% entre 35 e 54 anos e metade 
(51.1%) tinham 55 ou mais anos (ver Tabela 49). 

Quanto à área de actividade profissional, quase metade trabalhava ou tinha 
trabalhado em actividades industriais (45.8%), 34.9% em serviços e 19.4% 
em actividades do mundo rural. No que toca à capacidade para o desempenho 
profissional, 3.1% dos doentes eram estudantes e 44.1% estavam empregados 
e no activo, mas mais de metade dos doentes, exactamente 52.7%, eram 
inactivos pois estavam desempregados (8.4%), ou de baixa médica (7.1%), 
estando a maioria reformada (37.2%) (ver Tabela 48). 
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Tabela 48 – Características sociodemográficas na amostra recrutada (n=544) 

  %     % 
Sexo     Profissão   

feminino  367 67.5   rural I 85 19.4 
masculino 177 32.5   industrial II 201 45.8 

     serviços III 153 34.9 

Escalão etário        

15-24 38 7.5   Status ocupacional   
25-34 64 12.6   estudante  15 3.1 
35-44 58 11.4   desempregado  40 8.4 
45-54 88 17.4   baixa  34 7.1 
55-64 90 17.8   reforma  178 37.2 
65-74 101 19.9   activo  211 44.1 
≥75 68 13.4      

     Centro Saúde   

Habilitações     Venda Nova 135 24.8 
0-4 anos 332 67.8   Aldoar 100 18.4 
5-6 anos 31 6.3   Mangualde 79 14.5 
7-9 anos 49 10.0   Tábua 50 9.2 

10-12 anos 34 6.9   Oeiras 99 18.2 
> 12 anos 44 9.0   Sintra 49 9.0 

     Beja 14 2.6 
     Serpa 18 3.3 

 

Quanto às habilitações e literacia, dois terços da amostra tinha apenas a 4ª 
classe ou menos habilitações (67.8%), e cumulativamente 84.1% tinham 
frequência liceal inferior aos 9 anos de escolaridade obrigatória. Apenas 9% 
tinham frequência no ensino superior (ver Tabela 48). 

Tabela 49 – Idade dos utentes e bem-estar subjectivo por total de utentes e 
subamostras diagnosticada e não diagnosticada (n=544) 

 Amostra 
despistada 

(n=544) 

Subamostra c/ 
diagnóstico 

(n=416) 

Subamostra s/ 
diagnóstico 

(n=128) 
t Student 

Idade     
x 53.40 53.84 51.41 NS 

dp 18.11 17.92 18.92  
mediana 55 56 52  
mín-máx 16-90 16-90 19-85  

Bem-estar subjectivo 
QBE-5 

    

x 9.06 8.60 10.55 6.431 † 
dp 3.46 3.51 2.83  

mediana 10 9 11  
mín-máx 0-15 0-15 1-15  

† p<0.001 (teste de Levene F=16.941, p<0.001); NS=não significativo. 
 

Mais de metade dos doentes, exactamente 52%, foram recrutados na área da 
Grande Lisboa (Venda Nova, Sintra, Oeiras), 18.4% na área do Porto (Aldoar), 
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23.7% no Centro (Tábua e Mangualde), e 5.9% no Alentejo. A população 
tendencialmente urbana, das áreas da Grande Lisboa e do Porto, era 
maioritária (70.4%) (ver Tabela 48). 

As tendências da nossa amostra apontavam para que os utentes tivessem mais 
de 55 anos de idade, fossem do sexo feminino, exercessem uma profissão no 
sector secundário, não estivessem a trabalhar actualmente, possuíssem menos 
do que a escolaridade obrigatória e residissem numa área urbana.  

Tabela 50 – Características sociodemográficas por utentes das subamostras 
diagnosticada e não diagnosticada (n=544)  

 Subamostra c/ 
diagnóstico  

(n=416) 

Subamostra s/ 
diagnóstico  

(n=128) 

Qui-
quadrado 

(X2) 
  %  %  
Sexo      

feminino  298 71.6 69 53.9 
masculino 118 28.4 59 46.1 

13.209 ‡‡ 

Escalão etário      
15-34 anos 75 18.1 27 29.7 
≥35 anos 341 82 64 70.4 

5.593 † 

Profissão      
rural I 64 17.9 21 25.6 

industrial II 166 46.5 35 42.7 
serviços III 127 35.6 26 31.7 

NS 

Status ocupacional      
activos  158 40.8 53 58.2 

inactivos e estudantes 229 59.1 38 41.8 
8.370 †† 

      
baixa médica  34 8.8 0 0 

outros 353 91.1 91 100 
7.329 ‡ 

      
reformados 151 39.0 27 29.7 

outros 236 61.0 64 70.3 
NS 

Habilitações      
0-4 anos 273 68.4 59 64.8 
5-6 anos 28 7.0 3 3.3 
7-9 anos 38 9.5 11 12.1 

10-12 anos 26 6.5 8 8.8 
> 12 anos 34 8.5 10 11.0 

NS 

Centro Saúde      
urbanos  322 77.4 61 60.4 
rurais *  89 21.4 40 39.6 

12.923 ‡‡ 

NS=sem significância estatística; † p<0.05; ‡ p<0.01; †† p<0.005; ‡‡ p<0.001; * Beja e Serpa não incluídos nas análises. 
 

Para aferir a representatividade da subamostra de 416 doentes que receberam 
um diagnóstico SCAN, positivo ou negativo para depressão, e para estabelecer 
diferenças e semelhanças em relação aos 128 doentes que recusaram a 
permanência no estudo, ou que não foi possível entrevistar, comparámos as 
duas subamostras no tocante às variáveis sociodemográficas e bem-estar 
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subjectivo obtido pelo questionário de auto-avaliação QBE-5 (ver Tabela 49 e 
Tabela 50). 

Em relação à subamostra diagnosticada, nos 128 doentes, o sexo masculino é 
ascendente (X2=13.209, p<0.001), e apesar de não haver diferenças entre as 
médias das idades, dominam os jovens e adultos com idades inferiores a 34 
anos (X2=5.593, p<0.05), com desempenho profissional activo (X2=8.370, 
p<0.005) e de residência supostamente em locais menos urbanos (X2=12.923, 
p<0.001), havendo também um melhor bem-estar subjectivo, com 
significância estatística, nesta amostra não diagnosticada (teste de Levene, F= 
16.941, p<0.001; t=6.431, p<0.001) (ver Tabela 49 e Tabela 50). 

Na subamostra diagnosticada, de 416 doentes, na qual se baseia a maioria dos 
nossos resultados, acentua-se o predomínio do sexo feminino, adultos com 
mais de 35 anos, inactivos, mais por motivos de baixa médica (X2=7.329, 
p<0.01) mas também por reforma (NS, X2= 2.369, p>0.1), oriundos de zonas 
mais urbanas e que reportam um bem-estar subjectivo médio menos bom. 

11.2. Prevalência das perturbações depressivas 

11.2.1. Prevalência dos subtipos depressivos ICD-10 

Foi estabelecido um diagnóstico ICD-10 de qualquer perturbação depressiva 
em 103 doentes, correspondendo a 24.8% (95%IC 20.68-29.20) da amostra 
de 416 doentes diagnosticada pelo SCAN.  

Tabela 51 – Prevalência de perturbações depressivas ICD-10 (n=416) 

 n % 95% IC 
%  

cumulativa 

F32 Episódio depressivo simples     
ligeiro sem síndroma somática 20 4.8 2.96-7.33 4.8 
ligeiro com síndroma somática 2 0.5 0.06-1.73 5.3 

moderado sem síndroma somática 4 1.0 0.26-2.44 6.3 
moderado com síndroma somática 3 0.7 0.15-2.09 7.0 

grave sem síndroma somática 2 0.5 0.06-1.73 7.5 
Subtotal 31 7.5 5.12-10.41  

F33 Perturbação depressiva recorrente     
episódio actual ligeiro sem síndroma somática 11 2.7 1.33-4.68 10.2 
episódio actual ligeiro com síndroma somática 1 0.2 0-1.33 10.4 

episódio actual moderado sem síndroma 
somática 

2 0.5  0.06-1.73 10.9 

episódio actual moderado com síndroma 
somática 

1 0.2 0-1.33 11.1 

não especificada 9 2.2 0.99-4.07 13.2 
Subtotal 24 5.7 3.73-8.46  

F34 Distimia 29 7.0 4.72-9.86 20.1 

F38 Depressão minor 19 4.6 2.77-7.04 24.8 

Sem diagnóstico de perturbação depressiva 313 75.2 70.8-79.32 100.00 

95%IC= intervalo de confiança a 95% 
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Em mais 173 doentes (41.6%, 95%IC 36.81-46.49) foi apurado pelo menos 
um sintoma depressivo mas sem atingimento do limiar diagnóstico; 
designaremos este grupo de doentes por subsindromático (ver pág. 367). 
Apenas 140 doentes (33.6%, 95% IC 29.12-38.42) eram assintomáticos, ou 
seja, não apresentavam sintomas ou perturbações depressivas. Entre aqueles 
com perturbação depressiva confirmada, exactamente 55 apresentavam um 
episódio depressivo actual (13.2%), simples (7.5%) ou recorrente (5.7%), 29 
apresentavam distimia (7.0%) e 19 perturbação depressiva minor (4.6%) (ver 
Tabela 51).  

Existem dois casos graves ou muito graves de episódios depressivos pela ICD- 
-10 (0.5%) e sete casos com síndroma somática (1.7%). Em quatro doentes 
(1.0%) verificou-se a simultaneidade dos diagnósticos de episódio depressivo e 
distimia, ou seja, depressão dupla (reportados como F32 ou F33 na Tabela 51). 

11.2.2. Prevalência dos subtipos depressivos DSM-IV 

Para efeitos de comparação de taxas de prevalência com outros estudos, 
nomeadamente anglo-saxónicos, apresentamos valores para a nosologia DSM- 
-IV. Em termos práticos, tal permitir-nos-á igualmente comparar os diferentes 
resultados entre as duas classificações. Todavia, adiante utilizaremos sempre a 
classificação ICD-10, a não ser que seja claramente explicitado o contrário. 

Tabela 52 – Prevalência de perturbações depressivas ICD-10 e DSM-IV (n=416) 

 ICD-10  DSM-IV  
 n % 95% IC  n % 95% IC  

Episódio depressivo / depressão 
major 

55 13.22 10.12-16.86  54 12.98 9.90-16.60  

Distimia                  29 6.97 4.72-9.86  1 0.24 0.04-1.35  
Depressão minor 19 4.57 2.77-7.04  36 8.65 6.14-11.78  
Depressão 2ª a doença orgânica – – –  4 0.96 0.26-2.44  
Qualquer perturbação depressiva 103 24.76 20.68-29.20  95 22.84 18.89-27.18  
 

A aplicação dos critérios DSM-IV resulta no apuramento de 95 indivíduos com 
um qualquer diagnóstico de perturbação depressiva resultando uma 
prevalência total ligeiramente inferior, de 22.8%. Em 54 doentes verificam-se 
critérios para depressão major (13.0%), em um distimia (0.2%), em quatro 
perturbação do humor secundária a condições orgânicas (1.0%) e em 36 
outras perturbações depressivas minor (8.7%) (ver Tabela 52).  

11.2.3. Concordância entre diagnósticos ICD-10 e DSM-IV 

A cada um dos 95 diagnósticos DSM-IV de um qualquer tipo de perturbação 
depressiva corresponde um dos 103 diagnósticos ICD-10. Aos oito diagnósticos 
ICD-10 restantes – quatro distimias, três depressões minor e um episódio 
depressivo – corresponde a ausência de qualquer categoria diagnóstica DSM-IV 
(ver Tabela 53).  
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Dos 55 diagnósticos de episódio depressivo ICD-10, um não tem diagnóstico 
pela DSM-IV e 46 são depressões major e oito transformam-se em depressões 
minor pela DSM-IV. Quanto aos 29 casos de distimia ICD-10, metade é 
transformada em depressão minor e um quarto em depressão major. Aos 19 
casos de depressão minor ICD-10, correspondem 13 episódios minor e duas 
depressões major DSM-IV (ver Tabela 53).  

Tabela 53 – Diagnósticos ICD-10 e DSM-IV 

ICD-10  DSM-IV 

   
 1 → sem diagnóstico 

episódio depressivo (n=55) 46 → depressão major 

 8 → depressão minor 

    

 4 → sem diagnóstico 

 6 → depressão major 

distimia (n=29) 15 → depressão minor 

 1 → distimia 

 3 → depressão 2ª a doença orgânica 

    

 3 → sem diagnóstico 

 13 → depressão minor 

depressão minor (n=19) 2 → depressão major 

 1 → depressão 2ª a doença orgânica 

    

sem diagnóstico (n=313) 313 → sem diagnóstico 
    

 

Não existem diferenças de proporções entre episódio depressivo da ICD-10 e 
depressão major da DSM-IV, depressão minor e qualquer perturbação 
depressiva por qualquer uma das nosologias. Todavia, ocorrem diferenças de 
proporções entre as duas classificações no que toca ao diagnóstico de distimia 
(p≤0.01). 

A proporção de concordância observada para qualquer perturbação depressiva 
segundo as nosologias DSM e CID foi de 0.9808 e o kappa de Cohen foi de 
0.9470 (z=19.3424). O kappa para qualquer episódio depressivo actual ou 
depressão major diagnosticados por um ou pelo outro sistema nosológico foi de 
0.8205 (z=16.364).  

Todavia, quando se consideram isoladamente os diagnósticos de distimia e de 
depressão minor, os kappa são muito inferiores, respectivamente 0.0623 
(z=3.6575) e 0.4392 (z=9.4851) (ver Tabela 54).  
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Tabela 54 – Concordância de diagnósticos ICD-10 e DSM-IV 

 ICD-10 DSM-IV      
 n n Kappa Sk Po Pc Z 

Ep. depressivo / depressão 
major 

55 54 0.82 0.049 0.959 0.772 16.737 

Distimia                  29 1 0.06 0.017 0.933 0.928 3.658 

Depressão minor 19 36 0.44 0.046 0.930 0.876 9.485 

Depressão 2ª a doença orgânica – 4 – – – – – 
Qualquer perturbação 
depressiva 

103 95 0.95 0.049 0.981 0.637 19.342 
Kappa=Valor do kappa de Cohen; Po=Concordância observada; Pc= Concordância aleatória esperada; Sk=Erro padrão 
para o kappa; Z=Estatística associada 
 

A classificação DSM-IV parece ser a mais restritiva e a ICD-10 a mais inclusiva 
na atribuição global de diagnósticos positivos para perturbação depressiva. O 
conceito de depressão major – a que corresponde o episódio depressivo actual 
na ICD-10 – é o subtipo onde há maior sobreponibilidade entre as duas 
classificações sendo a de distimia o de menor concordância. 

11.2.4. Prevalência de perturbações psiquiátricas ICD-10 por 
diagnóstico clínico dos psiquiatras 

Através do recurso a entrevista clínica clássica, não estruturada, os psiquiatras 
emitiram opiniões sobre o diagnóstico principal de cada doente segundo a ICD-
-10-PHC (Ustun et al 1995), sem terem conhecimento dos resultados do 
algoritmo diagnóstico do SCAN. 

Tabela 55 – Prevalência ICD-10-PHC de perturbações mentais segundo a avaliação 
dos psiquiatras (n=416) 

 n % 95% IC 

F00-F99 Perturbação psiquiátrica 166 39.90 35.16-44.79 

F0 Perturbações orgânicas 3 0.72 0.15-2.09 

F1 Perturbações de adicção 4 1.00 0.26-2.44 

F3 Perturbações do humor 84 20.19 16.44-24.38 

F31 Perturbação bipolar, episódio 
depressivo 

1 0.24 0.00-1.33 

F32 Episódio depressivo 56 13.46 10.33-17.12 

F34.1 Distimia 27 6.49 4.32-9.30 

F4 Perturbações neuróticas e de 
ansiedade e de ajustamento 

60 14.42 11.19-18.17 

F43 Perturbações de ajustamento 46 11.06 8.21-14.47 

F40-F48 Perturbações de 
ansiedade 

14 3.37 1.85-5.58 

F51 Perturbações do sono 10 2.40 1.16-4.38 

F6 Perturbações da personalidade 2 0.48 0.06-1.73 

F7 Debilidades mentais 3 0.72 0.15-2.09 
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A prevalência de qualquer perturbação mental foi de 40%, a de qualquer 
perturbação depressiva foi de 20% e a de qualquer perturbação de ansiedade 
foi de 14%. É possível integrar as perturbações de ajustamento no conjunto 
das perturbações depressivas estabelecendo deste modo uma definição de caso 
depressivo mais alargada. Assim, ora há 84 doentes (20.19%) com uma 
definição de caso de depressão mais estrita, ora 130 (31.25%) doentes com 
depressão ‘alargada’ (ver Tabela 55). A concordância com os diagnósticos ICD-
10 foi 0.7806 (kappa de Cohen, Z=16.13) quando a categoria das perturbações 
de ajustamento era incluída nas perturbações do humor, e de 0.6905 
(Z=14.21) quando era excluída. 

Em 10 doentes (2.4%) foi estabelecido um diagnóstico F0, F1, F2 ou F7, que 
abrange doenças mentais que carecem habitualmente de cuidados 
especializados (ver Tabela 55). 

11.2.5. Prevalência ajustada dos subtipos depressivos ICD-10 

A subamostra de utentes despistados mas não diagnosticados (n=128) difere 
da dos utentes diagnosticados (n=416) – sendo composta por mais homens, 
mais jovens e mais activos do ponto de vista social e ocupacional, e com 
melhor bem-estar reportado no QBE-5 (ver págs. 309-310) – sugerindo que a 
amostra diagnosticada poderia apresentar valores de prevalência de depressão 
mais elevados do que a realidade global98. 

Nesta sequência, foi realizado um ajustamento da prevalência das perturbações 
depressivas, extensivo à totalidade de 544 indivíduos integrantes da amostra 
inicialmente recrutada, através de dois métodos distintos. 

No primeiro método, realizámos uma estratificação em função da pontuação 
obtida pela amostra diagnosticada no QBE-5 seguindo a metodologia usada por 
Ustun e Sartorius (1995) em amostras consecutivas de doentes no estudo 
multicêntrico PPGHC. Assim, para cada conjunto de observações com uma 
dada pontuação no WBI5 – 0, 1, 2, 3, ... 13, 14, 15 – foi calculada a proporção 
de casos com um diagnóstico específico ICD-10 tendo por denominador a 
totalidade de casos aos quais foi aplicado o SCAN; de seguida, este factor 
proporcional foi multiplicado pela totalidade de elementos com a pontuação de 
despiste em causa, daí resultando o número estimado, ou ajustado, de casos 
prevalentes na totalidade da amostra (ver Tabela 56).  

Observa-se uma redução de três pontos percentuais na prevalência, para um 
total de 21.51%, e uma diminuição de uma unidade na amplitude dos 
intervalos de confiança a 95% (ver Tabela 56).  

                                                 
98 De facto, entre as razões para não ter sido realizada uma entrevista de diagnóstico avultava a falta 

de tempo, tanto dos investigadores como dos utentes. Assim, a falta de tempo dos doentes foi um 

motivo importante e limitativo do número de entrevistas a indivíduos presumíveis negativos 

realizado pelos investigadores. Parece razoável supor a existência de uma selecção para a 

entrevista dos utentes negativos no QBE-5 com maior disponibilidade de tempo ou mais doentes. 



 

 316

Não se verificam diferenças entre a prevalência ajustada e não ajustada pelo 
teste de proporções nem para a totalidade das perturbações depressivas 
(diferença=0.03250, 95% IC -0.584, 0.649, X2=0.333, p>0.1) nem para os 
subtipos depressivos. 

Tabela 56 – Prevalência ajustada de perturbações depressivas ICD–10 

 
Amostra diagnosticada 

(n=416) 
 
 

Amostra despistada 
(n=544) 

 
n  

efectivo 
prevalência 
efectiva % 

95% IC  
n  

estimado 
prevalência 
ajustada % 

95% IC 

Episódio depressivo 
actual 

55 13.22 10.12-16.86  62 11.40 8.85-14.37 

Distimia                  29 6.97 4.72-9.86  33 6.07 4.21-8.41 

Perturbação 
depressiva minor  

19 4.57 2.77-7.04  22 4.04 2.55-6.06 

Qq perturbação 
depressiva 

103 24.76 20.68-29.20  117 21.51 18.13-25.20 

 

O segundo método permite também a realização de uma estimativa da 
prevalência da amostra total através de um método bayesiano proposto por 
Kraemer (1992) e utilizado por Leon e colegas (1995) num estudo de 
prevalência nos CSP de dois estádios com amostra randomizada. Por definição, 
a prevalência (Prev) é igual à divisão pelo total de indivíduos da amostra do 
resultado da soma do número de verdadeiros positivos (VP) com o número de 
falsos negativos (FN). 

Ora se são conhecidos os valores de VP e FN para a subamostra (n) que foi 
diagnosticada pelo SCAN, os valores para a totalidade da amostra despistada 
(N) devem ser estimados. Cada estimativa é baseada na taxa de despiste 
positivo da amostra de 544 indivíduos (Q) e os valores predictivo positivo (VPP) 
e predictivo negativo (VPN) da amostra que recebeu o despiste e o diagnóstico: 
TP é o produto de Q por VPP e FN é o produto de 1-Q por 1-VPN (Prev= 
(Q*VPP)+[(1-Q)*(1-VPN)]). 

Assim, se considerarmos o ponte de corte com mais exactidão de 7/8 no QBE-5 
(ver pág. 354, Tabela 100), para a amostra despistada de 544 indivíduos o 
número de positivos foi de 182 e o Q foi 0.3346; na amostra de 416 indivíduos 
diagnosticados, o VPP foi de 0.5521 e o VPN foi de 0.9486, pelo que a 
prevalência ajustada por este método será de 21.89%, semelhante à de 
21.51% estimada pelo primeiro método. 

Não se apuram também diferenças entre a prevalência de qualquer tipo de 
depressão ajustada por este método e a não ajustada (diferença=0,02870, 
95% IC -0.590, 0.647, X2=0.344, p>0.1). 

Nas análises e resultados que de seguida apresentarmos, salvo se indicação em 
contrário, utilizaremos habitualmente taxas de prevalência não ajustadas. 
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11.2.6. Características sociodemográficas dos doentes afectados 
por perturbações depressivas 

Como se pode ver na Tabela 57, no que diz respeito às características da 
população identificada como deprimida, aproximadamente três em cada 10 
mulheres (30.2%) e um em cada 10 homens (11.0%) apresentam uma 
qualquer perturbação depressiva pelo que se verifica a clássica relação de 3:1 
(Fisher, p<0.0001).  

Embora haja um predomínio de mulheres, verificável por sete em cada 10 
elementos da subamostra diagnosticada serem do sexo feminino 
(298/416=71.6%), e três em cada 10 mulheres estarem deprimidas 
(90/298=30.2%), no conjunto dos doentes afectados por depressão nove em 
10 (90/103=87.6%) são mulheres (ver Tabela 57). 

A média de idades dos doentes deprimidos ronda os 57 anos (ver Tabela 58). 
Os escalões etários com maior prevalência de depressão são o dos adultos 
entre os 35 aos 44 anos (37.0%) e o dos idosos com mais de 75 anos (30.4%) 
(ver Tabela 57).  

A prevalência de depressão tende a aumentar com a idade (NS, 
X2trend=3.305, p<0.1), e nos doentes com mais de 35 anos (28.2%) é tripla 
da das pessoas mais jovens, com menos de 34 anos (9.3%) (Fisher, 
p<0.001)(ver Tabela 57).  

Tabela 57 – Prevalência de perturbação depressiva consoante características 
sociodemográficas dos doentes (n=103) 

  %    % 
Sexo    Profissão   

feminino  90 30.2  rural I 25 39.1 
masculino 13 11.00  industrial II 31 18.7 

    serviços III 29 22.8 

Escalão etário       

15-24 2 6.5  Status ocupacional   
25-34 5 11.4  estudante  0 0.0 
35-44 20 37.0  desempregado  13 39.4 
45-54 19 27.1  baixa  10 29.4 
55-64 19 24.1  reforma  41 27.2 
65-74 21 25.6  activo  29 18.4 
≥75 17 30.4     

    Centro Saúde   

Habilitações    Venda Nova 24 19.8 
0-4 anos 71 26.0  Aldoar 15 15.5 
5-6 anos 5 17.9  Mangualde 20 32.8 
7-9 anos 8 21.1  Tábua 7 25.0 

10-12 anos 3 11.5  Oeiras 20 30.3 
> 12 anos 10 29.4  Sintra 14 36.8 

    Beja 1 – 
    Serpa 2 – 

 



 

 318

Entre aqueles que trabalham, ou trabalharam, no sector agrícola a prevalência 
de depressão é a mais elevada (39.1%), praticamente o dobro da verificada 
em outras actividades (Fisher, p<0.005) com tendência para diminuição da 
prevalência à medida que aumenta a diferenciação profissional (NS, X2 

trend=3.708, p<0.1)(ver Tabela 57).  

Entre os que estudam não há nenhum caso de depressão. Os indivíduos que se 
mantêm profissionalmente activos apresentam menor taxa de prevalência de 
depressão (18.4%) do que o conjunto dos indivíduos inactivos (29.4%) (Fisher, 
p<0.05). Neste grupo dos inactivos, constituído por desempregados (39.4%), 
doentes de baixa médica (29.4%) e reformados (27.2%), os que não têm 
emprego apresentam a taxa de prevalência mais elevada mas sem significância 
estatística (Fisher, p>0.1) (ver Tabela 57).  

As perturbações depressivas são mais prevalentes nos pólos opostos do 
número de anos de ensino frequentados, ou seja, entre os mais diferenciados, 
com mais de 12 anos de escolaridade (29.4%) e entre os menos habilitados, 
que estudaram até à 4ª classe (26.0%). À medida que aumentam as 
habilitações, até aos 12 anos de escolaridade, parece haver uma tendência 
para a diminuição da prevalência de depressão no limiar de atingimento de 
significância estatística (NS, X2 trend=3.051, p<0.1) (ver Tabela 57). 

Quanto à prevalência por residência e CS de inscrição, havia diferença entre os 
doentes de cada CS (X2=12.356, p<0.05) sendo que Sintra (36.8%), 
Mangualde (32.8%) e Oeiras (30.3%) apresentavam taxas de prevalência mais 
elevadas. A prevalência de 30.3% nos meios rurais em Tábua e Mangualde 99 
não é significativamente superior à de 22.7% dos CS implantados em meios 
urbanos (Fisher, p>0.1) (ver Tabela 57). 

11.2.7. Diferenças sociodemográficas entre doentes deprimidos e 
não deprimidos 

Estabelecida a frequência de depressão para várias condições 
sociodemográficas, e as diferenças entre essas características, fomos averiguar 
em que medida os doentes deprimidos eram distintos dos não deprimidos no 
tocante a essas variáveis sociodemográficas.  

Quanto à média de idades, a dos doentes deprimidos era de 56.86 anos, ou 
seja, em média 4 anos mais velhos que os não deprimidos (t=2.140, p<0.05) 
(ver Tabela 58).  

Confirmámos a significância estatística da predominância do sexo feminino 
entre os deprimidos (X2=15.686, p<0.001) (ver Tabela 59).  

 

                                                 
99 Beja e Serpa não foram incluídas na análise por apresentarem um número muito baixo de casos. 
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Tabela 58 – Idade dos doentes por presença de diagnóstico de perturbação 
depressiva (n=416) 

 
Qualquer depressão 

(n=103) 

Sem diagnóstico de 
depressão  
(n=313) 

t Student 

Idade    
x 56.86 52.84 2.140 † 

dp 15.88 18.46  
mín-máx 17-85 16-90  
mediana 58 56  

† p<0.05. 
 

A idade média mais elevada dos doentes deprimidos ocorre muito à custa da 
escassez de indivíduos afectados por depressão entre os 15 e os 34 anos 
(X2=10.699, p<0.001) apesar da sobre-representação relativa de indivíduos 
adultos com depressão entre os 34 e os 55 anos (X2= 3.750, p<0.05) (ver 
Tabela 59). 

No grupo dos indivíduos afectados por depressão era também mais frequente o 
trabalho em actividades rurais (X2=9.003, p<0.005) e menos frequente o 
trabalho no sector da produção industrial (X2=3.996, p<0.05) (ver Tabela 59). 

Quanto ao status ocupacional, entre os afectados por depressão não há 
estudantes, o que não implica a existência de significância estatística (NS, 
X2=2.355, p>0.1), e há mais pessoas inactivas do que activas 
profissionalmente ou ocupadas com estudos (X2=7.105, p<0.01) quase 
exclusivamente à custa da presença de um excesso de indivíduos no 
desemprego afectados por uma qualquer perturbação depressiva (X2=3.789, 
p<0.05) (ver Tabela 59).  

Quanto às habilitações não se apuraram diferenças entre os dois grupos, com e 
sem diagnóstico de depressão (ver Tabela 59). 

Há diferenças na distribuição dos doentes afectados por depressão e não 
deprimidos pelos vários CS onde foram recrutados (X2=12.356, p<0.05) mas 
comparando os CS implantados em meios predominantemente rurais 
(Mangualde e Tábua) com os predominantemente urbanos (Aldoar, Venda 
Nova, Oeiras e Sintra), não se apuram diferenças estatisticamente 
significativas (X2=1.829, p>0.1) (ver Tabela 59). 

Explorámos igualmente a possibilidade de ocorrência de diferenças de 
características sociodemográficas entre os doentes afectados por cada um dos 
três principais subtipos de perturbação depressiva.  
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Tabela 59 – Características sociodemográficas dos doentes por presença de 
diagnóstico de perturbação depressiva (n=416) 

 
Depressão  
(n=103) 

Sem diagnóstico de 
depressão  
(n=313) 

Qui-
quadrado 

(Z) 

  %  %  
Sexo      

feminino  90 87.4 208 66.5 
masculino 13 12.6 105 33.5 

15.686‡‡ 

Escalão etário      
15-34 anos 7 6.8 68 21.7 
≥35 anos 96 93.2 245 78.3 

10.699‡‡ 

      
35-54 anos 39 37.9 85 27.2 

<34 e >55 anos 64 62.1 228 72.8 
3.750 † 

Profissão      
rural I 25 29.4 39 14.3 

industrial II+serviçosIII 60 70.6 233 85.7 
9.003†† 

      
industrial II 31 36.5  135 49.6 

rural I+ serviços III 54 63.5  137 50.4 
3.996† 

Status ocupacional      
estudante  0 0.0 11 3.7 

outros 93 100.0 283 96.3 
NS 

      
activos+estudantes  29 31.2 140 47.6 

inactivos 64 68.8 154 52.4 
7.105‡ 

      
desempregados  13 14.0 20 6.8 

outros 80 86.0 274 93.2 
3.789† 

Habilitações      
0-4 anos 273 68.4 59 64.8 
5-6 anos 28 7.0 3 3.3 
7-9 anos 38 9.5 11 12.1 

10-12 anos 26 6.5 8 8.8 
> 12 anos 34 8.5 10 11.0 

NS 

Centro Saúde      
Venda Nova 24 23.3 97 31.0 

Aldoar 15 14.6 82 26.2 
Mangualde 20 19.4 41 13.1 

Tábua 7 6.8 21 6.7 
Oeiras 20 19.4 46 14.7 
Sintra 14 13.6 24 7.7 

12.356† 

Beja* 1 1.0 1 0.3  
Serpa* 2 1.9 1 0.3  

      
Urbanos  73 73.0 249 80.1 
Rurais *  27 27.0 62 19.9 

NS 

NS=sem significância estatística; † p<0.05; ‡ p<0.01; †† p<0.005; ‡‡ p<0.001; * Beja e Serpa não incluídos nas análises. 
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Os doentes com o diagnóstico de distimia são em média 10 anos mais velhos 
do que os doentes com o diagnóstico de depressão minor (t=2.024, p<0.05) 
(ver Tabela 60).  

Tabela 60 – Idade por subtipos de depressão (n=103) 

 

Depressão minor 
(n=19) 

Distimia 
(n=29) 

Depressão 
major 
(n=55) 

Idade    
x 52.47 † 61.10 † 56.15 

dp 13.78 14.86 16.78 
min-máx 29-75 31-83 17-85 
mediana 48 65 58 

† t=2.024, p<0.05. 
 

Não encontrámos quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre os 
três subtipos em relação ao sexo, o escalão etário, a profissão, o status 
ocupacional, as habilitações e o centro de saúde de referência.  

11.3. Reconhecimento das perturbações depressivas pelos 
MF 

Em relação aos 416 doentes que foram diagnosticados pelo SCAN, os 
psiquiatras excluíram 10 doentes com demências, debilidades, patologias de 
adicção ou esquizofrenia, e dos restantes 406 os MF registaram no processo 
clínico opinião sobre 386, sobrando 262 após controlo do acesso a informação 
potencialmente enviesante do julgamento dos MF – seguimento em saúde 
mental e medicação psicotrópica.  

11.3.1. Prevalência de problemas mentais e depressão conspícuos 
para os MF 

Segundo o registo nos processos clínicos, a prevalência de um qualquer tipo de 
problemas mentais e psicossociais no último ano (critério A), identificada pelos 
MF na totalidade dos doentes (n=487), foi de 27.10% (132/487) e cerca de 
11.29% desses doentes (55/487) foram identificados como apresentando 
problemas da linha ‘depressiva’ (critério B) (ver Figura 16). 
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Figura 16 – Registo no processo clínico de categorias de problemas mentais 
conspícuos (critério A) e 'depressão' (critério B) (n=487) 
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No dia da consulta, os MF diagnosticaram 92 perturbações mentais 
(92/487=18.89%; critério C) (ver Tabela 61).  

Em relação à subamostra de 386 doentes, diagnosticada com o SCAN e limpa 
de patologia não neurótica, e segundo os registos dos MF, 111 doentes 
alegadamente apresentariam um qualquer tipo de problemas psicossociais e 
psiquiátricos (28.76%; critério A), 53 apresentariam problemas de ‘depressão’ 
(13.73%; critério B). No próprio dia, foram diagnosticadas perturbações 
mentais pelo MF em 79 doentes (20.47%) (ver Tabela 61). 

Na subamostra de 262 doentes, ao critério A correspondia 16%, ao critério B 
4.2% e ao critério C 9.5% (ver Tabela 61). 

Tabela 61 – Prevalência de problemas mentais na amostra inicial e subamostras 
pelos critérios de reconhecimento 

 
Amostra n=487 Subamostra n=386* 

Subamostra 
n=262** 

  %  %  % 

Critério A 132 27.10 111 28.76 42 16.0 
Critério B 55 11.29 53 13.73 11 4.2 
Critério C 92 18.89 79 20.47 25 9.5 

* doentes entrevistados com o SCAN, que receberam opinião do MF e a quem foi excluída a presença de F0, F1, F2, 
F7 (n=386); ** idem, mas exclusão dos doentes com seguimento actual ou prévio em saúde mental e dos que tomam 
psicofármacos, ou seja, com isenção total de informação (n=262). 
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11.3.2. Reconhecimentos verdadeiros e falsos 

Os médicos reconheceram perturbações e problemas mentais pelos critérios A, 
B e C. Entre os doentes positivos para os MF, determinámos, nas duas 
subamostras de 386 e 262 doentes, qual a proporção de reconhecimento de 
depressão verdadeiro e falso, segundo o SCAN.  

Na subamostra de 386 doentes, quanto aos doentes que eram 
simultaneamente positivos por qualquer critério de reconhecimento pelo MF e 
pelo gold standard, ou seja, verdadeiros positivos: pelo critério A, 111 
doentes apresentavam um qualquer tipo de problema mental mas apenas 42 
cumpriam os critérios para diagnóstico-padrão de perturbação depressiva 
(37.8%); em 53 doentes surgia a descrição ‘depressão’ ou ‘deprimido’ do 
critério B mas só 28 estavam efectivamente afectados por uma perturbação 
depressiva pelo SCAN (52.8%); e em 79 doentes positivos para os MF pelo 
critério C, 40 sofriam de uma perturbação depressiva (50.6%).  

Na subamostra de 262 doentes: 9 em 42 doentes cumpriam o critério A e 
depressão pelo SCAN (21.4%); 2 em 11 para o critério B (18.2%); e 9 em 25 
pelo critério C (36.0%). 

Quanto aos doentes que eram positivamente identificados pelos vários critérios 
de reconhecimento A, B e C e com infirmação diagnóstica pelo SCAN, ou seja 
falsos positivos para depressão segundo os MF, na mesma subamostra de 
386 doentes: em 111 doentes positivos pelo critério A, 69 não apresentavam 
qualquer depressão (62.2%); havia 25 doentes sem depressão entre 53 
doentes positivos pelo critério B (47.2%); e entre os 79 doentes positivos pelo 
critério C, em 39 também não havia diagnóstico de depressão (49.4%).  

Na subamostra de 262 doentes: 33 em 42 doentes cumpriam o critério A mas 
não o de depressão pelo SCAN (78.6%); 9 em 11 para o critério B (81.8%); e 
16 em 25 pelo critério C (64.0%). 

Tabela 62 – Reconhecimento pelos MF – verdadeiros (V+) e falsos positivos (F+) 
para perturbação depressiva nas duas subamostras 

 Subamostra 386 Subamostra 262 
  %  % 

Critério A     
V+ (com depressão) 42 37.8 9 21.4 
F+ (sem depressão) 69 62.2 33 78.6 

total 111  42  

Critério B     
V+ (com depressão) 28 52.8 2 18.2 
F+ (sem depressão) 25 47.2 9 81.8 

total 53  11  

Critério C     
V+ (com depressão) 40 51.6 9 36.0 
F+ (sem depressão) 39 49.4 16 64.0 

total 79  25  
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Para cada um dos critérios A, B e C, há uma diminuição na proporção de 
verdadeiros positivos e aumento na proporção de falsos positivos na 
subamostra de 262 doentes comparativamente à de 386 doentes. Os MF, 
quando afirmam a presença de ‘depressão’, tendem a errar o diagnóstico mais 
por excesso que por defeito quando os doentes não têm história de contactos 
psiquiátricos: cinco vezes mais falsos positivos do que verdadeiras depressões. 

11.3.3. Taxas de reconhecimento e de prevalência conspícua 

De seguida, uma vez determinada a distribuição do reconhecimento pelos MF 
de depressão pelos critérios A, B e C nas subamostras de 386 e de 262 
doentes, calculámos as taxas de reconhecimento (ou índice de identificação), 
as taxas de falso reconhecimento e de prevalência conspícua de perturbações 
depressivas (razão entre casos verdadeiros positivos identificados pelos MF e a 
dimensão da amostra).  

Assim, na subamostra de 386 doentes, entre os 94 deprimidos (24.35%), a 
taxa de reconhecimento pelo critério A era de 44.68% (42/94) correspondendo 
a uma prevalência conspícua de 10.88% (42/386) ou, considerando o critério 
B, a taxa de reconhecimento era de 29.79% (28/94) e prevalência conspícua 
de 7.25% (28/386) ou ainda, pelo critério C, respectivamente 42.55% e 
10.36% (ver Tabela 63). A globalidade destes resultados é confirmada na 
subamostra de 262 doentes. Apuram-se 44 indivíduos com perturbação 
depressiva confirmada (16.79%). Apenas em nove casos (20.45%) os MF 
reconhecem um qualquer problema mental (critério A) ou perturbação mental 
actual (critério C) e em dois (4.55%) referem ‘depressão’ (critério B), o que 
corresponde a uma prevalência conspícua respectivamente de 3.44% (9/262) e 
0.76% (2/262) (ver Tabela 63). 

Assim, segundo os vários critérios, os MF identificaram correctamente entre 
30% e 45% das depressões (n=386), proporções que descem para entre 5% e 
21% após controlo do conhecimento prévio (n=262). Em qualquer dos casos, 
os MF não detectaram nenhum problema em bastante mais de metade dos 
doentes deprimidos (ver Tabela 63). 

Tabela 63 – Taxas de reconhecimento e prevalência conspícua efectiva de 
perturbação depressiva nas duas subamostras 

 Subamostra n=386  Subamostra n=262 

 
com depressão  

(n=94; prev.=24.4%) 
 
 

com depressão  
(n=44; prev.=16.8%) 

 V+ 
taxa de 

reconhecimento 
% 

prevalência 
conspícua 

% 
 V+ 

taxa de 
reconhecimento 

% 

prevalência 
conspícua 

% 

Critério A 42 44.68 10.88  9 20.45 3.44 

Critério B 28 29.79 7.25  2 4.55 0.76 

Critério C 40 42.55 10.36  9 20.45 3.44 
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Do mesmo modo, a prevalência conspícua para os MF oscila entre cerca de 
11% e 7% (n=386) baixando para 1% a 3% na ausência de contaminação por 
informação prévia (n=262). De qualquer forma, a prevalência conspícua na 
subamostra de 386 é inferior à metade da prevalência respectiva de 24.4% e 
na subamostra de 262 é menos de um quinto da prevalência efectiva de 
16.8%. As prevalências conspícuas são muito inferiores à prevalência real não 
ajustada de perturbações depressivas de 25% (ver Tabela 63). 

11.3.4. Taxas de falso reconhecimento  

No que toca às taxas de falso reconhecimento, por outro lado, na subamostra 
de 386 doentes, em 292 doentes não deprimidos, os MF atribuíram 
erradamente o problema de ‘depressão’ a 8.56% (25/292) dos doentes e um 
qualquer problema de saúde mental a 23.63% (69/292), ou ainda, a presença 
de uma perturbação mental actual em 13.36% (ver Tabela 64). 

Na subamostra de 262 doentes, em 33 dos 218 doentes (15.14%) sem 
perturbação depressiva ICD-10 confirmada pelo SCAN é emitida a opinião pelo 
MF de existência de um qualquer problema de saúde mental (critério A) mas 
em nove desses doentes os psiquiatras atribuíram um diagnóstico de ansiedade 
ou de perturbação de ajustamento o que reduz para 24, ou 11.01%, os 
doentes erradamente identificados (ver Tabela 64).  

Tabela 64 – Taxas de falso reconhecimento de perturbação depressiva nas duas 
subamostras 

 Subamostra n=386  Subamostra n=262 

 Sem depressão (n=292)  Sem depressão (n=218) 

 F+ 
taxa de falso  

reconhecimento % 
 F+ 

taxa de falso  
reconhecimento % 

taxa de falso 
reconhecimento 
ponderada % † 

Critério A 69 23.63  33 15.14 11.01 

Critério B 25 8.56  9 4.13 2.75 

Critério C 39 13.36  16 7.34 4.59 
† falsos reconhecimentos ponderados obtidos pela adicção dos casos de diagnóstico positivo ICD-10 dos psiquiatras 
aos critérios para definição de reconhecimento positivo, e portanto, subtracção aos falsos reconhecimentos pelos MF. 
 

Os MF descreveram o problema ‘depressão’ (critério B) em nove dos 218 
doentes (4.13%) sem perturbação depressiva ICD-10; destes, em três os 
psiquiatras diagnosticaram perturbação de ajustamento, pelo que com este 
ajustamento se cifram em seis (2.75%) os doentes falsamente ‘deprimidos’ 
(ver Tabela 64). 

Pelo critério C, o diagnóstico de uma perturbação mental no próprio dia pelo 
MF, há 16 doentes erradamente identificados como deprimidos (7.34%) que 
ficam reduzidos a 10 (4.59%) se se excluírem os seis que os psiquiatras 
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consideram apresentar perturbação de ajustamento (cinco) e neurastenia (um) 
(ver Tabela 64). 

A taxa de falsos reconhecimentos oscila entre 24% e 9% para o total absoluto 
de falsos reconhecimentos, entre 15 e 4% de efectivos falsos reconhecimentos 
com redução para 11% a 3% quando a inclusividade da definição de 
reconhecimento verdadeiro positivo é estendida.  

11.3.5. Subtipos depressivos e taxas de reconhecimento 

Quando se consideram os três subtipos de perturbação depressiva – depressão 
major, distimia e depressão minor – as taxas de reconhecimento não são 
homogéneas.  

Na amostra de 386 doentes, nos doentes com depressão major, a taxa de 
reconhecimento dos MF sobe para 45.1% com o critério A e para 33.33% com 
o critério B; o mesmo sucede com maior amplitude para a depressão minor – 
73.33% e 33.33% – ocorrendo o inverso com a distimia, na qual se observa 
maior subreconhecimento, respectivamente 28.57% e 21.43%. Com o critério 
C, verifica-se o mesmo padrão (ver Tabela 65). 

Existem diferenças estatisticamente significativas quanto às taxas de 
reconhecimento entre os três subtipos de perturbação depressiva pelos 
critérios A, B e C (ver Tabela 65).  

As taxas de reconhecimento são sempre superiores na depressão minor, depois 
na depressão major, seguida da distimia e dos doentes com sintomatologia 
depressiva subsindromática (ver Tabela 65). 

Tabela 65 – Taxas de reconhecimento dos MF no grupo subsindromático e nos 
subtipos de depressão (n=386) 

 
Sintomático 

sem depressão 
(n=161) 

Depressão 
minor  
(n=15) 

Distimia  
(n=28) 

Depressão  
major  
(n=51) 

  %  %  %  % 

Critério A * 42 26.09 11 73.33 8 28.57 23 45.10 

Critério B † 16 9.94 5 33.33 6 21.43 17 33.33 

Critério C ‡ 25 15.53 8 53.33 10 35.71 22 43.14 

* X2=18.157, df=3, p<0.0005; † X2=18.329, df=3, p<0.0005; ‡ X2=24.439, df=3, p<0.0001. 

 

11.3.6. Viés no reconhecimento 

O viés global100 no reconhecimento pelos MF, ou seja, a tendência a sobre- 
-identificar ou a subidentificar perturbações mentais – no fundo, a 

                                                 
100 Neste caso, assim designado por ser calculado com base na amostra de doentes, sendo o doente 

tomado como unidade de investigação. 
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determinação do limiar de reconhecimento dos MF –, é obtido pela razão entre 
o número de doentes identificados pelos MF (numerador) e o número de 
doentes identificados pelo SCAN (denominador), ou razão entre prevalência 
identificada (incluindo os falsos reconhecimentos) e prevalência real. 

Tabela 66 – Viés no reconhecimento dos MF 

 Subamostra n=386  Subamostra n=262 
 (prev. Dep.=24.35%, n=94)  (prev. Dep.=16.79%, n=44) 
  %   % 

Critério A      
prevalência identificada  111 28.76  42 16.03 

viés 1.18  0.96 

Critério B      
prevalência identificada 53 13.73  11 4.20 

viés 0.56  0.25 

Critério C      
prevalência identificada 79 20.47  25 9.54 

viés 0.84  0.57 

 

A tendência para subidentificar depressão é patente e acentua-se na 
subamostra de 262 doentes em relação à de 386. Ainda assim, os valores 
dever-se-ão considerar sobrestimados para os critérios latos A e C, por 
definição (porque envolvem a identificação de todas as perturbações mentais, 
depressivas e outras). Esta sobrestimação pode de per si justificar o único valor 
dissonante encontrado, o da sobre-identificação isolada pelo critério A na 
subamostra de 386 doentes (ver Tabela 66). 

11.3.7. Impacto psicológico negativo (IPN) – critério D 

O critério D, uma variável numérica contínua, envolve um juízo pelo MF do 
impacto psicológico negativo no doente (IPN), e da sua gravidade, 
independentemente das causas e da existência ou não de diagnóstico de 
depressão.  

A distribuição na amostra recrutada e nas subamostras foi semelhante (ver 
Tabela 67). A variância do IPN entre os MF das duas subamostras (n=386, 
n=262) é significativa (ANOVA, F(n=386)=3.383, p<0.001; F(n=262)=3.170, 
p<0.001). Ou seja, quando os MF têm menor informação externa sobre o 
estado mental dos doentes avaliam-na como tendo menor gravidade.  

Tabela 67 – Distribuição do IPN na amostra inicial e subamostras 

 Amostra n=487 Subamostra n=386 Subamostra n=262 
Critério D       

x 28.85 30.71 28.15 
dp 24.73 25.12 24.81 

mediana 22 25 20.5 
mín.-máx. 0-93 0-93 0-93 
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11.3.7.1. Reconhecimento pelo IPN (critério D), depressão e subtipos 
depressivos  

Há um crescendo no IPN (ver Figura 17 e Tabela 68 ) com diferenças de 
médias entre os vários grupos de doentes. 

Figura 17 – Progressão do sofrimento psicológico (IPN) nas várias categorias 
subsindromáticas e depressivas 

 

Essas diferenças verificam-se entre doentes assintomáticos (n=138) e doentes 
sintomáticos sem depressão (n=164) (Levene, F=4.495, p<0.05; t=2.216, 
p<0.05) e entre estes e os doentes com depressão (t=5.702, p<0.001) (ver 
Tabela 68). 

Tabela 68 – Diferenças no reconhecimento pelo critério D (IPN) em doentes sem e 
com depressão 

 

Sem sintomas 
sem depressão 

(n=138) 

Subsindromático 
(n=164) 

Com depressão 
(n=94) 

Impacto Psicológico 
Negativo 

   

x 21.17 27.30 a 46.99 b 
dp 21.970 26.103 27.678 

mediana 14.50 20.00 50.00 
min-máx 0-77 0-90 0-94 

a doentes com sintomas depressivos sem depressão com maior IPN do que doentes sem sintomas de depressão 
t=2.216, p<0.05; b doentes com depressão com maior IPN do que doentes sintomáticos sem depressão t=5.702, 
p<0.001. 
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Não há diferenças entre o IPN da depressão minor e distimia (NS, t=0.099, 
p>0.1). Mas a média do IPN na depressão major é superior à da distimia 
(t=1.988, p<0.05), com significância estatística, e é superior à da depressão 
minor mas sem significância estatística (NS, t=1.442, p>0.1) (ver Tabela 69). 

Tabela 69 – Diferenças no reconhecimento pelo critério D (IPN) consoante os 
subtipos depressivos 

 

Depressão minor 
(n=15) 

Distimia 
(n=28) 

Depressão 
major 
(n=51) 

Impacto psicológico 
negativo 

   

x 40.73 39.93 52.71 a 
dp 26.885 24.709 28.633 

mediana 39.00 40.00 58.00 
min-máx 0-81 0-90 0-94 

a doentes com depressão major com maior IPN do que doentes com distimia t=1.988, p<0.05. 

 

11.3.7.2. Acuidade para o bem-estar do doente (QBE-5) e acuidade para a 
gravidade dos sintomas (IGS) 

A acuidade dos MF para o bem-estar do doente é definida e calculada como 
uma correlação de Spearman entre as pontuações do IPN (critério D) e do 
QBE-5 que foi de -0.382 (p<0.01, n=386) e –0.342 (p<0.01, n=262). Estes 
valores correspondem a uma correlação positiva (pela inversão da escala do 
QBE-5), não muito forte, entre as duas variáveis. 

A acuidade dos MF para a gravidade dos sintomas, é definida e calculada como 
uma correlação de Spearman entre as pontuações do IPN (critério D) e pelo 
Índice de Gravidade Sindromática (IGS) dado pelo gold standard. A acuidade 
para o IGS e subíndices psicológico, cognitivo e neurovegetativo foi semelhante 
nas duas subamostras mas inferior nos 262 doentes (ver Tabela 70). 

Tabela 70 – Acuidade – matriz de correlação de Spearman entre o IPN (critério D) e 
o IGS (gravidade da depressão pelo SCAN) e o critério A 

 IPN 
 Subamostra n=386  Subamostra n=262 
IGS total 0.391*  0.313* 
SubIGS psicológico 0.409*  0.331* 
SubIGS cognitivo 0.335*  0.328* 
SubIGS neurovegetativo 0.312*  0.198* 
    
N.º de diagnósticos por doente** 0.309*  0.280* 
* Correlação rho de Spearman significativa, p<0.01 (bilateral); ** n.º de problemas de saúde mental registados pelos MF 
no processo clínico relativo ao ano prévio – critério A ordinal. 
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Os coeficientes de correlação de Spearman entre a capacidade de 
reconhecimento dos MF pelo critério D e o score de gravidade do gold standard 
SCAN, não sendo muito elevados foram estatisticamente significativos (ver 
Tabela 70).  

Na matriz de correlação introduzimos igualmente o número de problemas de 
saúde mental identificados pelos MF por doente (critério A ordinal) sendo que o 
coeficiente com o critério D também é significativo, o que é igualmente 
demonstrativo da validade interna do critério D enquanto critério de 
reconhecimento de depressão pelos MF (ver Tabela 70). 

11.3.7.3. Gravidade das perturbações depressivas e reconhecimento 

Dado que o IGS é um score de gravidade da sintomatologia depressiva, 
ressalta da correlação com o critério D que os MF tenderão a identificar melhor 
as situações depressivas mais graves.  

Averiguámos esta questão através de uma regressão linear tendo o critério D 
como variável dependente (Y) e o IGS como variável independente (X). 
Resultou a equação de regressão linear Y=20.470+0.942X (ver Tabela 71 e 
Figura 18). 

Tabela 71 – Equação de regressão linear – efeito da gravidade depressiva no 
reconhecimento pelo critério D (n=386) 

Coeficientes a    

 Coeficientes não padronizados t p 
 B erro padrão   

(Constante) 20.470 1.579 12.962 <0.001 
Índice de gravidade 
sindromático (IGS) 

0.942 0.103 9.176 <0.001 

     

ANOVA a     

 df Quadrados F p 
  Soma Média   
Regressão 1 50440.336 50440.336 84.202 <0.001 b 
Residual 384 230032.196 599.042   
a Variável Dependente: Impacto psicológico negativo (critério D); b Predictores: (Constante), Índice de gravidade 
sindromático depressivo (IGS). 
 

Deste modo se confirma que os MF, tomados na sua globalidade, identificam 
melhor as perturbações depressivas sintomaticamente mais graves. 
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Figura 18 – Regressão linear com intervalo de confiança - efeito da gravidade 
depressiva no critério D (n=386) 
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11.3.8. Parâmetros de validade predictiva do reconhecimento 
pelos MF 

11.3.8.1. Critérios A, B e C 

A capacidade de reconhecimento dos MF de perturbações depressivas através 
dos três critérios dicotómicos, (A, B e C), pode ser tomada como um teste e 
avaliada através de vários parâmetros operatórios como sejam a sensibilidade, 
a especificidade, VPP, VPN, exactidão, LLR+, LLR- e kappa. 

Os MF apenas detectam entre 30 a 45% das pessoas afectadas por depressão 
(sensibilidade) e excluem adequadamente entre 76 e 91% das pessoas sem 
depressão (especificidade) (ver Tabela 72).  

Quando os MF afirmam que os doentes estão afectados por problemas mentais 
ou ‘depressão’, a probabilidade de que estejam efectivamente afectados por 
perturbações depressivas oscila entre 38 e 53% (valor predictivo positivo). A 
probabilidade de não estar afectado por depressão quando a mesma é excluída 
pelos MF balança estreitamente entre 80 e 81% (valor predictivo negativo). A 
proporção de doentes correctamente identificados (verdadeiros positivos e 
verdadeiros negativos), ou exactidão dos MF, ronda entre os 69 e 76% (ver 
Tabela 72).  

A plausibilidade de um diagnóstico positivo pelo MF corresponder a uma pessoa 
efectivamente deprimida em comparação com uma pessoa não deprimida é de 
1.89 a 3.48 (LLR+ ou razão de verosimilhança positiva) o que aumenta a 
prevalência entre os positivos de 38% para 53% (probabilidade pós-teste).  
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A plausibilidade de um diagnóstico negativo pelo MF corresponder a uma 
pessoa sã em comparação com uma pessoa deprimida é de 0.72 a 0.77 (razão 
de verosimilhança negativa). 

Tabela 72 – Capacidade de reconhecimento das perturbações depressivas pelos 
MF (n=386; prevalência 24.35%) 

 
Qualquer problema 
mental – critério A 

Problemas de 
depressão – critério B 

Perturbação mental 
actual – critério C 

  95%IC  95%IC  95%IC 

Sensibilidade 44.68 34.63-54.73 29.79 20.54-39.03 42.55 32.56-52.55 

Especificidade 76.37 71.50-81.24 91.44 88.23-94.65 86.64 82.74-90.55 

VPP 37.84 28.82-46.86 52.83 39.39-66.27 50.63 39.61-61.66 

VPN 81.09 76.46-85.72 80.18 75.90-84.46 82.41 78.15-86.67 

Exactidão 68.65 63.77-73.25 76.43 71.87-80.57 75.91 71.32-80.09 

LLR+ 1.89 1.39-2.57 3.48 2.14-5.66 3.19 2.19-4.63 

LLR- 0.72 0.60-0.88 0.77 0.67-0.88 0.66 0.55-0.79 

Kappa 0.198 0.099-0.298 0.249 0.155-0.343 0.309 0.210-0.408 

Z 3.922  5.201  6.1025  

p <0.001  <0.001  <0.001  

 

A concordância dos diagnósticos dos MF com os critérios diagnóstico para 
perturbações depressivas da ICD-10 é de 0.20 a 0.30 (kappa) (ver Tabela 72).  

Os parâmetros calculados expõem a baixa sensibilidade dos MF para a detecção 
de perturbações mentais, e em particular de depressão. 

11.3.8.2. Critério D (IPN) – teste ROC 

Figura 19 – Curva ROC – capacidade de reconhecimento das perturbações 
depressivas pelo critério D 

Subamostra n=386 Subamostra n=262 

  
AUC=0.737, IC95% 0.679-0.795; erro padrão=0.03, 
p<0.001 

AUC=0.733, IC95% 0.651-0.816; erro padrão=0.042, 
p<0.001 
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Uma forma possível para estabelecer a relação entre o diagnóstico de 
depressão e a percepção subjectiva do MF – em relação ao impacto psicológico 
negativo – envolve o cálculo da área sob a curva (AUC) do critério D, ou IPN, 
em relação ao gold standard dicotómico (presença ou ausência de depressão) 
dado pelo SCAN. 

A AUC foi superior a 0.5 na subamostra de 386 doentes (AUC=0.737, IC95% 
0.679-0.795; erro padrão=0.03, p<0.001) bem como na amostra de 262 
doentes (AUC=0.733, IC95% 0.651-0.816; erro padrão=0.042, p<0.001) (ver 
Figura 19). 

11.3.8.3. Critério C no reconhecimento dos subtipos depressivos 

Quando se utiliza o critério C, por ser aquele que apresenta melhor equilíbrio 
de parâmetros operatórios no reconhecimento pelos MF de qualquer tipo de 
perturbação depressiva, torna-se notório que a proporção de doentes 
deprimidos identificados pelos MF (VPP ) e a probabilidade de estar doente 
quando se é identificado pelos MF (LLR+), são superiores para o conjunto das 
perturbações depressivas relativamente aos subtipos depressivos (ver Tabela 
73).  

Tabela 73 – Critérios operatórios da exactidão do MF consoante os subtipos 
depressivos (n=386) 

 Depressão 
minor 

Distimia 
Depressão 

major 
Depressão 

major+distimia 
Perturbações 
depressivas 

Prevalência 3.89 7.25 13.21 20.47 24.35 
Sensibilidade 53.33 35.71 43.14 40.51 42.55 
Especificidade 80.86 80.73 82.99 84.69 86.64 
VPP 10.13 12.66 27.85 40.51 50.63 
VPN 97.72 94.14 90.55 84.69 82.41 
LLR+ 2.79 1.85 2.54 2.65 3.19 
 

11.3.9. Variabilidade no reconhecimento pelos MF 

Torna-se igualmente importante determinar também a existência, ou não, de 
variabilidade no reconhecimento entre os MF, pois esta pode influir na taxa de 
reconhecimento.  

Numa regressão logística binária onde o critério C de reconhecimento foi 
utilizado como variável dependente, e controlando os diferentes MF, houve um 
aumento da predicção de detecção correcta de casos positivos e negativos de 
depressão pelos MF (ver Tabela 74).  

De facto, a concordância em relação à presença ou ausência de depressão gold 
standard passou de 79.5% no modelo 1 (Exp(B)=4.805) para 82.9% após 
controlo dos MF, pela covariante categórica explicativa correspondente, no 
modelo 2 (Exp(B)=6.420; Hosmer & Lemeshow, X2=8.927, df=2, p=0.348). 
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Assim, a probabilidade do gold standard melhorar a predicção correcta pelos 
MF, pelo critério C, aumentou 33.6%101 quando a variabilidade entre os MF é 
controlada . 

Tabela 74 – Regressão logística binária – predicção do reconhecimento do critério 
C pelo diagnóstico de depressão (SCAN) 

 B S.E. Wald df p Exp(B) IC 95% 
Modelo 1        

Depressão 1.570 0.270 33.702 1 <0.001 4.805 2.829-8.164 
(constante) -1.870 0.172 118.142 1 <0.001 0.154  

Modelo 2        
Depressão 1.859 0.331 31.597 1 <0.001 6.420 3.357-12.277 

MF   35.997 26 0.092   
(constante) -1.501 0.716 4.392 1 0.036 0.223  

 

Os mesmos modelos são reprodutíveis para o reconhecimento pelo critério A 
(de 71.2% e Exp(B)=2.610 para 79.0% e Exp(B)=4.129; Hosmer & 
Lemeshow, X2=1.297, df=8, p=0.996) e pelo critério B (de 86.3% e 
Exp(B)=4.531 para 87.6% e Exp(B)=7.784; Hosmer & Lemeshow, X2=0.714, 
df=7, p=0.998). 

11.3.10. Determinantes do reconhecimento 

O processo de reconhecimento das perturbações depressivas pelos MF pode ser 
impactado por características dos doentes, das patologias propriamente ditas e 
dos próprios MF. Neste estudo, os MF foram recrutados de modo quasi- 
-randomizado de modo a constituírem uma amostra homogénea com base nas 
variáveis disponíveis. 

Tabela 75 – Frequências de categorias V+, V-, F+, F- de reconhecimento pelos MF 
(n=386) 

 n % % cumulativa 

Sem depressão, bom 
reconhecimento [V-] 

253 65.5 65.5 

Sem depressão, sem 
reconhecimento [F+] 

39 10.1 75.6 

Com depressão, bom 
reconhecimento [V+] 

40 10.4 86.0 

Com depressão, sem 
reconhecimento [F-] 

54 14.0 100.0 

total 386 100.0  

 

                                                 
101 33.6% = [6.420 - 4.805] / 6.420 
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Os doentes, diagnosticados com ou sem depressão segundo o SCAN, ou são 
bem identificados pelos MF segundo o critério C como deprimidos (V+) ou não 
deprimidos (V-) ou não são reconhecidos como deprimidos (F-) ou são 
erradamente identificados como deprimidos (F+) (ver Tabela 75). 

Tabela 76 – Diferenças entre reconhecimentos correctos e errados 

 Reconhecimento (n=386)   

 
Correcto [V] 

(n=293) 
Errado [F]  
(n=93) 

Teste p 

Idade       
(x | dp) 53.04 18.774 57.43 15.251 t=2.281 0.024 

15-34 anos 62 (21.2%) 8 (8.6%) X2=7.499 0.006 
≥ 55 anos 147 (50.2%) 58 (62.4%) X2=4.216 0.040 

Sexo       
masculino 92 (31.4%) 15 (16.1%) X2=8.216 0.004 
feminino 201 (68.6%) 78 (83.9%)   

Profissão       
rural 39 (15.2%) 22 (27.2%) X2=5.904 0.015 

indústria 127 (49.6%) 30 (37.0%) X2=3.909 0.048 
Habilitações       

≥5 anos 100 (35.0%) 23 (25.0%) X2=3.149 0.076 
≥10 anos 50 (17.5%) 9 (9.8%) X2=3.133 0.077 

Doenças somáticas       
nenhum  57 (19.5%) 8 (8.6%) X2=5.187 0.0228 

≤1 problema 165 (56.4%) 35 (37.6%) X2=9.132 0.0025 
≥3 problema 56 (19.1%) 27 (29.0%) X2=3.549 0.0596 

gravidade somática (x | dp) 28.92 25.030 36.37 24.678 t=2.508 0.013 
doenças do sangue 4 (1.4%) 4 (4.3%) X2=2.998 0.083 

doenças dos ouvidos 6 (2.0%) 8 (8.6%) X2=8.676 0.003 
doenças reumatológicas 83 (28.3%) 40 (43.0%) X2=7.010 0.008 

insuficiência vascular 20 (6.8%) 13 (14.0%) X2=4.619 0.032 
patologia osteoarticular 66 (22.5%) 32 (34.4%) X2=5.262 0.022 

QBE-5        
(x | dp) 9.09 3.511 7.14 3.112 t=4.797 <0.001 

IGS       
total (x | dp) 6.66 10.292 18.28 13.348 t=7.703 <0.001 

alt. nucleares humor (x | dp) 1.48 2.167 3.55 2.452 t=7.278 <0.001 
Duração do episódio actual       

(x | dp) 1.69 3.558 4.23 8.169 t=2.467 0.016 
<1 ano 71 (67.6%) 35 (49.3%) X2=5.197 0.0226 

mais de 10 anos 6 (5.7%) 11 (15.5%) X2=3.589 0.0582 
Disfunção 2ª ao episódio 
subsindromático 

      

qualquer disfunção 92 (52.3%) 71 (89.9%) X2=31.816 <0.001 
disfunção moderada a grave 42 (23.9%) 40 (50.6%) X2=17.910 <0.001 

Problemas psiquiátricos *       
nenhum 221 (75.4%) 54 (58.1%) X2=19.985 0.000 

≥1 problema 72 (24.6%) 39 (41.9%)   
ansiedade 10 (3.4%) 18 (19.4%) X2=26.667 0.000 
neurose 13 (4.4%) 9 (9.7%) X2=3.607 0.058 

Impacto Psicológico Negativo        
(x | dp) 24.29 25.514 45.40 25.309 t=6.964 <0.001 

* identificados pelos MF e equivalentes aos critérios A e B 
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Para explorarmos estes efeitos, e recorrendo sempre ao critério de 
reconhecimento C – detecção de perturbações psiquiátricas hoje – podemos 
aferir primeiro as diferenças entre os reconhecimentos correctos (V+V-) e 
errados (F+F-) e depois realizar o controlo do estado depressivo através da 
comparação entre os correctos e errados reconhecimentos consoante os 
doentes estão ou não deprimidos. 

Assim, num primeiro momento, comparamos os doentes bem reconhecidos 
(n=293, V-, V+) com os erradamente reconhecidos (n=93, F-, F+) (ver Tabela 
76).  

Os doentes bem reconhecidos tendem a ser mais jovens, mais do sexo 
masculino, com trabalho mais diferenciado (mais na indústria que no sector 
rural) e ligeiramente mais habilitados (ver Tabela 76). 

Quanto a questões de saúde – incluindo saúde mental – os doentes bem 
reconhecidos apresentavam menos doenças e problemas somáticos de menor 
gravidade (menos doenças do sangue dos ouvidos, e reumatológicas), menor 
IGS, com duração inferior dos episódios depressivos – subsindromáticos e 
diagnósticos – e melhor bem-estar mental reportado pelos doentes (ver Tabela 
76). 

Os MF tenderam a atribuir menos problemas psiquiátricos no ano anterior, 
nomeadamente ansiedade e neurose, e menor impacto psicológico negativo no 
próprio dia aos doentes bem reconhecidos (ver Tabela 76). 

Para controlar o efeito da depressão no reconhecimento, comparamos agora os 
doentes deprimidos bem identificados (V+) com os doentes deprimidos não 
identificados (F-) (ver Tabela 77).  

Os doentes deprimidos reconhecidos (V+) tendem a ser mais jovens, entre os 
34 e 54 anos, a trabalharem mais nos serviços e menos no meio rural, a 
estarem de baixa médica, a apresentarem menor morbilidade somática (menos 
doenças neurológicas e mais doenças dos olhos), com maior gravidade dos 
sintomas nucleares de depressão (humor depressivo, anedonia, fadiga) e 
referem pior bem-estar mental subjectivo (ver Tabela 77).  

Os MF sabem que estes doentes estão em seguimento mental, e terão tido a 
percepção de mais problemas psiquiátricos nos seus doentes durante o ano 
prévio, nomeadamente de ‘depressão’, e cotam IPN superior no momento 
presente (ver Tabela 77). 

Comparámos de seguida os doentes não deprimidos bem identificados (V-) 
com os erradamente identificados como deprimidos (F+) (ver Tabela 78).  
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Tabela 77 – Diferenças entre deprimidos reconhecidos e não reconhecidos 

 Depressão presente (n=94)   

 
reconhecida 
[V+] (n=40) 

não reconhecida 
[F-] (n=54) 

Teste p 

Idade       
35-54 anos 19 (47.5%) 15 (27.8%) X2=3.871 0.049 
≥55 anos 17 (42.5%) 36 (66.7%) X2=5.457 0.019 

Profissão        
sector rural 7 (20.6%) 18 (38.3%) X2=2.900 0.089 

sector serviços 14 (41.2%) 11 (23.4%) X2=2.920 0.087 
Status Ocupacional       

baixa 7 (18.9%) 3 (5.8%) X2=3.748 0.053 
Doenças somáticas       

nenhum  12 (30.0%) 6 (11.1%) X2=4.146 0.0417 
≥1 problema 28 (70.0%) 48 (88.9%)   

IGS       
alt. nucleares humor (x | dp) 6.08 1.623 5.13 1.567 t=2.848 0.005 

QBE-5       
 4.55 2.275 5.46 2.134 t=1.994 0.049 
Seguimento psiquiátrico       

no presente 13 (32.5%) 5 (9.3%) X2=6.586 0.0103 
Problemas psiquiátricos *       

nenhum 10 (25.0%) 42 (77.8%) X2=23.805 <0.001 
≥1 problema 30 (75.0%) 12 (22.2%)   
‘depressão’ 22 (55.0%) 6 (11.1%) X2=21.164 <0.001 

Impacto Psicológico Negativo       
(x | dp) 55.03 29.345 41.04 25.015 t=2.489 0.015 

* identificados pelos MF e equivalentes aos critérios A e B 
 

Os doentes não deprimidos bem reconhecidos tendem a trabalhar mais na 
indústria e menos nos serviços, a ter menor morbilidade somática em geral, e 
para algumas doenças em particular (doenças do sangue, dos olhos, dos 
ouvidos, gastrointestinais e reumatológicas), com um IGS inferior (pontuação 
total e para o critério B de sintomas nucleares), idade de início de eventuais 
episódios subsindromáticos mais tardia, menor disfunção secundária ao 
episódio subsindromático (ver Tabela 78). 

Os MF sabiam que estes doentes teriam tido menos seguimentos psiquiátricos, 
com menor registo de problemas mentais no ano anterior pelos MF, 
nomeadamente ‘depressão’, ‘ansiedade’, ‘neurose’ e ‘sono’, e menor impacto 
psicológico negativo actual (IPN) (ver Tabela 78). 

É relevante resumir os factores e características que melhor explicam e 
distinguem os erros de reconhecimento. 

O erro de não reconhecimento de depressão actual pelos MF parece ser 
reforçado pelo menor impacto psicológico negativo também atribuído no 
presente pelo MF e este não ter imputado no ano prévio problemas 
psiquiátricos aos doentes. Ao conhecimento pelo MF de que o doente deprimido 
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está a ter seguimento em ambulatório de saúde mental associa-se um maior 
reconhecimento (ver Tabela 79).  

Tabela 78 – Diferenças entre não deprimidos reconhecidos e falsos 
reconhecimentos  

 Depressão ausente (n=292)   

 
reconhecida 
[V-] (n=253) 

não reconhecida 
[F+] (n=39) 

Teste p 

Profissão        
sector indústria 114 (51.4%) 12 (35.3%) X2=3.042 0.081 

serviços 76 (34.2%) 18 (52.9%) X2=4.441 0.035 
Doenças somáticas       

nenhum  45 (17.8%) 2 (5.1%) X2=3.127 0.077 
≤1 problema 143 (56.5%) 11 (28.2%) X2=9.764 0.002 
≤2 problema 204 (80.6%) 20 (51.3%) X2=14.693 <0.001 
≥3 problema 49 (19.4%) 19 (48.7%) X2=14.693 <0.001 

doenças do sangue 3 (1.2%) 3 (7.7%) X2=7.108 0.008 
doenças dos olhos 6 (2.4%) 3 (7.7%) X2=3.202 0.074 

doenças dos ouvidos 6 (2.4%) 6 (15.4%) X2=14.521 <0.001 
doenças GE 30 (11.9%) 10 (25.6%) X2=5.430 0.020 

doenças reumatológicas 70 (27.7%) 20 (51.3%) X2=8.837 0.003 
dislipidémias 19 (7.5%) 7 (17.9%) X2=4.540 0.033 

insuficiência vascular 18 (7.1%) 8 (20.5%) X2=7.478 0.006 
outra patologia GE 17 (6.7%) 7 (17.9%) X2=5.648 0.017 

saúde oral 3 (1.2%) 2 (5.1%) X2=3.121 0.077 
patologia osteoarticular 55 (21.7%) 16 (41.0%) X2=6.830 0.009 

osteoporose 6 (2.4%) 3 (7.7%) X2=3.202 0.074 
nefropatia  5 (2.0%) 3 (7.7%) X2=4.143 0.042 

IGS       
total (x | dp) 3.39 5.182 5.36 6.499 t=2.133 0.034 

alt. nucleares humor (x | dp) 0.76 1.074 1.36 1.630 t=2.240 0.030 
Idade de início do episódio 
subsindromático actual 

      

(x | dp) 55.83 16.345 46.41 16.109 t=2.121 0.037 
Disfunção 2ª ao episódio 
subsindromático 

      

qualquer disfunção 52 (38.2%) 17 (68.0%) X2=6.473 0.011 
disfunção moderada a grave 11 (8.1%) 6 (24.0%) X2=4.102 0.043 

Seguimento psiquiátrico       
no passado 23 (9.1%) 8 (20.5%) X2=3.520 0.061 

no passado/ presente 28 (11.1%) 11 (28.2%) X2=7.159 0.008 
Problemas psiquiátricos *       

nenhum 211 (83.4%) 12 (30.8%)   
≥1 problema 42 (16.6%) 27 (69.2%) X2=48.990 <0.001 
‘depressão’ 14 (5.5%) 11 (28.2%) X2=22.186 <0.001 
ansiedade 5 (2.0%) 14 (35.9%) X2=63.914 <0.001 
neurose 10 (4.0%) 5 (12.8%) X2=5.453 0.020 

sono 3 (1.2%) 2 (5.1%) X2=3.121 0.077 
Impacto Psicológico 
Negativo 

      

(x | dp) 19.43 21.152 51.44 24.772 t=8.589 <0.001 
* identificados pelos MF e equivalentes aos critérios A e B 
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Os doentes deprimidos com idade superior a 55 anos, ocupação em actividades 
agrícolas, que não estão de baixa médica, debalde terem mais doenças físicas, 
são menos reconhecidos (ver Tabela 79).  

São também doentes que reportam mal-estar mental menos grave 
concordante com uma discreta menor gravidade objectiva da sua depressão, 
nomeadamente ao nível dos sintomas nucleares (ver Tabela 79).  

Os doentes falsos positivos, ou erradamente reconhecidos como deprimidos, 
tendem a trabalhar em áreas mais diferenciadas (mais nos serviços do que na 
indústria), a terem mais doenças somáticas (e em particular doenças do 
sangue, dos olhos, dos ouvidos, gastrointestinais, reumatológicas, doenças que 
parecem ter em comum algum pendor para a cronicidade), e a sofrerem de 
episódios subsindromáticos depressivos actuais com maior gravidade e com 
início há mais tempo determinando maior disfunção funcional secundária (ver 
Tabela 79).  

Tabela 79 – Determinantes de reconhecimento errado – falsos negativos e 
positivos 

Não reconhecimento de doentes 
deprimidos (F-) 

Falso reconhecimento de doentes como 
deprimidos (F+) 

• idade superior a 55 anos 
• não estão de baixa médica 
• ocupação em actividades agrícolas 
• mais doenças físicas 

 
• ocupação no sector de serviços 
• mais doenças físicas 

  
 

• doentes reportam bem-estar mental 
menos comprometido 

• menor gravidade objectiva da 
depressão 

• episódios subdepressivos: 
o com maior gravidade 
o com início há mais tempo 
o maior disfunção funcional 

secundária 
  

• menor impacto psicológico negativo 
• menos problemas psiquiátricos 

imputados no ano prévio 
• ausência de seguimento em 

ambulatório de saúde mental  

• maior impacto psicológico negativo 
• mais problemas mentais imputados no 

ano prévio (de depressão, ansiedade, 
neurose e sono)  

• seguimento em ambulatório de saúde 
mental, no passado ou presente 

 

Por outro lado, os doentes falsos positivos, tanto quanto é do conhecimento 
dos MF, estarão a ser seguidos em ambulatório de saúde mental, ou foram-no 
no passado, e os MF registaram no processo mais problemas mentais de 
‘depressão’, ‘ansiedade’, ‘neurose’ e ‘sono’ e o impacto psicológico negativo, 
também atribuído pelos MF, é superior (ver Tabela 79). 

Realizámos depois regressões logísticas binárias tendo por variáveis 
dependentes os falsos reconhecimentos e fazendo entrar as variáveis referidas 
na Tabela 79. 
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Numa regressão logística binária onde a variável dependente é a variável 
doentes reconhecidos pelos MF em relação ao estado depressivo pelo critério C 
de reconhecimento (verdadeiros positivos e negativos versus falsos positivos e 
negativos), no modelo com 75.7% de capacidade de predicção de falsos 
reconhecimentos (Hosmer & Lemeshow, X2=4.703, df=5, p=0.453) entram 
com significância estatística as variáveis: sexo feminino (Wald=7.067, 
p=0.008), idade superior a 55 anos (Wald= 4.138, p=0.042) e presença de 
problemas somáticos (Wald=3.244, 0.072). Quando se controla a gravidade 
depressiva pelo IGS, a capacidade de predicção do modelo aumenta para 
84.9% (Hosmer & Lemeshow, X2=5.837, df=8, p=0.665) entrando apenas a 
variável presença de problemas somáticos (Wald=6.430, p=0.011). 

Em contrapartida, quando a variável deprimidos não reconhecidos, ou falsos 
negativos pelo critério C de reconhecimento, foi utilizada como variável 
dependente, o modelo que melhor predizia esse falso reconhecimento 
(predicção de 86.6%; Hosmer & Lemeshow, X2=8.345, df=8, p=0.401) incluía 
as variáveis: ser do sexo feminino, ser trabalhador rural, ter mais de 55 anos, 
e maior gravidade somática avaliada pelos MF. Quando se controla a pontuação 
do IGS na área dos sintomas psicológicos, o modelo passava a ser explicativo a 
93.5% (Hosmer & Lemeshow, X2=0.028, df=8, p=1.000) do falso 
reconhecimento mas incluindo apenas as variáveis: ter mais de 55 anos e não 
ter tido um diagnóstico de problemas mentais ou psicossociais registado no 
processo pelo MF no ano prévio (ver Tabela 80). 

Tabela 80 – Regressão logística binária – predicção dos falsos negativos pelo 
critério C 

 B S.E. Wald df p Exp(B) IC 95% 
Modelo 1        
sexo masculino -1.018 0.479 4.513 1 0.034 0.361 0.141-0.924 

>55 anos 0.801 0.379 4.479 1 0.034 2.229 1.061-4.681 

trabalho rural 0.810 0.367 4.872 1 0.027 2.249 1.095-4.618 

gravidade 
somática 

0.013 0.007 3.483 1 0.062 1.013 0.999-1.026 

diagn. mental MF 
ano prévio 

-0.572 0.428 1.790 1 0.181 0.564 0.244-1.305 

(constante) -2.626 0.403 42.358 1 <0.001 0.072  

Modelo 2*        

sexo masculino -0.410 1.134 0.131 1 0.718 0.664 0.072-6.127 

>55 anos 1.203 0.637 3.566 1 0.059 3.332 0.955-11.618 

trabalho rural -0.034 0.720 0.002 1 0.963 0.967 0.236-3.968 

gravidade 
somática 

-0.009 0.012 0.630 1 0.427 0.991 0.969-1.014 

diagn. mental MF 
ano prévio 

-1.929 0.624 9.552 1 0.002 0.145 0.043-0.494 

subIGS 
psicológicos 

  15.542 24 0.904   

(constante) -19.760 40192.9 0.000 1 1.000 0.000  

*controlando a pontuação subIGS dos sintomas psicológicos. 
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Quando a variável dependente corresponde aos falsos positivos, eutímicos 
falsamente reconhecidos como deprimidos pelo critério C de reconhecimento, a 
capacidade de predicção do modelo era de 89.9% (Hosmer & Lemeshow, 
X2=3.659, df=8, p=0.886) e incluía, com significância estatística, as variáveis: 
registo de problemas mentais e psicossociais pelo MF no processo clínico 
durante o ano prévio (Wald=23.058, p<0.001) e número de problemas 
somáticos (Wald=11.705, p<0.001). Quando a pontuação subIGS relativo aos 
sintomas psicológicos era controlada, a capacidade de predicção aumentava 
para 91.1% (Hosmer & Lemeshow, X2=3.472, df=8, p=0.901) mas as 
variáveis mantinham-se as mesmas. 

11.3.11. Reconhecimento de depressão – o MF como unidade de 
investigação 

Entre os MF dos doentes simultaneamente diagnosticados pelo SCAN e pelo 
MF, e nomeadamente entre os 20 MF com pelo menos 10 doentes consultados 
(total de 363 doentes), há diferenças no número de doentes recrutados, na 
prevalência de perturbações depressivas, na taxa de reconhecimento da 
depressão, na acuidade com o bem-estar subjectivo e viés (ver descrição na 
Tabela 81). 

Tabela 81 – Parâmetros de reconhecimento de depressão pelos MF (valores 
médios para o critério C) 

 
N.º doentes 
recrutados / 
deprimidos 

Prevalência 
depressão 

Prevalência 
conspícua 
efectiva 

Taxa de 
reconhecimento 

Viés 
Acuidade 
QBE-5 
rho(x, dp) 

27 MF 386 / 94 24.4% 20.5% 42.6% 1.008 
x=0.4621 
dp=0.3363 

20 MF 363 / 85 23.4% 19.3% 40.0% 1.061 
x=0.5175 
dp=0.1952 

 

De seguida – a não ser que anunciado em contrário – utilizaremos sempre o 
critério C de reconhecimento. 

11.3.11.1. Variabilidade no reconhecimento de depressão pelos MF 

O coeficiente de correlação intra-classe (ICC) quanto à capacidade de 
reconhecimento dos MF, pelo critério C, para um modelo como o presente, 
onde diferentes MF cotam diferentes doentes, é de 0.241 para os 27 MF e de 
0.184 para o subgrupo de 20 MF (ver Tabela 82). 

A correlação intra-classe é baixa e estatisticamente não significativa, com 
intervalos de confiança a 95% com o valor nulo incluso entre os limites inferior 
e superior (ver Tabela 82), o que favorece a ideia de variabilidade entre os MF.  
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Tabela 82 – Correlação intra-classe (ICC) do reconhecimento entre MF 

  Fonte da variância 

 IC 95% 
entre MF 
(linhas) 

entre MF e SCAN 
(colunas) 

 

Correlação 
Intra-classe 

Lim. Inf. Lim. Sup. F p F p 
MF (n=27)† 0.241 -0.090 0.551 2.181 0.0283 23.3954 0.0001 
MF (n=20)‡ 0.184 -0.113 0.516 1.990 0.071 24.9717 0.0001 
† todos os MF que deram opinião sobre 386 doentes com SCAN e com exclusão de psicoses orgânicas e funcionais, 
adicções e debilidades; ‡ idem, com pelo menos 10 doentes recrutados por MF resultando 363 doentes. 

 

Por outro lado, quanto à fonte desta variância, ela é francamente substantiva 
entre as colunas da matriz de correlação, ou seja entre as taxas de depressão 
obtidas pelo gold standard e as taxas de reconhecimento pelos MF (teste da 
variância; F(MF27)=23.3954, F(MF20)=24.9717, p<0.001) mas também ocorre 
entre as linhas, ou seja verifica-se diferenças entre a taxa de reconhecimento 
dos vários MF, com menor amplitude mas igualmente com significância 
estatística (teste da variância; F(MF27)=2.181, p<0.03; F(MF20)=1.990, p<0.1) 
(ver Tabela 82).  

11.3.11.2. Factores da prática clínica dos MF e reconhecimento da 
depressão 

Os dados relativamente à prática clínica dos MF parecem suportar algumas 
tendências quanto ao baixo reconhecimento de depressão (critério C). Quantos 
mais anos tem a lista de doentes actual do MF, menor a proporção de casos de 
depressão reconhecidos – como se o tempo levasse a uma tolerância 
relativamente ao sofrimento emocional. O mesmo se passa se o MF faz mais 
consultas: menor é a proporção de verdadeiros casos reconhecidos. Quanto 
mais doentes inscritos na sua lista menor o reconhecimento (ver Tabela 83). 

Tabela 83 – Matriz de correlação de Spearman entre reconhecimento da depressão 
pelos MF† e características da prática clínica 

 
Casos 

diagnosticados 
Prevalência 
diagnosticada 

Casos V+ de 
depressão 

Prevalência 
conspícua 

Idade -0.081 -0.058 -0.273 -0.359 
Grau na carreira -0.056 -0.027 -0.124 -0.091 
Tempo de lista MF -0.581** -0.512* -0.472* -0.396 
N.º de consultas -0.158 -0.353 -0.464* -0.560* 
Inscritos >15 anos -0.213 -0.133 -0.510* -0.409 
Total de inscritos -0.251 -0.252 -0.493* -0.472* 
† n=20 com pelo menos 10 doentes recrutados; * Correlação significativa, p<0.05 (bilateral); ** Correlação significativa, 
p<0.01 (bilateral). 
 

Assim, verifica-se que quanto mais volumosa for a lista de doentes e o período 
de tempo que o MF a mantém, e quanto maior a carga de consultas dos MF por 
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ano, menor é o reconhecimento pelos MF. O sexo e o grau na carreira dos MF 
não interferem com a qualidade do reconhecimento. A idade dos MF parece 
correlacionar-se com menor reconhecimento, ainda que sem significância 
estatística (ver Tabela 83).  

Outras características não exploradas dos MF e da sua prática clínica poderão 
ajudar a explicar a baixa taxa de reconhecimento e a variabilidade entre si. 

11.3.11.3. Reconhecimento pelo MF e acuidade para a gravidade 
sindromática e para o bem-estar 

Como vimos, a acuidade do MF para o reconhecimento pela gravidade dos 
sintomas é definida como uma correlação entre o IPN (critério D) e o IGS 
(SCAN). Este parâmetro varia amplamente entre os 27 MF (correlação de 
Spearman rho de -0.866 a 0.901) e os 20 MF (correlação de Spearman rho de 
0.288 a 0.901).  

De igual modo, a acuidade do MF para o bem estar mental subjectivo expresso 
pelos doentes é definido como uma correlação entre o IPN e o QBE-5 e 
também aqui se verifica uma grande variação entre os MF: para os 27 MF, o 
rho de Spearman varia entre –1.0 e 0.866. Mas quando consideramos apenas 
os MF em que foi possível recolher dados para pelo menos 10 doentes, a 
variação do rho é menor, mas ainda substancial: entre -0,073 e -0,793.  

Figura 20 – Regressão linear com intervalo de confiança - efeito da gravidade 
depressiva na acuidade dos MF ao bem-estar mental medido pelo QBE-5 (n=20) 
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Entre estes 20 médicos, oito apresentam uma elevada acuidade para o bem- 
-estar subjectivo (rho de Spearman entre -0,515 e -0,793, p<0.01), sete 
apresentam uma acuidade satisfatória (rho de Spearman entre -0,289 e  
-0,623, p<0.05), e cinco apresentam uma acuidade muito deficitária (rho de 
Spearman entre -0,073 e -0,475, NS). 

Adiante, veremos também que o QBE se correlaciona com o gold standard IGS 
(ver Tabela 96, pág. 351), ou seja, que o bem-estar mental subjectivo se 
correlaciona com a intensidade objectiva da sintomatologia subsindromática ou 
com a gravidade de um episódio depressivo.  

A acuidade dos MF para o bem estar mental subjectivo expresso pelos doentes  
correlaciona-se com o IGS de modo estatisticamente signiicativo, e quanto 
mais grave a síndroma mais elevado o valor rho de acuidade pelo QBE-5, como 
verificável pela regressão linear tendo o IGS como variável independente (X) e 
a acuidade do MF para o QBE-5 como dependente (Y) (ver Figura 20). Ou seja, 
quanto mais graves são os sintomas, maior é a acuidade do MF para o bem-
estar do doente.  

A sensibilidade dos MF para o estado subjectivo dos doentes – a acuidade do 
MF para o bem-estar – pode muito bem ser mediada pela gravidade dos 
sintomas depressivos, ressentidos pelos doentes e observáveis pelos médicos. 

11.3.11.4. Reconhecimento pelos MF e o impacto do viés pessoal 

O viés dos MF é a medida da tendência individual dos MF para subidentificar ou 
sobre-identificar patologia mental, e depressão em particular. Os valores 
médios de taxa de reconhecimento pelo MF, de prevalência conspícua de 
perturbações depressivas e de viés, todos pelo critério C, correlacionam-se 
fortemente entre si como seria de esperar (ver Tabela 84). 

Tabela 84 – Matriz de correlação de Pearson – reconhecimento da depressão 
pelos MF†, prevalência conspícua, viés, acuidade e IGS 

 

Taxa 
reconh.o 

Prevalência 
conspícua 

Viés 
Acuidade 
rho IPN / 
QBE-5 

Acuidade 
rho IPN / 
IGS 

IGS 

Taxa 
reconhecimento 

1.000 0.812** 0.673** 0.031 0.041 -0.155 

Prevalência 
conspícua 

0.812** 1.000 0.766** 0.053 -0.134 -0.044 

Viés 0.673** 0.766** 1.000 0.270 -0.298 -0.434 
Acuidade rho IPN 
/ QBE-5 

0.031 0.053 0.270 1.000 -0.476* -0.460* 

Acuidade rho IPN 
/ IGS 

0.041 -0.134 -0.298 -0.476* 1.000 0.416 

IGS -0.155 -0.044 -0.434 -0.460* 0.416 1.000 
† n=20 com pelo menos 10 doentes recrutados e critério C; * Correlação significativa, p<0.05 (bilateral); ** Correlação 
significativa, p<0.01 (bilateral). 
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Mas o viés não se correlaciona nem com o IGS nem com a acuidade do MF para 
a depressão (IPN/IGS) ou para o bem-estar mental subjectivo (IPN/QBE-5), 
sugerindo que a maior gravidade depressiva ou o menor bem-estar mental 
subjectivo não têm um impacto significativo no reconhecimento da depressão. 

Mas efectivamente, quando o viés é controlado em correlação parcial, mantém- 
-se a correlação estatisticamente significativa entre prevalência conspícua e 
taxa de reconhecimento e surge a correlação positiva, igualmente com 
significância estatística, entre prevalência conspícua e a gravidade da 
depressão dada pelo SCAN (IGS) (ver Tabela 85). 

Tabela 85 – Matriz de correlação parcial com controlo do viés – reconhecimento 
da depressão pelos MF†, prevalência conspícua, acuidade e IGS 

 

Taxa 
reconhecimento 

Prevalência 
conspícua 

Acuidade 
rho IPN / 
QBE-5 

Acuidade 
rho IPN / 
IGS 

IGS 

Taxa 
reconhecimento 

1.000 0.623** -0.211 0.342 0.205 

Prevalência 
conspícua 

0.623** 1.000 -0.249 0.153 0.499* 

Acuidade rho 
IPN / QBE-5 

-0.211 -0.249 1.000 -0.431 -0.395 

Acuidade rho 
IPN / IGS 

0.342 0.153 -0.431 1.000 0.334 

IGS 0.205 0.499* -0.395 0.334 1.000 
† n=17 com pelo menos 10 doentes recrutados e critério C; * Correlação significativa, p<0.05 (bilateral); ** Correlação 
significativa, p<0.01 (bilateral). 
 

Quando é a variabilidade do viés dos MF a ser equalizada, por correlação 
parcial, a gravidade dos sintomas (IGS) mostra estar relacionada com os casos 
que são conspícuos para os MF, parecendo ser determinante. E quando a 
gravidade sindromática é igualmente controlada, passa a haver uma correlação 
significativa entre a acuidade do MF pelo bem-estar e a prevalência conspícua 
de depressão para o MF. 

11.4. Tratamento das perturbações depressivas pelos MF 

11.4.1. Utilização de psicofármacos 

Dos 487 doentes a quem foi possível recolher a opinião dos MF, 29 estavam 
medicados com antidepressivo, 73 com ansiolíticos benzodiazepínicos, 12 com 
hipnóticos benzodiazepínicos e os restantes 12 com outros tipos de 
psicofármacos. No total, 101 doentes estavam medicados com um qualquer 
psicofármaco, 12 só com antidepressivo, 17 com antidepressivo em associação 
com BZD ou outros (16 BZD), 50 só com BZD, sete com BZD em associação a 
hipnóticos ou outros (4 hipnóticos), oito só com hipnóticos e sete só com 
outros tipos de fármacos. A prevalência prescrita de psicofármacos foi de 
20.7% e de antidepressivos foi de 6% (ver Tabela 86). 
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Tabela 86 – Prescrição de psicofármacos nos CSP (n=487) 

 n % 
% 

cumulativa 
prevalência 

Antidepressivo     
isolado 12 11.9 11.9 2.5 

em associação* 17 16.8 28.7 3.5 
Ansiolítico     

isolado 50 49.5 78.2 10.3 
em associação** 7 6.9 85.1 1.4 

Hipnótico isolado 8 7.9 93.0 1.6 
Outros isolados 7 6.9 100.0 1.4 

total 101 100.0  20.7 
*com 16 BZD e 1 neuroléptico; **4 com hipnóticos, 3 com outros. 
 

Os antidepressivos prescritos mais frequentemente foram os inibidores da 
recaptação da serotonina, num total de 15, seguidos dos tricíclicos e outros, 
com sete cada. Se considerarmos como premissa a correcção da indicação 
clínica, a dose prescrita de antidepressivo era adequada em 22, e subeficaz em 
sete, particularmente nos tricíclicos. A duração média era inferior a 1 mês em 
três, entre 1 a 6 meses em 10, e superior a 6 meses em seis e desconhecida 
em 10 (ver Tabela 87). 

Tabela 87 – Prescrição de antidepressivos nos CSP por tipo de molécula, 
adequação de dose e duração (n=487) 

 Dose  Duração  

 
Total  

terapêutica 
sub-

terapêutica 
<1m <6m >6m desc. 

SSRI a 15 15 0 1 7 3 4 
TRICICICLÍCOS b 7 3 4 2 0 2 3 
OUTROS c 7 4 3 0 3 1 3 

total 29 22 7 3 10 6 10 
a fluoxetina (n=6), dose diária eficaz (d.d.e.)≥20mg; paroxetina (n=7), d.d.e.≥20mg; sertralina (n=2), d.d.e.≥50mg;  
b dotiepina (n=3), d.d.e.≥75mg; maprotilina (n=2), d.d.e.≥75mg; amitriptilina (n=2), d.d.e.≥75mg;  
c mianserina (n=1), d.d.e.≥30mg; trazodone (n=3), d.d.e.≥200mg; velanfaxina (n=1), d.d.e.≥75mg; amisulpride (n=1), 
d.d.e.≥50mg; moclobemide (n=1), d.d.e.≥300mg. 
NOTA: d.d.e. equivalente a DDD (Norwegian Institute of Public Health 2005). 
 

11.4.2. Taxas de tratamento e prevalência tratada  

Dos doentes com perturbação depressiva confirmada, na subamostra de 386 
doentes, 36 estavam medicados com um qualquer psicofármaco (38.3%), 
metade, ou 18, com antidepressivos (19.2%) e a outra metade com 
ansiolíticos, hipnóticos ou outros (19.2%). A prevalência tratada absoluta é 
assim de 9.3% (36/386) e a prevalência tratada com antidepressivo é de 4.7% 
(18/386). Entre os doentes sem perturbação depressiva, a 16.4% estava 
prescrito um qualquer tipo de psicofármaco (ver Tabela 88). 
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Tabela 88 – Prescrição de psicofármacos nos CSP (n=386) 

 Sem depressão  
(n=292) 

Com depressão  
(n=94) 

  %  % 

Antidepressivo* 11 3.77 18 19.15 
Ansiolítico 29 9.93 16 17.02 
Outros psicofármacos 8 2.74 2 2.13 

total 48 16.44 36 38.30 
*isolado ou em associação. 
 

Assim, se 19.15% (18/94) dos doentes deprimidos estavam medicados com 
antidepressivo – o que corresponde a uma prevalência tratada com 
antidepressivo de 4.66% (18/386) – apenas 15.96% (15/94) dos doentes 
reconhecidos foram tratados com antidepressivo, ou seja a prevalência 
conspícua tratada com antidepressivo foi de 3.89% (15/386) (ver Tabela 89).  

Tabela 89 – Taxas de tratamento (n=94) e prevalência de depressão tratada com 
antidepressivos (n=386)  

 Tratamento de depressão 
 com antidepressivo em dose adequada 
  %  % 
Taxa de tratamento 18 19.15 14 14.89 
Prevalência tratada 18 4.66 14 3.63 
Taxa conspícua de tratamento* 15 15.96 12 12.77 
Prevalência conspícua tratada* 15 3.89 12 3.11 
*inclui apenas os doentes com depressão bem reconhecidos pelos MF no numerador. 
 

Entre todos os 94 deprimidos, um total de 18 doentes estavam a ser tratados 
com uma molécula antidepressiva adequada dos quais 14 (77.78%) estavam a 
tomar doses iguais ou superiores à dose média de antidepressivo recomendada 
(Relvas et al 2001; Norwegian Institute of Public Health 2005), o que 
corresponde a 14.89% (14/94) dos doentes deprimidos e a uma prevalência 
tratada com antidepressivo em dose adequada de 3.63% (14/386) (ver Tabela 
89).  

Quanto aos doentes bem reconhecidos pelos MF (critério C) e medicados com 
antidepressivo em dose adequada, serão 12.77% dos doentes deprimidos 
(12/94), ou prevalência conspícua tratada de 3.11% (ver Tabela 89). 

Para controlar a influência do seguimento em saúde mental na prescrição de 
psicofármacos pelo MF, ou melhor, a influência desse conhecimento nos MF e 
no seu comportamento prescritivo, consideraram-se os doentes que não são 
nem nunca foram seguidos em saúde mental (n=318). Entre os afectados por 
depressão, 25% estão medicados com um qualquer psicofármaco e 5.8% com 
antidepressivo, ou seja, uma prevalência tratada absoluta de 4.1% (13/318) e 
prevalência tratada com antidepressivo de 0.9% (3/318). Sem depressão, 
2.6% tomam antidepressivos (ver Tabela 90). 
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Tabela 90 – Prescrição de psicofármacos nos CSP em doentes sem seguimento 
psiquiátrico prévio ou actual (n=318) 

 Sem depressão 
(n=266) 

Com depressão 
(n=52) 

  %  % 

Antidepressivo* 7 2.63 3 5.77 
Ansiolítico 27 10.15 9 17.31 
Outros psicofármacos 9 3.38 1 1.92 

total 43 16.17 13 25.00 
*isolado ou em associação. 
 

11.4.3. Taxas de tratamento e subtipos depressivos  

Há uma diferença estatisticamente significativa entre doentes não deprimidos e 
doentes deprimidos no que diz respeito à medicação com qualquer 
psicofármaco (X2=17.210, p<0.001), diferença que se acentua quando os 
doentes deprimidos estão com antidepressivos (X2=22.050, p<0.001) e em 
dose eficaz (X2=17.348, p<0.001) (ver Tabela 91 e Tabela 92). 

Tabela 91 – Taxas de tratamento psicofarmacológico e antidepressivo consoante 
o status depressivo (n=386) 

 Sem depressão  
(n=292) 

Com depressão  
(n=94) 

  %  % 

Psicofármacos, total 50 17.12 36 38.3 
Antidepressivo 11 3.77 18 19.15 
Antidepressivo, em 
dose adequada 

8 2.74 14 14.89 

 

Na Tabela 92 vemos que muitos doentes não sintomáticos fazem medicação 
antidepressiva e outra, tal como os doentes sintomáticos sem depressão, sem 
diferenças significativas entre estes dois grupos (NS, X2

trend=0.026, p>0.1). 

Tabela 92 – idem, também consoante o status depressivo em doentes sem 
sintomas, com sintomas e deprimidos 

 
Assintomáticos 

(n=131) 
Subsindromáticos 

(n=161) 
Com depressão 

(n=94) 
  %  %  % 

Psicofármacos, total 18 13.0 32 19.5 36 38.3 

Antidepressivo 4 3.1 7 4.3 18 19.15 

Antidepressivo, em dose 
adequada 

2 1.5 6 3.7 14 14.89 
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Já entre os subtipos depressivos, não há diferença, nem tendência, na 
quantidade de prescrição de qualquer psicofármaco (NS, X2=0.186, p>0.1; NS, 
X2

trend=0.119, p>0.1) (ver Tabela 93).  

Tabela 93 – Taxas de tratamento psicofarmacológico e antidepressivo por 
subtipos depressivos (n=94) 

 
Depressão minor 

(n=15) 
Distimia 
(n=28) 

Depressão 
major (n=51) 

  %  %  % 

Psicofármacos, total 5 33.3 11 39.3 20 39.2 

Antidepressivo 1 6.7 4 14.3 13 25.2 

Antidepressivo, em dose 
adequada 

0 0.0 3 10.7 11 21.6 

 

No tocante à prescrição de antidepressivos, entre os subgrupos depressivos 
mantém-se a ausência de diferenças estatisticamente significativas (NS, 
X2=3.262, p>0.1) mas é esboçada uma tendência de prescrição antidepressiva 
no sentido decrescente depressão major >distimia >depressão minor 
(X2

trend=3.226, p<0.1) (ver Tabela 93). 

Entre os pares depressão major e distimia, distimia e depressão minor e 
depressão major e depressão minor mantém-se a ausência de diferenças 
estatisticamente significativas na prescrição de antidepressivos (NS, Fisher, 
p>0.1). 

11.4.4. Taxas de tratamento e reconhecimento da depressão 

Averiguámos também as taxas de tratamento com antidepressivos nas 
perturbações adequadamente reconhecidas pelos MF e nos falsos 
reconhecimentos, pelo critério C no dia da consulta (ver Tabela 94). 

Dos 40 doentes correctamente identificados com depressão, dois terços 
estavam medicados com vários tipos de psicofármacos e 37.5% (15/40) 
estavam medicados com antidepressivo. Entre os não identificados, três 
estavam igualmente medicados com antidepressivo (3/54). Quanto aos 
doentes deprimidos bem reconhecidos, ou verdadeiros positivos, (n=40) e 
tratados com antidepressivos (n=15), 12 (80%) estavam com doses 
adequadas prescritas, ou 12.77% (12/94) dos doentes deprimidos, ou ainda, 
3.11% (12/386) da amostra, valor que corresponde à prevalência conspícua 
tratada com antidepressivo em dose adequada. Assim, 30% dos doentes bem 
reconhecidos como deprimidos (12/40) estão bem medicados com 
antidepressivo e em dose eficaz.  

Não há diferenças nas taxas de tratamento com antidepressivos entre doentes 
deprimidos bem reconhecidos (n=40) e falsos positivos (n=39) (NS, X2=2.847, 
p<0.1) (ver Tabela 94).  
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Tabela 94 – Prescrição de antidepressivos nos CSP por diagnóstico correcto e 
falsos reconhecimentos do MF (n=386) 

 Sem depressão Com depressão 

 
Confirmada 
(n=253) 

 

Falso 
reconhecimento 

(n=39) 

Reconhecida 
(n=40) 

Não 
reconhecida 

(n=54) 
  %  %  %  % 

Antidepressivo*  4 1.58 7 17.95 15 37.5 3 5.56 

idem, em dose eficaz – – – – 12 30.0 – – 

Outros psicofármacos* 24 9.49 13 33.33 10 25.00 8 14.81 
total 28 11.07 20 51.28 25 62.5 11 20.37 

*isolados ou em associação;  
 

Não se verificam igualmente diferenças nas taxas de tratamento com 
antidepressivos entre a totalidade de doentes bem reconhecidos (com 
depressão reconhecida e sem depressão confirmada, n=293) e a totalidade de 
mal reconhecidos (deprimidos não reconhecidos e não deprimidos falsos 
positivos, n=93) (NS, X2=1.287, p>0.1) (ver Tabela 94). 

11.5. Detecção sistemática de perturbações depressivas 
nos CSP 

Antes de mais, importa aferir a fiabilidade e a validade dos instrumentos onde 
se irão basear as nossas estratégias de despiste de depressão, o QBE e o IED. 

11.5.1. Fiabilidade do QBE 

Com o nosso desenho, foi possível estabelecer a consistência interna do QBE 
que revelou um α de Cronbach de 0.809, um coeficiente de Loevinger de 0.49 
e uma homogeneidade itémica de Mokken de 0.48 a 0.52 (ver Tabela 95). 

Tabela 95 – Consistência interna do QBE-5 em estudos portugueses 

  
Presente estudo  
nos CSP (n=544) 

Bem-estar e 
consumo de 
tabaco (n=493) 

Depressão em 
universitários 

(n=754) 
  x Ho x Ho x Ho 
Coeficientes de Mokken       

Item1 
Sinto-me desanimado e 
triste 

1.72 0.51 2.26 0.48 1.91 0.51 

Item2 Sinto-me calmo e em paz 1.73 0.52 1.97 0.50 1.54 0.48 

Item3 
Sinto-me enérgico, activo 
e vigoroso 

1.78 0.48 1.96 0.53 1.55 0.48 

Item4 
Sinto-me fresco e 
descansado ao acordar 

1.80 0.48 1.68 0.47 1.28 0.44 

Item5 
O meu dia está cheio de 
coisas que me interessam 

2.03 0.49 1.96 0.46 1.58 0.40 

Coeficiente de Loevinger 9.06 0.49 9.83 0.49 7.87 0.46 
Coeficiente alpha de Cronbach  0.809 0.782 0.751 
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Em dois outros estudos realizados em Lisboa, em populações com idades entre 
18 e 34 anos recrutadas em universidades e lugares públicos, para estudar a 
depressão em estudantes universitários (n=754) (Barreiros et al 2003) e a 
relação entre a depressão e o tabagismo (n=493) (Anónimo 2004), o α de 
Cronbach oscilou entre 0.751 e 0.782, o coeficiente de Loevinger entre 0.46 e 
0.49 e o valor mais baixo dos itens de Mokken foi de 0.40 e o mais elevado 
0.51 (ver Tabela 95).  

11.5.2. Validade do QBE 

Atrás, descrevemos os dados da literatura que consubstanciam o QBE-5, a 
versão portuguesa traduzida do WHO-5, quanto à sua validade facial e de 
conteúdo (ver págs. 283 a 288). O instrumento faz sentido enquanto medida 
unidimensional de bem-estar mental (positivo e negativo), a selecção de itens 
é satisfatória e parece ser aceitável que o pólo negativo do bem-estar mental 
seja sobreponível com sintomatologia depressiva.  

Parece-nos também que o somatório dos itens 1 (“Sinto-me desanimado e 
triste”) e 5 (“O meu dia está cheio de coisas que me interessam”) – doravante 
designado por QBE-2 – apresenta validade facial para humor depressivo e 
anedonia, podendo ser considerado, teoricamente, como mais específico para 
depressão.  

Quanto à validade de constructo, no nosso estudo os cinco itens individuais do 
QBE e as duas versões, dois e cinco itens, correlacionam-se fortemente e de 
modo concordante com a depressão definida pelo gold standard SCAN, através 
da pontuação de gravidade de depressão – Índice de Gravidade Sindromático 
(IGS) – e os diagnósticos de perturbação depressiva102, e para a totalidade da 
amostra entrevistada com o SCAN (n=416) (ver Tabela 96). 

Tabela 96 – Matriz de correlação de Spearman do QBE com o IGS e diagnóstico de 
depressão (n=416) 

 IGS 
Diagnóstico de 
depressão 

Pontuação QBE-5 -0.662** -0.644** 
Pontuação QBE-2 -0.653** -0.645** 
Item qbe1 - tristeza -0.591** -0.551** 
Item qbe2 - calma -0.468** -0.440** 
Item qbe3 - energia -0.460** -0.459** 
Item qbe4 - frescura -0.454** -0.424** 
Item qbe5 - interesse -0.493** -0.525** 

* Correlação significativa p<0.05 (bilateral); ** Correlação significativa p<0.01 (bilateral). 

                                                 
102 Ordenação crescente em cinco categorias (0=ausência de depressão sem sintomas, 1=ausência de 

depressão com sintomas, 2=depressão minor, 3=distimia e 4=depressão major). 
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Assim, quanto pior o bem-estar mental (valores de QBE mais baixos) maior a 
depressividade (valores mais altos) (ver Tabela 96). 

Ainda em relação à validade de constructo, previsivelmente os doentes com 
mais problemas registados pelo MF, com maior gravidade e impacto negativo 
de doenças somáticas, e mais velhos, apresentarão pior bem-estar.  

Espera-se maior bem-estar nos doentes com maior diferenciação profissional, 
nos activos profissionalmente (sendo os inactivos constituídos pelos 
desempregados e reformados) e nos doentes com mais habilitações.  

Verificam-se todas estas predicções à excepção da relativa ao maior bem-estar 
associado à maior diferenciação profissional (ver Tabela 97).  

Tabela 97 – Matriz de correlação de Spearman do QBE com medidas de bem-estar 
mental indirecto (n=416) 

 Idade 
Diferenciação 
profissional 

No 
activo† 

Anos de 
escola 

Todos os 
problemas 

Doenças 
somáticas 

Pontuação QBE-5 -0.132** 0.058 0.185** 0.114* -0.169** -0.278** 

Pontuação QBE-2 -0.202** 0.081 0.235** 0.153** -0.168** -0.291** 
Item qbe1 tristeza -0.213** 0.080 0.239** 0.215** -0.189** -0.325** 
Item qbe2 calma -0.050 0.089 0.111* 0.104* -0.135** -0.227** 
Item qbe3 energia -0.099* -0.015 0.144** 0.041 -0.095* -0.197** 
Item qbe4 frescura 0.002 -0.018 0.067 0.030 -0.106* -0.132** 
Item qbe5 interesse -0.113* 0.038 0.155** 0.023 -0.091* -0.161** 
† excluídos os doentes de baixa médica;* Correlação significativa p<0.05 (bilateral); ** Correlação significativa p<0.01 
(bilateral). 
 

Controlando a depressão por correlação parcial, através do controle do IGS 
dado pelo SCAN, os coeficientes de correlação do QBE-5 e QBE-2 com o 
impacto negativo somático são de r=-0.096 (NS, p<0.1) e r=-0.158 (p<0.05), 
ou seja, mantém-se o bem-estar mental agravado pela doença física, 
significativamente com o QBE-2, e independentemente da gravidade de 
sintomas depressivos. 

Quanto à validade de critério, podemos supor que os doentes sem perturbação 
depressiva apresentem melhor bem-estar mental, o que efectivamente se 
verifica quando se comparam as médias dos QBE-5 e QBE-2 nomeadamente 
entre os grupos de doentes com e sem perturbações depressivas (ver Tabela 
98).  
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Tabela 98 – Diferença de médias de QBE em doentes deprimidos e não deprimidos 
(n=416) 

 Depressão   

 
presente 
(n=103) 

ausente 
(n=313) 

t 
Diferença de 

médias (95% IC) 
QBE-5     

x 5.17 9.73 15.881* 4.570 (4.003, 5.137) 
dp 2.331 3.067   

mediana 5 10   
mín.-máx. 0-12 0-15   

QBE-2     
x 1.98 4.09 16.526* 2.106 (1.855, 2.357) 

dp 1.048 1.321   
mediana 2 4   

mín.-máx. 0-4 0-6   
* Correlação significativa p<0.001 (bilateral). 
 

É igualmente previsível que os doentes com incapacidades moderadas a graves 
secundárias a sintomas ou perturbações depressivas apresentem menor bem-
estar pelo QBE-5 e QBE-2, o que se verifica (ver Tabela 99). 

Tabela 99 – Diferença de médias de QBE em doentes consoante o nível de 
incapacidades secundárias a depressividade 

 Incapacidades   

 
ligeiras/ ausentes 

(n=193) 
moderadas/ graves 

(n=83) 
t 

Diferença de 
médias (95% IC) 

QBE-5     
x 8.18 5.54 7.326* 2.640 (1.929, 3.350) 

dp 3.130 2.605   
mediana 9 6   

mín.-máx. 0-15 0-12   
QBE-2     

x 3.42 2.21 7.793* 1.211 (0.905, 1.517) 
dp 1.425 1.080   

mediana 4 2   
mín.-máx. 0-6 0-5   

* Correlação significativa p<0.001 (bilateral). 
 

Também a sensibilidade e a especificidade são conceitos de validade de critério 
ou predictiva.  

Os pontos de corte adequados, sugeridos pelos testes ROC (ver Figura 22), 
parecem ser o QBE-5≤7 e o QBE-2≤3 para qualquer perturbação depressiva 
ICD-10 e o QBE-5≤6 e o QBE-2≤2 para a depressão major (ver Tabela 100). 

Adiante, veremos que o ponto de corte menor ou igual a sete funciona melhor 
para a globalidade das perturbações depressivas do que para os subtipos 
depressivos (ver Tabela 108, pág. 363). 
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Tabela 100 – Sensibilidade e especificidade das escalas QBE-5 e QBE-2 (n=416) 

QBE-5 Qualquer perturbação depressiva Depressão major 
Positivo se 

≤ 
Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade 

0 2.9 99.0 3.6 98.9 
1 5.8 98.4 3.6 97.5 
2 13.6 97.8 9.1 95.6 
3 21.4 96.2 21.8 93.9 
4 35.0 93.9 36.4 90.3 
5 55.3 90.7 56.4 84.8 
6 77.7 85.6 83.6 78.1 
7 87.4 76.7 92.7 69.0 
8 92.2 70.3 96.4 62.6 
9 95.1 58.5 98.2 51.8 
10 98.1 45.0 100.0 39.6 
11 99.0 31.0 100.0 27.1 
12 100.0 19.2 100.0 16.6 
13 100.0 8.3 100.0 7.2 
14 100.0 2.9 100.0 2.5 
15 100.0 0.0 100.0 0.0 
     

QBE-2 Qualquer perturbação depressiva Depressão major 
Positivo se 

≤ 
Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade 

0 10.7 98.4 10.9 97.2 
1 29.1 95.8 29.1 92.5 
2 67.0 89.5 76.4 83.4 
3 95.1 71.6 94.5 62.6 
4 100.0 38.7 100.0 33.5 
5 100.0 14.7 100.0 12.7 
6 100.0 0.0 100.0 0.0 

 

Assim, para qualquer perturbação depressiva, considerando o ponto de corte 
menor ou igual a sete como aquele em que é atingível um melhor equilíbrio 
entre sensibilidade e especificidade, o fluxograma do estudo de exactidão para 
o QBE-5, segundo os critérios STARD, resultaria um pouco diferente do que foi 
anteriormente apresentado na Figura 15, pág. 299, correspondendo ao 
desenho do estudo. Neste fluxograma final é patente uma maior capacidade 
discriminativa do ponto de corte (ver Figura 21). 
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Figura 21 – Fluxograma final para o estudo da exactidão do QBE-5 (objectivo IV) 

Recusa de entrevista (n=14)

Dispensa de entrevista (n=5)

Depressão +
(n=91)

Depressão -
 (n=72)

SCAN
(n=163)

Despiste +
QBE-5<=7

(n=182)

Recusa de entrevista (n=4)

Dispensa de entrevista (n=105)

Depressão +
(n=8)

Depressão -
(n=245)

SCAN
(n=253)

Despiste -
QBE-5>=8

(n=362)

Resposta ao QBE-5
(n=544)

 

 

Quanto à aferição da validade concorrente e/ou divergente das duas versões do 
QBE, enquanto instrumentos de despiste de depressão, no presente estudo 
dispomos de duas variáveis: a variável independente numérica contínua dada 
pela gravidade sintomática depressiva derivada do gold standard SCAN, o IGS; 
e dispomos também de outra variável independente numérica contínua obtida 
pela escala de hetero-avaliação estruturada, o IED, sendo que as correlações 
inversas entre estas duas escalas e as do QBE são elevadas e estatisticamente 
muito significativas (ver Tabela 101). 

Tabela 101 – Matriz de correlação de Spearman do QBE com o IED e IGS 

 
IED-10  
(n=420) 

IED critério B 
(n=420) 

IGS  
(n=416) 

Pontuação QBE-5 -0.815** -0.828** -0.662** 
Pontuação QBE-2 -0.766** -0.782** -0.653** 

** Correlação significativa p<0.01 (bilateral). 

  

Saliente-se que segundo a análise secundária de dados obtidos em outros dois 
estudos portugueses não publicados, e já aludidos neste texto (ver pág. 350), 
um numa população de 754 estudantes universitários voluntários e outro em 
493 indivíduos entre os 18 e os 34 anos da população geral, a aplicação 
conjunta dos questionários QBE-5 (em primeiro lugar) e do BDI-II (em 
segundo lugar) resultou na obtenção de coeficientes de correlação de 
Spearman, respectivamente, de rho=-0.683 (p<0.01) e rho=-0.642 (p<0.01) 
que apontam igualmente para uma convergência adequada (Barreiros et al 
2003; Anónimo 2004). 
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Figura 22 – Curvas ROC das escalas QBE-5 e QBE-2 (n=416) 

Qualquer perturbação depressiva 

 
ROC QBE-5; AUC=0.878; erro padrão=0.017; 95% IC=0.843-0.908 

ROC QBE-2 ; AUC=0.889; erro padrão=0.016; 95% IC=0.855-0.918 
Comparação ROC QBE-5 – ROC QBE-2 
Diferença entre AUC’s =0.011; erro padrão=0.012; 95% IC=-0.013-0.036; p=0.361 

 

Depressão major 

 
ROC QBE-5; AUC=0.850; erro padrão=0.022; 95% IC=0.812 – 0.883 

ROC QBE-2; AUC=0.855; erro padrão=0.021; 95% IC=0.817 - 0.887 
Comparação ROC QBE-5 – ROC QBE-2 
Diferença entre AUC’s =0.005; erro padrão=0.017; 95% IC=-0.029 – 0.039; p=0.786 
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No presente estudo, as áreas sob a curva apresentaram igualmente elevada 
significância estatística para o QBE-5 e QBE-2 na identificação de qualquer 
perturbação de humor (respectivamente, AUC=0.878 e AUC=0.889) ou 
depressão major (respectivamente AUC=0.850 e AUC=0.855), mas sem 
diferenças estatisticamente significativas entre si (ver Figura 22).  

11.5.3. Fiabilidade e validade do IED 

Estudámos igualmente a escala de hetero-avaliação de 10 itens IED, com a 
pontuação de 0 a 10 – IED-10, e a pontuação da subescala B dos sintomas 
nucleares (humor depressivo, anedonia, fatigabilidade), de 0 a 3 – IED-B. 

A aplicação isolada deste teste valida uma estratégia de despiste em situação 
de entrevista por um técnico de saúde, mormente o MF, que deste modo, 
poderia passar de imediato ao diagnóstico diferencial durante a mesma 
ocasião.  

A consistência interna da IED-10, representada pelo α de Cronbach é α=0.9 
enquanto a da IED-B é α=0.752. 

A IED deve a sua validade facial e de conteúdo à definição de episódio 
depressivo actual da ICD-10 e de depressão major da DSM-IV, pelo que estão 
presentes todos os sintomas que integram essas classificações. As validades de 
constructo, de critério, e concorrente/divergente do IED são observáveis na 
matriz de correlação da Tabela 102. 

Tabela 102 – Matriz de correlação do IED com medidas de depressão, contínuas 
(IGS) e categóricas ordinais (n=416) 

 IGS 
Diagnóstico de 
depressão 

Pontuação IED-10 0.762** 0.705** 
Pontuação IED-critério B 0.747** 0.692** 
Item iedb1 – humor deprimido 0.693** 0.640** 
Item iedb2 – perda de energia 0.581** 0.527** 
Item iedb3 – perda de interesse 0.552** 0.547** 
Item iedc1 – anorexia e/ou perda 
peso 

0.387** 0.363** 

Item iedc2 – insónia  0.568** 0.519** 
Item iedc3 – lentificação e/ou 
cansaço 

0.617** 0.581** 

Item iedc4 – perda de auto-estima 0.482** 0.451** 
Item iedc5 – culpabilidade  0.298** 0.315** 
Item iedc6 – perda de concentração 0.609** 0.583** 
Item iedc7 – ideação de morte 0.445** 0.446** 

* Correlação significativa p<0.05 (bilateral); ** Correlação significativa p<0.01 (bilateral). 
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A validade do IED pode também ser confirmada por uma matriz de correlação 
envolvendo as incapacidades secundárias à depressão bem como as escalas 
QBE-5 e QBE-2 (ver Tabela 103). 

Tabela 103 – Matriz de correlação do IED com medidas de disfunção objectiva 
(SCAN) e bem-estar mental 

 
Incapacidades 2as 
à depressão 

QBE-5 QBE-2 

IED-10 0.661** -0.815** -0.766** 

IED-critério B 0.624** -0.828** -0.782** 

** Correlação significativa p<0.01 (bilateral). 

 

As sensibilidade e especificidade do IED foram avaliadas com base na definição 
de episódio depressivo actual da ICD-10: quatro sintomas no total de 10 e dois 
sintomas na subescala dos três sintomas nucleares (critério B). Os pontos de 
corte explorados – IED-10≥4 e IED-B≥2 – foram compatíveis com a nosologia 
ICD-10 para qualquer tipo de perturbação depressiva (ver Figura 23 e Tabela 
104).  

Tabela 104 – Sensibilidade e especificidade da escala IED-critº B e IED-10 (n=416) 

IED-B 
Qualquer perturbação 

depressiva 
Depressão major 

Positivo se 
≥ 

Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade 

0 100.0 0.0 100.0 0.0 
1 98.1 57.2 98.2 49.9 
2 87.4 82.1 92.7 73.7 
3 87.4 83.1 69.1 88.1 

     

IED-10 
Qualquer perturbação 

depressiva 
Depressão major 

Positivo se 
≥ 

Sensibilidade Especificidade Sensibilidade Especificidade 

0 100.0 0.0 100.0 0.0 
1 98.1 57.2 98.2 49.9 
2 87.4 82.1 92.7 73.7 
3 87.4 83.1 92.7 74.5 
4 86.4 85.3 90.9 76.5 
5 77.7 90.1 81.8 81.7 
6 65.0 93.9 74.5 87.5 
7 51.5 96.5 63.6 92.0 
8 29.1 99.7 38.2 97.2 
9 12.6 99.7 16.4 98.6 
10 2.9 100.0 3.6 99.7 
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Figura 23 – Curva ROC das escalas IED-10 e IED-B (n=416) 

Qualquer perturbação depressiva 

 
ROC IED-10; AUC=0.920; erro padrão=0.019; 95% IC=0.889 – 0.933 

ROC IED-crit.B; AUC=0.907; erro padrão=0.020; 95% IC=0.875 – 0.933 
Comparação ROC IED-10 – ROC IED-crit.B  
Diferença entre AUC’s =0.012; erro padrão=0.012; 95% IC=-0.012 - 0.037; p=0.317 

 

Depressão major 

 
ROC IED-10; AUC=0.900; erro padrão=0.028; 95% IC=0.867 - 0.927 

ROC IED-crit.B ; AUC=0.879; erro padrão=0.031; 95% IC=0.844 - 0.909 
Comparação ROC IED-10 – ROC IED-crit.B 
Diferença entre AUC’s =0.021; erro padrão=0.020; 95% IC=-0.019 - 0.061; p=0.298 
 



 

 360

As áreas sob a curva para o IED apresentaram igualmente elevada significância 
estatística na identificação de qualquer perturbação depressiva pelo IED-10 ou 
apenas pelo critério B (respectivamente AUC=0.920 e 0.907) ou depressão 
major (respectivamente AUC=0.900 e 0.879), não sendo distintas entre si (ver 
Figura 23).  

11.5.4. Validação de estratégias de detecção 

Foram ensaiadas várias estratégias para optimização da detecção de casos de 
um qualquer tipo de depressão nos CSP, com os instrumentos QBE e o IED, 
aplicados isoladamente ou em dois estádios, em série, fazendo uso da 
pontuação total dos instrumentos ou da sua versão mais curta.  

Foram exploradas múltiplas possibilidades e estratégias instrumentais de 
despiste de perturbações depressivas com cálculo de parâmetros operativos de 
sensibilidade, especificidade, exactidão, valores predictivos positivo e negativo, 
razões de verosimilhança positiva e negativa e concordância k.  

11.5.4.1. QBE isolado (testes 1,2) 

O racional destes testes assenta na possibilidade de implementação de uma 
estratégia de despiste de perturbações depressivas nos CSP baseada 
unicamente na aplicação de um questionário de auto-avaliação na sala de 
espera. Pretende-se averiguar se a escala completa, mais longa (QBE-5), 
apresenta vantagens em relação à subescala de dois itens, mais curta (QBE-2), 
ou vice-versa. 

Testámos os pontos de corte com o melhor balanceamento entre sensibilidade 
e especificidade: igual ou inferior a sete para o QBE-5 (teste1), e igual ou 
inferior a três para o QBE-2 (teste2) (ver Tabela 105).  

Tabela 105 – Critérios operatórios do QBE-5 ≤7 e QBE-2 ≤3 (n=416) 

 QBE-5≤ 7 QBE-2≤ 3 
  IC95%  IC95% 

Sensibilidade 87.38 80.97-93.79 95.15 91.00-99.30 

Especificidade 76.68 71.99-81.36 71.57 66.57-76.56 

VPP 55.21 47.58-62.85 52.41 45.25-59.56 

VPN 94.86 92.14-97.58 97.82 95.92-99.71 

Exactidão 79.33 75.11-83.12 77.40 73.01-81.34 

LLR+ 3.75 3.03-4.64 3.35 2.79-4.01 

LLR- 0.16 0.10-0.27 0.07 0.03-0.16 

Kappa 0.5358 0.4449-0.6268 0.5238 0.4368-0.6108 

Z  11.5516  11.8058 

p  <0.001  <0.001 
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Não há diferenças substanciais entre os critérios operatórios das duas versões, 
que foi bastante favorável com sensibilidades entre os 87 e 95% e 
especificidades entre 72 e 77%, sendo o valor predictivo positivo superior a 
50%. 

Será eventualmente vantajoso atribuir a preferência ao emprego da subescala 
QBE-2 na sala de espera, quando outros instrumentos não são utilizados e tal 
medida se integra numa estratégia sistemática de detecção de depressão, com 
retorno dos resultados do teste ao MF. 

11.5.4.2. IED isolado (testes 3,4) 

O IED apenas faz sentido quando utilizado de viva voz directamente pelos MF 
quando na consulta com os seus doentes. 

Também neste caso, mercê dos resultados muito semelhantes, parece ser mais 
racional o emprego do instrumento mais curto e de mais rápida utilização, as 
três questões do critério B do IED (ver Tabela 106).  

11.5.4.3. QBE e IED em série (testes5,6,7) 

Explorámos de seguida a aplicação em série do QBE seguido do IED que 
consiste no seguinte: em primeiro lugar aplica-se a medida mais sensível − 
como o QBE-5 ≤7 ou o somatório dos itens 1 e 5 ou QBE-2 ≤3 ou ≤4; de 
seguida, quando o teste é positivo o indivíduo é de novo testado − agora com o 
IED, resultando melhoria na especificidade e no valor predictivo positivo no 
conjunto da intervenção. 

Tabela 106 – Critérios operatórios do IED ≥4 e IED-B ≥2 (n=416) 

 IED≥4 IED-B≥2 
  IC95%  IC95% 

Sensibilidade 86.41 79.79-93.03 87.38 80.97-93.79 

Especificidade 85.30 81.38-89.23 82.11 77.86-86.35 

VPP 65.93 57.93-73.92 61.64 53.76-69.53 

VPN 95.02 92.47-97.56 95.19 92.63-97.74 

Exactidão 85.58 81.83-88.81 83.41 79.48-86.86 

LLR+ 5.88 4.45-7.76 4.88 3.81-6.26 

LLR- 0.16 0.10-0.26 0.15 0.09-0.26 

Kappa 0.6494 0.5550-0.7438 0.6095 0.5163-0.7027 

Z  13.4836  12.8169 

p  <0.001  <0.001 

 

Deste modo, foi simulada uma estratégia de detecção sistemática em dois 
passos: em primeiro lugar, há lugar a uma auto-avaliação do doente na sala de 
espera com o QBE, e, após o retorno de informação de um resultado positivo, o 
doente é brevemente entrevistado pelo MF. Quatro testes, que apresentamos 
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na Tabela 107, apresentaram parâmetros de validade externa superiores aos 
restantes.  

Tabela 107 – Critérios operatórios da aplicação em série do QBE e IED (n=416) 

 
QBE5≤7  
+ IED≥4 

QBE2≤3 
+ IED≥4 

QBE2≤3 
+ IED.C≥2 

QBE2≤4 
+ IED.C≥2 

  IC95%  IC95%  IC95%  IC95% 

Sensibilidade 82.52 75.19-
89.86 83.50 76.33-

90.66 80.58 72.94-
88.22 84.47 77.47-

91.46 

Especificidade 88.18 84.60-
91.76 88.82 85.33-

92.31 88.82 85.33-
92.31 85.94 82.09-

89.79 

VPP 69.67 61.52-
77.83 71.07 63.00-

79.15 70.34 62.10-
78.58 66.41 58.32-

74.50 

VPN 93.88 91.14-
96.62 94.24 91.58-

96.90 93.29 90.45-
96.13 94.39 91.71-

97.06 

Exactidão 86.78 83.14-
89.88 87.50 83.93-

90.52 86.78 83.14-
89.88 85.58 81.83-

88.81 

LLR+ 6.98 5.09-9.57 7.47 5.40-10.0 7.21 5.20-9.99 6.01 4.51-8.00 

LLR- 0.20 0.13-0.30 0.19 0.12-0.29 0.22 0.15-0.32 0.18 0.11-0.28 

Kappa 0.6658 0.5704-
0.7613 0.6831 0.5876-

0.7786 0.6617 0.5660-
0.7574 0.6452 0.5505-

0.7400 

Z  13.6717  14.0168  13.5535  13.3446 

p  <0.001  <0.001  <0.001  <0.001 

 

Assim, no primeiro teste os positivos eram todos os QBE-5≤7 que se 
mantiveram positivos no IED≥4 (teste5); no segundo teste, eram positivos 
todos os QBE-2≤3 que conservaram essa positividade com IED≥4 (teste6); no 
terceiro teste, eram positivos todos os QBE-2≤3 que conservaram essa 
positividade com a subescala C do IED≥2 (teste7); finalmente, no último teste, 
idêntico ao anterior mas com o primeiro passo mais sensível – QBE≤4 (teste8). 

O teste 6 é superior ao teste 5, tanto quanto à validade e exactidão, mas os 
testes 7 e 8 parecem ter idêntica validade para além de não incorrerem em 
sobreposição de itens: a não repetição de questões relacionadas com o humor 
depressivo e anedonia, constantes do critério B do IED. 

11.5.5. Despiste dos subtipos depressivos 

Na tabela seguinte, Tabela 108, verificamos que para um ponto de corte menor 
ou igual a 7, os critérios operatórios do QBE-5 melhoram com a gravidade 
habitualmente associada ao subtipo depressivo, e ainda mais quando 
consideramos critérios estritos de depressão (depressão major e distimia), ou 
mesmo o conjunto das perturbações depressivas. 

Assim, atendendo aos VPP e LLR+, os critérios que melhor exprimem a 
capacidade do instrumento para identificar os casos de doença (VPP é a 
proporção de testes positivos com a patologia e o LLR+ é a probabilidade de 
doença nos casos positivos), e de ausência de doença como seja a 
especificidade, eles são os mais elevados para as perturbações depressivas. 
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Tabela 108 – Critérios operatórios da exactidão do QBE-5 consoante os subtipos 
depressivos 

 Depressão 
minor 

Distimia 
Depressão 

major 
Depressão 

major+distimia 
Perturbações 
depressivas 

Prevalência 4.57 6.97 13.22 20.19 24.76 
Sensibilidade 63.16 93.19 92.73 92.86 87.38 
Especificidade 61.96 64.86 68.98 74.40 76.68 
VPP 7.36 16.56 31.29 47.85 55.21 
VPN 97.23 99.21 98.42 97.63 94.86 
LLR+ 1.66 2.65 2.99 3.63 3.75 
 

11.5.6. Resumo dos parâmetros operatórios dos testes 

Na tabela abaixo apresentamos um resumo dos parâmetros operatórios das 
várias estratégias de despiste para o conjunto das perturbações depressivas 
bem como da detecção de uma “perturbação mental na consulta de hoje” 
(critério C) pelo MF (com exclusão de demências, adicções, esquizofrenias e 
debilidades) e diagnóstico ICD-10 de perturbação depressiva e de ajustamento 
pelos psiquiatras.  

Os testes isolados apresentam uma sensibilidade entre 87 e 95 e uma 
especificidade entre 72 e 85 mas o IED é mais específico. Em série, a 
sensibilidade desce um pouco, para 81 a 85 e a especificidade aumenta para 
86 a 89 (ver Tabela 109). 

Tabela 109 – Parâmetros operatórios dos testes isolados e em série, e impressão 
clínica de MF e de psiquiatras 

 TESTES ISOLADOS  TESTES EM SÉRIE  
IMPRESSÃO 
CLÍNICA 

teste 1 2 3 4  5 6 7 8  MF Psiquiatras 

Sensibilidade  87 95 87 86  83 84 81 85  43 95 
Especificidade 77 72 82 85  88 89 89 86  87 90 
VPP 55 52 61 66  70 71 70 66  51 75 
VPN 95 98 95 95  94 94 93 94  82 98 
Exactidão 79 77 83 86  87 88 87 86  76 91 
LLR+ 3.75 3.35 4.88 5.88  6.98 7.47 7.21 6.01  3.19 9.31 
LLR- 0.16 0.07 0.15 0.16  0.20 0.19 0.22 0.18  0.66 0.05 
teste1= QBE5≤7; teste2= QBE2≤3 ; teste3= IED.B≥2; teste4= IED≥4; teste5= QBE5≤7+IED≥4; teste6= 
QBE2≤3+IED≥4; teste7= QBE2≤3+IED.C≥2; teste8= QBE2≤4+IED.C≥2 
 

Usando o teste de McNemar, com correcção para a continuidade, para 
comparar as diferenças de sensibilidade entre os testes, verifica-se que a 
sensibilidade da avaliação clínica dos psiquiatras é semelhante à do teste 2 
(QBE-2≤3 ) e maior que a dos testes em série (teste8> teste6> teste5> 
teste7, p<0.05). Por outro lado, todos os testes instrumentais apresentam uma 
sensibilidade superior à da avaliação clínica inclusiva dos MF (teste2> teste1> 
teste3> teste4> testes6,8> teste5> teste7, p<0.001). Existem também 
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diferenças de especificidade entre os testes patentes após aplicação do teste de 
McNemar. Os testes isolados 1 e 2 são os menos específicos (77% e 72%) de 
todos os testes mas não existem diferenças estatisticamente significativas 
entre ambos tal como não existem entre os testes 1 e 3 (77% e 82%) (ver 
Tabela 109).  

De resto, a especificidade do teste 1 é inferior à do teste 4 (p=0.0172) e à dos 
testes em série 5 a 8 (testes6,7> teste5> teste8, p<0.01) e a especificidade 
do teste 2 é inferior à dos testes 3 a 8 (testes6,7> teste5> teste8> teste4 
>teste3, p<0.01). A especificidade da avaliação clínica dos MF, 87%, também 
é superior à do teste 2 (p<0.0001) e à do teste 1 (p=0.0051) e semelhante à 
da avaliação dos psiquiatras, 90%, e dos restantes testes. Os valores 
predictivos positivo e negativo oscilam respectivamente entre 52 e 66 e entre 
95 e 98 para os testes isolados, e entre 66 e 71 e de 93 a 94 para os testes em 
série. Os LLR+ são superiores nos testes em série comparativamente aos 
isolados, e também nestes o IED é superior ao QBE. Os LLR- são menores, logo 
mais vantajosos, nos testes isolados versus aos em série (ver Tabela 109). 

Comparando os parâmetros dos testes com os parâmetros de impressão clínica 
dos MF e dos psiquiatras, vemos que estão muito mais próximos dos 
psiquiatras que dos MF. Estes apresentam uma boa especificidade mas uma 
sensibilidade de metade da dos testes e um VPP e LLR+ inferiores aos de 
qualquer um dos testes (ver Tabela 109). 

Na prática, para cada 100 doentes, 25 apresentam uma qualquer perturbação 
depressiva segundo o critério diagnóstico SCAN. Com os instrumentos 
utilizados isoladamente, pelo menos um terço a quase metade (33 a 45%) dos 
doentes despistados necessitariam de uma exploração diagnóstica de 
depressão pelo MF, e destes pouco mais de metade estariam deprimidos (linha 
A) (ver Tabela 110).  

Tabela 110 – Eficiência dos testes em 100 doentes (25 com depressão) 

 TESTES ISOLADOS  TESTES EM SÉRIE  
IMPRESSÃO 
CLÍNICA 

teste 1 2 3 4  5 6 7 8  MF Psiquiatras 

A −−−− Doentes com 
despiste + (total) 

39 45 35 33  29 29 28 32  21 31 

verdadeiros + 22 24 22 22  20 21 20 21  10 24 
falsos + 17 21 13 11  9 8 8 11  11 7 

B −−−− Doentes com 
despiste – (total) 

            

verdadeiros - 58 54 62 64  66 67 67 64  64 68 
falsos - (deprimidos 
não identificados) 

3 1 3 3  5 4 5 4  15 1 

C −−−− Casos 
testados 2ª vez  

. . . .  39 45 45 71  . . 

teste1= QBE5≤7; teste2= QBE2≤3 ; teste3= IED.B≥2; teste4= IED≥4; teste5= QBE5≤7+IED≥4; teste6= 
QBE2≤3+IED≥4; teste7= QBE2≤3+IED.C≥2; teste8= QBE2≤4+IED.C≥2 
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Para o despiste em série, com qualquer um dos quatro métodos, são 
identificados como positivos entre 32 e 28 doentes, ou seja, entre pouco mais 
de um quarto a um terço poderiam necessitar de uma entrevista confirmatória, 
e cerca de 8 em cada 10 estariam de facto deprimidos (ver Tabela 110).  

Além do mais, o número de doentes deprimidos perdidos na estratégia em 
série comparativamente à estratégia isolada é de um a três doentes em cada 
100 (linha B) mas a eficiência é muito maior (ou seja, muito menos falsos 
positivos). Qualquer uma das metodologias de despiste, e em particular duas 
das de aplicação seriada − QBE-5≤7 + IED≥4, QBE-2≤3 + IED≥4, revelam 
boas características psicométricas, muito superiores à capacidade de detecção 
dos MF e muito próximas da capacidade diagnóstica dos psiquiatras. O uso 
isolado do IED≥4 também é preciso, mas é uma estratégia que consome muito 
tempo na sua aplicação a todos os utentes e por isso pouco efectiva. Mas 
parece ser muito adequado quando utilizado para conduzir uma entrevista 
exploratória confirmatória nos testes QBE-5 ou QBE-2 positivos (ver Tabela 
110). 

11.5.7. O uso clínico corrente do QBE 

Dependendo da prevalência de depressão de qualquer tipo ou de depressão 
major, é possível determinar a plausibilidade probabilística de um doente 
específico apresentar o diagnóstico para níveis diferenciados, ou estratos, tanto 
do QBE-5 como do QBE-2 que se designa por razão de verosimilhança por 
estrato (SSLR)103. 

Por exemplo, um doente que apresente uma cotação inferior ou igual a 2 no 
QBE-2, numa população dos CSP onde a prevalência de qualquer perturbação 
depressiva tenha sido estabelecida como semelhante à da nossa amostra – 
25% – a probabilidade de esse doente estar efectivamente deprimido rondará 
os 68%, como se pode apreciar na Tabela 111. 

A probabilidade de que se trate de uma depressão major rondará entre os 34 e 
os 45% (para uma prevalência correspondente de depressão major de 10 a 
15%). Já se utilizarmos o QBE-5, para um doente que apresente uma 
pontuação igual ou inferior a 5, nas mesmas condições de prevalência, a 
probabilidade de apresentar uma qualquer perturbação depressiva ou 
depressão major, será respectivamente cerca de 67% e entre 17 a 30% (ver 
Tabela 111).  

Uma forma prática de estabelecer a probabilidade de depressão num doente, e 
de operacionalizar graficamente o impacto dos LLR e SSLR consiste no uso de 
um nomograma (ver Figura 24). 

                                                 
103 Stratum-specific likelihood ratio, SSLR, em inglês. 
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Tabela 111 – Razões de verosimilhança por estrato do QBE-5 e QBE-2 

 Pontuação SSLR 95% IC Probabilidade pós-teste % (odds) 

    5%* 10%* 15%* 20%* 25.0%* 

QBE-5              

qualquer perturbação depressiva           

 0 - 5 5.97 4.05-8.80 24 (0.31) 40 (0.66) 51 (1.05) 60 (1.49) 67 (1.99) 
 6 - 7 2.28 1.54-3.38 11 (0.12) 20 (0.25) 29 (0.40) 36 (0.57) 43 (0.76) 
 8 a 15 0.16 0.10-0.27 1 (0.01) 2 (0.02) 3 (0.03) 4 (0.04) 5 (0.05) 

depressão major            

 0 - 6 3.82 3.04-4.80 17 (0.20) 30 (0.42) 40 (0.67) 49 (0.96) 56 (1.27) 
 7 - 8 0.82 0.39-1.71 4 (0.04) 8 (0.09) 13 (0.14) 17 (0.21) 21 (0.27) 
 9 - 15 0.06 0.01-0.23 0 (0.00) 1 (0.01) 1 (0.01) 1 (0.01) 2 (0.02) 

QBE-2             

qualquer perturbação depressiva          

 0 - 2 6.35 4.48-9.02 25 (0.33) 41 (0.71) 53 (1.12) 61 (1.59) 68 (2.12) 
 3 1.57 1.07-2.32 8 (0.08) 15 (0.17) 22 (0.28) 28 (0.39) 34 (0.52) 
 4 - 6 0.07 0.03-0.16 0 (0.00) 1 (0.01) 1 (0.01) 2 (0.02) 2 (0.02) 

depressão major            

 0 - 2 4.59 3.49-6.04 19 (0.24) 34 (0.51) 45 (0.81) 53 (1.15) 60 (1.53) 
 3 - 6 0.28 0.18-0.46 1 (0.01) 3 (0.03) 5 (0.05) 7 (0.07) 9 (0.09) 

* Probabilidade pré-teste ou prevalência da perturbação depressiva ou depressão major  
 

Num nomograma, como o da Figura 24, logo após a obtenção da pontuação do 
QBE num doente, traça-se um segmento de recta que tenha início na 
probabilidade prévia, ou prevalência (eixo de ordenadas à esquerda), e cruze o 
eixo da razão de verosimilhança, ou likelihood ratio, no valor correspondente 
ao da cotação obtida, até ao eixo da probabilidade pós-teste, à direita.  

Assim, como se mostra na Figura 24, para uma prevalência de depressão de 
25% e um valor do QBE-5=5, ao qual corresponde uma SSLR=6 (5.97), a 
probabilidade de depressão no doente andará em torno de 67%. Do mesmo 
modo, para uma prevalência de depressão major em torno de 10% e um valor 
no QBE-5=5 que coincide com um SSLR=4 (3.82), a probabilidade do doente 
sofrer de depressão major ronda os 30%. 
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Figura 24 – Nomograma SSLR para o QBE 

 
 

11.6. Características clínicas das perturbações depressivas 

11.6.1. Apresentação de queixas psicológicas 

O SCAN permite, através de um conjunto de três perguntas abertas colocadas 
no início da entrevista, orientar a conversa no sentido da exploração de queixas 
psicológicas e aferir o grau de espontaneidade dos doentes no relato desse tipo 
de queixas.  

Por este meio podemos ter uma noção de qual a disponibilidade dos utentes 
dos CSP para apresentarem queixas psicológicas, nomeadamente queixas 
depressivas, quando essa oportunidade lhes é concedida. Alguns doentes 
referirão espontaneamente ‘medos’ e/ou ‘tristeza’ ou ainda outros estados 
emocionais enquanto outros carecerão de níveis diferenciados de exploração 
pelo entrevistador. 

Mais de metade dos doentes queixam-se de imediato e fazem referência 
espontânea a um qualquer tipo de sintomas psicológicos: mais de 95% para os 
doentes com depressão major e distimia e mais de 84% no caso dos doentes 
com depressão minor mas também mais de 60% para os doentes com 

Qualquer 
perturbação 
depressiva 

Depressão 
major 
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sintomas depressivos mas sem critérios de diagnóstico e 15% para os doentes 
sem sintomas depressivos. 

As queixas de medo ou ansiedade são relativamente escassas – ocorrem em 
menos de 20% dos doentes – ao passo que as queixas de tristeza ou 
depressão também ocorrem em pouco mais de 50% dos doentes. As queixas 
de ‘tristeza’ ou ‘depressão’ são moderadas a graves em 70% dos doentes com 
depressão major, em 53% dos doentes com depressão minor, em 39% dos 
doentes com distimia e em 13% dos doentes com sintomas e sem diagnóstico 
de depressão. O mesmo padrão ocorre com queixas de ansiedade (ver Tabela 
112).  

Tabela 112 – Queixas psicológicas dos doentes por status depressivo 

  
sem 

sintomas 
sub-

depressivos 
depressão 

minor 
distimia 

depressão 
major 

total 

   %  %  %  %  %  % 

Queixas de sintomas 
mentais em geral 

            

sem queixas 
psicológicas 

115 82,7 65 38,7 2 10,5 0 0,0 1 1,9 183 44,7 

referência 
espontânea 

22 15,8 102 60,7 16 84,2 28 96,6 52 96,3 220 53,8 

 

referência após 
exploração 

2 1,4 1 0,6 1 5,3 1 3,4 1 1,9 6 1,5 

Queixas de medo / 
ansiedade 

            

ausentes 132 95,0 140 81,4 12 66,7 18 62,1 32 59,3 334 81,1 

ligeiro 5 3,6 29 16,9 4 22,2 10 34,5 13 24,1 61 14,8 

moderado 2 1,4 3 1,7 2 11,1 1 3,4 6 11,1 14 3,4 

 

grave 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,6 3 0,7 

Queixas de tristeza / 
depressão 

            

ausentes 119 87,5 74 42,8 2 10,5 0 0,0 0 0,0 195 47,7 

ligeiro 15 11,0 76 43,9 7 36,8 17 60,7 16 30,2 131 32,0 

moderado 2 1,5 22 12,7 7 36,8 10 35,7 27 50,9 68 16,6 

 

grave 0 0,0 1 0,6 3 15,8 1 3,6 10 18,9 15 3,7 

 

Entre os três subtipos depressivos existem diferenças na expressão espontânea 
inicial das queixas depressivas (Kruskal-Wallis, X2=8.051, p<0.05) não 
havendo diferenças quanto aos sintomas psicológicos em geral ou queixas de 
ansiedade. As diferenças aludidas ocorrem mais especificamente por os 
doentes com depressão major apresentarem mais queixas de depressão que os 
afectados por distimia (Mann-Whitney, Z=-2.859, p<0.005) não se verificando 
diferenças significativas entre depressão major e minor (NS, Mann-Whitney, 
Z=-1.339, p>0.1) e esta última e distimia (NS, Mann-Whitney, Z=-0.719, 
p>0.1) (ver Tabela 112). 
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11.6.2. Frequência de sintomas depressivos 

Os sintomas depressivos, aferidos pelo SCAN, podem ser ligeiros – sem 
atingimento do limiar patológico – ou moderados e graves, com valor no 
algoritmo diagnóstico. Os sintomas são assim ordenados pela ponderação da 
sua frequência e intensidade, em concordância com as escalas vigentes no 
SCAN. 

Seleccionámos 29 itens do SCAN correspondentes a sintomas depressivos, com 
maior saliência na clínica e representativos das esferas psicológica, cognitiva e 
vegetativa (ver Figura 25). 

A prevalência de sintomas depressivos na subamostra de 416 utentes dos CSP 
entrevistados com o SCAN é muito elevada: para além dos 103 doentes 
(24.8%) com qualquer tipo de perturbação depressiva, mais 173 doentes 
(41.6%) apresentavam sintomas depressivos totalizando 276 doentes (66.4%) 
onde se detecta a existência de pelo menos um sintoma depressivo104 (ver 
Tabela 113).  

Tabela 113 – Prevalência de sintomas depressivos nos utentes dos CSP (n=416)32 

 n % 

Perturbação depressiva 103 24.8 
Sintomáticos 

Subsíndroma depressiva 173 41.6 

Assintomáticos  140 33.6 

 

Significa isto que entre os 313 utentes dos CSP que não apresentam critérios 
diagnóstico para perturbação depressiva a existência de sintomas depressivos 
é comum pois mais de metade dos utentes sem depressão (173/313=55.3%), 
apresentam pelo menos um sintoma e uma proporção não negligenciável 
(38/313=12.1%) apresenta 10 ou mais sintomas.  

Metade a três quartos dos sintomas individuais são ligeiros, mas 
independentemente da intensidade ligeira, moderada ou grave dos sintomas, 
na globalidade dos doentes são três os sintomas mais frequentes: o humor 
depressivo (44%), a tendência para o choro (41%) e a anedonia (40%), ou 
seja, os sintomas psicológicos nucleares. Se considerarmos o conjunto de 
alterações do funcionamento cognitivo e das alterações do sono, verificamos 

                                                 
104 Uma clarificação de terminologia torna-se necessária a partir deste ponto do texto. Para além da 

diferenciação consoante o estado diagnóstico, entre não deprimidos (n=313) e deprimidos (n=103), 

e entre depressão major, distimia e depressão minor, outros grupos serão distinguidos em função 

da presença ou ausência de sintomas depressivos.  

 Deste modo, o  grupo de doentes sem depressão e sem sintomas depressivos (n=140) poderá ser 

designado por ‘assintomático’, enquanto os deprimidos ou com pelo menos um sintoma depressivo 

poderão ser designados por ‘sintomáticos’ e os doentes não deprimidos mas com sintomas 

depressivos (n=173) poderão ser evocados como ‘subsindromáticos’. 
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que as mesmas ocorrem em dois quintos dos doentes, respectivamente 40% e 
37%. Os sintomas menos frequentes são a ideação e actos suicidas (5%), a 
autorelacionação de culpa (7%), a culpa inapropriada e o agravamento matinal 
do humor depressivo (10%) (ver Figura 25). 

Figura 25 – Frequência de 29 sintomas depressivos (n=276) 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

SINTS. PSIC. NUCLEARES
Humor depressiv o

Tendência ao choro
Anedonia

SINTS. PSIC. ACESSÓRIOS
Desesperança

Ressonância afectiv a
Reactiv idade do humor

Humor matinal
 Ruminação pessimista

Ideação suicida
Ideação de morte

Culpabilidade
Auto-relacionação de culpa

Insegurança
Perda auto-estima

SINTS. NEUROCOGNITIVOS
Hipoprosex ia

Inibição mental
Hipobulia

Inibição física
Adinamia

Desempenho
SINTS.
Apetite

Emagrecimento
Ganho peso
Insónia inicial

Sono não reparador
Insónia intermédia
Insónia precoce

Hipersónia
Perda da líbido

ligeiro moderado grave

Quando se consideram apenas os sintomas de intensidade moderada a grave, 
aqueles que efectivamente contribuem para confirmar o diagnóstico de 
perturbação depressiva, o humor depressivo mantém-se como o mais 
frequente (23%), a desesperança (18%) e a disfunção sexual (17%) (ver 
Figura 25). Um sintoma de alteração do sono de qualquer tipo, ocorre em 22% 
dos doentes.  
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Entre os sintomas de intensidade moderada a grave menos frequentes 
mantêm-se a ideação e actos suicidas (1%) e a autorelacionação de culpa 
(1%), a culpa inapropriada (3%), a diminuição da ressonância afectiva (4%) e 
a insegurança (6%) (ver Figura 25). 

11.6.3. Presença e gravidade dos sintomas e diagnóstico de 
depressão 

O número total de sintomas depressivos presentes oscila entre 1 e 26 nos 276 
utentes mas naturalmente, e enquanto manifesto de consistência interna, os 
utentes subdeprimidos (n=173) apresentam um número inferior de sintomas 
de qualquer gravidade (Z=-12.471, p<0.001) mas ainda menos de intensidade 
moderada a grave (Z=-13.369, p<0.001) (ver Tabela 114).  

Tabela 114 – Número de sintomas presentes por perturbações depressivas e 
‘subdepressivas’ 

 
Sintomáticos 

(n=276) 
Subsindromáticos 

(n=173) 
Com depressão 

(n=103) 
Presença de um 
qualquer sintoma 

   

mediana 9 4 18 † 
min-máx 1-26 1-22 6-26 

n.º sintomas (%)    
1-5 37.3 59.5 0.0 

6-15 40.2 38.8 35.0 

≥16 22.5 1.7 65.0 

Presença de sintomas 
moderados ou graves 

   

mediana 2 0 9 ‡ 
min-máx 0-20 0-8 2-20 

† mais sintomas na depressão Z=-12.471, p<0.001; ‡ mais sintomas moderados-graves na depressão Z=-13.369, 
p<0.001. 
 

Também sem surpresas, o número de sintomas é mais elevado na depressão 
major do que na distimia (Mann-Whitney, Z=-3.157, p>0.005) e do que na 
depressão minor (Mann-Whitney, Z=-2.352, p<0.05), com maior significância 
na distimia, sem diferenças entre distimia e depressão minor (ver Tabela 115). 

A distribuição da presença de sintomas suficientemente intensos e duradouros, 
moderados a graves, confirma e acentua este diferencial superior no número 
de sintomas presentes na depressão major em relação à distimia (Mann-
Whitney, Z=-4.238, p<0.001) e à depressão minor (Mann-Whitney, Z=-4.924, 
p<0.001) (ver Tabela 115).  

Verifica-se uma maior magnitude da significância da diferença neste último 
caso – depressão major versus minor – ou seja, há uma tendência para 
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ocorrerem mais sintomas moderados a graves na distimia do que na depressão 
minor (ver Tabela 115).  

Tabela 115 – Número de sintomas presentes por subtipos depressivos (n=103) 

 

Depressão minor 
(n=19) 

Distimia 
(n=29) 

Depressão 
major 
(n=55) 

Presença de um 
qualquer sintoma 

   

mediana 16 16 19 a, b 
min-máx 6-25 6-22 10-26  

n.º sintomas (%)    
6-15 47.4 48.3 23.6 

≥16 52.6 51.7 76.4 

Presença de sintomas 
moderados ou graves 

   

mediana 6 6 12 c, d 
min-máx 2-10 2-15 4-20  

a mais sintomas na depressão major que na distimia Z=-3.157, p<0.005 e b depressão minor Z=-2.352, p=0.05; c,mais 
sintomas diagnósticos na depressão major que na distimia Z=-4.238, p<0.001 e d depressão minor Z=-4.924, p<0.001. 
 

11.6.4. Tipos de sintomas e subtipos depressivos 

Comparando depressão minor e distimia, como seria de esperar pela definição 
(ver item 1.3.2. Definição de caso), o sintoma nuclear humor depressivo é mais 
frequente e mais grave na distimia (Mann-Whitney, Z=-2.965, p<0.005); 
todavia, a distimia não se caracteriza por maior anedonia ou desinteresse, ou 
mais choro, todos sintomas nucleares (ver Tabela 116). 

Para os sintomas de autorelacionação de culpa (Mann-Whitney, Z=-2.085, 
p<0.05) e insónia terminal ou precoce (NS, Mann-Whitney, Z=-1.894, p<0.1) 
sucede o inverso pois surgem mais na depressão minor (ver Tabela 116).  

Entre depressão major e distimia, as diferenças apontando para a maior 
incidência dos sintomas e sua gravidade na depressão major são mais 
extensas, como ocorre claramente, e com a redundância esperada, para os 
sintomas nucleares humor depressivo (Mann-Whitney, Z=-2.261, p<0.05), 
choro (Mann-Whitney, Z=-2.066, p<0.05), anedonia (Mann-Whitney, Z=- 
-3.544, p<0.001)(ver Tabela 116) .  

O mesmo sucede para a ressonância afectiva (NS, Mann-Whitney, Z=-1.708, 
p<0.1) a ideação de morte (Mann-Whitney, Z=-2.312, p<0.05) e ideação 
suicida (Mann-Whitney, Z=-2.035, p<0.05), perda de auto-estima (Mann-
Whitney, Z=-3.337, p<0.001), inibição motora (Mann-Whitney, Z=-2.206, 
p<0.05), sentimentos de incapacidade de desempenho (Mann-Whitney, Z=- 
-1.977, p<0.05), adinamia (Mann-Whitney, Z=-3.133, p<0.005) e insónia 
precoce (Mann-Whitney, Z=-1.965, p<0.05) (ver Tabela 116).  
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Tabela 116 – Tipos de sintomas depressivos e diferenças entre subtipos 
depressivos 

 
F38 

F34 
Z 

F34 
F32 

Z 
F38 

F32 
Z 

Sintomas psicológicos nucleares 
Humor depressivo < -2.965‡ < -2.261** < -3.717§ 
Choro . -0.988 < -2.066** . -0.794 
Anedonia . -0.938 < -3.544§ < -3.577§ 

Sintomas psicológicos acessórios 
Desesperança . -1.469 . -0.890 < -2.181** 
Ressonância afectiva . -0.572 < -1.708* . -0.742 
Perda reactividade do humor . -0.985 . -1.519 < -2.251** 
Humor matinal . -0.611 . -0.538 . -1.101 
Ruminação pessimista . -1.069 . -0.551 . -0.724 
Ideação suicida . -1.117 < -2.035** . -0.644 
Ideação de morte . -1.184 < -2.312** . -0.584 
Culpabilidade . -1.128 . -0.973 . -0.351 
Autorelacionação de culpa > -2.085** . -1.353 . -1.152 
Insegurança . -0.753 . -1.631 < -2.097** 
Perda da auto-estima . -0.674 < -3.337§ < -3.552§ 

Sintomas cognitivos       
Perda de concentração . -0.146 . -1.208 . -1.356 
Inibição psíquica . -0.483 . -1.637 . -0.795 
Perda de interesses . -0.150 . -1.323 . -0.901 
Inibição motora . -1.384 < -2.206** . -1.118 
Adinamia . -0.701 < -3.133‡ < -2.230** 
Desempenho . -0.064 < -1.977** . -1.911* 

Sintomas neurovegetativos 
Mudanças no apetite . -0.988 < -2.574† . -1.194 
Perda de peso . -0.691 . -1.278 . -0.446 
Ganho de peso . -0.588 . -0.600 . -1.065 
Insónia inicial . -0.457 . -0.688 . -1.040 
Qualidade do sono . -0.240 . -0.529 . -0.765 
Insónia intermédia . -1.454 . -1.440 . -0.484 
Insónia precoce > -1.894* < -1.965** . -0.308 
Hipersómnia . -0.623 . -1.184 . -0.359 
Perda da libido . -1.494 . 0.517 < -2.056** 

*p<0.1; **p<0.05; †p<0.01; ‡p<0.005; §p<0.001 

 

As diferenças entre depressão major e depressão minor são semelhantes às 
diferenças entre depressão major e distimia nomeadamente no que concerne 
aos sintomas nucleares. Acresce que a depressão minor se caracteriza por 
menor expressão de desesperança (Mann-Whitney, Z=-2.181, p<0.05), ser 
mais reactiva às circunstâncias (Mann-Whitney, Z=-2.251, p<0.05), e com 
menor propensão para a insegurança (Mann-Whitney, Z=-2.097, p<0.05), 
menor perda da auto-estima (Mann-Whitney, Z=-3.552, p<0.001), menos 
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sentimentos de incapacidade (NS, Mann-Whitney, Z=-1.911, p<0.1) e com 
menor deterioração global do funcionamento cognitivo/volitivo (Mann-Whitney, 
Z=-2.335, p<0.05) (ver Tabela 116).  

Mas não se verificam diferenças quanto à frequência e gravidade nos sintomas 
tendência para o choro, ideação de morte e suicida, ruminação pessimista e 
culpabilidade, agravamento do humor matinal e sintomas neurovegetativos 
(ver Tabela 116). 

11.6.5. Índice de gravidade sindromático 

Pode ser estabelecida a gravidade da sintomatologia depressiva, em cada caso 
de depressão ou em doentes sintomáticos abaixo do limiar diagnóstico 
(subdepressivos ou subsindromáticos), se tomarmos o somatório da pontuação 
de todos os 29 sintomas como um Índice de Gravidade Sindromática (IGS), 
como já atrás referimos, produto da quantidade, duração e intensidade dos 
sintomas por doente.  

O índice de gravidade sindromática é obviamente superior nas perturbações 
depressivas em comparação com o grupo de doentes sintomáticos sem 
depressão (t=20.287, p<0.001) (ver Tabela 117). 

Tabela 117 – Índice de Gravidade Sindromático (IGS) em doentes sintomáticos 
deprimidos versus subdeprimidos (n=276)  

 
Sintomáticos 

(n=276) 
Subsindromáticos 

(n=173) 
Com depressão 

(n=103) 
Índice de gravidade 
sindromático 

   

x 9.56 6.71 27.33 † 
dp 12.16 5.83 9.28 

mediana 3 5 27 
min-máx 0-51 1-29 8-51 

† t=20.287, p<0.001. 
 

No que diz respeito aos três tipos de perturbações depressivas, verificamos não 
existirem diferenças estatisticamente significativas entre distimia e perturbação 
minor quanto ao IGS, mas a depressão major apresenta maior pontuação do 
que a distimia (t=4.887, p<0.001) e do que a depressão minor (t=5.042, 
p<0.001) (ver Tabela 118). 

Assim, a categorização em sintomáticos sem depressão e com depressão é 
sustentada pelo IGS bem como a destrinça entre depressão major e outras 
perturbações depressivas mas não é sustentada qualquer diferença entre 
distimia e depressão minor. 
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Tabela 118 – Diferenças entre os subtipos depressivos quanto ao Índice de 
Gravidade Sindromático 

 

Depressão minor 
(n=19) 

Distimia 
(n=29) 

Depressão 
major 
(n=55) 

Índice de gravidade 
sindromática 

   

x 21.53 22.69 31.78a,b 
dp 7.63 8.93 7.65 

mediana 22 23 33 
min-máx 10-34 8-44 15-51 

a depressão major mais grave que distimia t=4.887, p<0.001 e b depressão minor t=5.042, p<0.001. 
 

Figura 26 – Progressão do IGS e dos subíndices psicológico, cognitivo e 
neurovegetativo nos subtipos depressivos  

IGS total SubIGS psicológico 

  

SubIGS cognitivo SubIGS neurovegetativo 
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Considerando os subíndices do IGS para as sintomatologias depressiva 
psicológica, cognitiva e neurovegetativa, verifica-se que a tendência de 
aumento de gravidade se mantém mas a depressão minor apresenta maior 
gravidade na sintomatologia depressiva cognitiva do que a distimia, ainda que 
sem significância (NS, t=0.524, p>0.1). 

E do mesmo modo, ainda que não haja diferenças estatisticamente 
significativas entre depressão minor e distimia quanto à gravidade da 
sintomatologia neurovegetativa (NS, t=0.011, p>0.1), na depressão minor, e 
ainda comparativamente à distimia, mas também sem atingimento de 
significância estatística, observa-se maior peso do conjunto de alterações do 
apetite e peso (NS, t=0.260, p>0.1) e do conjunto de alterações do sono (NS, 
t=0.529, p>0.1). 

11.6.6. Incapacidades secundárias à sintomatologia depressiva 

Outro critério que atesta a gravidade das perturbações depressivas é 
constituído pelas incapacidades geradas pela sintomatologia depressiva, ou 
seja, o grau de disfunção secundário à sintomatologia e patologia depressivas 
(DfD) aferido pelo SCAN. 

Assim, nos 276 doentes da amostra entrevistada onde é observável pelo 
menos um sintoma depressivo, em 175 há um qualquer grau de impacto 
funcional negativo atribuível a sintomas depressivos (175/276=63.4%; 
prevalência 42.1%) e em 87 esse impacto é moderado a grave 
(83/276=31.5%; prevalência 20.9%) (ver Tabela 119).  

Tabela 119 – Grau de Disfunção Depressiva (DfD) em perturbações depressivas e 
subdepressivas 

 Sintomáticos 
(n=276) 

Subsindromáticos † 
(n=173) 

Com depressão  
(n=103) 

  %  %  % 

ausente 101 36.6 100 57.8 1 1.0 
presente       

ligeiro 88 31.9 56 32.4 32 31.1 
moderado 79 28.6 17 9.8 62 60.2 

grave 8 2.9 0 0.0 8 7.8 
† menos DfD nos doentes subsindromáticos em comparação com os com perturbação depressiva Z=-11.239, p<0.001. 

 

Nos 173 doentes sem diagnóstico de depressão mas com sintomas 
depressivos, 73 apresentam disfunção (42.2%; prevalência 17.6%). Em 
doentes com qualquer tipo de perturbação depressiva, 99% apresentam um 
qualquer grau de incapacidade secundário e 68% apresentam uma 
incapacidade moderada a grave (Mann-Whitney, Z=-11.239, p<0.001) (ver 
Tabela 119). 

Entre os três diagnósticos de perturbações depressivas – depressão major, 
distimia e depressão minor – há diferenças estatisticamente significativas no 
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que toca ao nível de DfD geradas por cada uma delas (Kruskal-Wallis, 
X2=22.414, p<0.001) (ver Tabela 120).  

O impacto negativo é superior na depressão major relativamente à distimia 
(Mann-Whitney, Z=-4.569, p<0.001) e à depressão minor (Mann-Whitney, Z=-
-2.557, p<0.05) mas não se verificam diferenças entre distimia e depressão 
minor quanto às DfD da (NS, Mann-Whitney, Z=-1.458, p=0.145) (ver Tabela 
120). 

Tabela 120 – Grau de Disfunção Depressiva (DfD) nos subtipos das perturbações 
depressivas 

 Depressão minor  
(n=19) 

Distimia  
(n=29) 

Depressão major  
(n=55) 

  %  %  % 

ausente 1 5.3 0 0.0 0 0.0 
presente       

ligeiro 6 31.6 18 62.1 8 14.5 
moderado 12 63.2 11 37.9 39 70.9 a, b 

grave 0 0.0 0 0.0 8 14.5 a, b 
a mais DfD na depressão major que na distimia Z=-4.569, p<0.001 e b depressão minor Z=-2.557, p=0.05. 

 

11.6.7. Idade de início da sintomatologia e do episódio actual 

A morbilidade depressiva também é ilustrada pela idade de ocorrência de 
sintomatologia depressiva pela primeira vez105 – um antecedente pessoal – 
bem como pela idade de início dos episódios actuais – subdepressivos ou 
depressivos – agora explorados. 

Tabela 121 – Idades de início dos 1os sintomas e episódios actuais 

 
Idade de início da 1ª 
sintomatologia (n=201) 

Idade de início dos episódios 
actuais (n=193) 

anos  n % % cumulativa  n % % cumulativa  

≤15  8 4.0 4.0  1 0.5 0.5  

16-24  23 11.4 15.4  10 5.2 5.7  

25-34  49 24.4 39.8  18 9.3 15.0  

35-44  27 13.4 53.2  28 14.5 29.5  

45-54  41 20.4 73.6  38 19.7 49.2  

55-64  23 11.4 85.1  38 19.7 68.9  

65-74  20 10.0 95.0  42 21.8 90.7  

≥75  10 5.0 100.0  18 9.3 100.0  

 

                                                 
105 A idade de início pela primeira vez de sintomatologia depressiva pode ser presumida como idade de 

início do primeiro episódio de perturbação depressiva mas não se pode assumir esse dado com total 

segurança porque os diagnósticos ‘Life Before’ do SCAN não foram pontuados.  
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Geralmente os primeiros sintomas surgem na idade adulta, mas em 4% o início 
ocorreu antes dos 16 anos e antes dos 35 anos já 40% dos doentes tinham 
experimentado sintomas depressivos, e em 15.4% essa experiência ocorre já 
na velhice, depois dos 65 anos (ver Tabela 121).  

Tabela 122 – Idades de início dos primeiros sintomas e dos episódios de doença 
actual em perturbações depressivas e subdepressivas 

 Sintomáticos Subsindromáticos Com depressão 
Idade de início 1ª 
sintomatologia (anos) 

   

n 182 80 102 
x 43.00 43.00 43.00 

dp 18.305 17.952 18.666 
mediana 41.5 43 40.5 
min-máx 9-84 9-83 9-84 

Idade de início do 
episódio actual (anos) 

   

n 193 90 103 
x 53.56 54.29 52.93 

dp 16.824 16.657 17.05 
mediana 55 57.50 54 
min-máx 10-84 21-83 10-84 

 

A idade em que surgem os episódios actuais pontua por ser mais tardia. De 
facto, verifica-se que antes dos 35 anos tal ocorre em apenas 15.0% dos 
doentes e é depois dos 55 anos têm início mais de 50% dos episódios de 
doença depressiva actual (ver Tabela 121). 

Tabela 123 – Idade de início dos primeiros sintomas e dos episódios actuais por 
subtipos das perturbações depressivas 

 
Depressão 

minor  
Distimia 

Depressão 
major 

Idade de início 1ª sintomatologia (anos)    
n 18 29 55 
x 41.44 42.97 43.53 

dp 15.644 18.485 19.909 
mediana 39.50 41.00 42.00 
min-máx 9-72 10-76 10-84 

Idade de início do episódio actual (anos)    
n 19 29 55 
x 51.17 50.79 54.36 

dp 14.009 18.980 17.004 
mediana 47.50 52.00 56.00 
min-máx 28-74 10-76 16-84 

 

Entre doentes sintomáticos e não deprimidos e doentes afectados por 
depressão não existem diferenças estatisticamente significativas quer entre as 
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idades de início dos primeiros sintomas quer do episódio de doença actual (ver 
Tabela 122). 

Entre os subtipos depressivos – depressão major, distimia e depressão minor – 
não se verificaram diferenças estatisticamente significativas (ver Tabela 123). 

11.6.8. Duração da morbilidade depressiva e do episódio actual 

Tal como a idade de início, a duração da morbilidade depressiva, ou seja, o 
tempo decorrido desde o início dos primeiros sintomas até à data actual, e a 
duração do episódio actual – de doença depressiva ou subsindromático – 
definido como o período de tempo discorrido desde o início do episódio actual 
até ao momento presente, permitem caracterizar o impacto na saúde. 

Tabela 124 – Durações da morbilidade e episódio depressivos 

Morbilidade depressiva (n=201)  Episódio actual (n=193) 

anos n % % cumulativa  
meses 
/anos 

n % % cumulativa 

<1 25 12.4 12.4  <1m 38 19.7 19.7 

1-2 21 10.4 22.9  1-6m 58 30.1 49.7 

2-5 26 12.9 35.8  6-12m 22 11.4 61.1 

5-10 31 15.4 51.2  1-2a 21 10.9 72.0 

10-20 41 20.4 71.6  2-5a 27 14.0 86.0 

20-30 31 15.4 87.1  5-10a 10 5.2 91.2 

≥30 26 12.9 100.0  ≥10a 17 8.8 100.0 

 

Terão decorrido 10 anos desde o início dos primeiros sintomas depressivos até 
à data actual em mais de 50% dos doentes. Quase dois terços dos episódios 
actuais surgiram nos 12 meses anteriores (ver Tabela 124). 

Não há diferenças entre depressão e síndroma subdepressiva quanto à 
duração da morbilidade. A duração do episódio depressivo actual é superior à 
do episódio subsindromático (t=4.159; p<0.001) (ver Tabela 125). 

A duração média da morbilidade na distimia é cerca de 18 anos, 13 na 
depressão major e 12 na depressão minor. Note-se que a duração média de 
um episódio depressivo major é inferior a dois anos, a de depressão minor 
ronda os 8 meses e a da distimia os 10 anos (ver Tabela 126). 

As diferenças que se poderão verificar entre as categorias diagnósticas 
depressivas quanto às durações da morbilidade e do episódio actual prendem- 
-se com a própria definição de distimia que carece de um período de pelo 
menos dois anos de evolução para ser diagnosticada. E de facto a duração 
média da morbilidade da distimia é superior à da depressão major (NS, 
t=1.892, p<0.1) e à da depressão minor, sem significância estatística em 
ambos os casos (NS, t=1.435, p>0.1). O mesmo sucede mas com significância 
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estatística para a duração do episódio de distimia em relação às depressões 
major (t=4.396, p<0.001) e minor (t=5.209, p<0.001) (ver Tabela 126). 

Tabela 125 – Durações da morbilidade e episódio actual em perturbações 
depressivas e subdepressivas 

 Sintomáticos Subsindromáticos Com depressão 
Duração da morbilidade 
(anos) 

   

n 182 80 102 
x 13.27 12.28 14.06 

dp 13.303 13.078 13.489 
mediana 9.00 6.00 10.00 
min-máx 0-57 0-54 0-57 

Duração do episódio 
actual (anos) 

   

n 193 90 103 
x 2.554 0.865 4.029 † 

dp 5.7534 2.7151 7.1529 
mediana 0.5000 0.0800 1.0000 
min-máx 0.04-39 0.04-23 0.04-39 

† t=4.159, p<0.001. 

Tabela 126 – Durações da morbilidade e episódio depressivos nos subtipos das 
perturbações depressivas 

 Depressão minor Distimia Depressão major 

Duração da morbilidade 
(anos) 

   

n 18 29 55 
x 11.89 18.14 12.62 

dp 16.164 13.413 12.336 
mediana 4.00 15.00 9.00 
min-máx 0-57 3-53 0-51 

Duração do episódio 
actual (anos) 

   

n 19 29 55 
x 0.608 10.325 a, b 1.891 c 

dp 1.1497 9.9446 3.8554 
mediana 0.25 6.00 0.58 
min-máx 0.04-5.00 2.00-39.00 0.04-25.00 

a distimia mais prolongada que depressão major t=4.396, p<0.001 e b depressão minor t=5.209, p<0.001; a depressão 
major distimia mais prolongada que depressão minor t=2.201, p<0.05. 
 

A duração média da morbilidade é marginalmente superior para a depressão 
major em relação à depressão minor, mas os episódios actuais de depressão 
major prolongam-se durante mais tempo que os de depressão minor e essa 
diferença é claramente superior e com significância estatística marginal 
(t=2.201, p<0.05) (ver Tabela 126). 
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11.6.9. Hierarquização clínica dos subtipos depressivos por 
relevância clínica – gravidade transversal e longitudinal 

Os diagnósticos categóricos de perturbações depressivas podem ser 
distinguidos pela sua gravidade e complexidade na articulação da prestação de 
cuidados. 

Atrás (ver item 10.6. Análise estatística: considerações e esclarecimentos , 
pág. 294), definimos quatro graus de complexidade/gravidade de doentes dos 
CSP: grau 0–ausente/baixa, grau I–ligeira, grau II–intermédia, e grau III–
gravidade elevada. Agora, em função dos resultados obtidos, atribuímos às 
diferentes subcategorias diagnósticas, segundo os critérios psicopatológicos e 
clínicos relevantes, o grau de complexidade/gravidade que, no nosso 
entendimento, lhes corresponderão (análise secundária). Obtivemos deste 
modo dois modelos, A e B.  

O modelo de referência-padrão será o da ICD-10 onde ao grau 0 corresponde o 
grupo dos subsindromáticos ou subdepressivos, ao grau I a depressão minor, 
ao grau II a distimia e ao grau III a depressão major. 

Definimos um primeiro modelo – Modelo A – onde o grau 0, sem gravidade ou 
baixa gravidade, inclui todos os doentes sintomáticos entre os não deprimidos 
(173/276=62.7%; prevalência 41.6%) (ver Tabela 127). 

O grau I de menor gravidade abarca os episódios depressivos simples ligeiros 
com ou sem síndroma somática, as distimias não complicadas e as depressões 
minor (69/103=67.0%; prevalência 16.6%) (ver Tabela 127). 

O grau II de gravidade intermédia abrange os episódios depressivos simples de 
intensidade moderada sem síndroma somática, os episódios depressivos 
actuais de perturbações depressivas recorrentes não especificados, ligeiros com 
ou sem síndroma somática e moderados sem síndroma somática 
(25/103=24.3%; prevalência 6.0%) (ver Tabela 127).  

Tabela 127 – Graus de gravidade das perturbações depressivas em função da 
gravidade dos sintomas e do curso das categorias diagnósticas 

GRAUS de 
GRAVIDADE 

Modelo A 
dos sintomas e episódios 

 Modelo B 
do curso e da continuidade 

 frequência prevalência  frequência prevalência 
 n % % 95%IC  n % % 95%IC 

0. Baixa / ausência 173  62.7* 41.6 36.81-46.49  173  62.7* 41.6 36.81-46.49 

I. Ligeira  69 67.0 16.6 13.14-20.52  40 38.8 9.6 6.96-12.86 

II. Intermédia 25 24.3 6.0 3.93-8.74  54 52.4 13.0 9.90-16.60 

III. Grave 9 8.7 2.2 0.99-4.07  9 8.7 2.2 0.99-4.07 

95%IC= intervalo de confiança a 95%; * relativo a amostra de 276 doentes 

 



 

 382

O grau III, grave, inclui os episódios depressivos simples ou recorrentes, de 
intensidade moderada com síndroma somática, ou graves ou com 
comorbilidade distímica (9/103=8.7%; prevalência 2.2%) (ver Tabela 127).  

Neste modelo A, onde avulta o peso da gravidade dos sintomas e a 
descontinuidade no tempo dos episódios, é objeccionável parecer haver a 
existência de um desvio no sentido da valorização do episódio transversal, 
ainda que grave, e despromoção da cronicidade enquanto factor de gravidade.  

De facto, a recorrência dos episódios de doença é valorizada enquanto factor 
de gravidade através da perturbação depressiva recorrente (24/103=23.3%; 
prevalência 5.7%), e a distimia emprestando gravidade aos episódios 
depressivos quando em comorbilidade (4/103=3.9%; prevalência 1.0%).  

Tabela 128 – Índice de gravidade sindromática por graus de complexidade / 
gravidade – comparação de médias (t de Student) 

GRAUS de 
GRAVIDADE 

Ausência / 
Baixa 
(grau=0)  

Ligeira 
(grau=I) 

Intermédia 
(grau=II) 

Grave 
(grau=III) 

Modelo padrão ICD     
n 173 19 29 55 

categorias 
diagnósticas 

subdepressivos depressão minor distimia depressão major 

x 6.71 a 21.53 22.69 31.78 b, c 
dp 5.83 7.63 8.93 7.65 

mediana 5 22 23 33 
min-máx 1-29 10-34 8-44 15-51 

Modelo A     
n 173 69 25 9 

categorias 
diagnósticas 

ep.os 

subsindromáticos 

ep.os depressivos 
simples ligeiros 
com ou sem SS, 
distimias não 
complicadas e 

depressões minor 
 

ep.os depressivos 
simples moderados 

sem SS, ep.os 
depressivos 

recorrentes NE, 
ligeiros c/ ou s/ SS 
e moderados s/ SS 

ep.os depressivos 
simples ou 
recorrentes, 

moderados c/ SS, 
ou graves ou c/ 
comorbilidade 

distímica 

x 6.71 a 24.71 d 31.08 37.00 
dp 5.83 8.60 8.57 7.26 

mediana 5 26 35 36 
min-máx 1-29 8-44 15-45 26-51 

Modelo B     
n 173 40 54 9 

categorias 
diagnósticas 

idem 
idem, sem 
distimias 

idem, com 
distimias 

idem 

x 6.71 a 26.18 26.57 e 37.00 
dp 5.83 8.10 9.60 7.26 

mediana 5 26.5 26 36 
min-máx 1-29 10-41 8-45 26-51 

a grau I de gravidade com IGS mais baixo que graus II-IV (t=20.287, p<0.001); b,c como na Tabela 118, grau IV ou 
depressão major mais grave que grau III ou distimia t=4.887, p<0.001 e grau II ou depressão minor t=5.042, p<0.001; d 
grau II de gravidade com IGS mais baixo que grau III (t=-3.197, p<0.005); e grau III de gravidade com IGS mais baixo 
que grau IV (t=-3.104, p<0.005). SS=síndroma somática; NE=não especificado. 
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A distimia isolada (29/103=28.2%; prevalência 7.0%) é aqui considerada uma 
patologia pouco grave, reflexo do escasso número e intensidade quase benigna 
dos seus sintomas, o que não fará eventualmente juz à gravidade das 
incapacidades geradas ao longo do (muito) tempo que perdura. 

Como tal, alternativamente propomos um segundo modelo – Modelo B – onde 
a distimia incorpora o grau III de gravidade intermédia (ver Tabela 127), 
dando maior relevo ao conceito de cronicidade conjunta – recorrência e 
continuidade – que caracteriza mais de metade das perturbações depressivas, 
perfazendo 53 doentes crónicos (53/103=51.5%; prevalência 12.7%), entre 
distimias e perturbações depressivas recorrentes. 

Fomos averiguar a validade destes modelos teóricos A e B através da 
comparação de médias de pontuação do IGS pelo teste t entre os quatro graus 
de gravidade para cada um dos modelos (ver Tabela 128 e Figura 27). 

Figura 27 – Índice de gravidade sindromática por graus de gravidade de 
diagnóstico categórico – comparação de médias 

Modelo A Modelo B 
(distimia no grau I) (distimia no grau II) 
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O IGS é mais baixo no grau I de gravidade do que no conjunto dos graus II-IV 
tanto no Modelo A como no Modelo B (t=20.287, p<0.001, diferença=20.619, 
95%IC 18.611, 22.627) (ver Tabela 128 e Figura 27). 

No Modelo A, o IGS é superior no grau III com poder discriminativo 
relativamente ao grau II (t=3.197, p<0.005, diferença=6.370, 95%IC 2.413, 
10.327) o que não sucede no modelo B (NS, t=0.213, p>0.1, diferença=0.399, 
95%IC -3.328, 4.126) (ver Tabela 128 e Figura 27). 

No Modelo A, o IGS é superior no grau IV sem significância relativamente ao 
grau III (NS, t=1.865, p<0.1, diferença=5.920, 95%IC -0.546, 12.386) 
sucedendo o inverso, e com significância, no modelo B (t=3.104, p<0.005, 
diferença=10.426, 95%IC 3.709, 17.143) (ver Tabela 128 e Figura 27). 

Fomos de seguida comparar os modelos teóricos A e B entre si e contra o 
padrão para cada um dos graus de gravidade. Não há diferenças entre as 
médias do IGS do grau I entre os 3 modelos (ver Tabela 129). 

Não há diferenças entre as médias do grau II entre os modelos ICD e A (NS, 
t=1.460, p>0.1, diferença=3.18, 95%IC -1.15, 7.51) e modelos A e B (NS, 
t=0.878, p>0.1, diferença=1.47, 95%IC -1.848, 4.788) mas há diferenças 
estatisticamente significativas entre os modelos ICD e B (t=2.098, p<0.05, 
diferença=4.65, 95% IC=0.212, 9.088) (ver Tabela 129). 

Tabela 129 – IGS por modelos de diagnósticos agregados por graus de 
complexidade / gravidade – comparação de médias (t de Student) 

 
Modelo 
padrão 

 
Modelo 
A 

 
Modelo 
B 

 Teste t 

I. Baixa 6.71  6.71  6.71  NS 
II. Ligeira  21.53  24.71  26.18  2.098* [B>padrão] 

III. Intermédia 22.69  31.08  26.57  
3.507** [A>padrão] 
2.007* [A>B] 

IV. Grave 31.78  37.00  37.00  NS 
* p<0.05; **p<0.001. 

 

Quanto ao grau III, há uma diferença acentuada entre as médias dos modelos 
ICD e A (t=3.507, p<0.001, diferença=8.39, 95%IC 3.59, 13.19) e uma 
diferença menor – no limiar da significância estatística – entre os modelos ICD 
e B (NS, t=1.798, p<0.1, diferença=3.88, 95%IC -0.414, 8.174) e 
estatisticamente significativa entre os modelos A e B (t=2.007, p<0.05, 
diferença=4.51, 95%IC 0.034, 8.986) (ver Tabela 129).  

Finalmente, quanto ao grau IV, entre os modelos A e B não existem diferenças 
pois são coincidentes e entre os modelos ICD e A ou B existe uma diferença 
não negligenciável no limiar da significância estatística (NS, t=1.910, p<0.1, 
diferença=5.22, 95%IC -0.243, 10.683) (ver Tabela 129). 
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11.7. Comorbilidade entre doenças somáticas e 
perturbações depressivas 

Da amostra inicial de 544 doentes, em 487 foi possível rever juntamente com o 
MF o processo clínico. Dos 416 entrevistados com o SCAN, em 396 obteve-se 
informação clínica constante do processo. 

11.7.1. Motivos de ida à consulta 

Os motivos reportados mais frequentes de vinda à consulta foram os 
problemas do sistema circulatório (21.4%), do sistema músculo-esquelético e 
do tecido conectivo (15%), as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 
(11.5%), os problemas mentais (9.9%) – que constituíam a 4ª causa de ida à 
consulta – e as consultas de rotina, prevenção ou rastreio em pessoas sem 
outros problemas (7.8%). 

Com taxa de prevalência de perturbações depressivas igual ou superior ao 
valor estabelecido de 25%, encontravam-se as pessoas que foram à consulta 
por queixas relacionadas com problemas mentais (51.2%), problemas 
hematológicos (40%), problemas do sistema genito-urinário (35.7%), 
problemas do sistema respiratório (28.6%), problemas neurológicos (25%) e 
por queixas vagas (25%). 

11.7.2. Frequência de problemas de saúde  

Quanto à totalidade de diagnósticos de problemas de saúde – psiquiátricos e 
não psiquiátricos – 58 utentes não apresentavam qualquer problema ou 
diagnóstico (11.9%), 291 apresentavam um ou dois diagnósticos (59.8%), e os 
restantes 138 apresentavam mais de três diagnósticos (28.3%).  

Assim, a ocorrência de comorbilidade – definida pela presença de dois ou mais 
diagnósticos – verificava-se em 54.2% dos 487 utentes (ver Tabela 130). 

Tabela 130 – Número de diagnósticos e problemas dos utentes dos MF (n=487) 

N.º de 
diagnósticos 

Qualquer tipo de 
problema 

Morbilidade  
somática 

Morbilidade 
psiquiátrica 

 n % n % n % 

0 58 11.9 83 17.0 355 72.9 

1 165 33.9 181 37.2 112 23.0 

2 126 25.9 124 25.5 20 4.1 

3 74 15.2 57 11.7 – – 

4 36 7.4 28 5.7 – – 

5 18 3.7 12 2.5 – – 

6 7 1.4 2 0.4 – – 

7 3 0.6 – – – – 
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Em 45.8% dos 487 utentes havia comorbilidade somática e 37.2% apresentava 
apenas um diagnóstico somático. Em 72.9% dos 487 utentes não era 
reportado qualquer tipo de problema mental. Em 112 doentes era reportado 
um problema (23%) e em 20 (4.1%) era reportada comorbilidade psiquiátrica 
(ver Tabela 130). 

Os 94 doentes com perturbações depressivas confirmadas pelo SCAN não 
apresentavam diferenças estatisticamente significativas quanto à distribuição 
do número total de problemas de saúde e problemas não psiquiátricos, ou 
somáticos, comparativamente aos 302 doentes sem depressão.  

Quando se compara o número de diagnósticos somáticos entre doentes sem 
sintomas depressivos, doentes sintomáticos sem depressão e doentes com 
depressão, verifica-se a existência de diferenças (Kruskal-Wallis, X2=8.175, 
p<0.05). O mesmo sucede para a totalidade de problemas de saúde nas três 
categorias (Kruskal-Wallis, X2=11.057, p<0.05) (ver Tabela 131).  

No que diz respeito às doenças somáticas, o número é maior nos doentes 
sintomáticos do que nos doentes sem sintomas (Mann-Whitney, Z=-2.815, 
p<0.005) e também maior do que nos doentes com depressão mas sem 
significância estatística (NS, Mann-Whitney, Z=-1.506, p>0.1). Os doentes 
com depressão têm mais problemas de saúde do que os sem sintomas 
depressivos mas sem significância estatística (Mann-Whitney, Z=-1.604, 
p>0.1) (ver Tabela 131). 

Tabela 131 – Frequência de problemas de saúde e doenças somáticas e 
diferenças entre doentes sem sintomas, subsindromáticos e com perturbações 
depressivas (n=396) 

 

Sem sintomas 
sem depressão 

(n=138) 

Subsindromático 
(n=164) 

Com depressão 
(n=94) 

  %  %  % 

Qualquer problema de 
saúde 

   

0 25 18.1 15 9.1 8 8.5 

1 54 39.1 49 29.9 24 25.5 

≥2 59 42.8 100 61.0 62 66.0 

mediana 1 2 a 2 b 
min-máx 0-7 0-6 0-7 

Problemas não 
psiquiátricos 
(somáticos) 

   

0 31 22.5 19 11.6 18 19.1 

1 57 41.3 55 33.5 30 32.0 

≥2 50 36.2 90 54.9 46 48.9 

mediana 1 2 c 1 
min-máx 0-6 0-5 0-5 

a doentes sintomáticos sem depressão com mais problemas de saúde que doentes sem depressão Z=-2.906, p<0.005 
e b doentes com depressão com mais problemas de saúde que doentes sem depressão Z=-2.808, p<0.005; c doentes 
sintomáticos sem depressão com mais doenças somáticos Z=-2.815, p<0.005). 
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Quanto ao número total de problemas de saúde, é maior nos doentes 
sintomáticos do que nos doentes sem sintomas (Mann-Whitney, Z=-2.906, 
p<0.005) e um pouco menor do que nos doentes com depressão sem 
significância estatística (NS, Mann-Whitney, Z=-0.166, p>0.1). Os doentes 
com depressão têm mais problemas de saúde do que os sem sintomas 
depressivos (Mann-Whitney, Z=-2.808, p<0.005) (ver Tabela 131). 

Entre os três subtipos depressivos parece ser uniforme a frequência de 
qualquer problema de saúde (NS, Kruskal-Wallis, X2=5.580, p<0.1) ou só de 
doenças somáticas (NS, Kruskal-Wallis, X2=3.916, p>0.1), não se verificando 
diferenças estatisticamente significativas.  

Todavia, apesar da ausência de significância, a depressão minor tende a 
intercorrer com mais problemas de saúde de qualquer tipo (NS, Mann-
Whitney, Z=-2.379, p<0.05) e mais doenças somáticas (NS, Mann-Whitney, 
Z=-1.861, p<0.1) do que a depressão major (ver Tabela 132). 

Tabela 132 – Frequência de problemas de saúde e doenças somáticas e 
diferenças entre doentes com os três subtipos depressivos (n=94) 

 

Depressão minor 
(n=15) 

Distimia 
(n=28) 

Depressão 
major 
(n=51) 

Qualquer problema de 
saúde 

   

0 0 3 5 
1 3 6 15 

≥2 12 19 31 
mediana 3 2 2 
min-máx 1-6 0-7 0-6 

Problemas não 
psiquiátricos 
(somáticos) 

   

0 0 5 13 
1 7 8 15 

≥2 8 15 23 
mediana 2 2 1 
min-máx 1-4 0-5 0-5 

 

11.7.3. Frequência de diferentes doenças somáticas e 
comorbilidade com depressão  

Tomando a classificação ICD-10 como padrão, contabilizámos o peso de cada 
família diagnóstica e de algumas doenças relevantes pela sua frequência.  

Em relação ao total de doentes recrutados e com revisão do processo clínico e 
opinião do MF (n=487), 34.5% apresentava uma qualquer doença do sistema 
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circulatório, 32.2% problemas do sistema músculo-esquelético e tecido 
conectivo, em 27.10% eram reportados problemas mentais e psicossociais – a 
3ª categoria mais frequente de problemas – e 22.18% tinha problemas do foro 
endócrino, nutricional ou metabólico.  

Em 396 doentes, os afectados por depressão não apresentavam diferenças 
estatisticamente significativas quanto à distribuição de categorias e 
diagnósticos ICD-10 comparativamente aos sem depressão (ver Tabela 133).  

Contudo, no que diz respeito à distribuição de várias patologias somáticas, 
verificam-se diferenças entre cada um dos três subtipos depressivos com o 
grupo de doentes não deprimidos e entre si. Entre os três subgrupos 
depressivos verificam-se diferenças na distribuição das úlceras gastroduodenais 
(Kruskal-Wallis, X2=6.386, p<0.05), da patologia ginecológica (Kruskal-Wallis, 
X2=13.685, p<0.001) e de situações relacionadas com a gravidez, parto e 
puerpério (Kruskal-Wallis, X2=10.648, p<0.005). 

Tabela 133 – Diagnósticos ICD-10 reportados nos processos clínicos (n=396) 

 Sem depressão 
(n=302) 

Com depressão 
(n=94) 

  %  % 

A00-B99 Infecções e 
parasitoses 

12 3.97 2 2.13 

C00-D48 Neoplasias 12 3.97 4 4.26 

D49-D55 Doenças do sangue 6 1.99 2 2.13 

E00-E90 Doenças endócrinas 71 23.51 21 22.34 

diabetes 34 11.26 8 8.51 

dislipidémia 26 8.61 7 7.45 

obesidade 8 2.65 5 5.32 

tiróide 3 0.99 2 2.13 

metabolopatias 4 1.32 1 1.06 

outras endocrinopatias 6 1.99 0 0.00 

F00-F90 Doenças mentais 74 24.50 42 44.68 

ansiedade 19 6.29 9 9.57 

depressão 26 8.61 28 29.79 

outros problemas neuróticos 16 5.30 7 7.45 

sono 5 1.66 1 1.06 

problemas psicossociais 7 2.32 4 4.26 

    

álcool e outras adicções 10 3.31 1 1.06 

G00-G99 Doenças do sistema 
nervoso 

22 7.28 5 5.32 

AVC* 10 3.31 3 3.19 

epilepsia 3 0.99 0 0.00 

outras doenças neurológicas 11 3.64 2 2.13 

H00-H59 Doenças do olho e 
anexos 

9 2.98 3 3.19 
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 Sem depressão 
(n=302) 

Com depressão 
(n=94) 

  %  % 

H60-H95 Doenças do ouvido 12 3.97 2 2.13 

I00-I99 Doenças do sistema 
circulatório 

105 34.77 32 34.04 

coronariopatia 2 0.66 2 2.13 

cardiopatia isquémica 4 1.32 2 2.13 

enfarte agudo do miocárdio 6 1.99 1 1.06 

insuficiência cardíaca congestiva 7 2.32 2 2.13 

hipertensão arterial 75 24.83 21 22.34 

outras cardiopatias 15 4.97 5 5.32 

insuficiência vascular periférica 27 8.94 7 7.45 

J00-J99 Doenças do sistema 
respiratório 

13 4.30 3 3.19 

K00-K93 Doenças do sistema 
digestivo 

41 13.58 6 6.38 

úlcera gastroduodenal 11 3.64 5 5.32 

outras patologias digestivas 25 8.28 2 2.13 

saúde oral 5 1.66 0 0.00 

L00-L99 Doenças da pele 3 0.99 1 1.06 

M00-M99 Doenças do sistema 
músculo-esquelético 

93 30.79 33 35.11 

osteoarticular 74 24.50 27 28.72 

osteomuscular 1 0.33 2 2.13 

osteoporose 9 2.98 2 2.13 

algias 14 4.64 2 2.13 

imunopatias 2 0.66 2 2.13 

N00-N99 Doenças do sistema 
genito-urinário 

33 10.93 17 18.09 

hipertrofia benigna prostática 4 1.32 1 1.06 

patologia ginecológica 14 4.64 6 6.38 

infecções urinárias 10 3.31 7 7.45 

patologia renal 8 2.65 4 4.26 

O00-O99 Gravidez. parto e 
puerpério 

7 2.32 2 2.13 

Z00-Z99 Factores de uso dos 
serviços de saúde 

12 3.97 3 3.19 

* embora  o AVC se trate de uma patologia classificada no capítulo I – Doenças do sistema circulatório, para efeitos das 
análises foi artificialmente computada como patologia do sistema nervoso. 

 

Os doentes com distimia em relação aos doentes com depressão major 
apresentam mais úlceras gastroduodenais (Z=-2.138, p<0.05) e mais doenças 
do sistema genito-urinário (Z=-2.094, p<0.05). A depressão minor ocorre com 
mais patologia ginecológica (Z=-3.776, p<0.001) e situações de gravidez, 
parto e puerpério (Z=-2.628, p<0.01).  
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Figura 28 – Prevalência de perturbações depressivas em outras doenças e 
problemas de saúde (n=396) 
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A00-B99 Infecções e parasitoses
C00-D48 Neoplasias
D49-D55 Doenças do sangue
E00-E90 Doenças endócrinas
diabetes
dislipidémia
obesidade
tiróide
metabolopatias
outras endocrinopatias
F00-F90 Doenças mentais
ansiedade
depressão
outros problemas neuróticos
sono
problemas psicossociais
álcool
outras adicções
G00-G99 Doenças do sistema nervoso
AVC
epilepsia
outras doenças neurológicas
H00-H59 Doenças do olho e anexos
H60-H95 Doenças do ouvido
I00-I99 Doenças do sistema circulatório
coronariopatia
cardiopatia isquémica
enfarte agudo do miocárdio
insuficiência cardíaca congestiva
hipertensão arterial
outras cardiopatias
insuficiência vascular periférica
J00-J99 Doenças do sistema respiratório
K00-K93 Doenças do sistema digestivo
úlcera gastro-duodenal
outras patologias digestivas
saúde oral
L00-L99 Doenças da pele
M00-M99 Doenças do sistema musculo-esqueletico
osteoarticular
osteomuscular
osteoporose
algias
imunopatias
N00-N99 Doenças do sistema genito-urinário
hipertrofia benigna prostática
patologia ginecológica
infecções urinárias
patologia renal
O00-O99 Gravidez, parto e puerpério
Z00-Z99 Factores de uso dos serviços de saúde

 

Não existem quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre distimia 
e depressão minor no que concerne a doenças somáticas. 
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Em relação aos não deprimidos: os doentes com depressão major têm mais 
coronariopatias (Z=-2.031, p<0.05); os doentes com distimia apresentam mais 
cardiopatias isquémicas (Z=-2.202, p<0.05), mais úlceras gastroduodenais 
(Z=-2.583, p<0.01), mais patologia osteomuscular (Z=-2.110, p<0.05), mais 
imunopatias (Z=-2.993, p<0.005) e mais doenças do sistema genito-urinário 
(Z=-2.179, p<0.05); por sua vez, a depressão minor intercorre com mais 
patologia osteomuscular (Z=-3.020, p<0.005) e patologia ginecológica (Z=-
3.593, p<0.001), mais patologia urológica (Z=-1.982, p<0.05) e situações 
relacionadas com a gravidez, parto e puerpério (Z=-2.503, p<0.05).  

11.7.4. Prevalência de depressão nas diferentes doenças 
somáticas 

É relevante aferir a prevalência de depressão nas diferentes doenças somáticas 
(ver Figura 28). 

As patologias somáticas com maior intercorrência depressiva eram a patologia 
osteomuscular (66.7%), as doenças imunes (50%), as coronariopatias (50%), 
as cardiopatias isquémicas (33.33%), a patologia da tireóide (40%), a 
obesidade (38.5%), a patologia génito-urinária (34%) e a úlcera 
gastroduodenal (31.25%) (ver Figura 28). 

Com prevalência de depressão até 10% encontramos outras endocrinopatias, a 
epilepsia e até 15% encontramos o conjunto das doenças infecciosas, doenças 
do ouvido e das doenças do tubo digestivo, outras doenças neurológicas e o 
enfarte agudo do miocárdio (ver Figura 28). 

11.7.5. Gravidade da patologia somática – impacto somático 
negativo (ISN) 

O número de problemas de saúde e de diagnósticos somáticos permite a 
obtenção de informação sobre a morbilidade que atinge os doentes e o peso 
diferencial em cada categoria subdiagnóstica ou diagnóstica mas o número de 
problemas poderá ser idêntico em vários doentes e produzir um efeito diferente 
em cada um deles, ou ainda, ser menor em alguns doentes e todavia a 
gravidade das doenças e o sofrimento somático poderá ser maior.  

Por isso, e como explicámos atrás, na metodologia (pág. 290), a gravidade do 
conjunto da patologia somática e seu impacto para cada doente foi avaliada 
pelo MF numa escala análogo visual de 0 (ausência) a 100 (máx. sofrimento). 

A variância do impacto somático negativo (ISN) entre os MF é significativa 
(ANOVA, F(n=396)=4.554, p<0.001). 

Não há diferenças de médias entre doentes assintomáticos (n=138) e doentes 
sintomáticos sem depressão (n=164) mas o conjunto dos 302 doentes sem 
depressão, segundo os MF, apresenta patologia somática com menor gravidade 
do que os doentes com depressão (Levene, F=5.935, p<0.05; t=4.333, 
p<0.001) (ver Tabela 134). 
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Tabela 134 – Gravidade da patologia somática consoante o status depressivo 

 
Assintomáticos 

(n=138) 
Subsindromáticos 

(n=164) 
Depressão 

(n=94) 
Gravidade /impacto 
somático negativo (ISN) 

   

x 27.74 27.98 41.18 a 
dp 24.873 22.751 26.694 

mediana 20 22 40 
min-máx 0-90 0-93 0-85 

a doentes com depressão com maior gravidade da patologia somática do que o conjunto de doentes sem depressão 
t=4.333, p<0.001. 
 

A gravidade somática é marginalmente superior, no limiar de significância, na 
depressão major face à distimia (NS, t=1.939, p<0.1) e à depressão minor 
(NS, t=1.774, p<0.1) (ver Tabela 135 e Figura 29). 

Tabela 135 – Diferenças de gravidade da patologia somática consoante os 
subtipos depressivos 

 
Depressão minor 

(n=15) 
Distimia 
(n=28) 

Depressão 
major (n=51) 

Gravidade / Impacto 
Somático Negativo (ISN) 

   

x 33.20 34.93 46.96 a, b 
dp 25.276 25.729 26.719 

mediana 29 36 55 
min-máx 0-81 0-83 0-85 

a doentes com depressão major com maior gravidade da patologia somática do que doentes com distimia t=1.939, 
p<0.1, NS; e b depressão minor t=1.774, p<0.1, NS. 

 

11.7.6. Gravidade somática e gravidade depressiva 

Globalmente, há uma progressão da gravidade imputada à patologia somática 
desde o grupo dos doentes sem sintomas depressivos, passando pelo grupo 
dos doentes com sintomas depressivos mas subsindromáticos, pelos doentes 
com depressão minor, distimia, e finalmente, depressão major (ver Figura 29).  

Esta progressão, da gravidade somática ISN com o crescendo de gravidade 
depressiva IGS, sobressai na correlação de Spearman entre ambas as variáveis 
(Pearson r=0.287, p<0.01; Spearman rho=0.233, p<0.01; n=396) e pode ser 
comprovável em regressão linear tomando a gravidade somática como variável 
dependente ou alvo (Y) e o IGS como independente (X). 

 



 

 393

Figura 29 – Progressão do sofrimento somático nas várias categorias 
subsindromáticas e depressivas 

 

A equação de regressão resultante Y=25.4994+0.5954X é compatível com a 
predicção de que à maior gravidade depressiva (IGS) corresponde maior 
gravidade somática (ver Tabela 136 e Figura 30). 

Tabela 136 – Equação de regressão linear – efeito da gravidade depressiva na 
gravidade somática (n=396) 

Coeficientes a    
 Coeficientes não padronizados t p 
 B erro padrão   

(Constante) 25.499 1.525 16.725 <0.001 
Índice de gravidade 
sindromático (IGS) 

0.595 0.100 5.944 <0.001 

     

ANOVA a     
 df Quadrados F p 

  Soma Média   
Regressão 1 20415.18635 20415,18635 35,32729     <0.001 b 
Residual 394 227687.50810     577,88708   
a Variável Dependente: ISN; b Predictores: (Constante), IGS. 
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Figura 30 – Regressão linear com intervalo de confiança a 95% – efeito da 
gravidade depressiva na gravidade somática (n=396) 
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C a p í t u l o  1 2  

12. DISCUSSÃO 

Os CSP são um contexto adequado para a investigação psiquiátrica, não só 
pelo leque de maior amplitude das perturbações psiquiátricas, logo maior 
representatividade da realidade natural, como pela adequação particular para o 
estudo do processo médico de prestação de cuidados. Fenómenos como a não- 
-aderência à prescrição médica, o atraso dos doentes na procura de ajuda 
médica, o efeito placebo-nocebo, a satisfação do doente com os cuidados e a 
natureza da relação médico-doente, estão naturalmente incluídos (Barsky 
1993). 

Barsky (1993) alerta-nos relativamente às contingências e limitações que 
surgem aquando da investigação nos CSP: refere os sentimentos de indiferença 
e suspeita que nos podem ser votados bem como as nossa próprias 
dificuldades em compreender aspectos da natureza dos CSP e das questões 
que são relevantes para os PCP. 

A melhor compreensão da epidemiologia depressiva, a disponibilidade de novas 
opções de tratamento, e mesmo as forças de mercado em alguns países, 
contribuíram para que na última década a clínica e a investigação das 
perturbações depressivas tenham sido desviadas para os CSP (Williams, Jr. et 
al 2002b). Apesar do foco mais claro nestes últimos anos, Callahan e Berrios 
(2005) apresentam argumentos sólidos que estendem a mais de meio século, 
pelo menos desde a IIª Grande Guerra, a extensa presença da depressão nos 
CSP em Inglaterra e USA, e o manejo da mesma pelos MF, dentro da mesma 
ordem de grandeza, e com os meios disponíveis (e.g. benzodiazepinas, 
vitaminas, placebos).  

Nos últimos sessenta anos, em particular desde que Shepperd (1966) 
demonstrou que a grande maioria de doentes com perturbações psiquiátricas 
não entrava nunca em contacto com os serviços de psiquiatria e saúde mental, 
e que a prevalência das perturbações neuróticas nos CSP era mais elevada do 
que se poderia considerar previamente, a investigação não só tem confirmado 
essas observações iniciais como tem florescido exponencialmente um pouco 
por todo o mundo, e sempre com o objectivo de melhorar o tratamento e a 
qualidade de vida do enorme número de pessoas afectadas. 

A partir de meados da década de 80 a investigação em psiquiatria de ligação 
tem tentado responder ao problema do subdiagnóstico e subtratamento das 
perturbações mentais nos CSP, em particular depressivas, através de 
intervenções dirigidas aos doentes, aos MF e à articulação entre os CSP e a 
saúde mental, em três gerações sucessivas de estudos RCT (Katon et al 1994). 
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Nos estudos de primeira geração – estudos de despiste e validação de 
instrumentos –, partir-se-ia da presunção de que se fosse demonstrada a 
existência de uma perturbação depressiva através de um instrumento de 
screening, essa informação precipitaria a exploração diagnóstica diferencial 
pelos MF e levaria a melhores resultados no diagnóstico, tratamento e 
outcomes da depressão (Zung et al 1983; Hoeper et al 1984; Linn & Yager 
1984; Shapiro et al 1987; Magruder-Habib et al 1989). Esta premissa foi 
confirmada em 2002 por meta-análise de RCT’s de despiste sistemático de 
perturbações depressivas (Pignone et al 2002b) com inequívoca demonstração 
de aumento do número de doentes com depressão em tratamento adequado 
nos CSP e da melhoria do prognóstico das perturbações depressivas e 
outcomes. 

Uma segunda geração de estudos, envolvendo intervenção de psiquiatria de 
ligação em doentes problemáticos com identificação diagnóstica por entrevista 
estruturada, e subsequente fornecimento do diagnóstico e breve plano 
terapêutico ao MF, não vingou num primeiro tempo por apresentar resultados 
menos animadores. Mas nestes estudos, nenhum abordava especificamente a 
depressão mas sim a perturbação de somatização (Smith, Jr. et al 1986) e os 
utilizadores excessivos dos CSP (Katon et al 1992). 

Na terceira geração de estudos, estes sim, claramente dirigidos à depressão 
major, várias estratégias têm sido seguidas mas todas envolvem intervenções 
multinível (paciente, MF e estrutura), multidisciplinares (MF, psiquiatras, 
enfermeiros, psicólogos) com uma dose variável mas sempre presente de 
cuidados especializados. Estas intervenções corresponderão, de algum modo, 
ao que se designa por programas de gestão da doença, resultantes do 
estabelecimento de modelos de ligação ditos de colaboração, onde o 
seguimento dos doentes é partilhado com uma definição clara de papéis dos 
prestadores (quem faz o quê) (Schulberg et al 1993; Katon et al 1994). 

O presente estudo, misto nos objectivos – descritivo do peso da depressão e da 
lacuna de tratamento nos CSP e também de validação de instrumentos –, mas 
não de intervenção, pode ser considerado de objectivação de necessidades, e 
logo, de primeira geração. 

12.1. Resumo dos resultados principais 

Os resultados principais que obtivemos dizem respeito à prevalência pontual de 
perturbações depressivas, à capacidade de reconhecimento e tratamento 
destas pelos MF e à capacidade instrumental de melhorar a capacidade de 
reconhecimento pelo MF. 

Um quarto dos doentes sofre de uma qualquer perturbação depressiva ICD-10 
(prevalência bruta de 24.8% e ajustada de 21.5%). Quando questionados se 
tinham diagnosticado alguma perturbação mental na consulta (critério C), os 
MF detectam 42.6% de todas as perturbações depressivas, em torno de 40% 
tal como hipotetizado, mas contrariamente ao esperado, detectam semelhante 
percentagem de depressões major e maior número de depressões minor.  
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Nas depressões detectadas pelos MF, em 37.5% é prescrito um antidepressivo, 
ou seja, menos de 50% dos doentes recebem tratamento adequado, também 
como previsto. E foram prescritas doses terapêuticas a 80% dos doentes, ou 
seja, um valor superior a 50%, contrariamente ao esperado.  

A maior sensibilidade de detecção por qualquer uma das estratégias 
instrumentais melhora em 100% o reconhecimento pelos MF, que passaria de 
uma sensibilidade de 40% para mais de 80%.  

Figura 31 – Diagrama de Venn – identificação de doentes com qualquer 
perturbação depressiva ICD-10 (n=94) pelo critério C do MF e pelo QBE-5≤7 

 

 

Na realidade, o QBE-5, de per si identifica mais de oito em dez casos de 
depressão e metade de todos os casos não reconhecidos anteriormente pelos 
MF, identificando quase todos os já anteriormente reconhecidos por estes. O 
QBE-5 apenas não identifica pouco mais de 10% dos casos, alguns dos quais 
são, de qualquer modo, identificados pelos MF (ver Figura 31). Este 
instrumento não levantou dificuldades na sua aplicação e foi bem aceite pelos 
inquiridos. 

A prevalência pontual não ajustada de perturbações depressivas foi de 25%, a 
prevalência conspícua efectiva para os MF foi de 10% e uma prevalência 
tratada com antidepressivos de cerca de 4% que se reduz a 3% em doses 
terapêuticas; a prevalência despistável pelo QBE, isolado ou em associação, foi 
de 21% (ver Figura 32).  

Total de identificação 
pelo QBE-5  

89.4%  (n=84) 

Total de identificação 
pelos MF  

42.6%  (n=40) 

Identificação  
apenas pelo QBE-5 
50%  (n=47) 

Identificação 
por ambos  

39.4%  (n=37) 

Identificação 
apenas pelos MF

3.2%  (n=3)

Doentes não 
identificados  
7.4%  (n=7) 
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Estes valores apresentam-se em concordância com as predicções expressas 
anteriormente nos objectivos, respectivamente entre 25% e 15% para a 
prevalência de depressão (valor médio 20%), entre 10% e 6% para a 
prevalência identificada de qualquer perturbação depressiva pelos MF (valor 
médio 8%), menos de 5 a 3% para a prevalência tratada pelo MF com 
antidepressivo (valor médio de 4%), menos de 2.5 a 1.5% para a prevalência 
tratada com dose adequada (valor médio de 2%) e entre 20 a 12% para a 
prevalência despistável instrumentalmente (valor médio 16%) (ver Figura 32). 

Figura 32 – Valores de prevalência previsíveis e obtidos 
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Estes, e os outros resultados, serão adiante mais profundamente discutidos. 

12.2. Dos objectivos e dos métodos 

Claramente, foi necessário estabelecer alguns compromissos no desenho do 
estudo de maneira a torná-lo exequível no terreno e a cumprir os quatro 
objectivos principais: estabelecer a prevalência da depressão, as taxas de 
reconhecimento e de tratamento pelos MF, e validar os instrumentos de 
despiste.  

Como não dispunhamos de informação de prevalência adequada, e esta era 
essencial, e como nos interessava validar instrumentos e metodologias e 
caracterizar as práticas de prestação de cuidados pelos MF, optámos por um 
desenho transversal, mais simples e menos dispendioso.  

Interessava-nos também que os procedimentos fossem tão naturalistas quanto 
exequível e que modificassem o menos possível a rotina diária nos CS. Quanto 
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à informação recolhida, limitámo-la ao mínimo indispensável e optámos por 
dispensar uma avaliação mais detalhada de aspectos sociodemográficos, de 
funcionamento e incapacidades. 

Apesar das desvantagens que adiante assinalamos, o estudo cumpre critérios 
de exigência metodológica, para os quatro objectivos principais, inovadora em 
Portugal mas comparável ao de alguns projectos desenvolvidos em outros 
países, e os resultados parecem ser suficientemente representativos e robustos 
para informarem um programa de prevenção secundária de depressão 
centrada nos CSP com metas claras e bem definidas. 

12.2.1. Objectivos: pertinência 

A prevalência e distribuição corrente das várias formas de depressão ao nível 
dos CSP dá uma medida das necessidades, e embora não exactamente 
equivalendo ao conceito de necessidades, o conhecimento da prevalência em 
Portugal possibilitará sensibilizar a população geral, os prestadores de cuidados 
e os decisores para a dimensão deste problema.  

Perceber o modo de acção dos MF e a sua efectividade perante os doentes 
afectados por depressão, permite também o estabelecimento de uma linha de 
base e de metas mensuráveis – taxas de reconhecimento de depressão e 
prevalência tratada de depressão nos CSP – a atingir no âmbito de protocolos 
de colaboração entre serviços primários e especializados, e integrando 
programas de formação destinados a melhorar o diagnóstico e tratamento da 
depressão nos CSP, em Portugal.  

Recorde-se que, debalde o reporte e admissão de morbilidade mental agregada 
elevada nas consultas, quando questionados directamente sobre o assunto 
(Rodrigues 1996; Carraça et al 1999), os MF apresentam uma taxa de 
identificação de depressão e de outras patologias mentais muito baixa, inferior 
a 50%, quando aferida doente a doente (Lin et al 1995; Hirschfeld et al 1997), 
o que também se verifica no nosso estudo.  

Ao ser validado um, ou mais do que um, método de detecção simples de 
depressão nos CSP – envolvendo a auto-avaliação e/ou hetero-avaliação –, 
contribui-se desde logo com meios instrumentais para a resposta à necessidade 
de aumentar a taxa de diagnóstico e de tratamento destas patologias em 
Portugal.  

12.2.2. Adequação do desenho aos objectivos 

Interessa agora discutir os aspectos atinentes com a congruência entre o 
desenho e os objectivos, como sejam os aspectos de recrutamento, 
amostragem e fontes de erro ou contaminação. 

A validade de qualquer estudo de prevalência é função de três parâmetros: 
amostragem, medição e análise (Boyle 1998). Se estes dois últimos não 
apresentam problemas no presente estudo – pela qualidade e método de 
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aplicação do gold standard e o uso de intervalos de confiança – a amostragem 
poderá suscitar dúvidas.  

Pensamos que a amostragem por vinda de doentes consecutivos à consulta é 
representativa de uma população-alvo de utentes efectivos dos CSP. Haveria 
certamente um viés de selecção se a população-alvo fosse a dos utentes 
inscritos pois muitos deles não apresentariam as mesmas probabilidades de 
serem avaliados nas consultas dos MF, por lá não se dirigirem, pelo que a 
amostragem teria que ser randomizada. Mas o que se pretende é testar a 
viabilidade de um programa de detecção e tratamento precoces na população 
que efectivamente recorre aos CS e não o incremento da ida das pessoas ao 
seu MF. A taxa de utilização dos CSP em Portugal, a população de utentes 
efectivos dos CSP, ronda entre os 40% e os 55% dos inscritos, por ano 
(Rodrigues 1994; Vazquez 1997). 

O número de recusas e de não respondentes em relação ao SCAN foi baixo 
(128/544=23.5%; proporção da amostra com gold standard de 76.5%) pelo 
que não seria esperável um desvio sistemático das estimativas de prevalência, 
até por as duas amostras serem muito semelhantes nas características 
sociodemográficas, embora se tenha recorrido a um ajustamento em função da 
pontuação no QBE-5.  

A taxa de resposta superior a 70% nos utentes abordados – cerca de 95% – 
que indicia tratar-se de um estudo de prevalência de boa qualidade (Boyle 
1998), apenas foi possível por se terem concentrado todas as avaliações 
directas aos doentes no próprio dia da consulta.  

Todavia, o facto de não ter sido possível um seguimento longitudinal dos 
doentes limita as nossas conclusões ao nível do reconhecimento e 
tratamento pelos MF, pois, é em princípio argumentável e admissível que as 
perturbações depressivas nos CSP sejam algo distintas das que surgem e são 
tratadas nos cuidados especializados quanto ao curso, e que as prioridades e 
práticas dos MF oscilem, nomeadamente aumentando o reconhecimento com o 
tempo de observação.  

Seguindo esta linha de pensamento, é rebatido por vários autores o princípio 
da generalização de resultados aos CSP de tratamentos e intervenções eficazes 
na depressão realizados em contexto psiquiátrico (Katon et al 1994), inclusive 
portugueses (Rodrigues 1994), que argumentam que os doentes dos CSP são 
frequentemente observados em estádios mais precoces da doença e 
correspondem a formas menos graves ou atenuadas de depressão para as 
quais os tratamentos poderão ser menos eficazes. É todavia um facto que as 
depressões major menos graves apresentam taxas de resposta a 
antidepressivos, psicoterapia e placebo, muito semelhantes às depressões 
major mais graves (Schwenk et al 1996; Coyne et al 1997).  

Um outro argumento é o de que os doentes dos CSP apresentam 
frequentemente doenças somáticas comórbidas que podem reduzir a resposta 
aos tratamentos ou aumentar a susceptibilidade aos efeitos secundários das 
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medicações (Coulehan et al 1990b). O terceiro argumento é o de que as 
intervenções levadas a cabo nos CSP são realizadas com menos intensidade do 
que se o forem em saúde mental pois os doentes dos CSP serão mais 
ambivalentes em relação às ideias de sofrerem de um problema de saúde 
mental e necessidade de tratamento e estarão menos motivados para aderirem 
a esse tratamento do que quando são seguidos em ambulatório de psiquiatria 
(Katon 1987; Katon & Schulberg 1992).  

Todavia, têm sido realizados múltiplos estudos nos CSP que pela consistência 
de resultados demonstram não haver ‘depressões’ diferentes das observadas 
noutros contextos de prestação de cuidados, mas uma distribuição diferente 
em termos de características clínicas e da população afectada. Aliás, a 
depressão é cada vez mais aceite como um processo dimensional contínuo, 
mais ou menos grave, que para efeitos de pragmatismo clínico pode ser 
divisível em subcategorias.  

É assim possível e correcto falar de depressão nos CSP como um constructo 
nuclear clínico em tudo semelhante à depressão tratada no consultório privado 
ou no hospital público por um psiquiatra ou por qualquer outro médico. O que é 
essencialmente distinto é o contexto bem como a abordagem empregue. 
Podemos considerar também como desejável que uma determinada extensão 
do pólo depressivo mais ligeiro a moderadamente grave seja preferencialmente 
cuidado nos CSP.  

Um desenho longitudinal mais natural permitiria também uma eventual melhor 
caracterização das perturbações depressivas nos CSP e a aferição mais correcta 
da validade não só das decisões diagnósticas como terapêuticas dos MF.  

A amostra de MF recolhida no nosso estudo não parece ser significativamente 
diferente da população-alvo de MF, como veremos adiante, pelo que se pode 
considerar representativa e passível de generalização. 

Alguns aspectos metodológicos dos estudos de detecção de depressão carecem 
de particular atenção. A validação de um teste, de qualquer teste, deve 
poder responder a um conjunto de várias questões (Sackett 1991; Jaeschke et 
al 1994a, 1994b; Reid et al 1995) cujas respostas abordámos previamente, 
nomeadamente na respectiva apresentação de resultados. Em primeiro lugar, 
importaria saber se de facto o QBE, o IED, ou a combinação de ambos, 
poderiam deter relevância na prática clínica, ou seja, ter utilidade clínica 
(Sackett 1991). Na realidade, nos Capítulo 6 e 10 apresentámos argumentos, 
inclusive meta-análises, que julgamos terem testemunhado a utilidade clínica 
dos instrumentos de detecção de depressão nos CSP pela sua esperada 
superioridade relativamente à detecção pelos MF sem ajuda, pela melhoria de 
resultados que proporciona, fácil aplicabilidade e boa aceitabilidade. De modo 
que a validação destes testes, ou de outros, seria sempre relevante.  

Depois, a detecção de casos implica o pré-requisito de definição de caso por 
um instrumento padronizado, um verdadeiro critério diagnóstico (Bebbington 
1978) que no nosso estudo foi o SCAN, cuja superioridade enquanto gold 
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standard para as perturbações depressivas evidenciámos atrás (ver item 
10.4.3.1. Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), pág. 
278).  

Contrariamente à maioria dos estudos de avaliação de testes diagnósticos (Reid 
et al 1995), definimos claramente as características relevantes dos sujeitos 
estudados, nomeadamente critérios de inclusão, sexo, idade, sintomas, e 
gravidade da doença, havendo no nosso estudo doentes representativos dos 
vários subtipos ligeiro, moderado e grave de doença, indivíduos tratados e não 
tratados, e portadores de outras patologias semelhantes ou de difícil 
diagnóstico diferencial (Sackett 1991). 

Já referimos o facto da randomização ao nível dos doentes poder gerar 
contaminação cruzada dos resultados uma vez que o médico poderá ser 
influenciado pela avaliação de dois grupos de doentes que se mistura 
constantemente na sua consulta externa (Campbell & Grimshaw 1998). Para o 
evitar, habitualmente a randomização é feita ao nível dos médicos e 
preferencialmente ao nível das clínicas (Gask et al 1997). Por isto mesmo nos 
centrámos nos CS e MF. 

Quatro tipos de viezes podem surgir nos estudos de validação de testes e dois 
deles, o terceiro e o quarto, em particular nos estudos de detecção da 
depressão: 1) o viés de expectativa; 2) o viés de ‘aperfeiçoamento’; 3) o viés 
de selecção; e 4) o viés de incorporação.  

O viés de expectativa, ou seja, o erro que resulta da aferição de um teste por 
um observador que é inconscientemente influenciado por algum tipo de 
conhecimento que possa ter sobre o status do doente, foi evitado pelo recurso 
à sequência diagnóstica de despiste, ou seja a aplicação ab initio do QBE-5, e 
também pela estrutura rígida de resposta binomial do IED. Aquando da 
aplicação do gold standard, nem sempre foi possível, por limitações em 
recursos humanos, que o entrevistador desconhecesse o resultado do QBE-5 
(mas também, como vimos no Capítulo 6. A Detecção Sistemática de Casos de 
Depressão, Tabela 20, pág. 176, não existem grandes diferenças entre os 
critérios operatórios de estudos que cumprem esta exigência e os que a não 
cumprem) (Greenhalgh 1997)106.  

Outro viés, o viés de ‘aperfeiçoamento’, que ocorreria se o gold standard 
fosse aplicado preponderantemente a testes positivos, resultando em critérios 
operatórios de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN mais favoráveis (Reid et 
al 1995), foi evitado pela aplicação do SCAN a todos os testes positivos e 
depois a mais do triplo de testes negativos, e ainda, pelo ajustamento à 
totalidade da amostra segundo os valores do QBE-5 (Greenhalgh 1997). 

                                                 
106 Curiosamente, previmos a possibilidade de um viés deste tipo nos MF, impactando tanto o 

reconhecimento como a decisão de tratamento, pelo que realizámos um controlo estatístico fazendo 

recurso a análises na amostra de 386 doentes e numa amostra de 262 doentes em relação aos 

quais os MF não tinham informação sobre seguimento em saúde mental ou tratamentos anteriores. 
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Nos estudos onde menos de 50% das pessoas receberam o critério diagnóstico 
não é possível excluir um viés de selecção: ou as pessoas que estavam mais 
deprimidas recusaram a avaliação e o resultado poderá ter sido uma amostra 
mais saudável do que a realidade com subestimação da prevalência, menor 
sensibilidade e sobrestimação da especificidade, ou então se as pessoas com 
depressão mais grave fossem facilmente recrutadas, poderia ocorrer uma 
sobrestimação da sensibilidade com subestimação da especificidade (Mulrow et 
al 1995). No nosso estudo, 76.5% da amostra inicial recebeu o gold standard. 

O enviesamento designado por viés de incorporação, que ocorre no sentido 
de maior sensibilidade para a detecção de depressão nos estudos de validação, 
poderia ocorrer se elementos do instrumento de despiste, também estivessem 
incorporados no instrumento critério-diagnóstico (Williams, Jr. et al 2002b). E 
de facto, no nosso estudo, tal ocorre para a globalidade do IED e para o 
primeiro item do QBE, não permitindo excluir totalmente a possibilidade de um 
reforço da positividade da avaliação do critério-diagnóstico pela aplicação 
sequencial dos instrumentos. A medida mais importante que tomámos para 
reduzir ao máximo este problema foi a utilização de investigadores altamente 
experimentados na prática diagnóstica confirmatória /infirmatória – médicos- 
-psiquiatras com vários anos de experiência – que foram devidamente 
treinados para o uso correcto do SCAN. 

Por outro lado, utilizámos intervalos de confiança que exprimem a amplitude de 
resultados possíveis na qual se inscreve o verdadeiro valor, e que no caso do 
nosso estudo são bastante estreitos para todas as análises, revelando um 
poder adequado derivado da boa dimensão da nossa amostra (Gardner & 
Altman 1989). 

Os dados contínuos dos instrumentos são dicotomizados, num dado ponto de 
corte arbitrário, em resultados positivos e negativos que são utilizados para 
calcular a sensibilidade, especificidade, valores predictivos e LLR para aquele 
ponto de corte. Este método, por muito prático que seja, é problemático visto 
que se perde muita informação uma vez que todas as pontuações acima do 
ponto de corte são tratadas do mesmo modo, o mesmo sucedendo com todas 
as pontuações abaixo do ponto de corte. 

Utilizámos alguns métodos para minorar este problema. Um deles foi a 
quantificação da área sob a curva (AUC) que decorre de uma análise ROC e 
que estima o desempenho global do instrumento traduzido numa pontuação 
entre 0.50 (nenhuma informação) e 1.0 (informação perfeita), permitindo 
igualmente a escolha de um ponto de corte adequado e a definição de um 
intervalo de valores normais. Outra técnica, envolveu o cálculo de razões de 
verosimilhança estrato-especificas (SSLR) para intervalos de pontuação de um 
dado instrumento, de modo que o produto da probabilidade pré-teste 
(prevalência) pela SSLR apurada resulta na probabilidade pós-teste, ou 
probabilidade de o doente individual sofrer de depressão. 

A interpretação da especificidade de um dado instrumento, nos vários estudos, 
levanta igualmente dificuldades no que diz respeito à sua precisão. 
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Efectivamente, quando se leva a cabo apenas a detecção de depressão major, 
os falsos positivos podem abarcar indivíduos que poderão beneficiar da 
prestação de cuidados como os afectados por depressão do tipo distimia e 
minor ou subsindromática, ou ainda, indivíduos afectados por outras 
perturbações psiquiátricas como as perturbações de ansiedade, perturbações 
de ajustamento, abuso e dependência de substâncias ou ainda, doença bipolar.  

Em princípio estas perturbações seriam adequadamente reconhecidas após a 
avaliação clínica que deverá suceder a qualquer teste positivo (não se devendo 
nunca iniciar o tratamento para depressão apenas com base na positividade de 
um teste). Mas uma verdadeira medida de especificidade de um teste de 
detecção de depressão deveria apenas contar como falsos positivos indivíduos 
livres de sintomas depressivos, pelo que salientámos mais nos nossos 
resultados os respeitantes à globalidade das perturbações depressivas. 

Assim, quanto à validação de estratégias de facilitação da detecção, o nosso 
estudo parece ser merecedor de avaliação positiva, se tomarmos os critérios de 
qualidade com que foram classificados outros estudos de validação de 
instrumentos nos CSP que integravam a meta-análise de Pignone e colegas 
(2002b): 1) verificamos que o instrumento principal de screening, o QBE, é 
relevante, está descrito e a sua fiabilidade é apresentada; 2) que foi usado um 
gold standard diagnóstico adequado e credível, o SCAN, aplicado e interpretado 
independentemente do resultado do teste de despiste; 3) que o número de 
doentes que receberam o gold standard foi superior a mais de metade (n=416) 
do elevado número de sujeitos despistados (N=544); e que 4) esta amostra é 
de amplo espectro não havendo motivos óbvios para suspeitar que não seja 
representativa da população-alvo (os efectivos utentes dos CSP).  

É importante salientar que os MF não aplicaram a metodologia de despiste e 
após a presente validação será necessário pelo menos um outro estudo, do tipo 
RCT, que compare dois grupos de MF, um em que esta metodologia seja por 
eles aplicada, e outro, onde a prática clínica decorra segundo os moldes 
habituais.  

Outro componente de validação de um teste é a reprodutibilidade, a fiabilidade 
temporal do teste, que o desenho do estudo não permitiu.  

12.3. Dos resultados 

Nos Capítulos 3, 4, 6 e 8 revimos a bibliografia que mais saliência assume para 
a discussão dos nossos resultados, à qual voltaremos sempre que necessário.  

12.3.1. Os médicos de família 

No presente estudo, na amostra final, a idade média dos MF era de 44.5 anos, 
83.9% eram mulheres e pelo menos 86.7% tinham mais de 10 anos de 
especialidade. 
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No inquérito de Peres Rodrigues (1996) em 141 MF, a idade média destes era 
de 42.5 anos e 64.6% eram do sexo feminino, 66.4% tinham mais de 17 anos 
de licenciatura, e provavelmente, mais de 10 anos de especialidade.  

No estudo de Jordão (1995), os 65 inquiridores eram todos médicos de clínica 
geral sendo que 80% detinham o título de especialista em Medicina Geral e 
Familiar, 36 eram do sexo feminino (55.4%), 59 tinham entre 35 e 44 anos 
(média de 39.3 anos), com tempo decorrido desde a licenciatura entre 9 e 19 
anos (média de 14.9 anos), tempo médio em funções de 9.2 anos, e uma 
média de 1.499 utentes inscritos para um total de 97.450. 

No nosso estudo, apenas foram alvo de escrutínio 2.1% dos CS (8/388) e 3.6% 
dos MF/CG (219/6161) existentes em Portugal, nesses CS, em 1998, mas 
apenas 0.7% dos MF quando se considera a dimensão da amostra recrutada 
(31/4.403)107. De qualquer modo, os dados do INE (1998) permitem aferir que 
não se verificaram diferenças entre o universo de 4.403 MF e a amostra de 31 
MF do nosso estudo quanto à distribuição do sexo dos doentes consultados 
(64.4% versus 67.5%), nem no número de consultas realizadas pelos próprios 
MF (16.6 versus 15 consultas por dia) (INE 1998).  

Todavia, entre os 31 MF da nossa amostra preponderava largamente o sexo 
feminino (53% versus 83.9%) o que talvez limite o alcance da generalização 
de alguns resultados, ou pelo menos exigindo alguma ponderação.  

Não obstante, o sexo feminino tem vindo a aumentar na população médica, e 
na Medicina Geral e Familiar em particular, pelo que a presente desvantagem 
poderá ser auspiciosa no momento de planear a formação dos futuros MF. Mas 
esta dominância do sexo feminino na nossa amostra de MF deverá ser 
ponderada também a outros níveis: o interesse e competências em saúde 
mental são frequentemente reportados como superiores nos médicos do sexo 
feminino o que faria com que alguns dos nossos resultados, e nomeadamente 
as taxas de reconhecimento e tratamento de depressão, pudessem estar 
sobrevalorizados, ou seja, o panorama de subreconhecimento e subtratamento 
nos CSP, que aqui damos conta, poderá ser ainda menos animador. 

Não encontrámos outros estudos portugueses, com os presentes objectivos, e 
em que o ponto de partida para a selecção dos doentes tenha sido a 
aleatorização dos MF em vez da sua voluntarização, frequentemente criadora 
de viezes. Também não conhecemos outros estudos em Portugal onde algumas 
das características dos MF tenham sido apuradas e/ou controladas. E na 
realidade, não há muitos estudos estrangeiros com esta especificidade. 

Finalmente, com base na informação disponível, não temos motivos sólidos 
para considerar os ‘nossos’ MF distintos dos restantes MF portugueses, para 
além da distribuição do género, o que, em princípio, nos permite generalizar os 
resultados.  

                                                 
107 Em denominador, 4.403 era o número total de MF que trabalhava nos 388 Centros de Saúde 

durante o ano de 1998, segundo a estatística nacional publicada pelo INE (1998). 
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12.3.2. Os utentes dos CSP 

É um fenómeno generalizado nos CSP de todo o mundo que as taxas de 
utilização de consultas médicas sejam em regra mais elevadas para as 
mulheres do que para os homens (Vazquez-Barquero et al 1992), o que não é 
excepção no nosso estudo. Simões e colegas (1996) apuraram em 1.670 
consultas de Medicina Familiar que 65.6% eram para mulheres, valor que 
ascendia a 69.8% na amostra de 321 doentes. Em outros estudos, as mulheres 
correspondiam a mais de 65% dos utentes (Resina et al 1989; Caldas de 
Almeida et al 1993; Gonçalves & Fagulha 2004), tal como no nosso estudo (ver 
Tabela 137).  

As características sociodemográficas de amostras inquiridas em outros estudos 
tendem a variar consoante especificidades locais, mas em resumo, em 
Portugal, a população utente dos CSP tende a ser maioritariamente feminina, 
envelhecida, pouco diferenciada e pouco letrada, e pouco activa (Resina et al 
1989; Caldas de Almeida et al 1993; Simões et al 1996; Gonçalves & Fagulha 
2004) (ver Tabela 137), uma vez mais como no nosso estudo. 

Tabela 137 – Características sociodemográficas de populações dos CSP 

 

Com o objectivo principal de identificar o perfil do utilizador dos CSP, ou seja, 
as características sociodemográficas dos utentes que consultam o MF, 
associáveis com estados de saúde e de doença, bem como os motivos de ida à 
consulta e os problemas de saúde, segundo a Classificação Internacional de 
Cuidados Primários (ICPC) (Okkes et al 2000), José Guilherme Jordão (1995) 
elaborou um amplo estudo no contexto dos 141 CS da Região Sul de Portugal 
onde a amostra estratificada era composta por 18.805 utentes e igual número 
de consultas observados em 63 CS escolhidos aleatoriamente. Recorrendo à 
colaboração de 65 inquiridores, recolheu dados durante 48 semanas. Os 
utentes adultos, com mais de 15 anos, eram 16.905 (Jordão 1995).  

 
Resina et al 

(1989) 
Simões et 
al (1996) 

Caldas de 
Almeida et 
al (1993) 

Gonçalves 
e Fagulha 
(2004) 

Presente 
estudo 

N 927 321 145 260 544 
CS Moscavide Góis Lisboa Cascais multicêntrico 
Mulheres (%) 67.1 69.8 65 73 67.5 
Casados (%) 69 73.5 76 – – 
Habilitações (%)      

<4ª classe – 57.3 – 41 67.8 
12º ano – – – 27.7 9 

Idade (%)      
16-24 16.5 5.9 24 c – 7.5 
25-64 40.1 a 53.6 58 d 100.0 f 59.2 
>65 43.4 b 40.5 18 e – 33.3 

Activos (%) 48 – 55 – 44.1 
Reformados (%) 25 38.3 19 – 37.2 
a 25-54 anos; b > 54 anos; c < 30 anos; d 31-60 anos; e> 60 anos; f 35-65 anos. 
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Resumindo, num estudo de ímpar poder estatístico, Jordão (1995) caracterizou 
os utentes dos CSP e apurou os motivos de ida à consulta e a distribuição de 
patologias. Após análise secundária dos dados, entre os doentes adultos 
maiores de 15 anos, 64.6% eram mulheres. O escalão etário entre os 15-24 
anos correspondia a 12.8% dos utentes, entre os 25-64 anos a 59.7%, e os 
maiores de 65 anos eram 27.9%. Quanto às habilitações, 60.5% tinham a 4ª 
classe ou menos, e apenas 3.4% tinham mais de 12 anos de escolaridade. 
Quanto ao status profissional, 39.1% estavam activos, ascendendo a 51.6% se 
adicionarmos aqueles que fazem serviço doméstico, 29.5% reformados e 2.7% 
desempregados e 9.1% eram estudantes. Residiam em meio rural 17.2% dos 
utentes e em meio urbano 82.8%. Estes valores são semelhantes aos do nosso 
estudo. 

Talvez algumas destas características da população utente ajudem a perceber a 
elevada taxa de disponibilidade para participar no nosso estudo, os 95% de 
recrutados entre os utentes consecutivos abordados: a elevada taxa de 
reformados (37.2%) e total de inactivos (55.9%) e a elevada proporção de 
idosos (33.3%).  

A amostra de utentes dos CSP aqui recrutada parece indistinta da dos outros 
estudos mencionados disponíveis, e por isso podemos considerar os resultados 
generalizáveis à globalidade da população utente. 

12.3.3. A prevalência de depressão 

Partindo do princípio que os valores de prevalência, ainda que variáveis de um 
local para o outro, seriam sobreponíveis aos da literatura, fizemos a predição 
abaixo enunciada. 

Hipótese Principal 1. Nos CSP, a prevalência pontual da depressão 
major é de 10% e a prevalência pontual da 
globalidade das perturbações depressivas oscila 
entre 15 a 25%;  

Os nossos resultados ICD-10 e DSM-IV pelo SCAN foram confirmatórios: 
respectivamente, 24.8% (21.5% ajustada) e 22.8% para o total das 
perturbações depressivas, em torno dos 13.0% (11.4% ajustada) para a 
depressão major em ambas as classificações, 4.6% (4% ajustada) e 8.7% para 
as depressões minor, 7% para a distimia ICD-10 (6% ajustada). 

Em estudos publicados entre 1997 e 2004 – de Olfson e colegas (1997), 
Vasquez-Barquero e colegas (1997), Aragones e colegas (2001a) e Lowe e 
colegas (2004a; 2004b) – nos quais as prevalências foram obtidas por 
definição de caso ICD-10 ou DSM-IV, com o contributo de instrumentos semi- 
-estruturados gold standard, a prevalência pontual da globalidade das 
perturbações depressivas oscilava entre os 9 e 25%, a das depressões major 
entre os 6 e 16% e a prevalência anual das distimias entre 3 e 5%, portanto 
valores muito semelhantes aos do nosso estudo. 
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Mesmo se considerarmos o único estudo comparável em Portugal, realizado 
alguns meses após o nosso, mas publicado em Fevereiro de 2004, no qual a 
prevalência da depressão major DSM-IV no escalão etário 35-65 anos foi de 
13% (Gonçalves & Fagulha 2004), o resultado também foi sobreponível com o 
do nosso estudo, de 14% para o mesmo grupo etário.  

Hipótese Acessória 1a. Não existem diferenças entre as prevalências 
de diagnóstico ICD-10 e DSM-IV.  

Apesar de as prevalências serem um pouco mais elevadas para a ICD-10, 
aceitámos esta hipótese nula, à excepção do diagnóstico distimia, em relação 
ao qual a rejeitámos, pois a distimia quase não tinha expressão pela DSM-IV.  

A razão de ser deste facto parece prender-se com as diferenças de definição 
entre as duas classificações, mas também pelo facto de os itens de distimia do 
SCAN que utilizámos terem sido mais dirigidos para a ICD-10 do que para a 
DSM-IV, por motivos de economia de tempo na entrevista.  

Todavia, tal como o nosso estudo apresentou problemas metodológicos na 
estimativa de distimia DSM-IV, no nosso caso por défice, o de Gonçalves e 
Fagulha (2004) terá pecado por excesso ao apresentar uma estimativa de 
16%, pensamos que resultante de outro tipo de problemas de método (ver 
item 8.1.2. Prevalência nos , pág. 203) que terão acabado por inflacionar a 
taxa do total de depressões para 33%. 

Nos dois estudos em que verificámos terem sido utilizados simultaneamente 
diagnósticos ICD-10 e DSM-IV, as prevalências também eram mais baixas pela 
DSM. Assim, num censo nacional na Alemanha em 20.421 doentes com mais 
de 15 anos que consultaram os seus 633 MF num dia determinado e que 
preencheram o instrumento Depression Screening Questionnaire (DSQ), 4.2% 
dos dentes dos CSP preencheram critérios para episódio depressivo major de 
acordo com a DSM-IV e taxas mais elevadas, de 11.3%, foram obtidas 
segundo critérios ICD-10 para episódio depressivo ligeiro (Wittchen et al 2001). 
No estudo de Lowe e colegas (2004a) a prevalência pontual de depressão 
major era de 13.2% segundo a DSM-IV e 15.8% segundo a ICD-10. 

Hipótese Acessória 1b. Não existem diferenças de concordância entre 
o diagnóstico ICD-10 pelo critério-padrão e 
pelo diagnóstico psiquiátrico clássico. 

Aceitamos esta hipótese pois a concordância kappa ajustada da prevalência de 
depressão segundo os psiquiatras com a prevalência pelo SCAN foi superior a 
0.7 (k=0.78). Este valor é congruente com os da bibliografia do SCAN (WHO & 
Division of Mental Health 1996).  

Quando os psiquiatras emitem a sua opinião diagnóstica, segundo a ICD-10, 
tendem a exceder os valores de prevalência conspícua de depressão aferidos 
pelos MF e pelo gold standard, apesar da boa concordância com este último. 
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Tal excessiva sensibilidade pode ser atribuída a várias razões, a primeira das 
quais a especificidade da atenção profissional.  

Outra razão, eventualmente mais relevante, remete para os pontos críticos de 
fiabilidade interpares do diagnóstico psiquiátrico de depressão, nomeadamente 
na diferente valorização da compreensibilidade da reacção depressiva versus a 
síndroma depressiva neutra (primado dos diagnósticos de perturbação de 
ajustamento versus depressão major) e hierarquização ansiedade-depressão 
(primado dos diagnósticos de perturbação de ansiedade versus depressão).  

A presença em muitos serviços da ultrapassada ICD-9 enquanto classificação 
de referência e a ausência de um treino generalizado na actual ICD-10, pode 
também explicar estas dificuldades. 

Hipótese Acessória 1c. Não existem diferenças entre as prevalências 
não ajustadas e ajustadas. 

Aceitámos igualmente esta terceira hipótese pela qual admitimos não existirem 
diferenças entre as prevalências não ajustadas e ajustadas, fazendo recurso ao 
teste de proporções, o que apenas certifica o poder do estudo e a dimensão 
adequada da amostra recrutada. 

Hipótese Acessória 1d. Não existem diferenças sociodemográficas 
entre doentes deprimidos e não deprimidos. 

Mas rejeitamos esta quarta hipótese pois, de facto, os doentes deprimidos 
eram mais velhos (com um peso excessivo no escalão etário dos 35-54 anos), 
nomeadamente se sofriam de distimia, o sexo feminino estava 
sobrerepresentado entre os afectados por perturbações depressivas ICD-10, o 
mesmo se verificando entre aqueles que trabalhavam na agricultura e os 
desempregados.  

Também no censo alemão de Wittchen e colegas (2001), a taxa de depressão 
era mais elevadas nas mulheres, nos reformados, desempregados, 
doméstica(o)s e aumentava com a idade. 

Segundo Ostler e colegas (2001), a pobreza e desvantagens sociais na zona de 
implantação de uma determinada prática clínica é frequentemente um predictor 
poderoso da prevalência e persistência dos sintomas depressivos, mas no 
nosso estudo, não encontrámos diferenças entre os CSP rurais e não rurais (a 
ruralidade podendo ser tomada como um proxy de menores vantagens sociais) 
quanto a taxas de perturbação depressiva. 

Também verificámos existirem diferenças de prevalência entre os seis CS de 
maior dimensão, mas a variação da prevalência de depressão entre locais 
distintos está frequentemente relacionada com diferentes características 
sociodemográficas da população em causa (Spitzer et al 1999), não sendo os 
determinantes etiopatogénicos um objectivo a explorar neste trabalho. 
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12.3.4. Reconhecimento da depressão pelos MF 

Hipótese Principal 2. Os MF detectam cerca de 40% de todas as 
perturbações depressivas e uma proporção maior 
dos casos mais graves. 

Da segunda predicção que realizámos para os resultados do nosso estudo 
constava que os MF detectassem cerca de 40% de todas as perturbações 
depressivas e uma percentagem mais elevada dos casos mais graves o que 
implicaria uma prevalência conspícua efectiva esperável de 6 a 10% para o 
total de perturbações depressivas e mais de 4% para a depressão major.  

A capacidade de reconhecimento pelos MF de depressão e a respectiva taxa, ou 
sensibilidade, permitem estabelecer a prevalência conspícua e a prevalência 
conspícua efectiva108. 

Pela utilização de vários métodos de aferição da taxa de reconhecimento que 
atrás descrevemos, e onde tentámos anular o efeito de Hawthorne e considerar 
o impacto do tempo (pela avaliação retrospectiva) e da informação sobre o 
doente individual acedida pelos MF, chegámos, com base num critério 
transversal e amplo (critério C), a valores de taxas de reconhecimento e 
prevalências conspícuas efectivas moderadamente ‘optimistas’, no sentido da 
sobreavaliação. 

Assim, no presente estudo, a prevalência conspícua de perturbações 
depressivas anda em torno dos 20% mas a prevalência conspícua efectiva é de 
cerca de metade, 10%, correspondendo a uma taxa de reconhecimento de 
43% – em torno dos valores previstos –, e taxa de falsos reconhecimentos de 
13%. No cômputo global, o viés ou limiar de reconhecimento dos MF é de 0.84, 
ou seja, há uma tendência global de subidentificação de depressão pelos MF.  

Mas estes valores incluem os doentes que os MF sabiam que eram ou tinham 
sido seguidos em psiquiatria e saúde mental, e todos os que faziam 
antidepressivos – um indicador de problemas de saúde mental –, fármacos que 
desconhecíamos se tinham sido prescritos pelos MF ou não. Se considerarmos 
as taxas de reconhecimento dos MF (critério C) nos doentes isentos destas 
duas condições, (amostra n=262), então a prevalência conspícua efectiva é 
três vezes menor, caindo para 3.4%, e a taxa de reconhecimento de doentes 
com depressão cai para metade, 20.5%, bem como a taxa de falsos 
reconhecimentos que é três vezes inferior, passando de 13.4% para 4.6%.  

                                                 
108Recordamos que a prevalência conspícua para os MF ocorre quando não há identificação de caso por 

instrumento gold standard externo ou quando esse instrumento é um questionário, verificando-se 

um acréscimo não determinável de prevalência pela presença de falsos reconhecimentos positivos. 

Já a prevalência conspícua efectiva para os MF é estabelecida quando há identificação de caso por 

gold standard sendo determinável também a prevalência de falsos reconhecimentos o que 

condiciona um valor de prevalência eventualmente mais baixo. 
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O que aprendemos com estes dados é que o diagnóstico de problemas mentais 
e de depressão nos CSP depende em larga escala do conhecimento que o MF 
tem em relação à utilização de cuidados e intervenções em saúde mental. 
Embora não seja possível fazê-lo com segurança, quase que se poderia afirmar 
que os SPSM são essenciais para a gestão actual da depressão nos CSP. 

Segundo a literatura, os MF e outros médicos PCP tendem a falhar o 
diagnóstico entre 35 a 70% das pessoas com perturbações depressivas nos 
CSP, taxa de grande amplitude e variabilidade consoante o desenho dos 
estudos, os métodos de identificação de caso, os locais, os tipos de práticas 
clínicas e de organização da prestação dos cuidados, as características dos 
médicos, a gravidade dos quadros depressivos e outras características clínicas, 
as características sociodemográficas dos utentes, as maiores ou menores 
barreiras à prestação de cuidados em saúde mental (Goldberg & Huxley 1980; 
Gerber et al 1989; Perez-Stable et al 1990; Goldberg & Huxley 1992; Coyne et 
al 1995; Simon & Von Korff 1995; US Department of Health & Human Services 
1999; Simon et al 1999a).  

No estudo WHO-PPGHC, observámos uma amplitude ainda maior na taxa de 
reconhecimento de depressão major que oscilou nos vários centros entre 19.3 
e 74%, e note-se bem, independentemente da prevalência pontual. Mas, nos 
países ocidentais, de cultura europeia, a taxa de reconhecimento era superior a 
50%, com as notáveis excepções de Santiago do Chile (74%) e Atenas na 
Grécia (22.2%) (ver Tabela 9) (Goldberg & Lecrubier 1995; Ustun & Von Korff 
1995). 

O balanço que realizámos no Capítulo 4 salienta que basicamente podemos 
encontrar dois níveis de taxas de reconhecimento de depressão pelos MF: ou a 
taxa de reconhecimento é inferior a 50% (Magruder-Habib et al 1990; Perez-
Stable et al 1990; Coyne et al 1995; Klinkman et al 1997; Thompson et al 
1999; Williams, Jr. et al 1999a; Thompson et al 2000a; Hickie et al 2001c) o 
que ocorre na maioria das situações, ou menos frequentemente, a taxa é 
ligeiramente superior a 50% (Von Korff et al 1987; Hannaford et al 1996; 
Wittchen et al 2001; Gabarron et al 2002). Verifica-se igualmente uma taxa 
muito regular de falsos reconhecimentos de depressão oscilando entre 10% e 
15% dos doentes (Gerber et al 1989; Perez-Stable et al 1990; Sliman et al 
1992; Wittchen et al 2001). 

Quando a taxa de reconhecimento é superior a 50%, tal sucede mais 
claramente nos estudos com desenho longitudinal nos quais o período mais 
extenso de estudo permite captar mais efectivamente as incertezas e a 
dinâmica do processo de diagnóstico (Simon & Von Korff 1995; Rost et al 
1998). Todavia, é argumentável que o diagnóstico de qualquer episódio 
depressivo não só seja perfeitamente realizável num dado momento, 
transversal, como também sendo desejável que isso aconteça dado o risco de 
cronicidade, o sofrimento evitável e os prejuízos socioprofissionais que 
entretanto decorrem.  
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A prevalência conspícua de depressão reportada pelos MF nos processos 
clínicos geralmente oscila entre 1.5 e 4.5% (Reifler et al 1979; Depression 
Guideline Panel & Agency for Health Care Policy & Research 1993a). Quando é 
solicitado aos MF para atribuírem um diagnóstico psiquiátrico aos seus doentes, 
ou excluírem-no, as taxas de reconhecimento sobem e ainda mais quando lhes 
é perguntado explicitamente se há ou não depressão (Kirmayer et al 1993).  

É admissível que nestas circunstâncias se verifique o efeito de Hawthorne, em 
particular nos países ocidentais onde se aborda mais intensivamente esta 
problemática da depressão e nos quais um estudo pode funcionar como 
lembrete de algo importante mas ainda não integrado nos procedimentos 
correntes, e por este motivo consideramos que as taxas de reconhecimento do 
WHO-PPGHC e de outros estudos estejam sobrevalorizadas relativamente à 
prática clínica actual dos mesmos clínicos. 

O mesmo poderá ter acontecido no The Hampshire Depression Project 3 
(Thompson et al 2001). Neste estudo britânico, em cada 28.6 consultas foi 
falhado um diagnóstico de provável depressão, ou seja, cerca de um caso não 
reconhecido cada 30 consultas. No nosso estudo, 15 em 100 doentes 
consultados não receberam o diagnóstico correcto, ou seja, um caso em cada 
sete consultas. Mas aquele estudo inglês está longe de ser representativo 
quanto à taxa de reconhecimento de depressão pelos MF, obviamente muito 
elevada. Por outro lado, a abordagem dimensional à gravidade de depressão no 
The Hampshire Depression Project 3, segundo Thompson e colegas (2001), 
ilustra que os MF podem ser mais capazes de reconhecer a depressão do que o 
sugerido pelos estudos onde o reconhecimento é dirigido à definição categórica 
da depressão. 

Encontrámos então uma taxa de reconhecimento inferior a 50% no nosso 
estudo, 43% para o conjunto das perturbações depressivas e depressão major, 
bastante baixa e em consonância com os valores de outros estudos 
internacionais, e em geral, mais baixa que os estudos nacionais.  

No CS da Alameda em Lisboa, Canhota (1988) estabeleceu uma taxa de 
reconhecimento de 41% em doentes idosos. No estudo de um CS em Lisboa, 
de Caldas de Almeida e colegas (1993), a depressão era o diagnóstico 
sindromático mais bem reconhecido por MF e com a maior concordância com o 
GHQ-30, apresentando uma taxa de reconhecimento pelo MF estimada 
presumivelmente próxima dos 60% No CS de Fernão de Magalhães, a taxa de 
reconhecimento conspícuo categórico dos MF contra uma medida dimensional, 
o IACLIDE, foi de 64.3% do total de casos de depressão e 76.2% dos doentes 
com depressão moderada a grave (Oliveira 1994). No estudo do CS de Cascais, 
de Gonçalves e Fagulha (2004), a taxa de reconhecimento estrita apresentada 
pelos autores era de 37%, mas a lata, envolvendo também a atribuição do 
rótulo de ansiedade pelos MF (semelhante ao nosso critério C), era de 53% 
para a globalidade das perturbações depressivas e de 67% para a depressão 
major.  
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Nestes quatro estudos nacionais, a heterogeneidade metodológica não permite 
comparações directas mas todos eles apresentam alguns problemas com 
semelhanças entre si: selecção dos MF por voluntariado, pequeno número de 
MF, conhecimento pelos MF dos objectivos do estudo desde o inicio, tornando 
impossível a exclusão de se tratar de um grupo particular de MF com interesse 
especial na área da saúde mental e de eventual efeito de Hawthorne no 
reconhecimento, com consequente reporte de taxas mais favoráveis do que a 
realidade. Outros problemas foram: a amostragem que quando ocorreu foi 
centrada nos doentes e não nos MF; e o relativamente pequeno número de 
doentes. 

Mas a nossa taxa de reconhecimento pelos MF das perturbações depressivas 
definidas por gold standard psiquiátrico inferior a 50% corresponde a uma 
elevada taxa de falsos negativos, o que segundo Klinkman (1997), será apenas 
um aspecto de uma problemática mais complexa: na perspectiva dos doentes o 
reconhecimento do seu estado emocional mórbido também poderá não ser 
prioritário reforçando desse modo o engano médico; este último, poderá estar 
mais atento à satisfação de necessidades clínicas mais prementes109 ou optar 
por não registar o diagnóstico de depressão no processo clínico por dúvida ou 
desejo de não estigmatizar o doente (Rost et al 1994). 

Já os falsos reconhecimentos positivos poderão não só constituir um erro, como 
derivar de um desfasamento entre factores psicossociais considerados 
importantes pelos médicos PCP e eventuais insuficiências das classificações 
psiquiátricas (Pincus et al 1999).  

No nosso estudo, os falsos reconhecimentos revelaram a outra face do 
problema da lacuna de diagnóstico: é que em termos absolutos, os MF 
diagnosticaram tantas depressões bem (identificaram 40 doentes), quantas as 
que diagnosticaram mal (identificaram erradamente 39 doentes). Mas não 
podemos garantir que alguns destes doentes não estivessem em remissão. 

Klinkman e colegas (1998) abordam esta questão do significado dos falsos 
negativos e dos falsos positivos no estudo de Michigan sugerindo que o não 
reconhecimento de depressão pelos médicos PCP poderá ser um artefacto 
causado pela aplicação aos CSP do modelo psiquiátrico de definição de caso. 
Compararam os doentes com depressão major identificados pelos seus MF com 
os verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos, em relação a 
variáveis sociodemográficas, clínicas e psicopatológicas. Concluiram que os 
falsos positivos e negativos ocupam um terreno intermédio entre os 
verdadeiros positivos e negativos, sugerindo a aplicabilidade às perturbações 
depressivas de um modelo de doença crónica. Consideraram inclusive que os 
MF pareciam responder a sinais clínicos significativos para o diagnóstico de 
depressão nos doentes mais disfuncionais e em sofrimento (Klinkman et al 
1998). 

                                                 
109 Modelo de competição entre queixas e necessidades distintas do doente a que o médico tenta 

corresponder durante a consulta, começando por estabelecer prioridades (Klinkman 1997). 
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Sendo a depressão uma patologia crónica onde é frequente a repetição de 
ciclos de remissão e recorrência, Andrews (2001) defende que a frequência das 
remissões, e o bom prognóstico no curto-prazo, podem induzir em erro os 
clínicos de modo a que estes subestimem a probabilidade de recaída. 

Hipótese Acessória 2a. Não há diferenças de taxas de reconhecimento 
pelos MF entre os subtipos depressivos. 

A taxa de reconhecimento da depressão major, de 43%, não é superior à 
global mas é inferior na distimia (36%) e é superior na depressão minor 
(53%), ou seja, refutamos esta hipótese segundo a qual não haveria diferenças 
de taxas de reconhecimento pelos MF entre os subtipos depressivos.  

Que a taxa de reconhecimento na distimia seja inferior, é compreensível pela 
menor gravidade dos sintomas e a dessensibilização operada pelo tempo quer 
na percepção subjectiva do doente, quer na percepção do clínico. Já que a taxa 
seja francamente superior para a depressão minor, sugere que outras 
características, como a forma dos sintomas e o comportamento de doença, 
eventualmente envolvendo maior demonstratividade, ou ansiedade, ou ainda 
psicologização, possam eleger a atenção dos MF. 

Estes resultados poderiam sugerir que não haveria correspondência com a 
nossa previsão inicial de maior taxa de reconhecimento nas depressões mais 
graves – o diagnóstico de depressão major é supostamente representativo de 
uma patologia mais grave do que o de distimia e de depressão minor – mas de 
facto os diagnósticos sindromáticos nosológicos apesar de a reflectirem, não 
são os melhores garantes de progressividade da gravidade depressiva.  

Hipótese Acessória 2b. Não há variância entre os MF no 
reconhecimento das perturbações depressivas. 

Rejeitamos igualmente esta hipótese. A taxa de identificação de perturbações 
mentais é altamente variável entre MF e clínicas de CSP, de 28 a 80% no grupo 
controlo constituído por 15 práticas clínicas do estudo RCT de Croudace e 
colegas (2003). No nosso estudo, qualquer que fosse o critério, A, B ou C, para 
cada MF, a taxa de identificação variava entre 0 e 100%. 

Essa variância foi demonstrável por vários métodos estatísticos quer tendo os 
doentes por unidade de investigação (análise de regressão logística binária com 
o reconhecimento pelos MF enquanto variável dependente e os MF controlados) 
quer se fossem os MF a unidade de investigação (a correlação intra-classe é 
baixa e estatisticamente não significativa e a análise de variância entre os MF é 
igualmente estatisticamente significativa). 

A variação individual dos MF deve ser levada em linha de conta no trabalho 
directo de ligação. Os MF devem ser estimulados a perceber os seus viezes 
habituais em sessões de formação. 
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Hipótese Acessória 2c. Não há relação entre o reconhecimento de 
depressão pelos MF e a gravidade das 
perturbações depressivas. 

Na realidade também rejeitamos esta hipótese pois de facto, os MF quando 
avaliam pelo critério D o sofrimento e gravidade do estado mental do doente 
(IPN), o que não envolve processo de diagnóstico, ou pelo menos ‘rotulação’ 
diagnóstica, discriminam a presença de maior sofrimento psicológico nos 
doentes com depressão major.  

Utilizando este mesmo critério, a gravidade das perturbações depressivas 
parece ser subestimada pelos MF quando há menor informação indirecta sobre 
o estado mental dos doentes – como seguimento por profissionais de saúde 
mental ou toma de antidepressivos –, mas na realidade a prevalência de 
depressão é inferior nesses casos e logo o balanço global de gravidade é 
natural que também o seja. 

Verifica-se igualmente uma correlação positiva e significativamente estatística, 
embora não muito forte (r=0.391) entre o critério D /IPN e o IGS – o score de 
gravidade da sintomatologia depressiva dado pelo SCAN –, que sugere que os 
MF tendem a identificar ligeiramente melhor as situações depressivas mais 
graves, o que se confirma por regressão linear e o que nos permite negar a 
hipótese.  

O mesmo sucede quando a unidade de investigação é o MF embora a pequena 
dimensão da amostra possa não permitir a obtenção de todos os dados com 
efectiva significância estatística. 

Hipótese Acessória 2d. Não há acuidade dos MF para os níveis de 
bem-estar mental expresso pelos doentes. 

No nosso estudo refutamos esta hipótese pela análise de correlação IPN/QBE-5 
em que a unidade de investigação foi o doente (r de Spearman).  

Quando a unidade de investigação foi o MF e os dados foram agregados 
verificámos também que a acuidade era altamente variável entre os MF, com 
valores de rho entre -0,073 e -0,793 (n=20; x=0.5175, dp=0.1952).  

Quando a variabilidade do viés dos MF e a gravidade dos sintomas (IGS) são 
controladas, por correlação parcial, verifica-se uma correlação significativa 
entre a acuidade do MF pelo bem-estar e a prevalência conspícua de depressão 
para o MF sendo certo que há uma mediação dada pela grávida sindromática. 

A acuidade dos MF para o bem-estar expresso pelos doentes – função da 
correlação entre o IPN e o QBE-5 –, pode ser uma característica específica de 
cada MF e pode funcionar como um indicador de qualidade do processo de 
reconhecimento de perturbações depressivas pelos MF. Pode ser um indicador 
de desempenho do MF individual como um indicador da qualidade de uma 
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clínica ou grupo de MF, fácil de medir uma vez que se trata de uma correlação 
simples entre duas auto-avaliações. 

A medição frequente da acuidade do MF para o bem-estar mental subjectivo, 
para fins de monitorização do desempenho do MF, afigura-se mais fácil do que 
a acuidade com o diagnóstico dado pelo IGS, porque é independente da 
prevalência de depressão, e porque se prescinde da aplicação da entrevista 
diagnóstica, extensa e de aplicação complexa.  

Já o viés dos MF, a medida da tendência individual dos MF para subidentificar 
ou sobre-identificar patologia mental, e depressão em particular, também exige 
o estabelecimento da prevalência de depressão para os seus doentes o que não 
parece muito viável na prática clínica e como meio de auditoria110. 

Alguns autores sugerem que os esforços para melhorar os cuidados na 
depressão se devem focar nos médicos que demonstram dificuldades em 
diagnosticar e em melhorar o tratamento de doentes identificados (Thompson 
et al 2001). 

Hipótese Acessória 2e. O reconhecimento da depressão pelos MF não 
é impactado por características dos doentes, 
dos próprios MF e de características do 
contexto de prestação de cuidados. 

Um dos objectivos acessórios do presente trabalho foi o de estabelecer os 
determinantes explicativos do reconhecimento de depressão pelos MF e 
também os determinantes dos falsos reconhecimentos. Rejeitámos esta 
hipótese por termos obtido dados precisamente no sentido da existência de 
factores vários determinantes do diferente reconhecimento pelos MF.  

O não reconhecimento de depressão pelo MF associa-se ao desconhecimento 
deste em relação ao seguimento em ambulatório de saúde mental, à menor 
atribuição de problemas psiquiátricos durante o ano prévio e ao menor impacto 
psicológico negativo IPN atribuído no presente pelo próprio MF, compatíveis 
com o relato pelos doentes de bem-estar mental menos comprometido e 
menor gravidade objectiva da depressão. Por outro lado, a idade superior a 55 
anos, o trabalho rural, não estar de baixa médica, e a presença de mais 
doenças físicas, são características que perturbam negativamente o 
reconhecimento. 

                                                 
110 Um modo indirecto para medir o limiar de identificação e aferir a sua modificação no tempo, e 

pensamos que mais prático apesar de óbvias limitações, seria o padrão específico de referenciação 

de um MF – no tocante a doentes deprimidos e ansiosos – para a consulta de saúde mental: poderá 

ser um número desproporcionadamente elevado, ou reduzido, em relação ao que seria esperável, 

havendo um padrão estabelecido e definido previamente como adequado (o que levanta o problema 

da adequação da referência do MF para a saúde mental, questão relevante da prestação de 

cuidados a doentes deprimidos nos CSP, à qual recorrentemente retornamos). 
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Quanto aos doentes falsos positivos, ou erradamente reconhecidos como 
deprimidos, tanto quanto é do conhecimento dos MF, estarão a ser seguidos 
em ambulatório de saúde mental, ou foram-no no passado, e os MF registaram 
no processo mais problemas mentais durante o ano prévio e o IPN presente 
atribuído pelos MF é superior. Estes doentes tendem a trabalhar mais nos 
serviços do que na indústria, a sofrerem de mais doenças somáticas, e 
nomeadamente aquelas com maior tendência para a cronicidade, e a sofrerem 
de mais sintomas subdepressivos com maior gravidade e com início há mais 
tempo, e determinando maior DfD.  

Como no presente estudo, o reconhecimento da depressão pelos MF tende a 
ser maior entre os doentes com depressões mais graves e incapacitantes 
(Freeling et al 1985; Ormel et al 1991; Coyne et al 1995; Simon & Von Korff 
1995) e com comorbilidade psiquiátrica, em particular ansiosa (Coyne et al 
1995; Tiemens et al 1996; Sartorius et al 1996; Thompson et al 2001), com 
antecedentes psiquiátricos e episódios prévios tratados (Sliman et al 1992; 
Wittchen et al 2001) nomeadamente se registados nos processos clínicos 
(Block et al 1988). 

Em vários outros estudos, tal como no nosso, a detecção e tratamento da 
morbilidade mental parece ser menor nos idosos com mais de 65 anos (Shapiro 
et al 1987; German et al 1987; Perez-Stable et al 1990; Gallo et al 1999; 
Harman et al 2001), mas maior ou indiferente noutros (Bower et al 2000b), ou 
mostrado de outra forma, como reconhecimento inferior nos mais jovens 
(Ormel et al 1991; Coyne et al 1995; Simon & Von Korff 1995; Borowsky et al 
2000).  

O maior número de doenças não psiquiátricas, ou somáticas, parece ser a 
única variável que se associa com o aumento do erro de reconhecimento em 
ambos os sentidos. Todavia, a gravidade da patologia somática, avaliada pelo 
MF, correlaciona-se com a gravidade da sintomatologia depressiva, 
continuamente desde a ausência de sintomas depressivos, passando pela 
presença de sintomas subdepressivos de intensidade crescente, pelos episódios 
de depressão minor até às síndromas depressivas mais graves. 

Assim, estes dados sugerem que queixas depressivas menos graves, no 
contexto de avaliação do status psicológico e somático simultaneamente menos 
positivos segundo o MF, sejam atribuídas por estes a doenças e problemas 
somáticos, dando razão à tese de competição pela atenção dos MF entre 
problemas somáticos e psicológicos, em que estes seriam recorrentes 
perdedores (Nutting et al 2000), ou ainda sugerindo que as queixas 
depressivas possam assumir a forma de somatização (Lobo & Campos 1997). 

Já no caso dos falsos positivos, o maior número de doenças somáticas 
correlaciona-se com uma tendência dos doentes em apresentarem mais 
sintomas depressivos que provavelmente expõem de modo mais espontâneo.  

E de facto, nalguns estudos a comorbilidade somática ou a gravidade das 
doenças somáticas contribuem para a diminuição do reconhecimento da 
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depressão (Freeling et al 1985; Ormel et al 1990; Coulehan et al 1990b; Ormel 
et al 1991; Tylee et al 1995; Lobo & Campos 1997; Simon 2001) mas 
aumentam a detecção em outros estudos (Robbins et al 1994; Borowsky et al 
2000), comportamento misto semelhante ao nosso estudo. A doença médica 
crónica poderá ser a responsável por menor reconhecimento de depressão 
(Freeling et al 1985; Bridges & Goldberg 1992; Simon 2001) talvez por 
competição (Klinkman 1997) ou pela falácia da ‘compreensibilidade’ da 
depressão (Simon 2001). Bastantes estudos salientam também que a maioria 
dos doentes que acedem aos CSP apresentam queixas de somatização que 
reduzem o reconhecimento da depressão e não as queixas de sintomas 
depressivos, mais facilitadoras (Prestidge & Lake 1987; Kirmayer et al 1993; 
Lobo & Campos 1997; Herran et al 1999a). 

No nosso estudo, os MF com listas de doentes mais antigas, com maior número 
de doentes inscritos e que fazem mais consultas reconhecem uma proporção 
menor de casos de depressão. O maior tempo de conhecimento dos seus 
doentes deveria aumentar a identificação de depressão mas paradoxalmente 
advém o oposto como se o tempo levasse a uma dessensibilização 
relativamente às vivências, comportamentos e aparência depressivas. Já a 
maior quantidade de trabalho condiciona negativamente o reconhecimento das 
perturbações depressivas. 

Verifica-se uma tendência sem significância estatística onde os MF mais velhos 
fazem um menor reconhecimento da depressão. Neste ponto, pensamos poder 
ter havido défice de poder pelo baixo número de MF envolvidos na análise 
(n=20).  

As barreiras para o tratamento da depressão pelos médicos não especialistas 
classicamente são relacionadas com as atitudes e conhecimentos sobre a 
depressão. Mas nos CSP alemães, os MF com uma grande carga de trabalho 
clínico diário consideravam o diagnóstico e tratamento de depressão nos CSP 
como fonte de sobrecarga (Wittchen & Pittrow 2002). Na Austrália, estar em 
regime de prática clínica em part-time pode facilitar a detecção (Hickie et al 
2001c). No nosso estudo, verificámos um prejuízo do reconhecimento da 
depressão pelos MF com maior numero de consultas111. 

Ainda na Austrália, o facto do MF ter pelo menos 35 anos de idade melhora a 
capacidade de detecção da depressão (Hickie et al 2001c) e na Alemanha o 
reconhecimento de depressão estava associado a mais de cinco anos de 
experiência clínica do MF (Wittchen et al 2001), tendências que se opõem aos 
resultados do nosso estudo onde a passagem do tempo – idade, tempo de lista 
– parece diminuir a taxa de reconhecimento. 

Efectivamente a literatura atesta que quanto maior a idade dos médicos e 
maior a sua experiência clínica, paradoxalmente, menor é a complacência com 
o estado da arte da qualidade dos cuidados (Choudhry et al 2005). Em relação 

                                                 
111 Os MF alemães apresentam elevada produtividade clínica: 62 consultas por dia. 
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ao manejo da depressão os dados são equívocos: tal sucede com os psiquiatras 
no tratamento da depressão segundo Epstein e colegas (1996) e Moride e 
colegas (2002), este último concluindo o mesmo para os MF; mas o contrário, 
ausência de efeito negativo da experiência clínica na qualidade do tratamento 
da depressão, parece ocorrer noutros estudos, quer com psiquiatras (Epstein et 
al 2001) quer nos CSP (Katon et al 2000). 

Gonçalves e Fagulha (2004), no seu estudo de utentes entre os 35 e os 65 
anos de idade, demonstraram que a sensibilidade do MF à depressão está 
diminuída quando o doente é um trabalhador não qualificado ou tem profissão 
de nível médio, é reformado, do sexo feminino, sofre de doenças do sistema 
músculo-esquelético e de problemas somáticos específicos e não tem queixas 
depressivas na apresentação clínica. 

O nosso estudo, apesar de ser dos primeiros a estudar características dos MF, 
não foi exaustivo a este nível e outros aspectos distintivos não explorados dos 
MF e da sua prática clínica, poderão ajudar a explicar a baixa taxa de 
reconhecimento e a variabilidade entre si. 

12.3.5. Tratamento da depressão pelos MF 

Hipótese Principal 3. Nas depressões detectadas pelos MF, em menos de 
50% dos doentes é prescrito um antidepressivo e 
em doses subterapêuticas em cerca de 50% 
destes.  

Entre os 40 doentes identificados pelos MF como sofrendo de depressão, a 15  
foi prescrito um antidepressivo, ou seja, a 37,5% dos doentes.  

Obtivemos taxas de tratamento com antidepressivos para a globalidade das 
perturbações depressivas de 19.2% valor que desce para 16% para as 
perturbações detectadas pelo MF segundo o critério C. Estas taxas 
correspondem a prevalências tratadas respectivamente de 4.7% (absoluta) e 
3.9% (conspícua efectiva). A taxa de tratamento com antidepressivo da 
depressão major foi de 25.2% e de 21.6% quando há detecção pelo MF, 
correspondendo a prevalências tratadas de 3.4% (absoluta) e 2.9% (conspícua 
efectiva).  

Quando se consideram apenas os doentes com depressão para os quais os MF 
desconhecem antecedentes de utilização de serviços de saúde mental (n=318), 
a taxa de tratamento com antidepressivo cai para um quarto, 5.8%, ou seja, 
uma prevalência tratada com antidepressivo de 0.9% (3/318). Sem depressão, 
2.6% (7/266) dos utentes tomam antidepressivos. Estes dados fazem com que 
a lacuna no tratamento com antidepressivos seja mais grave do que a lacuna 
no reconhecimento. 

De qualquer modo, todos estes valores são bem mais baixos que 50% das 
depressões detectadas, como previmos. 
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No WHO-PPGHC a taxa de tratamento média de depressão major com 
antidepressivo, relativamente aos casos identificados foi de 22.2% (mínimo 0% 
a máximo de 46.3%) e a prevalência tratada oscilou entre 0% e 4.7% (média 
de 1.3%) ambos os valores muito semelhantes ao nosso estudo (Tabela 10, 
pág.103). Todavia, apesar da taxa de tratamento da nossa amostra de doentes 
rondar o valor médio do WHO-PPGHC, em cinco países ocidentais, USA, Japão, 
Reino Unido, França e Itália a taxa de tratamento era superior à nossa, 
ocorrendo o inverso na Holanda e na Alemanha (Goldberg & Lecrubier 1995; 
Ustun & Von Korff 1995). 

Ainda no nosso estudo, apenas pouco mais de 20% dos doentes medicados 
com antidepressivos não os tomam em doses terapêuticas, um valor bastante 
inferior ao previsto de 50%, o que se relaciona certamente com o facto de os 
antidepressivos mais frequentemente utilizados serem SSRI de toma única o 
que facilita a sua utilização pelos MF.  

A prevalência tratada conspícua efectiva é de 3.11%, ou seja, 12.77% dos 
doentes correctamente identificados com depressão clínica estão medicados 
com antidepressivo em dose adequada.  

Hipótese Acessória 3a. Não há diferenças nas taxas de tratamento 
com antidepressivos entre doentes deprimidos 
e não deprimidos. 

No nosso estudo, entre os doentes sem depressão, 3.8% estavam medicados 
com antidepressivos. Destes 11 doentes, quatro estavam completamente 
assintomáticos e sete apresentavam alguns sintomas depressivos. Como 
obtivemos apenas diagnósticos actuais pelo SCAN, não é possível excluir que 
nestes casos os doentes não estejam na fase de manutenção e em remissão 
total ou parcial de sintomatologia depressiva. No entanto, os itens do SCAN 
relativos a antecedentes de episódios depressivos não apontavam nesse 
sentido. Ainda assim, não podemos excluir prescrições de antidepressivos para 
outras indicações (ansiedade, controle dos impulsos, controle da dor). 

Todavia, rejeitamos a hipótese nula pois observámos que os doentes com 
depressão recebem mais tratamentos farmacológicos, nomeadamente 
antidepressivos, o que é uma tendência favorável.  

Numa rede nacional de médicos PCP, a Practice Partner Research Network 
(PPRNet) nos USA, foram recolhidos dados sobre o uso de antidepressivos por 
389 médicos, durante o ano de 1996, em doentes sem antecedentes 
depressivos a quem tinha sido diagnosticado um novo episódio depressivo e a 
doentes sem este diagnóstico. Cerca de 1.6% dos doentes receberam um novo 
diagnóstico de depressão e 50% destes foram medicados com antidepressivo, 
um SSRI em 80% dos casos. Mas no total de todos os doentes houve uma 
prevalência tratada com antidepressivo de 6.3% dos doentes, 40% dos quais 
sem nunca terem sido diagnosticados com depressão (Ornstein et al 2000) o 
que constitui um valor muito elevado e sem equivalente no nosso estudo. 
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Hipótese Acessória 3b. Não há diferenças nas taxas de tratamento 
com antidepressivos entre doentes deprimidos 
bem reconhecidos pelos MF e os não 
deprimidos (falsos reconhecimentos). 

Não rejeitámos a hipótese pois efectivamente não se verificam diferenças nas 
taxas de tratamento com antidepressivos entre a totalidade de doentes 
deprimidos bem reconhecidos (n=40) e a totalidade de não deprimidos falsos 
positivos (n=39), o que evidencia bem as necessidades em competências de 
manejo da depressão e de psicofármacos pelos MF. Note-se que em termos 
absolutos, houve quase o mesmo número de doentes medicados com 
antidepressivos, que estavam deprimidos e foram bem reconhecidos pelos MF 
(n=15), que o número de doentes inapropriadamente medicados que ou não 
estavam deprimidos ou foram objecto de reconhecimento inadequado (n=14). 

12.3.6. Validação de instrumentos e estratégias de detecção de 
depressão 

Hipótese Principal 4. A utilização em série do Questionário do Bem-Estar 
(QBE-5, WHO-5) e da entrevista estruturada com o 
Inventário de Episódio Depressivo (IED) permite 
diagnosticar 80% de todas as perturbações 
depressivas. 

Segundo Engel (1977b), a tarefa do médico consistiria em “calcular a disforia e 
a disfunção que levam as pessoas a procurar ajuda médica, a adoptar o papel 
de doente e aceitar o status de paciente”.  

Todavia, se o processo de procura de cuidados dependesse única e 
exclusivamente do doente, então não haveria lugar a estratégias de despiste 
das perturbações depressivas em CSP. Nestas estratégias, os médicos e os 
outros técnicos dos CSP são assertivos e proactivos, colocando-se o problema 
da adopção ou não do papel de doente pelos positivos e a ideia de que a 
aceitação do status de doente é de algum modo ‘forçada’. 

Validámos a utilização do QBE e o potencial de utilização do IED bem como o 
uso em série dos dois instrumentos nos CSP, enquanto estratégia de despiste, 
sendo que a sensibilidade dos testes isolados ou em série nunca foi inferior a 
80%, o dobro da sensibilidade dos MF para o reconhecimento de depressão 
segundo os critérios mais favoráveis.  

Na revisão sistemática de Mulrow e colegas (1995) a sensibilidade para a 
depressão major era de 84% (95%IC 79-89) e a especificidade 72% (95%IC 
67-77) e para o conjunto da depressão major e distimia, era de 78% (95%IC 
73-83) e 77% (95%IC 71-82). Noutra revisão, de Williams e colegas (2002b), 
a sensibilidade mediana global foi de 85% (mín-máx 50-97%) e a 
especificidade mediana global foi de 74% (mín-máx 51-98%). Pignone e 
colegas (2003) determinaram valores típicos de sensibilidade que oscilavam 
entre os 80 e os 90% e os de especificidade entre 70 e 85%.  
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Na revisão sistemática realizada por Williams e colegas (2002a), o LLR+ 
mediano dos instrumentos de despiste de depressão nos CSP oscilava entre 2.3 
e 4.2 para a depressão major e era de 3.9 para o conjunto de depressão major 
e distimia compatíveis com os valores dos testes do nosso estudo, para todas 
as perturbações depressivas, inclusive as minor, mas no despiste em série o 
LLR+ oscilava entre 6 e 7. 

Os valores destas meta-análises apoiam a viabilidade das estratégias de 
despiste por instrumentos de detecção da depressão e a sua superioridade 
relativamente à capacidade de reconhecimento dos MF, bem como a 
capacidade para a potenciar e melhorar. 

No nosso estudo, os critérios operatórios, independentes da prevalência, 
apurados tanto para os instrumentos aplicados isoladamente como em série – 
sensibilidade e especificidade – são assim de magnitude semelhante ou mesmo 
superiores aos de outros estudos, e para todas as perturbações depressivas. O 
mesmo sucede com os outros critérios operatórios dependentes da prevalência, 
como o VPP, o VPN, e o LLR+. No nosso estudo verifica-se vantagem para os 
nossos valores de especificidade e razões de verosimilhança positiva. 

O cálculo de LLR+, entre 3 e 4 para o QBE, entre 4 e 5 para o IED e em torno 
de 7 para a aplicação seriada, semelhante aos LLR+ de outras escalas em 
outros estudos, permite estabelecer a utilidade clinica das nossas estratégias 
de detecção. 

Mas nem todos os estudos suportam estas conclusões. A exactidão de três 
métodos de detecção de depressão major nos CSP foi comparada num estudo 
de Klinkman e colegas (1997): 1) CES-D; 2) detecção não apoiada pelo 
médico; 3) detecção pelo médico aumentada pelo instrumento CES-D (ver 
Tabela 138). 

Tabela 138 – Estudo de Klinkman (1997) – resultados negativos no 
reconhecimento médico de depressão 

 
CES-D 

ponto de corte 
standard / elevado 

detecção pelo 
médico não apoiada 

detecção pelo 
médico aumentada 
por instrumento 
CES-D score ≥22 

sensibilidade 0.81 / 0.61 0.35 0.27 
especificidade 0.72 / 0.85 0.93 0.96 
VPP 0.31 / 0.39 0.45 0.50 
LLR+ 2.9 / 4.0 4.9 6.1 
taxa identificação de 
depressão V+ 

80. 7% / 61.4% 34.6% 26.9% 

 

Contrariamente ao sugerido pelos nossos resultados, Klinkman e colegas 
(1997) consideram que os dados do seu estudo não suportam o uso de rotina 
de um instrumento de depressão, neste caso o CES-D, como um instrumento 
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de screening para depressão nos CSP, tanto isoladamente como quando 
utilizado como um suplemento à detecção pelo médico.  

De facto, neste recente estudo de Klinkman e colegas (1997), apesar de 
critérios operatórios satisfatórios do CES-D, a detecção dos médicos apoiada 
por este instrumento agravou a sensibilidade daqueles para a depressão. 

Apesar destes serem resultados isolados, o nosso estudo apresenta a 
desvantagem de aferir o potencial de funcionamento da estratégia de despiste 
da depressão, e não a validade efectiva no decurso da prática clínica dos MF. 
Pensamos que tal validação deverá ser concretizada num setting naturalista e 
não num contexto controlado. 

Concordamos com Pincus e colegas (1999) quando opinam que o despiste e a 
caracterização das formas subliminar de depressão nos CSP poderá ser um 
modo de identificar indivíduos potencialmente em risco para formas mais 
graves de depressão e também de prevenir a aquisição de mais disfunção e 
incapacidades. 

Hipótese Acessória 4a. Não existem diferenças entre instrumentos 
isolados de despiste de depressão e estratégias 
de despiste em série. 

Existem diferenças entre testes isolados e em série pelo que rejeitamos esta 
hipótese. De facto, os testes simples parecem apresentar uma ligeiramente 
melhor sensibilidade mas os testes em série apresentam uma especificidade 
superior, um VPP superior e um LLR+ superior. Um teste em série em 
particular parece de uso simples e exacto, o QBE2≤3+ IED.C≥2 que apresenta 
parâmetros operatórios de sensibilidade de 81% e especificidade de 89%, VPP 
de 70%, VPN de 93% e LLR+ de 7.21. 

Finalmente, os testes isolados ou aplicados em série apresentam um bom 
equilíbrio entre sensibilidade e especificidade, detectando os casos mais graves, 
melhorando, praticamente duplicando, a capacidade de reconhecimento dos MF 
e não obrigando a um consumo de recursos humanos limitativo da sua 
aplicação.  

O QBE-5, enquanto medida unidimensional de bem-estar, assenta bem no 
coceito de outcome de ganhos reportados pelo doente (GRD)112 (Rothermich et 
al 2002) pelo que pode ser utilizado provavelmente para monitorização futura, 
o que necessitará de validação também em futuros estudos. 

12.3.7. As características clínicas da dimensão depressiva 

No estudo de Jordão (1995), em apenas 1.32% das consultas era o motivo de 
vinda à consulta registado a “sensação de ansiedade/nervoso/tensão” e em 
0.94% a “sensação de depressão /tristeza”.  
                                                 
112 No original, patient-reported outcomes (PRO). 
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Segundo Gonçalves e Fagulha (2004), 21% dos doentes referem 
espontaneamente queixas depressivas e 11% queixas de ansiedade.  

No nosso estudo, 53.8% dos doentes fazem referência espontânea a qualquer 
tipo de problema psicológico, 52.3% apresentam queixas psicológicas e 18.9% 
queixas de ansiedade, quando questionados de modo aberto. 

A esmagadora maioria dos doentes com depressão major e distimia, 95%, 
fazem referência espontânea a um qualquer tipo de sintomas psicológicos, tal 
como mais de 80% dos doentes com depressão minor e cerca de 60% dos 
doentes com sintomas depressivos mas sem critérios de diagnóstico bem como 
15% dos doentes sem sintomas depressivos. 

Esta frequência de referência espontânea das queixas psicológicas por pessoas 
não doentes pode estar na origem de dificuldades diagnósticas e de falsos 
positivos apontados pelos MF. Por outro lado, o facto destas taxas terem sido 
obtidas em resposta a uma simples pergunta condutora aberta contradiz a 
ideia de que as pessoas nos CSP não expõem espontaneamente os sintomas 
psicológicos, dando força aos argumentos favoráveis ao manejo deste tipo de 
situações nos CSP. 

Os sintomas depressivos são muito frequentes nos utentes dos CSP e o nosso 
estudo não é excepção: dois terços apresentam pelo menos um sintoma 
depressivo (276/416) mas apenas em dois quintos há um qualquer grau de 
impacto funcional negativo atribuível a esse(s) sintoma(s) depressivo(s) 
(175/416) e menos de um quarto dos doentes apresenta patologia depressiva 
(103/416) e apenas um quinto apresenta incapacidades moderadas a graves 
(83/416).  

Os sintomas mais frequentes são o humor depressivo, o choro, a anedonia, as 
alterações do funcionamento cognitivo e as alterações do sono e o humor 
depressivo estão entre os mais graves a par das alterações do sono, da 
desesperança e da disfunção sexual enquanto os actos e a ideação suicida são 
os sintomas mais raros.  

O que se torna interessante na enumeração destes sintomas é que são 
facilmente detectáveis na exploração psicopatológica por entrevista. E as 
competências clínicas para tal podem ser ministradas em sessões de formação. 
Apesar de não termos explorado a somatização no nosso estudo, não temos 
razão para crer que seja inferior à de outros estudos, mas fica patente neste 
estudo que a exploração por entrevista permite um acesso fluido aos conteúdos 
mentais das pessoas. 

Hipótese Acessória 5a. Não existem diferenças quanto à gravidade 
sintomática entre os subtipos depressivos. 

Rejeitamos esta hipótese nula pois a depressão major apresentava maior 
número de sintomas e maior número sintomas mais graves do que a distimia e 
a depressão minor, que não se distinguiam uma da outra quanto ao perfil 
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sintomático, apesar de uma tendência para maior número de sintomas na 
depressão minor e de mais sintomas moderados a graves na distimia.  

O mesmo se verifica considerando o IGS, que recordamos ser produto da 
quantidade, duração e intensidade dos sintomas em cada doente, que sustenta 
a categorização em pessoas sintomáticas sem depressão e com depressão bem 
como a diferenciação entre depressão major e outras perturbações 
depressivas, não sustentando qualquer diferença entre distimia e depressão 
minor. 

A depressão minor, parece não se distinguir qualitativamente da depressão 
major quanto aos sintomas acessórios mais graves – ideação suicida e 
sintomas neurovegetativos, por exemplo – sendo menos grave quanto às 
incapacidades, auto-estima e cognição, para além de ser mais reactiva às 
circunstâncias, e relativamente à distimia caracteriza-se também por maior 
gravidade nas alterações do sono, autorelacionação de culpa, sintomas 
neurovegetativos e cognitivos. No conjunto, fica a impressão da depressão 
minor se caracterizar por sintomas eventualmente mais voláteis mas mais 
disfuncionais, e patentes do que na distimia. E de facto, a depressão minor é 
bastante mais reconhecida pelos MF do que a distimia. 

Hipótese Acessória 5b. Não existem diferenças quanto à gravidade 
funcional entre os subtipos depressivos. 

Rejeitamos a hipótese pois entre os três diagnósticos de perturbações 
depressivas verificam-se diferenças estatisticamente significativas no que toca 
ao nível de disfunções (DfD) geradas por cada uma delas, sendo o impacto 
negativo superior na depressão major relativamente à distimia e à depressão 
minor, e mais uma vez, verificando-se ausência de diferenças estatisticamente 
significativas entre distimia e depressão minor quanto às DfD, apesar de 
superiores na depressão minor. Tal dado reforça a ideia de a depressão minor 
poder ser mais conspícua, com maior ‘visibilidade’ do que a distimia. 

Hipótese Acessória 5c. Não existem diferenças entre os subtipos 
depressivos quanto à idade de início dos 
primeiros sintomas e do episódio actual, ao 
tempo decorrido desde o início dos primeiros 
sintomas e a duração do episódio actual. 

Esta afirmação era de facto composta por mais que uma hipótese nula.  

Entre os subtipos depressivos – depressão major, distimia e depressão minor – 
não se verificaram diferenças estatisticamente significativas quer entre as 
idades de início dos primeiros sintomas quer do episódio de doença actual. 

Quanto à duração, em média decorreram 10 anos desde o início dos primeiros 
sintomas depressivos até à data da investigação, em mais de metade dos 
doentes (que à data teriam uma idade média de 43 anos), e dois terços dos 



 

 428

episódios depressivos actuais surgiram nos 12 meses anteriores (média de 
idade entre os 51 e os 53 anos). 

Todavia, ainda entre os subtipos depressivos, a duração de evolução da 
morbilidade desde o aparecimento dos primeiros sintomas é superior na 
distimia em relação à depressão major e minor mas sem significância 
estatística, tal como para a depressão major em relação à depressão minor. 
Com significância estatística sucede o mesmo para a duração do episódio de 
distimia em relação às depressões major e minor e também para a duração dos 
episódios actuais de depressão major em relação aos de depressão minor. 

É interessante verificar que há uma congruência e gradação no período de 
tempo entre o aparecimento de sintomas e o desenvolvimento de depressão 
minor, depois major e finalmente distimia como se a períodos de maior tempo 
de exposição aos sintomas correspondesse um risco de maior cronicidade, 
hipótese esta que a exploração retrospectiva permite sugerir mas apenas um 
desenho longitudinal esclareceria.  

Como vimos no Capítulo 1, há alguma sustentação bibliográfica para a 
continuidade entre sintomas e perturbação depressiva que os nossos 
resultados não contrariam. 

Hipótese Acessória 5d. Não existem diferenças entre a ordenação 
hierárquica natural dos diagnósticos 
depressivos pela ICD-10 e a ordenação dos 
mesmos diagnósticos segundo modelo(s) 
hierárquico(s) clínico(s) mais consistente(s) 
com a prática clínica dos CSP e com 
aplicabilidade à articulação com a psiquiatria. 

Seguindo a definição de caso da ICD-10, um quarto dos doentes (103/416) 
careceria de tratamento e seguimento continuado para depressão e muitos 
deles beneficiariam de referenciação para a saúde mental e articulação de 
cuidados com os serviços especializados. Através da definição de graus de 
complexidade /gravidade de doentes dos CSP que sumariámos na Tabela 45, 
pág. 302, estabelecemos que apenas os doentes de graus II e III poderiam ser 
referenciados para a saúde mental e apenas os de grau III deveriam ser 
claramente da responsabilidade da psiquiatria.  

Assim, seguindo estritamente a ICD-10 estaríamos a referir-nos a 84 doentes 
(20%), todos os afectados com depressão major e/ou distimia, o que na 
prática corresponderia à substituição quase integral dos CSP pelos serviços de 
psiquiatria e saúde mental no tratamento da depressão, um modelo puro de 
ambulatório deslocado (shifted through-put). 

Definimos vários modelos de graus de complexidade de manejo (ver item 
11.6.9. Hierarquização clínica dos subtipos depressivos por relevância clínica – 
gravidade transversal e longitudinal, pág. 381) que levassem em linha de conta 
a gravidade dos sintomas e dos episódios (mais no modelo A) e o curso e 



 

 429

continuidade dos episódios (mais no modelo B) e que viabilizassem um modelo 
de articulação entre os CSP e a psiquiatria. Os nossos modelos A e B 
delimitaram 9 casos graves (2.2%), ou grau III, e 6% (A) a 13% (B) de casos 
de gravidade intermédia, grau II, de tratamento obrigatório e eventual 
referenciação /consultoria. Para uma população inscrita de 1.500 habitantes 
por MF, e uma estimativa de 750 utentes efectivos por ano e por MF113, estes 
valores significam que por cada MF ocorreriam cerca de 17 referências de casos 
depressivos graves para a psiquiatria, e mais 45 (modelo A) a 98 (modelo B) 
deveriam ser tratados nos CSP, eventualmente com algum tipo de ajuda da 
psiquiatria e saúde mental.  

Será dificilmente exequível para uma ESM aceitar um programa de articulação 
que passe pela referenciação e a responsabilidade de seguimento de todos 
estes doentes, pois tal significaria, numa fase inicial, várias centenas de 
doentes referenciados e em seguimento activo. De modo a dar resposta às 
necessidades da população da melhor forma deverão ser encontrados modos 
de articulação inovadores que passem pela formação dos MF e consultoria 
destes junto de serviços e psiquiatras disponíveis para essa tarefa. 

Finalmente em relação a esta hipótese nula, rejeitámo-la, pese embora não 
haver diferenças de gravidade entre o modelo-padrão ICD-10 e os modelos A e 
B nos extremos, graus=0 e III (baixa e elevada gravidade), mas com evidentes 
diferenças nos graus I e II, de gravidade mais marcada nos modelos A e B do 
que no modelo-padrão ICD-10. 

12.3.8. Estado de saúde físico e mental 

No nosso estudo, os problemas mentais eram o 4º motivo principal de ida à 
consulta, ou seja, motivava 10% das consultas, depois dos problemas do 
sistema circulatório (21.4%), dos problemas do sistema músculo-esquelético e 
conectivo (15%), e das doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 
(11.5%). 

Vazquez-Barquero e colegas (1992) determinaram que nos doentes com 
problemas mentais, num modelo de regressão logística onde entraram 
múltiplas variáveis sociodemográficas, a doença física se revelou como o 
determinante mais importante da ida a consultas médicas, e particularmente 
no sexo feminino.  

E de facto, quando contabilizamos os diagnósticos mais frequentes entre os 
doentes, e realizados pelos MF, 34.5% apresentava uma qualquer doença do 
sistema circulatório, 32.2% problemas do sistema músculo-esquelético e 
conectivo, em 27.10% eram reportados problemas mentais e psicossociais – a 

                                                 
113 No estudo do CS de Fernão de Magalhães, em Coimbra, durante o ano de 1993, entre os utentes 

inscritos maiores de 20 anos foram assistidos pouco menos de metade (Oliveira 1994) e Rodrigues 

(1994) refere estimativas semelhantes para o primeiro ano, mas cerca de 60-70% do total da 

população inscrita em dois anos. 
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3ª categoria mais frequente de problemas – e 22.18% tinha problemas do foro 
endócrino, nutricional ou metabólico.  

Quando a definição de caso de depressão é a dada pelo SCAN, como já vimos, 
quase 25% dos doentes são por ela afectados, ocupando a 3ª posição. Quando 
a definição de doença mental é a dada pelos psiquiatras, os problemas mentais 
saltariam para a 1ª posição afectando 40% dos doentes, mas a depressão, 
incluindo as perturbações de ajustamento (31%), reteria o 3º lugar da lista. 

Se os problemas mentais são o terceiro tipo de problemas médicos mais 
frequentes segundo os MF, verifica-se que descem uma posição quando se 
trata de apurar o motivo de ida à consulta. Pensamos que tal corresponde a 
uma menor atenção clínica dada a estes problemas pelos MF. 

Esta ordenação dos problemas de saúde, e a posição relativa dos problemas 
mentais e da depressão, é sobreponível à de outros estudos portugueses e 
estrangeiros. Em Portugal, no CS de Góis, os problemas mentais eram o 4ª 
motivo de ida à consulta com 8% do total dos motivos. Em primeiro lugar 
estava a ‘Vigilância e/ou Procedimentos Administrativos’ (48.5%), as ‘Doenças 
do Sistema Músculo-Esquelético’ (13.2%) e as ‘Doenças do Aparelho 
Circulatório’ (12.6%) (Simões et al 1996).  

Em relação aos problemas de saúde, definidos segundo a ICPC no estudo de 
Jordão (1995), a ordenação de grupos de problemas por frequência 
decrescente foi a seguinte: 1º) problemas do aparelho circulatório; 2º) 
problemas do sistema músculo-esquelético; 3º) problemas do aparelho 
digestivo; 4º) problemas da área psicológica; 5º) problemas do sistema 
endócrino, metabólico e nutricional; e por fim, 6º) problemas do aparelho 
respiratório. Estes seis grupos de problemas de saúde ICPC correspondiam a 
80% do total.Relativamente a diagnósticos /problemas individuais, em apenas 
1.32% das consultas era o motivo de vinda à consulta registado a “sensação de 
ansiedade/nervoso/tensão” e em 0.94% “sensação de depressão /tristeza” mas 
o diagnóstico de perturbações de ansiedade era registado em 3.26% dos 
doentes e as perturbações depressivas em 3.23% dos doentes (segundo a 
ICPC, respectivamente códigos P01, P03, P76 e P74). As perturbações de 
ansiedade eram o 4º problema de saúde e as perturbações depressivas o 5º. A 
HTA não complicada era o primeiro (7.68%), as osteoartroses da coluna o 2º 
(7.14%) e a ausência de doença era o 3º problema de saúde (3.33%). A 
esquizofrenia era muito rara, incidindo em 0.06% (32 doentes em 18 805). 
Cerca de 8.9% dos utentes não tinha problemas de saúde mas entre os 
restantes cada um apresentava 1.6 motivos de ida à consulta e 2.8 problemas 
de saúde (Jordão 1995). 

Gonçalves e Fagulha (2004) apuraram que os problemas ICPC mais frequentes 
no escalão etário dos 45-65 anos em Cascais eram os do sistema músculo-
esquelético (23%), do aparelho circulatório (19%), sistema endócrino e 
metabólico (12%), problemas psicológicos (11%, 4º problema), e do aparelho 
digestivo (10%). 



 

 431

No estudo alemão de Lowe e colegas (2004a) os diagnósticos físicos ICD-10 
mais importantes foram as doenças do sistema músculo-esquelético e tecido 
conectivo (21%), doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (16%), 
doenças cardiovasculares e circulatórias (10%), doenças gastrointestinais 
(7%), e doenças do sistema respiratório (6%). A depressão ocorria em mais de 
15% dos doentes (3ª posição). 

Ainda no nosso estudo, em mais de metade dos doentes havia comorbilidade 
diagnóstica e mais de um quarto dos doentes apresentava três ou mais 
diagnósticos. Os doentes com perturbações depressivas não apresentavam 
diferenças estatisticamente significativas quanto à distribuição do número total 
de problemas de saúde e problemas não psiquiátricos (somáticos), 
comparativamente aos doentes sem depressão. Todavia, o número de doenças 
somáticas é maior em doentes com sintomas depressivos do que em doentes 
sem esses sintomas ou do que em doentes com depressão (sem significância 
estatística) e os doentes com depressão também têm mais problemas de saúde 
do que os doentes sem sintomas depressivos (sem significância estatística).  

O peso da depressão na prática clínica do MF é manifesto mas também o é a 
morbilidade somática geral, nomeadamente crónica. 

Hipótese Acessória 6a. Não existem diferenças quanto à gravidade da 
morbilidade somática entre os subtipos 
depressivos e subsindromático. 

Aceitamos esta hipótese nula pois não há diferenças de médias, 
estatisticamente significativas, do ISN entre os doentes assintomáticos e 
doentes sintomáticos sem depressão e entre estes e os doentes com 
depressão. Mas, na realidade, o conjunto dos doentes sem depressão 
apresenta patologia somática com menor gravidade do que os doentes com 
depressão. 

A gravidade somática é um pouco superior na depressão major face à distimia 
e à depressão minor, mas sem significância estatística, pelo que apesar da 
tendência de maior gravidade somática na depressão major, neste sentido 
também é aceitável a hipótese. 

Hipótese Acessória 6b. Não existe relação entre a gravidade somática 
e a gravidade das perturbações depressivas. 

Rejeitámos esta hipótese uma vez que foi observável uma progressão da 
gravidade somática ISN, avaliada pelo MF, com o crescendo de gravidade 
depressiva IGS, confirmada por regressão linear, e grosseiramente começando 
nos doentes sem sintomas depressivos, passando pelos doentes com sintomas 
depressivos sem depressão, depois pelos doentes com depressão minor, 
distimia, e finalmente, depressão major.  
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C a p í t u l o  1 3  

13. CONCLUSÕES 

Se tomarmos a realidade de outros países ocidentais como aplicável ao nosso 
país, cerca de 20 a 30% dos portugueses sofrem ou irão sofrer durante as suas 
vidas de uma qualquer forma de depressão clínica (Newman et al 1988; 
Rorsman et al 1990; Kessler et al 1994; Piccinelli & Homen 1997; Kessler et al 
2003a).  

Por outro lado, dado que nem sempre se observa uma remissão total a la 
longue dos sintomas – pela latência e expressão de baixo limiar de alguns 
sintomas e de um estado subdepressivo flutuante no caso da depressão minor, 
por persistência durante meses ou anos no caso da distimia, pelo carácter 
recorrente da depressão major, e plasticidade na expressão fenotípica destes e 
outros subtipos diagnósticos –, para muitos cidadãos portugueses afectados 
por estas patologias elas serão doenças crónicas, e não meramente episódicas 
(Thornicroft & Sartorius 1993; Judd 1997). 

O peso da depressão que incide sobre os indivíduos, as famílias e a sociedade 
portuguesa será por isso de vulto, nomeadamente na consideração conjunta da 
morbilidade e da mortalidade – por suicídio, por causas ‘indeterminadas’ e por 
causas indirectas –, e a incapacidade de progredir profissionalmente e de 
assumir com efectividade o cuidar de si e de outros (Gusmão et al, 2005). 

Os resultados do nosso estudo são robustos, preenchendo lacunas da 
investigação realizada previamente em Portugal, e fundamentalmente, 
acrescendo aos sólidos argumentos pré-existentes para consolidação de 
esforços no reconhecimento e tratamento da depressão ao nível dos CSP, porta 
de entrada para a recepção de cuidados. 

Retomando a literatura, a prevalência de perturbações depressivas ao nível dos 
CSP oscila entre o dobro e o triplo da população geral (Katon & Schulberg 
1992; Regier et al 1993), o que significará para Portugal, aplicando esta regra 
aos nossos resultados ajustados de prevalência pontual 21.5%, uma 
estimativa de prevalência na população geral oscilando entre 7 e 11%114. 

E ainda que um vasto número de indivíduos não recorra ao sistema de saúde, 
para a maioria dos doentes com depressão o contacto inicial é estabelecido 
com médicos prestadores de CSP (Goldberg & Huxley 1980). 

                                                 
114 Aguardemos os dados do Inquérito Nacional de Saúde 2004-5, que pela primeira vez disponibilizará 

alguma informação desta natureza, e pela realização de um censo nacional de morbilidade 

psiquiátrica. 
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Estar afectado por depressão é um dos motivos de ida à consulta de CSP mais 
comuns (Shah 1992) – no nosso estudo os problemas mentais eram a 4ª 
causa de ida à consulta reportada pelos MF dizendo respeito a 9.9% das 
consultas – e os doentes recorrem à consulta com o triplo da frequência e por 
queixas atribuíveis, correcta ou incorrectamente, a outras patologias (Katon et 
al 1990), fazendo inclusive recurso à utilização excessiva dos serviços de 
urgência (Johnson et al 1992) e incorrendo numa despesa em custos médicos 
directos superior a outros doentes, mesmo controlando a comorbilidade 
somática (Simon et al 1995). Mas, e por outro lado, a esta utilização maciça de 
cuidados pelos doentes não corresponde a esperável eficácia no 
reconhecimento e tratamento das perturbações depressivas pelos MF, CG e 
outros médicos PCP. Na realidade, no mundo ocidental, duas a três em cada 
quatro pessoas deprimidas são vistas nos CSP durante a fase activa de um 
episódio de doença depressiva mas apenas um em cada quatro desses 
indivíduos recebem um qualquer tipo de intervenção dirigida à sua saúde 
mental (Regier et al 1993).  

Assim, debalde o peso destas patologias e as inúmeras oportunidades clínicas 
que espontaneamente surgem para o seu tratamento, geralmente verifica-se 
um reconhecimento destas situações nos CSP inferior a 50% (Freeling et al 
1985; Magruder-Habib et al 1990; Coyne et al 1995; Williams, Jr. et al 1999a; 
Williams, Jr. et al 2002a), também verificável no nosso estudo em que 43% 

das depressões eram reconhecidas utilizando um critério de 

reconhecimento muito favorável, e apenas 21% eram reconhecidas 

utilizando um critério mais estrito, quando os MF não tinham 

informação nem pistas sobre a utilização de serviços de saúde mental. 

E em muitos dos doentes em que a situação clínica é percebida e identificada, 
ou não é realizada qualquer intervenção ou o tratamento prescrito não é 
adequado (Lin et al 1995; Hirschfeld et al 1997) ou o seguimento é deficitário 
(Schulberg et al 1996; Katon et al 1996), e também no nosso estudo, apenas 
em cerca de 37.5% dos doentes correctamente identificados pelos MF 

recebe a prescrição de um antidepressivo; em dose suficiente, ou 

tratamento adequado, em 30% dos doentes. Ou seja, e resumindo, cerca 
de um quinto (19%) dos doentes com depressão estavam medicados 

com antidepressivo (13% com dose adequada), outro quinto estava 

medicado com benzodiazepinas e três quintos não faziam qualquer 

tratamento.  

Em contraponto, e paradoxalmente, observa-se desperdício de recursos 
quando um número não negligenciável de doentes são erradamente 
diagnosticados como sofrendo de depressão e recebem intervenções 
desnecessárias (Schulberg et al 1996) como sugerido pelo nosso estudo, em 
que cerca de 4% de doentes sem depressão actual estavam a fazer 

antidepressivos, correspondendo a pouco menos da metade de todos 

os doentes que tomavam antidepressivos. Ainda como indicador de 
tratamento inadequado, também cerca de 19% dos doentes deprimidos 

estavam a priori mal medicados com benzodiazepinas e outros 

psicofármacos. 
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Estas insuficiências clínicas não são explicáveis por exiguidade de recursos 
terapêuticos eficazes: os tratamentos psicofarmacológicos e psicológicos são 
efectivos (Simon 2002; Schulberg et al 2002; Hasler et al 2002), quer 
isoladamente quer em combinação, estando o seu uso operacionalizado em 
linhas de orientação validadas no contexto dos CSP (Paykel & Priest 1992; 
Depression Guideline Panel & Agency for Health Care Policy & Research 1993a, 
1993b; Cole et al 2000) o que faz com que a depressão seja altamente 
tratável, em particular no subtipo major, com melhoria da sintomatologia ao 
fim de algumas semanas e com bom prognóstico, um dos melhores entre as 
patologias mais salientes da prática médica corrente (Preskorn 1999). 

As explicações para esta gravosa realidade prendem-se com obstáculos, 
sobejamente estudados, exercidos ao nível conceptual, da sociedade em geral, 
dos doentes, dos médicos e da organização dos sistemas de saúde (Davidson & 
Meltzer-Brody 1999; Pincus et al 2003). Os elevados peso e sobrecarga 
impostos pela depressão major podem ser reduzidos através de alterações no 
fornecimento e uso de cuidados, na adopção de políticas de saúde inovadoras e 
pelo investimento na investigação, tal como sugere a WHO no seu relatório 
anual de 2001, dedicado à saúde mental no mundo (WHO 2001).  

Cuidados adequados devem ser prestados às pessoas afectadas por depressão 
pelo que a generalidade dos autores e instituições propugnam a necessidade de 
alargar a provisão de cuidados de saúde e o uso dos mesmos pela população 
geral. As estratégias que reúnem maiores consensos assentam em duas 
premissas principais: 1) a melhoria dos cuidados, e outcomes, pode ser 
atingida através de resposta consistente às necessidades em educação e 
formação de MF, técnicos de saúde mental e do público em geral relativamente 
à disponibilidade de tratamentos antidepressivos eficazes na redução de 
sintomas e prevenção de recidivas e recorrências de episódios depressivos e 
modo de uso, geralmente através de campanhas para implementação de 
programas de prevenção e tratamento (Andrews et al 2000a; Chisholm et al 
2004) e 2) a organização articulada e proactiva dos serviços, primários e 
especializados, centrados em torno do doente obedecendo a uma lógica de 
gestão da doença (crónica) (Chisholm et al 2004). 

13.1. Significado dos resultados: conclusões principais 

As consequências deste estudo poderão ser positivas se os resultados forem 
adequadamente disseminados e entendidos de três formas. 

Em primeiro lugar, os resultados parecem ser fiéis descritores da realidade 
natural no território português quanto à presença de perturbações depressivas 
nos CSP e seu manejo neste contexto. A ausência de estudos prévios 
metodologicamente sólidos impossibilitava este retrato até ao momento 
presente.  
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E nem sempre a consistência de resultados nos países anglo-saxónicos, onde 
estas matérias têm sido mais estudadas, permitiam ilações para o nosso país, 
dadas as diferenças sociodemográficas, culturais e de organização da prestação 
dos cuidados. A variabilidade de taxas de prevalência, de reconhecimento e de 
tratamento entre diferentes países, com implicações no planeamento, ficaram 
bem expostas no estudo WHO-PPGHC dirigido por Ustun e Sartorius (1995). 

Em segundo lugar, os resultados poderão funcionar como propulsores para 
experiências de mudança desta realidade natural no SNS, nomeadamente nas 
organizações de prestação de CSP e de psiquiatria e saúde mental.  

A dimensão da lacuna entre as necessidades e a resposta dos serviços é ampla 
e foi exemplificado como é passível de ser reduzida. A emergência de novos 
modelos de prestação de cuidados centrados na pessoa e de gestão da doença 
crónica nos CSP e de ligação e articulação com outras estruturas de saúde, no 
sentido de maior eficiência, seria bem vinda. Por outro lado, a ESM necessita 
de reformulação quanto à missão, à cultura e ao modo de funcionamento. 

Em terceiro lugar, os resultados não dão todas as respostas e produzem 
novas questões (ver adiante), devendo ser vistos à luz dos seus limites.  

Assim, uma das maiores limitações do presente trabalho foi o desenho 
transversal que não só impediu a recolha de informação sobre a evolução da 
patologia depressiva e da dinâmica do processo diagnóstico nos CSP como 
obrigou a uma selecção estrita de variáveis com sacrifício de dados mais 
apurados quanto às características de doentes e de MF. Ainda assim, é um 
estudo bastante mais completo do que muitos dos mais citados de autores 
anglo-saxónicos, talvez pela dificuldade metodológica em relacionar algumas 
características dos médicos com outcomes clínicos. 

Por outro lado, apesar da validação dos instrumentos QBE e IED, a estratégia 
de despiste foi validada apenas quanto à sua viabilidade teórica. É necessário 
fazer essa validação na prática, preferencialmente num estudo naturalista 
contra um grupo de comparação adequado. 

A escassez de meios envolvidos na produção do trabalho teve um impacto nada 
negligenciável a dois níveis: na adopção do desenho transversal em detrimento 
do longitudinal, e no tempo decorrido desde o desenho até à disponibilização 
pública dos resultados. Este atraso no acesso público aos resultados constitui 
na nossa opinião a maior limitação deste estudo. As várias fases do estudo 
foram completadas em quatro anos, um total de seis se contabilizarmos as 
interrupções e considerarmos o período de tempo total decorrido desde o 
planeamento até ao presente texto. Pensamos que um trabalho de investigação 
científica desta natureza, em condições óptimas, não deveria levar mais que 
três anos a ser completado. As dificuldades no desempenho de investigação 
científica na área da medicina clínica são infelizmente comuns no nosso país, e 
de natureza estrutural, comprometendo a produção de soluções baseadas na 
evidência que poderiam fazer face a muitas das maleitas que afligem 
precisamente a eficiência da prestação de cuidados de saúde.  
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13.2. O enquadramento nacional 

Num desassombrado relato na primeira pessoa do processo de transição para a 
universalidade da oferta de CSP em Portugal, ao longo dos últimos 30 anos, 
Sakellarides (2001) alerta-nos para a armadilha que pode constituir a 
expectativa da “...concepção normativa das mudanças sociais, que, ao 
equacionar a reforma com um edifício de leis, regulamentos, procedimentos e 
hierarquias, cria um optimismo artificial sobre a sua viabilidade e rapidez de 
execução.”.  

Sakellarides (2001) relata também o balanço realizado por um conjunto de 
investigadores, em meados da década de 90, que se debruçaram sobre a 
evolução dos sistemas de saúde na Europa na década prévia. Concluía-se que 
na base dos sucessos verificados em alguns sistemas de saúde – melhor saúde, 
cuidados de saúde adequados às necessidades e justiça na contribuição 
financeira – sobressaiam menos as acções com base nos contribuintes, 
financiamentos e regulação do acesso/procura sendo mais frutuosas as 
medidas direccionadas para as “...relações entre o cidadão, os seus «agentes» 
e a evolução da oferta do sistema prestador...”. 

Tomando nota das duas advertências, em termos práticos diríamos que serão 
relevantes as políticas nacionais que caminhem no sentido da apreensão: 1) da 
realidade social negativamente impactada por estes problemas de saúde; 2) da 
escassez de dados de qualidade orientadores de decisões, da deficiente 
formação de técnicos e insuficiente informação dos cidadãos; e 3) da 
inadequação e ineficiência da organização dos dispositivos de saúde para fazer 
face à patologia depressiva.  

Essas políticas terão obviamente como objectivo ganhos de saúde através da 
redução do peso nacional da depressão.  

É possível obter esses ganhos de saúde atendendo a que Andrews e colegas 
(2000a), baseando-se nos resultados do estudo Australian National Survey of 
Mental Health & Wellbeing (Andrews et al 2001), produziram o seguinte 
cálculo: se cerca de 55% das pessoas com depressão na comunidade 
acederem aos CSP ou aos cuidados especializados, e se apenas 32% dos casos 
forem efectivamente tratados, produzindo remissão dos sintomas e redução da 
gravidade, 13% do peso será evitado deste modo. Persistirá, ainda assim, uma 
elevada proporção de incapacidades passíveis de serem evitadas por 
estratégias de gestão da depressão na população, cerca do triplo das que 
foram acauteladas pelo tratamento habitual. 

Segundo Chisholm e colegas (2004), nos países europeus semelhantes a 
Portugal, enquanto que o tratamento com SSRI isolados são responsáveis por 
uma redução de 13% no peso da depressão expresso em DALY, semelhante à 
conseguida pela psicoterapia igualmente isolada, e a terapêutica combinada 
não consegue melhor que uma redução de 15.6%, as intervenções mais 
eficazes, e nomeadamente os cuidados proactivos colaborativos associados a 
tratamento com antidepressivos SSRI, quando atingindo uma cobertura de 
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50% dos episódios, podem reduzir de modo custo-efectivo o peso da depressão 
expresso em DALY em 18 a 29% (valor médio de 25.3%)115. 

Ou seja, o efeito benéfico dos antidepressivos, à escala da saúde pública e da 
saúde mental, é francamente aumentado pela articulação entre níveis distintos 
de prestação de cuidados, mas não pela associação da psicoterapia. Na 
realidade, a terapêutica combinada e a psicoterapia são muito efectivas ao 
nível do doente individual mas excessivamente dispendiosas para uso 
generalizado na prestação de CSP, contrariamente aos antidepressivos. 

Em Portugal, parece ser manifesta a relevância atribuída pelo Ministério da 
Saúde à patologia depressiva, a par da SIDA, neoplasias, doenças 
cardiovasculares e doenças crónico-degenerativas, no Plano Nacional de Saúde 
2004-2010, recentemente divulgado (DGS 2004a, 2004b). De facto, para além 
do inaugural reconhecimento desta paridade com outras patologias e dos 
ganhos necessários e plausíveis, é adoptado o princípio estratégico da gestão 
integrada da doença (DGS 2004b). As tarefas, meios e objectivos envolvidos 
no conceito de gestão integrada da doença são sumariamente identificados no 
PNS (DGS 2004b), segundo entendimento anteriormente exposto por Abreu 
Nogueira (2003), e pela importância do documento, passamos a citar na 
íntegra: 

Através da identificação de prioridades, do desenvolvimento de 
planos e programas, da criação de normas e de sistemas de 
monitorização e vigilância, da melhoria de acessibilidade a 
materiais de autovigilância e de terapêuticas e da auto-
responsabilização do doente, tenta-se criar um contexto em 
que se torne possível a gestão mais racional da doença por 
todos os envolvidos: doentes, administradores, gestores, 
médicos hospitalares, médicos de saúde pública, clínicos 
gerais, enfermeiros ou ainda outros profissionais como os das 
áreas psicossociais, psicoeducacionais e de reabilitação. 

No contexto acima mencionado, será importante dedicar 
atenção às políticas sociais de apoio à família e à elaboração e 
implementação de planos e programas nacionais. Há que 
melhorar o acesso de doentes crónicos, quer à informação que 
habilite a um melhor autocontrolo, quer a materiais que 
viabilizem a autovigilância da doença, capacitando os doentes 
para as decisões e, simultaneamente, aumentando o seu grau 
de responsabilidade, individual e social, sobre a evolução da 
doença. Para tal, é importante envolver as Associações de 
Doentes e outras associações promotoras de saúde no 
desenvolvimento das acções informativas, preventivas, de 
rastreio e detecção precoce, bem como no apoio aos doentes. 

                                                 
115 Os DALY da depressão major unipolar em 2000, na globalidade da região europeia definida pela 

WHO como EurA, que integra Portugal, atingem os 4.074 000 e poderiam ser evitados 1.030 000 

(25.3%) (Chisholm et al 2004). 



 

 439

O desenvolvimento de programas de gestão da doença 
conduzirão a implementar a abordagem sistematizada da 
prevenção destas doenças e operacionalizar e desenvolver a 
rede de cuidados continuados, criando respostas intermédias 
efectivas, entre os centros de saúde e os hospitais de agudos, 
dirigidas a pessoas com situações crónicas agudizadas, que 
não requeiram alta tecnologia diagnóstica e terapêutica 
hospitalar, ou com situações incapacitantes, que requeiram 
elevado investimento de reabilitação e de recuperação global. 

Por outro lado, haverá uma maior necessidade de se definir e 
identificar, legal e funcionalmente, as doenças crónicas cujos 
portadores tenham acesso a benefícios atribuídos em regime 
especial. 

E é neste contexto conceptual que está em elaboração e prevista a 
implementação de um Programa Nacional de Luta Contra a Depressão 
(PNLCD), com metas prioritárias definidas até 2010.  

Assim, no PNS 2004-2010, foram inicialmente distinguidos três indicadores, e 
respectivas metas, para o PNCLD: 1) um primeiro, expresso pela razão n.º de 
consultas /n.º de internamentos por ano (em 2001, 5.9/1), que corresponderá 
a um indicador de processo, cuja meta seria o aumento para sete consultas de 
doentes com depressão para cada doente com depressão internado, no ano de 
2010; 2) um segundo indicador, ‘capacidade de reconhecimento da depressão 
pelos clínicos gerais’, estabelecido em 33% que se deseja aumente para 50% 
em 2010116; e 3) a taxa de mortalidade padronizada por suicídio antes dos 65 
anos por 100 000 habitantes, de 5,0 em 2001, com projecção de 3,0 para 2010 
e meta de 2,5 para esse mesmo ano117. 

Mas mais adiante, no mesmo documento, a propósito da “Acessibilidade e 
racionalidade da utilização do Medicamento” (págs. 29-30), quanto ao consumo 
de medicamentos antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório – 
calculado em 36,4 DDD/1000 habitantes/ano em 2001 –, é apresentada uma 
meta para 2010 que prevê a redução de 20% nas DDD, ou seja, a execução de 
um valor em torno de 29,12 DDD/1000 habitantes/ano118. 

                                                 
116 Esta taxa de reconhecimento de 33% foi um valor estimativo e intermédio relativamente às taxas 

de reconhecimento da globalidade das perturbações depressivas apuradas no nosso estudo: pelos 

critérios mais amplos, e os que mais valorizámos, A e C, ronda os 43%, e pelo mais restritivo, o 

critério B, é de 30%. Antes de termos os resultados totalmente apurados, 33% foi a taxa 

estabelecida para o reconhecimento pelos MF exclusivamente de depressão major, com base no 

critério B (ver Tabela 65, pág. 326), que avançámos à DGS. 

117 Talvez seja necessário rever esta meta. Como vimos no item 8.1.5. Suicídio e mortalidade, pág. 

207, a taxa de suicídio estava artificialmente diminuída previamente a 2000, e em 2002, no grupo 

etário 0-64 anos, cifrou-se em 8,14 por 100 000 habitantes (10,12 para o total) (WHO 2004). 

118 O indicador 'dose diária definida' (DDD) corresponde à dose média de consumo estimado por dia de 

uma determinada droga, segundo a classificação Anatomical Therapeutic Chemical/Defined Daily 

Dose (ATC/DDD) (Norwegian Institute of Public Health 2005). 
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Ora, o consumo de antidepressivos é considerado por muitos autores uma 
medida de resultado para os programas e campanhas que visam a melhoria do 
tratamento da depressão pelos MF, sendo esperável o seu aumento e não a sua 
redução. De facto, a cada ponto percentual de prevalência anual de depressão 
correspondem necessidades equivalentes à prescrição e consumo correcto – 
com aderência total ao tratamento – de 10 DDD/1000 habitantes/ano.  

Ou seja, é fácil estimar, com base numa prevalência anual conservadora, que 
as necessidades de prescrição de antidepressivos excedam facilmente os 50 
DDD/1000 habitantes/ano, pelo que o PNS se contradiz nos seus objectivos 
quanto ao que há a fazer relativamente ao tratamento da depressão. Por um 
lado, é proposto um programa nacional específico que obrigatoriamente 
envolverá aumento das taxas de reconhecimento e de tratamento, e por 
conseguinte, dos custos directos – nomeadamente através da prescrição 
aumentada de antidepressivos – e subsequente diminuição dos custos 
indirectos, mas por outro lado estabelece como prioridade a redução do 
consumo dos mesmos antidepressivos. Não parece muito crível a eventual 
sugestão implícita de que a racionalização da prescrição, nomeadamente 
reduzindo os falsos positivos em tratamento, compense as necessidades reais 
desse tratamento. 

13.3. Diminuição do peso da depressão: esboço de um 
programa nacional 

Um programa como o PNLCD poderia assentar em quatro pilares fundamentais: 
1) adopção de um modelo de ligação com foco na gestão integrada da doença 
crónica e centrado no cliente; 2) mudança de papéis dos técnicos mediante 
criação da figura de MF peritos em depressão que desempenharão o papel de 
líderes, consultores, formadores locais e elementos de ligação dos CSP com a 
saúde mental, e de gestores de casos, que poderiam ser desempenhados por 
psicólogos destacados nos CSP; 3) campanha de informação dirigida à 
população geral; e 4) avaliação científica dos resultados do programa. 

13.3.1. A implementação de um modelo de ligação entre saúde 
mental e CSP  

Na definição e delineamento de um programa de prevenção secundária de 
depressão centrada nos CSP, para além da formação, deverá atender-se a que 
o défice de cuidados da depressão nos CSP, que se reflecte no subdiagnóstico, 
no subtratamento e no seguimento descontinuado após início do tratamento, 
não poderá ser atribuído exclusivamente a insuficiências dos MF.  

De facto, o desfasamento entre a organização dos CSP desenhada para a 
prestação de cuidados agudos e as necessidades complexas e recorrentes dos 
doentes deprimidos explicam largamente tal défice, que acaba por se 
manifestar no comportamento clínico dos MF (Von Korff et al 2001).  
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Para colmatar aquelas insuficiências têm sido propugnadas estratégias 
multidisciplinares ditas de ‘manejo’ ou gestão da doença, que atrás 
descrevemos amplamente, ou seja, intervenções para tratar ou prevenir uma 
condição crónica através de uma abordagem sistemática da prestação de 
cuidados directos que enfatiza a coordenação de tratamentos integrados 
empregando múltiplas modalidades no decorrer do curso da doença, e 
transversalmente às várias estruturas prestadoras de cuidados de saúde, e 
obedecendo a linhas de orientação baseadas na evidência (Ellrodt et al 1997).  

Desde logo, para a implementação bem sucedida de um qualquer programa de 
tratamento de depressão nos CSP, a ultrapassagem das barreiras à integração 
dos cuidados dirigidos a esta população deverá começar pela assunção clara de 
algumas ideias-chave temáticas que façam parte do património conceptual 
desse programa: cultura médica, estigma, compreensão da depressão, tempo 
na consulta, perícias de comunicação, comportamentos de doença, 
financiamento, articulação, formação contínua, e melhoria de qualidade. 

Em primeiro lugar, é necessário não ignorar os valores da cultura médica. 
Não no sentido de a revolucionar mas na reafirmação da adequação do modelo 
médico clássico na intervenção diagnóstica e terapêutica das perturbações 
depressivas nos CSP, e na actualização emergente que é observável a todos os 
níveis na Medicina desse modelo segundo os cânones biopsicossociais. Ou seja, 
mais do que uma alternativa ao modelo médico, o arquétipo biopsicossocial 
deve ser apresentado como integrante e princípio indissociável daquele, não 
por mera adopção ideológica, mas tendo por suporte os dados científicos mais 
actuais. Os valores clássicos da Medicina que importa salientar neste contexto 
são: o humanismo e o holismo hipocráticos, a sistematização empiricista e 
racionalista, a matriz científica moderna e a colaboração para resposta às 
necessidades complexas emergentes no período posterior à IIª Grande Guerra. 

A revalidação da legitimidade do modelo médico na gestão da depressão, et 
pour cause, das outras perturbações mentais, não só corresponde à realidade 
positiva, como muito pragmaticamente constitui uma estratégia que combate o 
estigma, permitindo que as perturbações mentais sejam vistas como os 
problemas médicos que são de facto, podendo deste modo ser efectivamente 
diagnosticados e tratados, e fazendo apelo à competência, responsabilidade 
profissional e sentido ético dos médicos e outros profissionais de saúde. 

A compreensibilidade da génese depressiva – por exemplo, a percepção que 
os acontecimentos de vida ou a doença física podem precipitar episódios 
depressivos em indivíduos vulneráveis – deve permitir uma leitura da 
depressão como uma complicação, mais ou menos grave, do stress social e de 
outras causas, e esse entendimento poderá ser tomado como um instrumento 
para guiar a intervenção psicossocial e reforçar a aliança terapêutica. No 
sentido oposto, deve ser combatida a crença errada ou falácia das “boas 
razões” que alimenta a passividade e niilismo médicos de uns, e a recusa de 
medicalização militante e proactiva de outros: “...quem não ficaria triste nestas 
circunstâncias?” não é qualitativamente distinto de “...quem não ficaria 
hipertenso ou diabético com esta obesidade, tabagismo, e carga genética?”. 
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A falta de tempo na consulta para intervir e tratar doentes com depressão no 
ambulatório de medicina geral e de cuidados de saúde primários é 
frequentemente avançada como desculpabilização para a não abordagem 
sistemática destas situações. Na realidade, sendo um argumento a ponderar 
aquando da organização do trabalho clínico ao nível de uma organização de 
prestação de cuidados de saúde, a verdade é que as boas perícias de 
comunicação poupam tempo, e o reconhecimento e tratamento precoces da 
depressão não só poupam mais tempo e melhoram o prognóstico, como 
também poupam dinheiro. 

O fenómeno médico da somatização, e em geral, a perturbação dos 
comportamentos de doença devem ser entendidos pelos médicos nas 
vertentes social, psicológica e biológica. Os médicos devem reconhecer os 
sintomas somáticos da depressão e de outras perturbações mentais e devem 
ser treinados em persuadir os doentes e familiares a aceitarem explicações 
alternativas para o sofrimento somático em detrimento das clássicas 
deficiências orgânico-estruturais. 

Os modos de financiamento dos cuidados a prestar a doentes com depressão 
e outras perturbações psicológicas comuns têm impacto no processo e 
resultados. Pensamos que a mediação desse efeito ocorre pelo grau de 
manutenção ou de anulação da relação de agência que o sistema promove 
(pela interferência de terceiros, seguradoras, Estado ou empresas privadas), e 
como tal, da qualidade da relação médico-doente, idealmente promotora de 
uma adequada aliança terapêutica e vinculação entre prestador e cliente. É 
possível que em Portugal, o modo de financiamento dos CSP – regime de 
assalariado e funcionalização dos técnicos – module o acesso e a prestação dos 
cuidados de forma funcionar como um desincentivo financeiro para o 
tratamento das perturbações mentais comuns nos CSP119.  

A imperfeita articulação entre os serviços, nomeadamente entre os CSP e os 
SPSM, gera descontinuidades e desintegração na prestação dos cuidados de 
saúde resultando uma gestão deficitária da perturbação depressiva. A 
minimização das barreiras administrativas e sociais, através de medidas 
fármaco-económicas, de estratégias de colaboração no manejo da doença, 
envolvendo a integração dos cuidados e redefinição de papéis, podem ser 
custo-efectivos e melhorar o prognóstico. 

É essencial prever um plano de formação contínua com abordagens 
educacionais flexíveis e personalizadas, que permitam a avaliação frequente, 
para fazer face aos défices de conhecimento, de competências e do 
comportamento profissional dos técnicos de saúde, promovendo a melhoria e a 
mudança no sentido desejável do incremento do saber, da aquisição do saber- 

                                                 
119 Nalguns países, de franca cultura liberal e prevalência da medicina privada, como nos USA, têm 

sido procuradas soluções para reduzir os desincentivos financeiros através do fornecimento de 

cuidados integrados, preventivos e curativos, de manutenção da saúde. Noutros países, como 

França e Itália, em que a cultura dominante é a do acesso universal aos cuidados, tal como 

Portugal, a livre escolha do médico assistente e o pagamento por acto, ou a capitação, são a regra. 
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-fazer e do saber-estar relativamente ao manejo das perturbações depressivas, 
e secundariamente, à gestão de todas as outras doenças mentais. 

A ausência de auditorias regulares dos processos de diagnóstico e de prestação 
dos cuidados terapêuticos e dos outcomes das perturbações depressivas com 
base em indicadores fiáveis, não permite o estabelecimento de metas e a 
eventual correcção de um funcionamento deficitário. A definição de indicadores 
mensuráveis e de metas associadas atingíveis para determinado período é 
promotor de uma cultura de melhoria de qualidade. 

Meta-análises das intervenções mais criativas na resposta aos problemas acima 
descritos para fazer face à depressão, e obedecendo aos princípios enunciados 
de gestão da doença (Ellrodt et al 1997), demonstraram inegáveis vantagens 
na sua implementação (Badamgarav et al 2003; Gilbody et al 2003a). Trata-se 
de estabelecer modelos de ligação, ditos colaborativos, entre os serviços de 
saúde mental e os CSP semelhantes aos que foram sujeitos a estudos de 
terceira geração em psiquiatria de ligação aos CSP, atrás focados (Schulberg et 
al 1993; Katon et al 1994). Nestes modelos de ligação, a responsabilidade pelo 
seguimento dos doentes é partilhada, mas focada nos CSP, com uma ‘dose’ 
variável de input da psiquiatria e saúde mental. 

Na avaliação subsequente dos resultados, com um desenho obrigatoriamente 
naturalista e longitudinal, a unidade de recrutamento deverá ser a parelha 
serviço de psiquiatria-CS com um modelo de articulação pré-definido, e para 
além da comparação com os dados da linha de base resultantes do estudo ora 
apresentado, poderá ser recrutado um grupo de controle onde se mantenham 
as práticas habituais de articulação, referenciação e tratamento da depressão 
nos CSP. Tal desenho, para além de colmatar as insuficiências do estudo que 
aqui apresentámos, e de permitir um melhor conhecimento da realidade das 
perturbações depressivas nos CSP, virá lançar novos desafios à organização 
dos serviços no sentido de maior racionalidade e qualidade.  

Não é esperável que a organização actual dos serviços de psiquiatria e saúde 
mental seja recomendável como matriz para a sustentabilidade de um 
programa de prevenção secundária da depressão nos CSP, uma vez que na 
maior parte dos casos não existirá a necessária clara distinção entre duas 
missões distintas: a primária, que consiste na prestação de cuidados aos 
doentes afectados por doença mental grave de evolução prolongada; e a 
segunda missão, estabelecer uma articulação efectiva aos CSP e MF no sentido 
de promover o tratamento adequado das perturbações mentais comuns como a 
depressão (Department of Health 2002).  

Os efeitos da ausência desta distinção são bem conhecidos: um número 
crescente do encaminhamento de doentes afectados por neuroses para as 
consultas de psiquiatria, com uma presença relativa excessiva no ambulatório 
de saúde mental e limitação da disponibilidade dos recursos para os doentes 
psicóticos (Gusmão 2002; Talina 2003), e a insatisfação dos MF com as 
respostas (não) dadas pela psiquiatria, que indirectamente desincentivam e 
perpetuam a insegurança na abordagem da depressão pelos próprios MF. 
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Os esforços para melhorar o prognóstico da depressão nem sempre têm sido 
bem sucedidos mas as estratégias mais efectivas têm incorporado a detecção 
de casos de depressão como um mecanismo de base para aumentar o 
reconhecimento e diagnóstico, e previsivelmente, o tratamento adequado de 
um maior número de indivíduos. E, voltamos a insistir, incluem-se nestas 
estratégias os já referidos programas de melhoria contínua da qualidade (MCQ) 
(Wells et al 2000; Rost et al 2001) e de gestão de doença segundo modelos 
colaborativos (Katon et al 1995; Katon et al 1997a; Katzelnick et al 2000; Rost 
et al 2000; Hunkeler et al 2000) que, quando comparados com os cuidados 
habitualmente prestados, demonstraram ser custo-efectivos e capazes de 
melhorar o prognóstico dos doentes nos CSP.  

Assumindo o pecado por excesso, nunca será de mais salientar que estes 
programas se caracterizam por envolverem a associação de várias 
intervenções, incluindo a formação dos MF, o delineamento de linhas de 
orientação clínica, a reorganização estrutural e de novos modos de ligação 
entre cuidados primários e secundários, para além dos métodos de despiste 
sistemático de depressão (Kroenke et al 2000).  

Sem dúvida que os cuidados de qualidade prestados aos doentes dos CSP com 
depressão começam no reconhecimento e precisão do diagnóstico mas é 
unânime que a aplicação de métodos de detecção sistemática deve ocorrer 
sempre acoplada à capacidade efectiva dos serviços em tratar estas patologias 
(Pignone et al 2002a; Williams, Jr. et al 2002a). 

Enquanto não forem desenvolvidos programas efectivos de prevenção primária 
da depressão que possam reduzir a sua prevalência, manter-se-á a importância 
fulcral que actualmente é atribuída ao reconhecimento precoce da depressão e 
às estratégias de detecção sistemática (Williams, Jr. et al 2002a). 

Assim sendo, com base em argumentos clínicos e epidemiológicos, o despiste 
psiquiátrico sistemático da depressão, ou detecção de casos, através do uso de 
questionários, tem sido promovido como um meio de ajuda no reconhecimento 
da depressão – que encontra suporte no nosso estudo – e na tomada de 
decisões clínicas consentâneas capazes de acrescentar uma mais-valia ao seu 
prognóstico (Wright 1994; Hickie et al 2001a, 2001b; Hickie et al 2002a).  

Uma importante e relevante questão não foi ainda respondida: a administração 
sistemática dos instrumentos de detecção de depressão por auto- 
-preenchimento em salas de espera ou por entrevista durante uma revisão de 
sistemas será mais aceitável, aplicável, válida e eficiente no diagnóstico de 
depressão do que a intervenção do clínico que coloca rotineiramente questões 
sobre humor depressivo e anedonia (Mulrow et al 1995)?  

Pensamos que não, e por isso, no contributo que aqui apresentámos validámos 
também o IED para uso em entrevista pelos MF, que poderá também servir 
como ferramenta pedagógica na aquisição de competências de entrevista. 
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Na prática, um modelo de ligação entre os CSP e a psiquiatria, viável, passível 
de regulamentação, financiamento e avaliação num programa como o PNLCD, 
poderá considerar os seguintes princípios, componentes, interfaces e regras: 

1. Liderança interna dos serviços, associada à vontade de mudança baseada 
na evidência científica, dirigida para a melhoria no acesso e qualidade dos 
cuidados a serem prestados aos doentes em risco e afectados por 
depressão. 

2. Assunção pelos SPSM do princípio de colaboração com os CSP na gestão de 
casos de depressão e patologia minor, e assunção por ambos, SPSM e CSP, 
da recusa do princípio da ‘optabilidade’ do MF, atrás descrito (ver item 1.1. 
O hiato medicina-psiquiatria, pág. 3). 

3. Levantamento de dados de diagnóstico situacional: 

a. Nos CSP – número de inscritos, taxas de utilização dos utentes por 
ano, número de MF, viés no reconhecimento de depressão 
individual (através de auditoria simples que pode inclusive permitir 
a estimativa de prevalência), recursos específicos de saúde mental, 
identificação de líderes e interesses dos técnicos consistentes afins 
à área da saúde mental;  

b. Nos SPSM – estrutura da ESM, população de doentes mentais 
graves, proporção de imputação de recursos a essa população (em 
função das necessidades médias de cuidados dos doentes), 
proporção de tempo atribuível a outras funções clínicas obrigatórias 
(serviço de urgência, exames periciais, etc), proporção de tempo 
ou de recursos disponíveis para a ligação aos CSP. 

4. Audição dos técnicos em ambos os serviços para recolha de sugestões e 
percepção de resistências. 

5. Definição clara, para ambas as partes, de qual o âmbito e missões que 
devem ser desempenhadas e prestadas por cada um dos serviços, de modo 
a que os objectivos da colaboração sejam viáveis e sustentáveis: a 
bondade dos princípios não se sobreporá certamente, a prazo, às 
limitações da vida real das instituições.  

6. Definição do objectivo estratégico no que diz respeito ao diagnóstico e 
tratamento da depressão: 

a. Monitorizar e tratar activamente os doentes mais graves e já 
identificados, e/ou  

b. Ampliar e aumentar o acesso do tratamento à totalidade da 
população utente (ver adiante).  
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7. Com base nos pontos anteriores, assinatura de um protocolo escrito, tão 
simples quanto preciso, e que esclareça não só qual a situação de 
morbilidade em termos quantitativos para o sector, como explicitamente o 
modelo de articulação a seguir, quais os recursos a afectar por cada um 
dos settings, e quais as metas a atingir mediante mudanças nos papéis e 
responsabilidades bem definidas para ambas as partes. Caso seja aplicável, 
devem ser claramente afirmados qual o tipo e fluxo de doentes a serem 
preferencialmente seguidos em cada um dos dois serviços e as diferentes 
responsabilidades de ambas as instituições. Também se aplicável, devem 
ser expostas as regras de referenciação, as necessidades de formação dos 
MF, o tipo de apoio esperável da ESM ou de membros da ESM, como por 
exemplo120:  

a. Quais os doentes que vão ser seguidos de modo partilhado, 
colaborativo? Quais os doentes graves de seguimento obrigatório 
pela psiquiatria? Quais os doentes que não atingem o limiar de 
referenciação e devem ser seguidos nos CSP? Há um gestor de 
casos? Quem, onde e de que casos? 

b. Quando e como devem os MF referenciar os doentes para o 
ambulatório de psiquiatria? Quando e como devem os MF 
referenciar os doentes para a urgência de psiquiatria? E para 
outros serviços? Quando e como devem os psiquiatras devolver os 
doentes para o seguimento nos CSP? 

c. Que tipo de informação deve ser trocada entre os técnicos dos 
serviços? Quais os canais dessa comunicação? Haverá ligação 
(desejável) de redes informáticas entre os dois serviços? E 
processo electrónico comum? 

d. Quais são os resultados esperados? Quem avalia os resultados? 
Como vai ser registada, tratada e apurada essa informação?  

e. Que tipo de formação se deseja para os MF? Actividades clássicas 
de ligação (reuniões de formação, consultas ombro-a-ombro, etc) 
ou outras? Estão definidas linhas de orientação ou protocolos 
terapêuticos? E existem estratégias de melhoria de acesso ao 
tratamento (despiste)? A psiquiatria dá consultoria no 
desenvolvimento de competências e prestação adequada de 
cuidados?   

f. Há programas de psicoeducação e de auto-ajuda? E de activação e 
promoção da aderência? Onde? Nos CSP? Nos SPSM? 

g. Em cada serviço quem faz o quê? Quem é responsável por cada 
passo?  

                                                 
120 Ressalvamos a possibilidade da não aplicabilidade de alguns aspectos por eventual escassez de 

recursos ou de condições prévias em um ou ambos os sectores. 
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8. Formação prévia dirigida aos MF e técnicos de saúde mental para 
disseminação do modo de funcionamento da articulação e capacitação para 
o desenvolvimento das tarefas definidas; e 

9. Firmeza na aplicação do protocolo-contrato (que deve prever cláusulas de 
revisão periódica), prevendo auditorias externas anuais121. 

Enfim, pensamos que os princípios da organização e gestão da articulação de 
serviços devem ser muito claros, e em particular nos pontos potencialmente de 
atrito e de inércia, deverá imperar a ‘divisão de águas’ funcionais e a partilha 
de responsabilidades, adoptando o princípio do escalonamento dos cuidados. 

Claro está, que pensamos também que alguns modelos de ligação 
comprovadamente não servem e que a evidência deve ter sempre lugar neste 
processo e não a postura acrítica, o hábito ou a ideologia. Nem tão pouco o 
idealismo e utopia optimistas, desrespeitadores da natureza das coisas, e por 
força do bom senso, não implementáveis. 

Os modelos de ligação colaborativos que sigam os princípios da gestão 
integrada da doença crónica e da melhoria da qualidade contínua dos cuidados 
prestados são os mais adequados para o tratamento das doenças e problemas 
mentais não graves, depressão, ansiedade, e perturbações somatoformes. E 
diga-se, em abono da verdade, que os CSP beneficiarão secundariamente da 
disseminação deste modelo ao manejo de muitas outras patologias crónicas. As 
ESM, tout court, constituem o modelo mais antigo e mais disseminado de 
oferta de apoio e ligação aos CSP, e de valia inestimável demonstrada para a 
gestão das doenças mentais graves, mas também aquele que apresenta piores 
resultados no que toca à patologia minor e transferência de competências para 
os CSP. O modelo dos grupos Balint é conceptualmente interessante, mas na 
prática completamente custo-inefectivo. 

Sempre que possível, o princípio da separação de papéis deve prevalecer e ser 
estendido ao interior da ESM, ou do serviço de psiquiatria, mais uma vez pelo 
reconhecimento de dois níveis de tarefas distintas a serem realizadas por 
técnicos distintos: continuidade de cuidados prestados a doentes graves e 
continuidade de apoio aos CSP na prestação de cuidados a doentes com 
patologia mental comum ou minor. 

Sendo cada vez mais patente na nossa sociedade a necessidade de 
racionalização de tempo e recursos humanos, não só não será compreensível a 
adopção de estratégias não baseadas na evidência como será adequada a 
evolução do tratamento a fornecer de modo escalonado e por patamares de 
necessidades (sttepped care). Como exemplos negativos, ad absurdum, em 
serviços de prestação de cuidados financiados pelo orçamento do Estado, onde 
se pretende a equidade e o acesso universal dos utentes, como poderá ser 
ética e racionalmente aceite um serviço que visa a melhoria do tratamento aos 

                                                 
121 Pensamos que essas auditorias deveriam ser realizadas por contratualização com instituições 

universitárias pelo Ministério da Saúde, como é usual em outros países. 
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doentes com depressão já identificados nos CSP através, entre outras 
intervenções, do fornecimento de psicoterapia semanal dinâmica prestada por 
psicólogos, do quadro ou contratados para o efeito, sem que esteja garantida 
uma psicoeducação ao doente e seus familiares? Ou, no mesmo contexto, 
como poderemos admitir a manutenção de pequenos grupos Balint, servindo 
poucos MF, e consumindo tanto tempo dos psiquiatras envolvidos? 

Obviamente, a situação poderá ser diferente quanto à aplicação de modelos 
diferentes e sem comprovação científica efectiva se as instituições públicas 
forem académicas e detiverem igualmente missões de formação pré-graduada 
e de investigação, mas apenas, na nossa opinião, se essas intervenções 
decorrerem no contexto de investigação científica contratualizada, 
nomeadamente para avaliação da custo-efectividade, e para apurar as 
vantagens de eventual disseminação em outros serviços do SNS. 

Ensina-nos a experiência, própria e alheia, que a mudança não é fácil de operar 
nem de sustentar. Mas a base de todo o processo passa pela compreensão do 
funcionamento dos CSP e da melhoria das competências dos seus técnicos. 

Um dos resultados principais do PNLCD, em 2010, poderá ser a definição de 
um modelo de articulação, devidamente validado e estudado, a disseminar no 
SNS, e que cubra as necessidades da população utente dos CSP do modo mais 
custo-efectivo. 

13.3.2. Formação para MF e para formadores de MF 

Vimos que alguns autores proeminentes não são favoráveis a estratégias de 
massas, como seja o despiste sistemático de depressão, por considerarem, 
como por exemplo Goldberg (1996), que os estudos realizados permitem a 
interpretação que não haverá resultados positivos para um doente específico 
por se informar o seu MF que aquele doente apresenta uma pontuação elevada 
numa escala de depressão.  

Assim, segundo este e outros autores, um foco muito incisivo na melhoria da 
detecção poderá não resultar em ganhos de saúde relevantes (melhores 
outcomes) sendo preferível que os recursos terapêuticos sejam dirigidos para 
uma monitorização mais intensiva e prevenção de recidivas entre os doentes já 
identificados e em tratamento activo (Simon & Von Korff 1995), pois aliás, os 
MF parecem responder a sinais clínicos significativos para o diagnóstico de 
depressão nos doentes mais disfuncionais e em maior sofrimento (Klinkman et 
al 1998), e consequentemente, que os esforços de formação dos MF deverão 
ser orientados no sentido de desenvolver perícias para lidar com esses casos já 
detectados (Von Korff et al 1987).  

E de facto, o rastreio de depressão nos CSP e outras estratégias de aumento de 
identificação de casos, de per si, isoladamente, não melhoram o prognóstico da 
depressão nos CSP (Wells et al 2000). Estas estratégias apenas melhorarão os 
outcomes se ocorrerem modificações estruturais de modo a que os doentes 
recebam cuidados e seguimento baseados na evidência (Pignone et al 2002a).  
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Asseguradas essas condições essenciais, é possível a obtenção de ganhos de 
saúde, inclusive nos procedimentos, como demonstraram Nease e colegas 
(2002), após a análise secundária de dados em 1.317 doentes dos CSP, que 
descreveram como uma estratégia de despiste inicial – usando um instrumento 
breve para medir a gravidade dos sintomas depressivos seguido de um 
instrumento baseado em critérios diagnósticos DSM – era potencialmente 
capaz de diminuir de imediato em 30% a carga de trabalho dos MF associado 
ao diagnóstico de perturbações depressivas, permitindo, deste modo, a 
concentração de esforços nos doentes que mais beneficiariam de tratamento. 

Assim, são viáveis dois objectivos estratégicos para a gestão da depressão nos 
CSP, eventualmente complementares e sucessivos: 1) um menos complexo e 
menos ambicioso, talvez mais sustentável, mais integrado nos objectivos 
clássicos da clínica médica, o de melhorar a qualidade do tratamento e 
prognóstico de um número relativamente baixo de doentes, mas mais 
gravemente doentes; e/ou 2) melhorar o acesso de todos os doentes com 
depressão e a qualidade do tratamento da depressão em qualquer ponto da 
sua evolução ou forma assumida, correspondendo a uma visão mais de saúde 
pública. 

Estes dois objectivos serão alvo de opção aquando de definição de protocolo 
entre as duas instituições de cuidados primários e especializados, CS e 
hospital, enformando desde logo as metas de formação. 

Mas qualquer programa de formação deverá abarcar objectivos básicos 
comuns. Assim, um programa de formação para MF poderia decorrer durante o 
mínimo de um dia em formato de workshop, fazer recurso a casos clínicos e 
material audiovisual, deveria ser simples, e focado em seis áreas temáticas 
principais (ver Figura 33): 

1. Importância do diagnóstico e tratamento da depressão; foco no peso, nas 
necessidades, e nas lacunas à resposta dessas necessidades na realidade 
portuguesa. 

2. Aquisição do modelo de definição sindromática de depressão com foco na 
natureza crónica, dimensional e pleomórfica da patologia, e pontos de 
contacto com outras manifestações psicopatológicas e outras patologias 
médicas. 

3. Viabilidade do modelo médico no tratamento, com foco na explicação da 
etiopatogenia e patofisiologia recorrendo ao modelo de vulnerabilidade e 
dados neurobiológicos, e conciliando os factores sociais e psicológicos com 
os somáticos. 

4. Desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes relacionais, 
de entrevista para o diagnóstico de depressão; utilização de instrumentos 
de despiste e de apoio ao diagnóstico. 
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5. Tratamento psicofarmacológico, monitorização e seguimento, papel e 
utilização da psicoeducação e outras intervenções psicoterapêuticas simples 
centradas na auto-ajuda, activação e promoção da aderência. 

6. Funcionamento do sistema de ligação entre os CP e os SPSM, regras de 
colaboração entre os técnicos de saúde, e pontos de apoio. 

Figura 33 – Programa de um dia de formação em depressão para MF  

09.00 – 09.45 Introdução, avaliação de conhecimentos, competências e atitudes. 
09.45 – 10.15 Projectos europeus e nacionais contra a depressão, papel dos MF e CSP. 
10.15 – 10.30 Coffee-break 

10.30 – 12.15 Diagnóstico e tratamento da depressão em adultos e idosos. Estrutura do 
diagnóstico, complexidade terapêutica, medicações. Role-play. 

12.15 – 12.45 Gestão integrada em colaboração da depressão: a optimização da 
cooperação entre MF e psiquiatras. 

12.45 – 14.00 Almoço 
14.00 – 14.45 Informação epidemiológica sobre depressão em Portugal. 

14.45 – 15.30 Testes para o despiste de depressão (WHO-5, IED, etc). Estratégias 
contemporâneas para o tratamento da depressão.  

15.30 – 16.00 Avaliação do risco de suicídio: Como perguntar? Quando perguntar? 
Perguntar o quê? O que fazer? O que não fazer?. 

16.00 – 16.15 Coffee-break 

16.15 – 16.45 Filmes educacionais e panfletos para doentes e familiares; visionamento e 
comentário. 

16.45 – 17.30 Discussão em painel, sumário, reavaliação de conhecimentos, competências 
e atitudes. 

Outros temas relevantes relacionados 

 Modelo de vulnerabilidade-stress e depressão. 

 
Depressão e outras perturbações do humor: relações e diferenças com 
outras perturbações emocionais e psiquiátricas. 

 Circulo vicioso do comportamento depressivo: a doença crónica depressiva. 
 Autópsia psicológica de suicidas. Preenchimento de certificados de óbito. 
 Prevalência da depressão. 
 Sintomas de depressão, particularidades específicas de género e de idade 
 Etiologia e patogenia da depressão. 
 Depressão, comportamento e risco de suicídio. 
 Mitos e factos sobre os CSP, a psiquiatria, a depressão e o suicídio. 
 Stress. 
 Indicadores para caracterização da qualidade dos CSP e dos SPSM. 

 

Será muito desejável igualmente o desenvolvimento de programas de 
formação de formadores de MF, em que estes desejavelmente sejam 
igualmente MF que a posteriori possam funcionar como âncoras do sistema e 
peritos em depressão no CS onde trabalham. 

O currículo destes programas de formação de formadores deverá percorrer as 
mesmas linhas acima definidas, se bem que de um modo mais desenvolvido, e 
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numa perspectiva de empoderamento e capacitação a la longue, com 
envolvimento destes médicos em projectos de investigação e reconhecimento 
organizacional do seu papel. 

A formação de outros técnicos – psicólogos clínicos, assistentes sociais e 
enfermeiros – pode permitir um adequado recrutamento de gestores de caso, 
que desempenharão, nomeadamente por via telefónica mas também por 
actividade presencial, funções tendentes ao reforço da aderência dos doentes à 
medicação e ao seguimento ambulatório, coordenação da marcação de 
consultas tanto nos CSP como nos SPSM, apoio junto dos prestadores de 
cuidados para que se recordem de avaliar o humor e rever a terapêutica, e 
administração de instrumentos de despiste e de resultados com retorno de 
informação aos MF e gestor do sistema. 

13.3.3. Campanha pública de educação da população 

Para diminuir a desinformação, aumentar o acesso ao tratamento e combater o 
estigma, será necessário pôr em marcha uma campanha de comunicação 
apoiada em profissionais e dirigida aos meios de comunicação social, aos 
decisores políticos e outros sectores influentes da sociedade, aos órgãos 
científicos representativos da classe médica, às associações representativas dos 
doentes e seus familiares, e aos utentes dos serviços de saúde.  

Seminários de formação dirigidos a jornalistas, baseados em informação 
precisa e na análise de notícias vindas a lume nos últimos anos, seriam 
particularmente úteis e com valor replicativo. 

A enunciação dos meios e métodos a envolver na campanha estaria deslocada 
neste texto, mas insistimos na vertente profissional: campanha desenvolvida e 
implementada por técnicos de saúde mental coadjuvados por profissionais da 
comunicação. 

13.3.4. A avaliação do programa  

Sem avaliação não se acede aos resultados, e sem resultados não é perceptível 
o que é passível de melhoria. Sem aperfeiçoamento, o sistema entra num 
processo de institucionalização dos processos, desumanização e desperdício, 
eventualmente burnout dos técnicos, e poder-se-ão falhar oportunidades de 
financiamento, como em qualquer outro programa. 

Se ao nível da avaliação do impacto no público em geral não surgem questões 
metodológicas de relevo, sendo o censo populacional a melhor alternativa, ao 
nível da avaliação dos processos de prestação de cuidados nos serviços e 
outcomes dos doentes surgem algumas dificuldades.  

A maior das dificuldades resulta do facto de que a própria avaliação deve ser 
incorporada nos processos ao nível dos serviços, na nossa opinião. 
Explicitando, pensamos que a recolha de informação simples e objectiva deve 
ser passível de auditoria frequente nos serviços, com evolução por etapas das 
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metas, e podendo essas auditorias constituirem uma força de sustentabilidade 
das práticas clínicas para além do período de implementação do programa. De 
facto, a melhoria contínua da qualidade (MCQ) transporta dentro de si o 
gérmen da sustentabilidade e da investigação em condições naturais e 
simultaneamente controladas. Além disso, se os indicadores e metas forem 
bem definidos, é possível dar uma formação simples e consistente aos técnicos 
com base nesses mesmos indicadores e processos associados, o que 
pensamos, potenciará a complacência dos técnicos. 

A evolução das prevalências de depressão, de reconhecimento pelos MF, de 
viés e acuidade dos MF, tratamento eficaz nos CSP, bem-estar mental 
subjectivo dos doentes, para além de serem indicadores de valia reconhecida, 
encontram agora, através dos resultados que apresentámos, uma linha de base 
de referência.  

Estes e outros indicadores têm sido definidos por várias organizações e podem 
ser utilizados na realidade portuguesa. Peritos da WHO delinearam em 1994 
indicadores de qualidade para os cuidados agudos na depressão e resultados, 
tendo proposto quatro indicadores e sugerido vários modos possíveis para a 
sua medição (WHO & Regional Office for Europe 1994): 1) precisão 
diagnóstica; 2) redução de sintomas; 3) reacções adversas aos medicamentos; 
e 4) descontinuação prematura do tratamento. 

O indicador denominado ‘precisão diagnóstica’ poderia ser medido quer pela 
proporção de casos de depressão onde é diagnosticada comorbilidade, ou a 
proporção de casos onde o diagnóstico foi modificado, ora ainda a proporção de 
casos avaliados em função da gravidade da condição, ou o número de dias de 
atraso no início do tratamento (o período que vai desde o primeiro contacto do 
doente com o médico até ao início do tratamento). Em relação ao segundo 
indicador, a ‘redução de sintomas’, podia ser definido pela proporção de 
doentes avaliados apresentando redução de sintomas através do uso de uma 
escala apropriada durante os primeiros seis meses após iniciar o tratamento. 
Quanto ao terceiro indicador, ‘reacção adversa a drogas’, é definido como uma 
proporção de novos doentes diagnosticados que interromperam o tratamento 
por causa de reacções adversas a drogas. Finalmente, o quarto indicador, a 
‘descontinuação prematura do tratamento’, seria medido pela proporção de 
abandonos precoces (inferiores a duas semanas), abandonos intermédios (6 
meses), e abandonos tardios (1 a 2 anos), ou pela proporção de recidivas 
durante os primeiros seis meses de tratamento (WHO & Regional Office for 
Europe 1994). 

A qualidade dos cuidados de saúde mental, com particular acento na 
depressão, é habitualmente medida por indicadores em outros países. Nos 
USA, centenas de HMO utilizam o sistema Health Employer Data & Information 
Set (HEDIS), de que fazem parte cinco indicadores (Druss et al 2002): 1) a 
percentagem de indivíduos hospitalizados por doença mental que tiveram uma 
consulta de ambulatório com um prestador de cuidados de saúde mental sete 
dias após a alta; 2) a percentagem de indivíduos hospitalizados por doença 
mental que tiveram uma consulta de ambulatório com um prestador de 
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cuidados de saúde mental trinta dias após a alta; 3) o tratamento efectivo 
durante a fase aguda, ou seja, tratamento continuado durante os três meses 
iniciais após um novo episódio depressivo; 4) o tratamento efectivo durante a 
fase de continuação, ou seja, tratamento continuado durante os seis meses 
iniciais após um novo episódio depressivo; e 5) o número adequado de 
consultas, ou seja, pelo menos três consultas de seguimento com um 
profissional de saúde mental nos três meses seguintes após o início de um 
novo episódio depressivo. 

A OCDE promoveu a selecção de uma lista breve de 12 indicadores para 
medição da qualidade dos cuidados em saúde mental, ao nível do sistema de 
cuidados e com base nos registos administrativos, em quatro áreas: 
continuidade dos cuidados, coordenação dos cuidados, tratamento e resultados 
(Hermann et al 2004). Quatro desses indicadores referem-se à qualidade do 
tratamento da depressão no ambulatório: 1) número de consultas durante a 
fase aguda do tratamento de depressão; 2) prescrição de antidepressivos com 
efeito anticolinérgico a doentes idosos; 3) continuidade do tratamento 
antidepressivo durante a fase aguda; e 4) continuidade do tratamento 
antidepressivo durante a fase de continuação (Hermann, Richard et al 2004). 

Nos Health Disparities Collaboratives (HDC) (Institute for Healthcare 
Improvement 2002), em vários centros norte-americanos, foram utilizados 
indicadores que mediam o tratamento da depressão e os resultados numa 
perspectiva de melhoria da qualidade dos cuidados prestados, e com metas 
estabelecidas. As três principais medidas de depressão incluíam: 1) a 
percentagem de doentes em tratamento para depressão que tinham tido uma 
consulta de seguimento nas últimas 4 a 6 semanas; 2) a percentagem de 
doentes deprimidos que recebiam materiais para psicoeducação sobre 
depressão; e 3) o numero de doentes deprimidos que tinham sido sujeitos a 
uma avaliação clínica estruturada (o Prime-MD), documentada no seu processo 
clínico (Institute for Healthcare Improvement 2002). 

Os modelos de desenho de estudos de intervenções nos CSP destinadas ao 
manejo de doenças depressivas, ou outras, deverão respeitar o contexto 
naturalista dos programas e simultaneamente recorrer a metodologias sólidas. 
Ou seja, deverão ser estudos híbridos ou mistos – com componente de eficácia 
e de efectividade – para permitir a confirmação ou infirmação do efeito, bem 
como a demonstração de viabilidade e disseminação (Roy-Byrne et al 2003). 

Não tem aqui lugar uma descrição extensiva e pormenorizada das questões e 
dificuldades relacionadas com a avaliação de tal programa, sendo certo porém, 
que medidas de outcome como as taxas de suicídio, de parassuicídio e de 
causa indeterminada, a nível regional e nacional, bem como a quantidade de 
fármacos eficazes consumidos e os dias de incapacidade por depressão 
poupados, podem ser relevantes para apreciação longitudinal. 

Mais uma vez, preocupamo-nos com as garantias de operacionalização de tal 
avaliação, que passariam por incentivos e pela responsabilidade profissional. 
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13.4. Estratégias a longo-prazo 

No longo-prazo, na nossa opinião, os maiores divididendos no combate à 
depressão serão obviamente obtidos pela atenção dada às questões de fundo, 
nomeadamente: 1) às novas formas assumidas pelo velho estigma; 2) às 
limitações estruturais e intrínsecas aos sistemas de saúde, incluindo o SNS; 3) 
à formação dos médicos; e 4) alimentar uma cultura de mudança. 

13.4.1. Reflectir sobre o estigma 

A depressão é efectivamente uma doença e é surpreendente que o contrário 
ainda seja defendido nos dias de hoje (Pires 2002). 

Na realidade, com regularidade cíclica, a área da saúde mental é alvo de 
suspeições e de ameaça à reputação da eficácia das suas intervenções. E em 
particular, quando há uma evolução que se repercute em avanços terapêuticos, 
e subsequentemente em custos aumentados. Nos últimos 15 anos, foram 
surgindo sucessivamente na imprensa geral e nas revistas especializadas, três 
a quatro áreas de contenda envolvendo as patologias depressivas e meios de 
tratamento psicofarmacológicos.  

Em primeiro lugar, um debate mais especializado e muito aceso, ainda não 
completamente extinto, opôs os defensores da ausência de vantagens dos 
SSRI em relação aos tricíclicos no tratamento da depressão e na suposta 
eficácia terapêutica superior destes em relação àqueles (Hotopf et al 1996; 
Simon et al 1996; Donoghue & Tylee 1996; Loosbrock et al 2002; MacGillivray 
et al 2003). Na realidade, para o doente individual a questão não se coloca, 
sendo os SSRI largamente superiores na grande maioria das situações, seja 
pela eficácia equivalente, seja pela maior aderência e continuidade do 
tratamento, melhor perfil de efeitos secundários e menor toxicidade, e também 
utilização mais fácil pelos médicos em geral, e por isso mais adaptáveis ao uso 
nos CSP.  

O que realmente estava em causa eram os custos crescentes que os novos 
medicamentos produziam e que uma perspectiva de racionalização de saúde de 
cariz populacional tentava limitar (Pomerantz 2003). Este debate ilustra bem a 
tensão existente no sector da saúde entre as medidas destinadas ao bem do 
indivíduo versus o bem do público, medicina clínica versus administração da 
saúde. O aparecimento dos genéricos no mercado, teoricamente, tornaria esta 
questão redundante.  

O segundo debate envolve a defesa por alguns investigadores – praticamente 
todos psicólogos de formação –, fazendo fé em revisões e meta-análises de 
RCT, do argumento segundo o qual os antidepressivos não serão mais eficazes 
do que o efeito placebo (Kirsch & Sapirstein 1998; Pires 2002; Kirsch et al 
2002; Moncrieff 2002) e que os resultados positivos dos antidepressivos 
resultam da selecção enviesada do envio de estudos RCT para publicação, no 
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sentido em que aqueles que apresentam resultados negativos não se tornam 
conhecidos (Miller 2003).  

Tese profundamente contraditória da experiência empírica da prática clínica, 
deriva da discussão de questões metodológicas afins aos RCT, assaz bem 
discutidas e justificadas na literatura (Malt & Moncrieff 2002; Thase 2002; 
Parker et al 2003; Miller 2003), e que faz com que muitos autores e clínicos, 
aos quais nos associamos, considerem os estudos com uma vertente 
naturalista mais adequados para esclarecer sobre a utilidade clínica de uns 
antidepressivos sobre outros, ou em certos tipos de depressão (Parker et al 
2003), até porque o efeito placebo não é isento de tradução neurobiológica 
confundente122 (Leuchter et al 2002; Mayberg et al 2002), e apesar de 
considerarmos que o RCT se mantém uma metodologia com valia nesta área 
(Walsh et al 2002).  

Uma outra discussão, a terceira, decorre também dos resultados equívocos da 
investigação científica epidemiológica em demonstrar de modo consistente que 
o maior consumo de antidepressivos, aumento sustentado nos últimos anos, 
reduz o suicídio e a prevalência da depressão ao nível nacional e regional, 
apesar dos resultados mais recentes irem maioritariamente nesse sentido (Hall 
et al 2003; Ankarberg 2003; Helgason et al 2004; Jick et al 2004; Gunnell & 
Ashby 2004; Grunebaum et al 2004; Pomerantz 2004).  

Nas margens desta última controvérsia, e também da primeira, surge ainda 
uma outra, a quarta, que consiste em que, de vez em quando, surjam 
sugestões de alguns investigadores e acusações directas de alguns doentes- 
-consumidores bem como de líderes de seitas religiosas, fortemente ecoadas 
pelos meios de comunicação social, segundo os quais os antidepressivos SSRI 
produzirão ideação e pulsão suicidas sendo responsáveis directos por muitas 
das mortes por suicídio (Ham 2003; Draper 2003; Jick et al 2004; Gunnell & 
Ashby 2004; Pomerantz 2004). Duas meta-análises recentes de RCT (Gunnell 
et al 2005; Fergusson et al 2005) e um estudo de enorme poder (Martinez et al 
2005) demonstraram quer a ausência de efeito ou um efeito negligenciável 
mas não eliminam totalmente esta possibilidade (Cipriani et al 2005). 

Como se desde há décadas não fossem bem conhecidos a síndroma iatrogénica 
de agitação paradoxal precoce e transitória, induzida pelo início da terapêutica 
antidepressiva, e o efeito antidepressivo desfasado no tempo, inicialmente 
superior na esfera somática e da vitalidade, e só depois na cognição e na 
tonalidade afectiva. Como se a monoterapia típica de um RCT – antidepressivo 
versus placebo ou versus fármaco-padrão – espelhasse a realidade clínica em 
que a associação de BZD ou neurolépticos durante a fase aguda do tratamento 
é a regra. 

                                                 
122 O efeito placebo associado aos antidepressivos não surpreende e decorre certamente por um efeito 

terapêutico inespecífico derivado do número aumentado de contactos e da maior atenção clínica 

disponibilizada durante os projectos de investigação, entre outros factores mediadores. 
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Com uma certa originalidade, em Portugal, partindo da constatação do 
crescimento inquestionável da prescrição e utilização de antidepressivos nos 
últimos anos, a discussão anda em torno das críticas de alguns líderes de 
opinião ao alegado excesso de prescrição: eventualmente explicável pelo 
marketing agressivo da indústria farmacêutica associado a questionável 
complacência ética médica, segundo uns, ou fenómeno de ‘moda’ com pressão 
sobre os prescritores pelos doentes, crentes nos efeitos ‘mágicos’ das novas 
‘pílulas da felicidade’, segundo outros. Curiosamente, não se cuida de dois 
aspectos, entre outros, assaz relevantes: 1) qual a proporção das necessidades 
de antidepressivos cobertas pela prescrição nos últimos anos, que é a única 
forma de percebermos se há efectivamente défice ou excesso de prescrição; e 
2) qual a eficiência da utilização da prescrição pelos consumidores, ou seja, 
qual a adesão aos regimes prescritos e desperdício com origem nos 
consumidores. No estudo que aqui apresentámos, apesar de transversal, os 
dados sugerem o efectivo desperdício com origem no prescritor, mas também 
que a lacuna na correspondência às necessidades de tratamento parece ser 
bem superior: em cada 100 doentes deprimidos, 19 fazem antidepressivos; e 
em cada 100 doentes sem depressão, 4 fazem antidepressivos. Mas estes 
números também podem ser lidos da seguinte forma: em cada 100 doentes 
consecutivos dos CSP, 7 fazem antidepressivos, e 4 estão deprimidos e 
precisam deles, mas 3 não estão deprimidos (Estavam antes? Têm outra 
indicação?) e, strictu senso, não precisariam da medicação. Talvez que a ideia 
de excesso de prescrição tenha origem na percepção intuitiva desta 
disparidade123 mas é lamentável que a discussão não seja esgrimida com base 
em argumentos científicos mas em subjectividades e idiosincrasias. 

Não nos debruçaremos mais sobre estas questões que são bem reveladoras 
das novas faces do estigma referente à doença mental e à depressão: 
resistência à ‘medicalização’ e ao ‘poder’ médico, defesa relativista da negação 
do estado de doença, pós-modernismo mentalista, ausência de cultura 
científica. Todavia, é necessário admitir e levar em linha de conta que os ecos 
anti-antidepressivos são inequivocamente ‘má publicidade’ para a causa de 
saúde pública que pressupõe uma taxa de tratamento psicofarmacológico a 
incrementar.  

Outras intervenções de eficácia semelhante aos medicamentos, como a 
psicoterapia, serão muito mais dispendiosas ou não serão custo-efectivas, 
como no caso das intervenções psicoterapêuticas de baixa intensidade, vide 
aconselhamento (Bedi et al 2000; Chilvers et al 2001; Curtis 2001; Leung 
2001; Miller et al 2003). Todavia, a sua disponibilização e facilitação no acesso, 
não só contribuirão para a redução do estigma como vão ao encontro do desejo 
das populações (Jorm et al 1997, 2000, 2002).  

                                                 
123 Que é apenas aparente! De facto, o desperdício parece ser excessivo, mas o problema não é o 

excesso de prescrição, é a lacuna e a aparente aleatoriedade na prescrição: em cada 100 doentes 

consecutivos, até 20 poderão ter indicação para fazer antidepressivo, mais 16 que os actuais 4. Ou 

se considerarmos apenas a depressão major, pelo menos 10 terão indicação. A poupança de 

prescrição potencialmente errada cifra-se em apenas 3 doentes em 100, o que tem pouco peso.  
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13.4.2. Reflectir sobre o sistema de saúde 

Os episódios depressivos podem ser facilmente tratáveis se os doentes 
aderirem aos fármacos e aos regimes psicoterapêuticos. Na verdade, apesar 
dos avanços terapêuticos e do consumo aumentado de cuidados e 
antidepressivos, não se tem verificado uma redução clara da dimensão do 
problema, da prevalência da depressão. A sua natureza conspicuamente 
incidental e a resposta aguda ao tratamento e a placebos cria a impressão 
ilusória que os episódios são fáceis de tratar. Mas o principal problema é a 
recorrência, muito frequente se os doentes não seguirem nenhum tratamento. 
E mesmo que iniciem o tratamento, os doentes frequentemente abandonam-no 
precocemente, e ainda que tratada a situação com sucesso, doente e médico e 
sistema, esquecer-se-ão de verificar e seguir o curso longitudinal de modo a 
intervir precocemente, se necessário, subestimando deste modo a elevada 
probabilidade de recaída. Não tem havido continuidade nos cuidados 
preventivos, papel que os CSP correctamente assumem como o seu. 

Para reduzir a prevalência da depressão, afigura-se adequada a adopção de um 
modelo de tratamento de doença crónica. A depressão deverá ser tratada de 
forma pró-activa para garantir a aderência ao tratamento no longo prazo 
(Andrews 2001).  

É possível hipotetizar que a redução do problema ainda não tenha ocorrido por 
ainda não ter sido atingida uma massa crítica de pessoas afectadas por 
depressão tratadas e seguidas continuamente. Só então, nessas circunstâncias, 
será esperável que as estratégias de massas revelem o seu efeito. Também a 
insistência na ligação aos CSP e o desenvolvimento de políticas de prevenção e 
favorecedoras do acesso ao tratamento deverão ocorrer no longo-prazo (WHO 
2001). 

Atrás, salientámos que os modos de financiamento do sistema poderiam 
funcionar como barreira. Mas na realidade os modos de financiamento não são 
mais que um aspecto característico dos sistemas de saúde. Os sistemas de 
saúde interferem certamente na selecção dos processos de cuidados e no modo 
como estes decorrem nos contextos de saúde, determinando diferentes 
resultados. 

Uma vez que há uma correlação directa entre volume de cuidados recebidos e 
qualidade da saúde mental (Druss et al 2004), é de questionar se a 
multiplicação de contactos com técnicos atentos e disponíveis não será um 
componente comum aos vários modelos de intervenção colaborativos e 
multidisciplinares e o responsável por um efeito benéfico inespecífico. 

No tratamento da depressão, a aliança terapêutica que decorre do 
desenvolvimento positivo da relação médico-doente, é fundamental para a 
aderência à terapêutica, tolerância de efeitos secundários, anulação de efeito 
nocebo e maximização do efeito placebo, receptividade a orientações 
psicoeducacionais e a intervenções psicoterapêuticas mais exploratórias.  
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Daniel Serrão (2004) expôs com clareza as dificuldades em torno da 
manutenção da relação de confiança médico-doente no Serviço Nacional de 
Saúde, após a reorganização dos serviços de saúde nos últimos 30 anos e a 
interferência de terceiros nessa relação e no acto médico – o Estado e outros 
interesses profissionais –, e emergência de potenciais conflitos de interesses: a 
procura de alívio pelo indivíduo versus a necessidade de racionar recursos. Há 
realmente um conflito entre a procura do bem-estar individual, onde uma 
relação de confiabilidade é activamente solicitada pela maior parte das 
pessoas, e uma perspectiva de saúde pública onde aquela é dificilmente 
valorizável.  

Também o modo como se perspectiva o médico hoje em dia, na área da 
administração da saúde mas no exterior da medicina, e também da doença, é 
cada vez mais como um técnico dotado de potencial de eficácia, um 
‘prestador’ ou ‘prescritor’ passível da replicação de actos e obtenção de 
resultados precisos de um modo quase infalivelmente mecânico. No interior da 
medicina, para o médico, a eficácia é apenas uma condição fundamental na 
qual assentar a sua prática clínica e da qual espera resultados positivos, 
efectividade.  

A efectividade de uma intervenção pode decorrer da sua eficácia ou debalde a 
sua ineficácia (princípio do ‘puro-placebo’). O que é marca da medicina 
moderna é a adopção preferencial, sempre que disponíveis, de meios 
diagnósticos e terapêuticos de eficácia cientificamente comprovada. E se é 
certo que uma intervenção eficaz apresentará uma probabilidade de sucesso 
superior à de uma intervenção sem eficácia demonstrada, ou menos eficaz 
(princípio do desenho RCT), não é menos certo que a mesma intervenção 
aplicada por distintos ‘prescritores’ ou em contextos também desiguais, 
frequentemente revela diferentes resultados, por diferente efectividade 
(princípio do desenho naturalista). 

A que propósito vêm estes assuntos e estas definições terminológicas que 
parecem tão distantes do assunto em apreço, a saber, a viabilidade da gestão 
da depressão nos CSP num dado sistema de saúde?  

A relação médico-doente, sendo dotada de potencial terapêutico eficaz, carece 
de contexto natural para a maximização da sua efectividade, e já agora, custo- 
-efectividade. Pensamos que o actual SNS, tal como em muitos outros países, 
não promove essa condição básica da prática médica, não promove a garantia 
das condições para o natural estabelecimento e desenvolvimento, inclusive 
rotura, de uma relação de agência como a que se esperaria se estabelecesse 
sempre entre um doente e o seu médico. 

13.4.3. Reflectir sobre a formação 

O delineamento da formação médica, com saliência para a formação pré- 
-graduada, mas também pós-graduada, de especialização, ou continuada, 
assume também o estatuto de prioridade estratégica de longo-prazo, bem 
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justificada por Caldas de Almeida (2004), e passível de renovação em função 
de circunstâncias determinadas, e passamos a citar 

Ou porque os modelos conceptuais que orientam a organização 
dos cuidados de saúde se revelam ultrapassados, face a novas 
formas de conceber a Saúde e a Doença e face à emergência 
de novos paradigmas científicos. Ou porque a evolução dos 
conhecimentos a nível da pedagogia nos vem provar, de uma 
forma inequívoca, a ineficácia e a inadequação dos métodos de 
ensino tradicionalmente utilizados. Ou porque, finalmente, se 
torna evidente o desfasamento existente entre os cuidados de 
saúde prestados às populações e aqueles que seria legítimo 
estas esperarem. 

Segundo Jordão (1995), a análise dos problemas de saúde dos utentes dos CSP 
expõe e determina necessidades formativas de pré-graduação – e de formação 
contínua dos MF, diríamos nós – que respondam: 1) à elevada frequência de 
comorbilidade de vários problemas de saúde; 2) ao facto de cerca de 80% dos 
problemas de saúde serem relacionados apenas com seis áreas de ensino; 3) 
ao peso das doenças não transmissíveis (hipertensão arterial, diabetes, 
alterações lipídicas, obesidade, osteoartroses, ansiedade, depressão e 
dependências); 4) à frequência de outros problemas de saúde (asma, 
amigdalites, doenças pépticas, acidentes vasculares cerebrais e infecções 
urinárias); 5) ao deficiente registo de algumas situações certamente frequentes 
(cárie dentária, tabagismo, consumo moderado de álcool, hábitos alimentares 
incorrectos, sedentarismo, stress e risco familiar); e 6) à identificação de 
padrões de problemas muito abrangentes na população estudada.  

Os MF, e todos os outros médicos, recebem um tipo particular de formação 
pré-graduada e como tal acabam por adquirir um conceito pessoal de quais as 
funções de um médico. Esta educação médica, e a identidade e papel 
profissionais daí decorrentes, são semelhantes em qualquer ponto do globo. É 
assim bem possível que uma das principais razões pela qual ocorre 
subdiagnóstico e subtratamento de depressão, e de outras perturbações 
mentais nos CSP e na clínica em geral, e de um modo tão disseminado, possa 
ser o que Cooper (2003) designou de “efeito secundário da moderna educação 
médica científica”.  

Embora não possamos concordar com a forma da expressão, pela carga 
potencialmente equívoca e negativa imputável à designada actividade 
“científica” – diríamos apenas “efeito secundário da educação médica” –, 
concordamos com o conteúdo: o ensino médico pré-graduado, entre outras 
razões, deverá ser particularmente responsável pelo estado actual das coisas. 
Callahan e Berrios (2005) demonstraram que não há nada de moderno, no 
sentido de novo ou original, na identidade médica e no subdiagnóstico e 
subtratamento da depressão nos CSP. De modo brilhante, são convincentes na 
revelação de que não houve quaisquer modificações nos últimos 60 anos, 
desde pelo menos a IIª Grande Guerra, o que reforça a ideia da incapacidade, 
de longa data, da formação médica básica em modificar o status quo. 
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Qualquer resolução para o problema do subdiagnóstico e subtratamento da 
depressão nos CSP deverá compreender, no longo-prazo, a reestruturação da 
educação pré e pós-graduada dos médicos. A reforma do ensino médico em 
Portugal é um tema de grande actualidade à qual a FCML tem prestado 
particular atenção recomendando objectivos, entre outros, de asseverar “...a 
competência dos licenciados numa série de conhecimentos e aptidões clínicos 
definidos, aptidões práticas e aptidões de comunicação e interpessoais” e a 
inclusão de “...ensino adequado nas áreas da farmacologia e terapêutica...” 
(Jollie & McKimm 2004). No curto e médio-prazo, resta-nos continuar a tentar 
remediar o défice de conhecimentos, competências e atitudes dos médicos em 
exercício em relação à depressão através de acções de formação pós-graduada 
dirigida a internos e MF. 

Na formação pré-graduada, não se trata apenas de apontar o foco biomédico 
como “o suspeito do costume”, como insistem os críticos do reduccionismo e 
positivismo atinentes ao modelo médico. Trata-se antes de mais em salientar, 
e conter, os efeitos perversos, e pelo contrário pouco científicos, da artificial 
delimitação e compartimentação dos sistemas e órgãos do corpo humano no 
ensino e na investigação médicas. 

E também de temperar o papel do médico enquanto gestor de informação, 
prescritor de alta tecnologia e perito na velha arte médica do estabelecimento e 
manutenção da aliança terapêutica. Mas sem ignorar que este papel varia mais 
do que o que seria desejável, consoante as circunstâncias envolventes e o 
contexto institucional onde decorre o encontro médico-doente. 

E de fazer chegar aos curricula médicos o estado da arte em neurociências, da 
psicofisiologia normal e patológica, das perícias de comunicação, da ética e 
organização dos serviços de prestação de cuidados. 

Os pontos de vista nucleares expostos por Caldas de Almeida (1985b; 1989) na 
década de 80, no seguimento da visão de Eduardo Luís Cortesão, continuam 
válidos nos dias de hoje. 

13.4.4. Estabelecer a mudança 

A melhoria contínua da qualidade (MCQ) envolve conceitos que mais não são 
do que ideias geradoras de mudança baseadas não só em teorias racionais, 
como também na opinião de peritos, na demonstração de sucesso noutros 
contextos, e em dados resultantes da investigação. Os conceitos de mudança 
são apenas o embrião de uma ideia e podem ser adaptados para se adequarem 
a condições locais. Estes conceitos podem ser utilizados como aceleradores do 
início do processo de MCQ por fornecerem um meio rápido para encetar um 
ciclo de implementação e teste (Yox 1998). 

Pensamos que o nosso contributo original, os resultados que obtivemos na 
investigação, expostos neste volume, podem ser aproveitados sob a forma de 
conceitos de mudança aplicáveis ao contexto da realidade da prestação de 
cuidados de saúde mental em Portugal. 
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Mas para produzir a ocorrência de mudança será necessário criar uma tensão 
em seu torno (e.g. convencer os cépticos, encorajar os quadros dirigentes a 
darem o seu apoio à mudança, ajudar os MF em lidar com doentes frustrantes, 
etc.), e proceder à identificação de alternativas efectivas (e.g. começar um 
projecto com pequena dimensão e aumentá-lo gradualmente, encorajar 
adaptações locais a um sistema de mudança), e recrutar e fornecer suporte 
social (e.g. envolver personalidades carismáticas, encorajar os elementos 
inovadores e envolver outros profissionais de saúde precocemente) (Yox 1998).  

O Programa Nacional de Luta Contra a Depressão terá o potencial para criar 
sinergias e lançar as bases para dar resposta a estas necessidades. 
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INSTRUMENTO D1 −−−− Questionário de Bem-Estar-5 
WHO-5 (versão 1995) 

 

 

 

Nome ....................................... Centro 
�� 

............................................... Doente 
���� 

Data �� / �� / �� 
MF 

�� 
 

 

Por favor assinale com um círculo o valor que corresponde à situação que melhor 

traduz o seu estado nas duas últimas semanas. 

Por favor leia com atenção cada um dos itens. 

Valores mais altos significam maior bem-estar. 

 

 

 
 
 
 
 

Sempre 

 
Mais de 
metade 

do 
tempo 

Menos 
de 

metade 
do 

tempo 

 
 
 
 

Nunca 

 

1− Sinto-me desanimado e triste 0 1 2 3 

 

2 − Sinto-me calmo e em paz 3 2 1 0 

 

3 − Sinto-me enérgico, activo e 

vigoroso 
3 2 1 0 

 

4 − Sinto-me fresco e descansado 

ao acordar 
3 2 1 0 

 

5 − O meu dia está cheio de coisas 

que me interessam 
3 2 1 0 

 

 
    

6 – total 
 

 

 

 





 

INSTRUMENTO D2 −−−− Entrevista com o Inventário 
de Episódio Depressivo IED 
 

Doente.......................................................................................................... 
 

 Critério A  − O estado ou sintomas correspondentes aos critérios B e C deverão ter sido sentidos a maioria do 

tempo, pelo menos nas duas últimas semanas. 

 

 Critério B  − Inclui três sintomas : 

 

B1 Humor deprimido – Sente-se desanimado? Triste? 

 
Se no item 1 do QBE-5 o paciente tem um valor de 0 ou 1: Aqui, no questionário, na pergunta 1, 

você disse que nas últimas 2 semanas se sentiu mais de metade do tempo desanimado e triste. Isto 

significa que a maior parte do tempo você tem estado em baixo e triste ? 

 

Não 

� 

Sim 

� 

B2 Diminuição de energia −−−− Tem-se sentido mais cansado que o habitual? 
 
Se nos itens 3 e 4 do QBE-5 o paciente tem um valor de 0 ou 1 num deles: Aqui, nestas 

perguntas você disse que se sentiu menos de metade do tempo enérgico ou descansado ao 

acordar. Isto significa que a maior parte do tempo você se tem sentido com pouca energia ? 

 

 
Não 

� 

 
Sim 

� 

B3 Perda de interesse −−−− Tem-se sentido mais desinteressado das coisas que 
habitualmente gosta? 
  
Se no item 5 do QBE-5 o paciente tem um valor de 0 ou 1: Aqui, nesta pergunta você disse que 

em menos de metade do tempo o seu dia tinha coisas que o interessavam. Isto significa que a 

maior parte do tempo você não tem tido interesse pelas coisas ? 

Não 

� 

Sim 

� 

TOTAL 
� � 

 

>> Se existem pelo menos dois “Sim”, avance para o critério C 

 

Critério C  − Inclui sete sintomas : Nas últimas 2 semanas, você tem .... 

 
Não Sim 

C1 ...falta de apetite e / ou perda de peso ? 
� � 

C2 ...dificuldade em adormecer ?...acordado muito cedo?...andado sempre com 

sono? 
� � 

C3 ...falado mais lentamente e os seus movimentos também são mais lentos do que 
o normal? ...sentido mais cansaço do que o habitual ? 

� � 

C4 ...andado menos confiante ou gosta menos de si próprio ? 
� � 

C5 ...tido sentimentos de que fez algo errado?...tem-se censurado de alguma coisa 
ou sente-se culpado ? 

� � 

C6 ...sentido mais dificuldade em pensar e em concentrar-se?...tido dificuldades em 
ler, ver programa de televisão ou seguir conversa? 

� � 

C7 ...pensado que não vale a pena?...tem pensado sobre a morte?...que mais vale 
morrer?...pensado em matar-se? Como? 

� � 

TOTAL 
� � 

 

 





 

INSTRUMENTO D3 −−−− Registo de diagnóstico CID-10 
 

Doente nº ���� 

 

 1.1 Diagnóstico principal ................................................................................���� 

 

 1.2 Alternativa ao diagnóstico principal ........................................................ ���� 

 

  1.3 Outros diagnósticos  

1.3.1 .................................................................................................... ���� 

1.3.2 .................................................................................................... ���� 

1.3.3 .................................................................................................... ���� 

1.3.4 .................................................................................................... ���� 

 

 

    1.4 Qual o grau de confiança que tem em relação ao diagnóstico principal ? 

 

1�  Muito confiante    2�  Moderadamente confiante    3�  Baixo nível de 

confiança 

 

 

    1.5 Qual o grau de facilidade na aplicação dos critérios da CID-10 e do diagnóstico? 

 

1�  Muito fácil  2�  Moderadamente fácil  3�  Difícil 

 

Outros comentários 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

 

Aplicação da CID-10 −−−− Classificação Internacional de Doenças Mentais e Perturbações do Comportamento  
 

Regras básicas de codificação (1)  
1− Use tantos diagnósticos quanto os necessários para descrever a condição do doente 

2 −−−− Registe o diagnóstico principal em primeiro lugar 
3 −−−− Escreva o diagnóstico nas suas palavras e atribua-lhe a categoria CID-10 que lhe corresponde  
Diagnóstico principal (2) 

1 − A precedência deve ser atribuída ao diagnóstico mais relevante para o objectivo pelos quais os diagnósticos estão a ser colhidos 

2 − No trabalho clínico, o diagnóstico principal corresponde geralmente ao motivo da consulta ou contactos com os serviços de saúde 

3 − Em caso de dúvida em relação ao diagnóstico principal, siga a ordem numérica da CID-10 

Níveis de confiança do diagnóstico (3) 
A confiança na categorização diagnostica pode expressar-se do seguinte modo: 

1 − Definitivo: São preenchidos critérios para uma categoria específica da CID-10 

2 − Provisório: Não são completamente preenchidos critérios. Mais informação será disponibilizada no futuro que provavelmente preencherá os 

critérios. 

3 − Provável: Os critérios não são preenchidos. Não é possível obter mais informação, mas o diagnóstico actual é o mais provável nas 

circunstâncias actuais 

 



 

 

 

 

Versão dos Cuidados de Saúde Primários (ICD-10 PHC)  
  
 
F0   Perturbações mentais orgânicas e sintomáticas  

F00*        Demência     

F05   Delirium           

 
F1  Perturbações mentais e comportamentais devidas ao uso de substâncias psicoactivas e outras 

F10   Perturbações por consumo de álcool    

F11*   Perturbações por consumo de drogas    

F17.1       Consumo de tabaco     

 
F2 Esquizofrenia e perturbações esquizotípicas e delirantes     

F20   Perturbações psicóticas crónicas        

F23*   Perturbações psicóticas agudas   

 
F3 Perturbações do humor [afectivas] 

F31   Perturbação bipolar    

F32*   Depressão     

 
F4   Perturbações neuróticas, relacionadas com o stress e perturbações somatoformes  

F40*   Perturbações fóbicas    

F41.0       Perturbação de pânico     

F41.1       Perturbação de ansiedade generalizada   

F41.2       Perturbação mista de ansiedade e depressão  

F43*   Perturbação de ajustamento (Z63* Luto)  

F44*   Perturbação dissociativa 

F45   Queixas somáticas não explicadas orgânicamente 

F48.0       Neurastenia 

  
F5  Síndromas comportamentais e perturbações mentais associados a disfunção fisiológica 

F50*   Perturbações alimentares 

F51*   Perturbações do sono 

F52   Perturbações sexuais 

  
F6   Perturbações da personalidade e comportamento adultos 

   
F7   Atraso mental 

F70   Atraso mental 

 
F8   Perturbações do desenvolvimento psicológico 

  
F9   Perturbações comportamentais e emocionais com inicio ocorrendo geralmente na 
infância ou adolescência 

F90   Perturbação hipercinética 

F91   Perturbação da conduta 

F98.0      Enurese 

 
F99 Perturbação mental não especificada 

 

---------- 
*Um asterisco indica que mais de que um código ICD-10 está incluído (p.e. F00* inclui perturbações codificadas em F00-F04) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO D5 −−−− Ficha de revisão de 
diagnósticos e tratamentos 

 

Nome do Doente 
............................................ 

Centro de 
Saúde .......................... 

............................................ 
Cód. 
Doente .......................... 

Data �� / �� / �� 
Céd.Prof. 
MF .......................... 

 

1 −−−− Dados do doente 

1.1. nº de processo familiar ������ 

1.2. data de nascimento �� / �� / �� 

1.3. sexo 
1.3.1. feminino 

1.3.2. masculino 

1.4. estado civil 
1.4.1. solteiro 

1.4.2. coabita com companheiro / união de facto 

1.4.3. casado 

1.4.4. divorciado 

1.4.5. viúvo 

1.5. profissão 
1.5.1. sector I 

1.5.2. sector II 

1.5.3. sector III 

1.6. status ocupacional 
1.6.1. estudante 

1.6.2. activo 

1.6.3. desempregado 

1.6.4. reformado 

1.6.5. de baixa 

1.7. habilitações 
1.7.1. 0 – 4 anos 

1.7.2. 5-6 anos 

1.7.3. 7-9 anos 

1.7.4. 10-12 anos 

1.7.5. >12 anos 

 



 

2.  −−−− Comportamentos diagnósticos e terapêuticos do CG  
 

2.1. indique os problemas detectados para este doente (diagnósticos ou queixas, último 
ano) 

2.1.1. ................................................................................................................................. 

2.1.2. ................................................................................................................................. 

2.1.3. ................................................................................................................................. 

2.1.4. ................................................................................................................................. 

2.1.5. ................................................................................................................................. 

2.1.6. ................................................................................................................................. 

2.2. este foi o primeiro contacto que teve com o doente ? 
2.2.1. sim 

2.2.2. não 

2.3. análogo visual de sofrimento orgânico  
sem sofrimento −−−− 0 
 

 100 −−−− máximo sofrimento 

2.4. doente já seguido em Saúde Mental ?  
2.4.1. nunca 

2.4.2. sim, no passado 

2.4.3. no presente 

2.4.4. desconhecido 

2.5. análogo visual de sofrimento psicológico  
sem sofrimento −−−− 0 
 

 100 −−−− máximo sofrimento 

2.6. na consulta de hoje, diagnostica/regista alguma perturbação mental  
2.6.1. sim 

2.6.2. não 

2.7. se sim, qual (is) ? 
2.7.1. ................................................................................................................................. 

2.7.2. ................................................................................................................................. 

2.7.3. ................................................................................................................................. 

2.8. na consulta de hoje, prescreveu psicofármacos  
2.8.1. sim 

2.8.2. não 

2.9. se sim, quais e em que doses diárias e durante quanto tempo ? 
 molécula dose tempo tratamento 

2.8.1. antidepressivos    

2.8.2. ansiolíticos    

2.8.3. hipnóticos    

2.8.4. outros    

2.10. foi marcada consulta seguinte?  
2.10.1. sim 

2.10.2. não 

2.11. se sim, para quando? �� / �� / �� 

 


