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• Estudos em diferentes culturas revelam quadros com diferentes 

nomenclaturas, mas características semelhantes

• Depressão: terceira maior causa de incapacidade (anos vividos 

com incapacidade)

• Dificuldades no acesso a serviços de saúde mental, 

especialmente em países em desenvolvimento

Depressão: uma experiência humana

Fonte: www.heatlhdata.org

Fonte: www.cambridge.org/core

http://www.heatlhdata.org
http://www.cambridge.org/core


Depressão: mitos

• Pessoas pobres “não tem tempo” para ficarem 

deprimidas

• Tratamentos de saúde mental são um luxo para 

pessoas ricas

• A depressão e outros problemas de saúde mental 

foram “importadas" para outros países a partir da 

cultura ocidental

• Tratamentos em saúde mental são excessivamente 

complexos para serem disponibilizados para a 

população em geral



O peso da depressão

• A depressão leva à piora de outras doenças crônicas

• Prejudica a adesão a tratamentos

• A depressão é mais comum em pessoas de baixa renda, mas a renda 

isoladamente não é a causa da depressão (outros fatores: educação, 

moradia, insegurança alimentar, etc) Fonte: Soc Sci Med. 2010 Aug; 71(3): 517–528. 

Fonte: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61415-9

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61415-9


Caso clínico

• ETM, Sexo feminino, nascida em 1970, negra, Ens. Médio incompleto, solteira, 

desempregada (cozinha,  serviços gerais) – vendedora autônoma

• Acompanhada na USF – Terreiro de Jesus

• Início de acompanhamento no CAPSad em agosto/2016

• Motivo do acolhimento: uso crônico de álcool e tabaco iniciados na 

adolescência
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• Atendimento com psicóloga/ técnica de referência: sintomas crônicos de 

tristeza após a morte da mãe e de um dos filhos

• Insônia, choro frequente, isolamento, abulia, sentimentos de vazio, 

medo, ansiedade, pensamentos suicidas (passado de uma tentativa de 

suicídio anterior com ingesta de veneno de rato)

• Uso compulsivo de bebidas alcoólicas, contraindo dívidas e chegando a 

passar períodos em situação de rua.
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• Primeiro atendimento psiquiátrico (novembro/2016) – Adentra o consultório 
ansiosa, chorando, lacônica em suas respostas. Informa “medo de psiquiatra”, 
relatando experiências negativas de tratamento em hospital psiquiátrico e em 
outro CAPS.

• Aumento do consumo de álcool e recaída de uso de cocaína após apreensão 
de suas mercadorias.

• SD – Dependência alcoólica; transtorno de ansiedade generalizada/ transtorno 
depressivo?

• CD – Orientado uso supervisionado de diazepam dentro do serviço, grupo 
terapêutico para alcoolismo
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Atendimentos subsequentes (equipe multidisciplinar):

• Dificuldades em permanecer no ambiente do CAPSad devido a “confusões constantes no 
serviço”

• Início de psicoterapia individual

• Contato com outros serviços (Hospital, CAPS, CRAS) para obtenção de informações sobre eu 
acompanhamento pregresso

• Prescrição de amitriptilina 25mg/dia devido a cefaléia crônica

• Uso concomitante dos medicamentos (benzodiazepínicos) com álcool, sem percepção de 
efeitos terapêuticos

• Dificuldades/recusa em participar do grupo terapêutico, consultas psiquiátricas

• Aumento do consumo de álcool
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• Março/2017: caso discutido em reunião da equipe.

• Passagem de referência do tratamento para o médico clínico da 

unidade/ residentes.

• Seguir investindo na psicoterapia individual

• Início de tratamento dos sintomas depressivos (amitriptilina, 

nortriptilina), mesmo ainda estando em uso frequente de bebidas 

alcoólicas
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2017/2018:

• Acompanhamento com médico clínico/ técnico de referência

• Dificuldades na obtenção dos medicamentos, interrupções acompanhamento, 
sintomas fóbicos

• Melhora dos sintomas de depressão, períodos maiores em abstinência de 
álcool, prescrição do benzodiazepínico

• Diagnóstico de DPOC, acompanhamento com pneumologista

2019: indicação de tratamento para tabagismo



O manejo da depressão na atenção básica

• Clínica ampliada: acolhimento, vínculo, autonomia

• Rede de Atenção Psicossocial e matriciamento

• Recursos: https://www.mhinnovation.net

Fonte: Grigolo & Papiani, Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, v.6, n.14, 2014.
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