
  
  
  



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DEPRESSÃO EM UMA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SUDOESTE GOIANO. 

 

A depressão é um grande problema de saúde pública, devido á frequência com que ocorre 

e pelo modo como afeta a qualidade de vida, consequentemente aumentando a busca por 

atendimento nas unidades de saúde devido ao seu número crescente e por afetar pessoas de 

todas as faixas etárias, se tornando o mal do século (MAGALHÃES et al. 2016).  

Lebrão et al. (2003) acrescenta que a depressão está se tornando uma das principais 

causas de incapacidade no mundo, mostrando uma tendência ascendente nos próximos 20 

anos. 

Para a Organização Mundial de Saúde (2017), estima-se que a depressão afeta mais de 

300 milhões de pessoas no mundo, sendo mais prevalente no sexo feminino do que no 

masculino, apresentando na faixa etária de 15 a 29 anos um índice elevado de suicídio.  Em 

âmbito nacional, de acordo com o sexo, faixa etária e escolaridade, a doença possui um 

predomínio maior em mulheres (10,9%) e em pessoas entre 60 e 64 anos (11,1%), com 

prevalência em indivíduos sem instrução ou com fundamental incompleto (8,6%) (STOPA et 

al 2015).  De acordo com Stopa et al. (2015) as regiões Norte e Nordeste têm as menores 

prevalências e o Sul e Sudeste as maiores, o estado de Goiás ocupa a 8º posição entre 27 

estados.   



De acordo com o Ministério da Saúde 
(2005), a depressão é um distúrbio 
psicológico que persiste na população ao 
longo dos anos, causada por fatores 
b iops i cos soc i a i s , amb ien t a i s e 
espirituais, apresentando sintomas como 
tr is teza persistente, melancolia, 
concentração diminuída, perda  de 
interesse por atividades que antes lhe  
traziam prazer, insônia, pessimismo, 
desejo de morrer, imagem destorcida 
sobre si  mesmo, desânimo, entre outros 
sintomas 



	  
 Segundo Valente (2009), a classificação 

internacional de doenças (CID-10) classifica a depressão 
em: episódio depressivo leve, moderado, grave sem 
sintomas psicóticos, episódio depressivo com sintoma 
psicótico, outros episódios depressivos e episódio 
depressivo não especificado. 
•  Episódio depressivo leve: estão presentes ao menos dois 

ou três dos sintomas descritos anteriormente. O paciente 
possui alguns sintomas, porém é capaz de desempenhar a 
maior parte das atividades diárias (VALENTE, 2009). 

•  Episódio depressivo moderado: está presente quatro ou 
mais sintomas e o paciente possui dificuldade em 
desempenhar atividades de rotina (VALENTE, 2009).  

•  Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos: 
vários sintomas estão presentes. As ideias e atos suicidas 
são comuns (VALENTE, 2009).  

•  Episódio depressivo com sintomas psicóticos: coincide 
com o anterior, no entanto é acrescentado de alucinações 
e delírios. O paciente apresenta risco de morrer por 
suicídio, desnutrição ou desidratação (VALENTE, 2009). 

 



A atenção primária é a porta de entrada dos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), sendo assim, o primeiro 
atendimento dos usuários residentes das áreas de 
abrangência da Unidade Básica de Saúde deve ser 
provido de informações e questionamentos quanto à 
saúde mental dos clientes, a fim de identificar 
vulnerabilidades e fatores que podem estar associados à 
depressão (RODRIGUES, 2009).  
  
Este estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Moisés Maia Firmo localizada no bairro Colméia 
Park de um município do sudoeste goiano. A Unidade 
realiza atendimentos em linhas de cuidados como: 
atendimento de livre demanda, acolhimento, promoção, 
prevenção e recuperação da saúde, pré-natal, saúde da 
mulher, saúde do homem, saúde do idoso, doenças 
crônicas, saúde bucal, saúde da criança e do adolescente, 
assim como a realização de procedimentos como 
vacinação e curativos. Quando necessário é realizado o 
encaminhamento para redes especializadas de média ou 
alta complexidade (CNES, 2018). 



A UBS Moisés Maia Firmo possui duas equipes 
(303 e 315) de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) com um total de nove Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), sendo os 
mesmos responsáveis em apoiar as famílias, 
identificar as necessidades e criar um vínculo 
entre a família e a UBS. A equipe da ESF deve 
alimentar o Sistema de Informação em Atenção 
Básica (SIAB) que foi implantado para o 
acompanhamento das ações e dos resultados das 
atividades realizadas pelas equipes na UBS. Um 
dos instrumentos do SIAB é a ficha A, onde é 
realizado o cadastro das famílias. Nesta ficha 
existe um espaço específico para que o 
informante declare as doenças referidas na sua 

família para o ACS (OLIVEIRA et al 2004).  
 



O objetivo deste estudo foi demonstrar o percentual de depressão nos usuários da Unidade Básica Moisés Maia Firmo 
informado no SIAB.    

Variável       N % 

Portador           02   0,1 

Não portador          14   0,8 

Não	  informado	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1939	   	  	   99,1	  

Total	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1955	   	  	   100,0	  

Fonte: Sistema de Informação em Atenção Básica, 2018.	  

No Cadastro Nacional do SIAB verificamos que 2 (0,1%) usuários relataram possuir depressão, 14 (0,8) negaram ser 
portador de depressão e 1939 (99,1) não informaram (Tabela 1). Apesar de constar na ficha A do SIAB o campo para 
informação sobre depressão, a alimentação destes dados não é realizada corretamente, pois os dados disponíveis no 
SIAB, não corroboram com os apresentados pela OMS e Stopa et al. (2015). 

Tabela 1: Percentual de usuários com depressão da Unidade Básica Moisés Maia Firmo informado no SIAB, abril de 2018 
em um município do sudoeste goiano. Jataí, 2018. 



 
Diante dos dados expostos, a depressão 
permanece em situação de subnotificação na 
UBS em estudo, sendo primordial envolver 
os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no 
processo de busca e acompanhamento dos 
casos. A necessidade de que se desenvolva 
ações em relação aos problemas de saúde 
mental na atenção básica e que se tenha uma 
atitude epidemiológica, de identificação, 
registro e descrição das informações clínicas 
é fundamental para que se possa planejar e 
implementar processos de inclusão do doente 
mental na comunidade e de reabilitação 
psicossocial (OLIVEIRA et al 2004).  
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