
Linha de Cuidado Saúde Mental  - Depressão 
Unipolar na Atenção Primária

• O cuidado aos transtornos depressivos na atenção primária é de suma importância, tendo em vista o impacto sócio-econômico e 
na qualidade de vida dos portadores desse transtorno;

• De acordo com dados de 2015 do Ministério da Saúde, os transtornos mentais e uso de substâncias são a segunda causa de perda 
da saúde no Brasil (DALY), assim como as taxas de suicídio seguem crescentes na população brasileira;

• Durante o período da pandemia de COVID-19 observou-se um aumento considerável de indivíduos com rastreio positivo para 
depressão, apontando para uma tendência de aumento significativo na prevalência desse transtorno.

• A resolutividade na atenção primária dos transtornos depressivos deve ser otimizada. A Depressão Unipolar pode ser melhor 
tratada no âmbito da Atenção Primária através do cuidado colaborativo. 

1. EPIDEMIOLOGIA

2. DIAGNÓSTICO DEPRESSÃO UNIPOLAR (DSM-V): ANAMNESE E EXAME PSÍQUICO 

Critérios DSM V (pelo menos 5, com (1) ou (2) presentes por pelo menos 2 semanas)

1. Humor deprimido;

2. Perda de interesse ou prazer;

3. Perda ou ganho significativo de peso;

4. Insônia ou hipersônia;

5. Agitação ou retardo psicomotor;

6. Fadiga ou perda de energia;

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa;

8. Comprometimento cognitivo;

9. Pensamentos recorrentes de morte.

3. PERSONAL HEALTH QUESTIONNARIE 2 (PHQ2) 

Nas últimas duas semanas com que 
frequência você ficou incomodado com 
esses sintomas? 

Nenhum 
dia (0) 

Vários 
dias (1)

Mais da metade dos 
dias (2)

Quase todos os dias (3)

Pouco interesse ou prazer nas atividades

Sentindo-se pra baixo, deprimido ou sem 
esperança

• O questionário PHQ 2 deve ser usado como rastreio;

• Ponto de corte maior ou igual a 03;

• Deve ser aplicado de maneira rotineira na prática do médico de família (convocar pacientes positivos no Questionário de
Saúde Populacional 2020). Em caso de PHQ 2 positivo, aplicar PHQ 9;

• Os transtornos depressivos diagnosticados exigem investigação ativa de quadros de mania ou hipomania afim de excluir o
diagnóstico de transtorno bipolar.
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5. MONITORAMENTO

6. TRATAMENTO

4. PERSONAL HEALTH QUESTIONNARIE 9 (PHQ9) 

Nas últimas duas semanas com que frequência você ficou 
incomodado com esses sintomas? 

Nenhum 
dia (0) 

Menos de 
uma semana 

(1)

Mais de uma
semana

(2)

Quase 
todos os 
dias (3)

Pouco interesse ou prazer nas atividades

Sentindo-se pra baixo, deprimido ou sem esperança

Dificuldade pra pegar no sono ou permanecer dormindo, ou 
dormiu demais

Sentiu-se cansado ou pouca energia 

Teve falta de apetite ou comeu demais

Sentiu-se mal consigo mesmo ou se achou um fracasso ou 
decepção 

Dificuldade de se concentrar nas  coisas

Lentidão para se movimentar ou falar ou ficou agitado demais, 
andando de um lado para outro

Pensou em se ferir de alguma maneira ou achou melhor estar 
morto

• O ponto de corte da escala PHQ9 é a pontuação maior ou igual a 10. 

– Leve: 10 a 14 pontos

– Moderado: 15 a 19 pontos

– Grave: 20 a 27 pontos

• Recomenda-se a realização da mesma em todas as consultas subsequentes afim de avaliar redução de sintomas. A escala pode ser 
aplicada por CTCs treinados. 

• O tratamento deve ser intensificado conforme descrito acima até que haja alívio satisfatório dos sintomas.

• O tratamento farmacológico na dose terapêutica deve ser mantida por 9-12 meses, após o qual uma redução gradual pode ser 
considerada (vide fluxograma).

• O uso de psicoterapia, farmacoterapia ou ambos deve ser baseado na gravidade da depressão, condições de comorbidade e 
preferências do paciente;

• A seleção de um determinado medicamento é baseada em condições coexistentes, perfil de efeitos colaterais, medicamentos 
simultâneos e questões de custo;

• Todos os pacientes com depressão moderada a grave, nos cuidados primários, devem ser matriciados por psiquiatra, assim como 
devem ser seguidos pela tríade de cuidado e monitorados por CTC;

• Os tratamentos não farmacológicos de maior evidência são: 
- Ativação Comportamental;
- Terapia Cognitivo-Comportamental ;
- Terapia Interpessoal.

7. SEGUIMENTO

• O objetivo do tratamento é resolver todos os sinais e sintomas de depressão (conforme avaliado pelo PHQ-9) e restaurar o
funcionamento psicológico e ocupacional. O contato deve ocorrer até que haja remissão (PHQ <5) ou resposta (definida como 50
% ou maior redução nos sintomas conforme medido pelo PHQ-9).



8. TERAPIA MEDICAMENTOSA

• Os efeitos colaterais muitas vezes podem ser controlados por uma titulação gradual até a dose total. Sedação ou inquietação e
efeitos colaterais sexuais podem persistir e podem exigir ajuste de dose ou medicação. A bupropiona pode ajudar a letargia,
baixa motivação ou dificuldade de concentração, enquanto a mirtazapina pode ajudar a insônia ou falta de apetite, e nenhum
dos dois tem os efeitos colaterais sexuais comuns com ISRS ( Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina) e ISRSN (Inibidor
Seletivo de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina);

• Se o paciente não demonstrar resposta à farmacoterapia (sozinha ou em combinação com psicoterapia) dentro de 6 semanas
do início (4 semanas em casos graves), ou responder apenas parcialmente em 12 semanas, outras opções de tratamento
devem ser consideradas usando abordagem de cuidado escalonado;

• Continue a farmacoterapia por 4-9 meses após a remissão dos sintomas. Continue a medicação de manutenção
indefinidamente após um terceiro episódio de depressão ou após um segundo episódio no contexto de sintomas graves ou
persistentes, forte histórico familiar ou estressores contínuos significativos. Antes da descontinuação e redução gradual do
tratamento, os pacientes devem ser informados do potencial de recidiva e um plano deve ser estabelecido para buscar
tratamento se os sintomas ocorrerem novamente.

• Essencialmente, para todos os pacientes, além da medicação, também é possível oferecer suporte, aconselhamento,
segurança, inspirar otimismo e também monitorar a medicação. Este "manejo clínico" é crítico com pacientes deprimidos cujo
pessimismo, baixa motivação, baixa energia e senso de isolamento social ou culpa os levam a desistir, não cumprir o
tratamento ou abandoná-lo. A seleção de um medicamento específico deve levar em consideração o seguinte:

• Resposta positiva / negativa anterior à medicação (história pessoal ou familiar);

• Experiência clínica com antidepressivos específicos;

• Preferência do paciente;

• Outras condições de saúde (ou seja, TDAH ( Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) , cessação do
tabagismo);

• Perfis de efeitos colaterais;

• Segurança em overdose ;

• Medicamentos simultâneos que tornam os medicamentos selecionados mais ou menos arriscados;

• História de respostas de parentes de primeiro grau à medicação;

• Custo.



• Total preenchimento PHQ2 / consultas CID F x 100% ;

• PHQ9 preenchidos / PHQ2 positivos x 100%;

• % pacientes com redução maior que 50% ou abaixo de 05 no PHQ9 em 6 meses. 

9. INDICADORES DE QUALIDADE

8. TERAPIA MEDICAMENTOSA
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