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EU & ELA 

Dizem que o poeta russo Vladmir Maiakovski escreveu, em 1907, que “em algum 

lugar, parece que no Brasil, existe um homem feliz”. Certamente se estes versos 

tivessem sido escritos hoje, em 2010, eu diria que Maiakovki se referia a mim. 

Não, não quero ser presunçoso. Nem tampouco egoísta ou arrogante, 

reclamando para mim o título de “único homem feliz” a vagar pelas paragens 

dessa terra tão vasta. Mas é que os últimos anos da minha vida não foram lá 

muito fáceis e hoje, faltando pouco mais de um mês para o dia da defesa da 

minha tese de doutorado, eu tenho muitos motivos para me sentir assim... 

simplesmente feliz! 

EU tive depressão. Não foi fácil conviver com ELA. E não foi fácil também tomar a 

decisão de imortalizar essa experiência nas primeiras laudas da minha tese de 

doutorado. Quantas pessoas vão ler este trabalho e estas páginas em especial? 

O que pensarão de mim, das minhas experiências e reflexões aqui 

compartilhadas? Compreender-me-ão ou me acharão ridículo? Como eu mesmo 

vou me sentir ao ler estas páginas daqui a alguns anos? Impossível saber! Mas 

não vou me preocupar com isso. Deixo cada leitor em companhia da sua própria 

consciência. O fato é que uma voz, muito terna por sinal, emana do fundo da 

minha alma e clama para que eu compartilhe com você que agora lê a este 

trabalho a minha experiência com a depressão. E talvez num ato de bravura (ou 

seria de loucura?) aqui estou eu a fazê-lo.  

Não sei ao certo precisar de quem é essa voz. Talvez seja minha, do meu 

inconsciente; talvez seja de algo ou alguém que nos remeta ao plano da 

metafísica. Contudo, estou seguro de que não compartilho aqui minhas 

experiências com a depressão com o intuito de me lamentar ou de comover a 

quem quer se seja. Talvez esses escritos representem um ponto final de uma 

longa história de sofrimento, enganos, recaídas, mas acima de tudo de 

superação. Ou talvez eles não sejam mais do que um “ponto de travessão” a 

“abrir alas” numa página ainda em branco do livro desta minha vida, convidando a 

me apropriar da minha fala e a transpor os meandros da minha história pessoal, 

para que refletindo sobre mim mesmo eu possa contribuir, de alguma forma, para 
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entendermos um pouco mais o que significa essa tal depressão. Como diz um 

clássico ditado romano “verba volant, scripta manent” (as palavras voam, a escrita 

fica). 

Em meados de 2006 os primeiros sinais de que eu não estava bem começaram a 

aparecer. Sentia-me muito cansado com tudo, esgotado mesmo, sem ânimo para 

fazer nada, mas achava aquela sensação natural. Ora, como todos diziam fazer 

doutorado é isso: muita leitura, muito trabalho. Estar cansado é completamente 

normal! E àquela época, além das atividades rotineiras do doutorado eu ainda 

estava envolvido em um projeto de pesquisa paralelo do Cedeplar. Logo, não há 

nada de patológico em sentir-se assim: umas férias serão suficientes para colocar 

a casa em ordem. 

Contudo, passaram-se os meses, passaram-se as férias, e nada de mudança. Em 

janeiro de 2007 eu assumi um cargo de professor auxiliar no Departamento de 

Matemática e Estatística da UFOP, onde atuei até dezembro de 2008. O cansaço 

e a indisposição permaneciam, e eu ainda não me reconhecia padecendo de 

depressão, não achava que eu precisava de ajuda. No entanto, eu sabia que 

sofria, mas não me sentia à vontade para falar deste sofrimento inexplicável com 

absolutamente ninguém.  

O embotamento social foi ficando cada vez mais evidente, eu queria distância de 

tudo e de todos. Fugia dos amigos, das festas, de qualquer aglomeração de 

pessoas. Parece que desenvolvi certa fobia ao convívio social. O meu ritmo no 

doutorado caiu vertiginosamente. Eu sempre acostumado a ser pontual com os 

meus trabalhos, passei a demandar, com cada vez mais freqüência, a dilação de 

prazos para finalizar minhas atividades acadêmicas. E foi então que alguém 

percebeu que eu não estava bem: o Professor Roberto, meu orientador. 

Foi ele a primeira pessoa a perceber e a sugerir que eu estava diferente e 

precisava de ajuda. Ofertou-me férias extras do doutorado em pleno curso do 

primeiro semestre letivo de 2007. As férias foram muito proveitosas e 

revigorantes, eu me sentia bem melhor, mas ainda assim sem motivação. No 

entanto, o meu preconceito impediu-me de procurar ajuda médica-terapêutica. 

Afinal, psiquiatra não cuida de doidos? Quanta tolice!  
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O ano de 2008 começou com o meu propósito “firme” de retomar os trabalhos da 

tese. Restabeleci uma agenda de trabalhos com o meu orientador, mas que, 

assim como tantas outras compactuadas com ele, foi fadada ao fracasso. Em 

maio de 2008 a minha situação ficou insuportável. Eu me sentia mal, a ansiedade 

corroia a minha paz interior. Passei a dormir 12 horas por dia, e ainda assim não 

me sentia bem após uma noite de sono. Os pesadelos foram meus companheiros 

por noites a fio. Quando eu acordava, me sentia como uma massa amorfa, sem 

forma, sem vida. Eu começava e terminava um dia sem fazer nada, apenas vendo 

a vida passar. E a ansiedade, a cada dia, só aumentava e tomava conta de mim. 

Eu chorava com muita freqüência, claro, escondido de todos. Mas o mais 

angustiante era eu não saber os motivos pelos quais eu chorava. Em alguns 

momentos eu imaginava que sofria em razão do doutorado, mas na verdade, 

havia uma tristeza tão profunda e estrutural que parecia vir da minha alma. Sua 

causa devia, portanto, alicerçar-se em algum outro motivo e o meu doutorado era, 

muito provavelmente, apenas um evento estressor.  

Essa sensação de sofrer, mas não saber o porquê é muito estranho na 

depressão. Quando se tem uma dor de cabeça, por exemplo, é possível localizá-

la perfeitamente no corpo e a medicina moderna tem muitas possíveis respostas 

para as suas causas. Mas com a depressão é bem diferente. Você sabe que 

sofre, mas não sabe porquê e nem aonde dói. E não existem exames clínicos que 

indiquem onde está o problema. A sensação que tomava conta de mim era a de 

impotência diante de tudo o que me ocorria, o que só fazia agravar a situação de 

debilidade da minha saúde física e mental. Sofrimento psíquico é uma experiência 

indescritível. Nunca havia sentido nada parecido na minha vida. 

Em maio de 2008 eu decidi procurar ajuda de uma psiquiatra (finalmente!). Na 

primeira consulta, ela pediu para que eu fizesse uma longa digressão sobre toda 

a minha vida, em todos os campos, nos últimos anos. E foi impossível segurar o 

choro naquele momento. Cada evento potencialmente estressor me fazia chorar 

cada vez mais. Eu soluçava no consultório e tudo o que eu mais queria era o 

carinho de alguém. Sinceramente, quase pedi um abraço da minha psiquiatra, 

mas desejava mesmo, lá no fundo, um pozinho mágico qualquer que me curasse 

dessa dor da alma, indescritível por meio de palavras. Ao final da consulta, com o 
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diagnóstico mais do que provável de transtorno depressivo leve a moderado e 

uma receita de antidepressivo e ansiolítico em mãos, ela me alertou que eu só 

sairia “dessa” se eu aderisse aos procedimentos terapêuticos e decidisse me 

ajudar. É duro, mas é verdade: carinho e apoio dos familiares e amigos são 

fundamentais para alguém que sofre com a depressão se recuperar, mas 

ninguém sai de uma crise depressiva se não parar de se auto-boicotar. Entre a 

teoria e a prática, porém, eu ainda sofreria muito até que aquele alerta fizesse 

sentido para mim. 

O tratamento com antidepressivos e ansiolíticos trouxe um novo tônus para a 

minha vida. Por um ano e meio fiz uso dos medicamentos. Nos primeiros seis 

meses fiz psicoterapia breve com a minha própria psiquiatra, paralelamente ao 

tratamento com os fármacos. Sentia-me bem melhor, mas alguns eventos 

estressantes mitigavam o sucesso do tratamento. Ou melhor, a minha reação a 

alguns eventos estressantes, me levava à recaídas na depressão. 

Dizem que não devemos ficar enumerando tragédias e sofrimentos, porque traz 

mau agouro. Mas eu, particularmente durante a depressão, não conseguia tirar da 

cabeça uma série de eventos que foram acontecendo coincidentemente àquela 

fase da minha vida e, não raro, acreditava que o mundo conspirava contra mim. 

Esse sentimento reforçava a minha “dor de existir” e muitas vezes eu desejava 

estar morto só para não ter que encarar as experiências mais dolorosas da minha 

existência. Constantemente eu elencava as “tragédias” que iam me acontecendo 

e questionava às pessoas à minha volta se elas também não reagiriam com tanta 

desolação àqueles problemas. Aqui está uma característica muito singular 

compartilhada, freqüentemente, por aqueles que sofrem com a depressão: a 

tendência a se colocar numa eterna posição de vítima, supervalorizando as 

vicissitudes da vida. Ora, todos nós sabemos que nem tudo são flores nesta vida, 

mas podemos encarar os problemas de forma mais leve, madura e consciente. 

Mas quando se está em depressão, você se sente desamparado, menor, carente, 

sem valor. Os deuses parecem descarregar toda a ira sobre você. E fica fácil 

acreditar que você não faz diferença nesse mundo. 

De fato, não foram poucos episódios estressores naquele momento da minha 

vida: acidentes de carro, notebook e HD de backup roubados (com meu primeiro 
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projeto de tese em gestação), perda de quatro parentes muito próximos (um por 

ano, entre 2006 e 2009) dois deles em circunstâncias que abalou a toda a minha 

família. Mas enfim, por mais que tudo isso traga sofrimento, hoje percebo que a 

minha reação aos problemas da vida foi desmedida. 

Quando algum desses problemas a que me referi acontecia, eu novamente caía 

em depressão. A minha saúde física foi ficando cada vez mais frágil, gerando um 

círculo vicioso que se retroalimentava: sofrimento psíquico - perda de saúde 

física. Minha imunidade caiu vertiginosamente, a ponto de precisar de 

medicamentos para fortalecê-la (nunca peguei tantos resfriados na minha vida em 

tão pouco tempo!). A concentração de vitamina B12 no meu sangue também 

despencou e foi necessário fazer reposição por oito meses. A vitamina B12 é 

essencial para o bom funcionamento das células nervosas, da memória e do 

equilíbrio geral do corpo, sendo clássica a sua associação à depressão. Em 

março de 2009, no dia do meu aniversário, um cálculo renal resolveu dar sinais de 

vida e precisei fazer uma cirurgia para retirá-lo. Enfim, foram muitas visitas às 

mais diversas especialidades médicas durante essa fase da minha vida, a ponto 

das pessoas me perguntar constantemente: “por que você vai tanto ao médico? 

Você está pior do que idoso!”, era algo que eu escutava com muita freqüência. 

Realmente, os gastos com plano de saúde, remédios e sessões de psicoterapia 

consumiam o equivalente a mais da metade da minha bolsa de doutorado. Mas 

felizmente eu pude me tratar! 

Durante a escrita da minha tese, a análise das estatísticas, tão comuns ao 

trabalho do demógrafo, me fez refletir muito sobre a condição humana. Constatar 

que dezenas de milhões de pessoas sofrem com a depressão no Brasil e no 

mundo, me chocou. Normalmente nós demógrafos estamos tão interessados em 

modelar os dados com as mais sofisticadas técnicas estatísticas que, por vezes, 

ficamos fascinados com os modelos e nos esquecemos de que cada número 

expresso por uma taxa de incidência ou prevalência traduz, muitas vezes, uma 

realidade de dor, de sofrimento. Pensar que mais de sete milhões de pessoas 

sofrem com a depressão no Brasil e eu me sentir tão só quando passei por essa 

experiência, é, no mínimo, paradoxal. E quantas dessas pessoas têm ou tiveram 

a oportunidade, assim como eu, de se tratar e se restabelecer? Se um transtorno 
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depressivo leve a moderado me trouxe tantos problemas, qual não deve ser o 

sofrimento de quem experimenta os casos mais graves da depressão?! Por favor, 

eu lhe peço, não subestime um caso de depressão, por mais leve que ele seja! 

O que me fez sair realmente do “fundo do poço” foram as sessões de análise com 

a minha psicanalista e a meditação zen-budista. Esgotada as possibilidades com 

os fármacos e a psicoterapia breve, senti a necessidade de me auto-conhecer. 

Foi ficando cada vez mais evidente que eu não podia buscar no outro, na ira dos 

deuses ou no mundo externo as causas do meu processo depressivo. Comecei a 

perceber que meu corpo não precisava mais de remédios (eu já reagia mal a 

alguns deles ao final do tratamento), mas sim de uma nova postura frente à minha 

vida e em relação ao mundo. Eu precisava olhar para dentro de mim. 

As sessões de análise, que faço até hoje (e sabe-se lá se um dia vou parar), me 

ajudaram a ir descortinando segredos, medos e angústias depositados lá no 

fundo do meu inconsciente que percebi estarem totalmente implicados no meu 

processo depressivo. Nas primeiras sessões eu me questionava se ficar falando 

por 50 minutos a fio, com esparsas (mas incisivas!) intervenções da minha 

psicanalista, me faria sair da depressão. A típica “cara de paisagem” da minha 

analista me fazia pensar se ela estava acompanhando a minha fala ou se não 

estaria ali também a viajar pelos seus problemas pessoais. Mas apostei que 

aquela seria uma experiência benéfica, e realmente foi. É incrível ser 

surpreendido pelas conexões que a minha psicanalista faz entre eventos da 

minha vida, às vezes tão insignificantes na minha opinião, relatados em sessões 

espaçadas por meses.  Alguns dias eu pedia a ela para sugerir um assunto, 

porque eu achava que não tinha nada pra dizer. Ela sempre me fitando dizia de 

forma séria, me convidando à reflexão: “então é no outro que você busca a 

solução para os seus problemas?”. E de repente eu me punha a falar, chegando 

ao ponto de desejar sessões mais longas. Hoje eu não tenho dúvidas de que a 

análise foi fundamental para que eu estabelecesse uma nova relação comigo 

mesmo e com o mundo. Freud tinha razão! A terapia é um instrumento fantástico 

para auxiliar no tratamento da depressão. 

A meditação zen-budista, por sua vez, me ajudou a vencer a ansiedade. Muitas 

noites, quando eu perdia o sono de madrugada, no auge da depressão, eu me 
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sentava na clássica posição de Buda e me punha a meditar, fazendo os 

exercícios respiratórios que a meditação exige. Sou ainda um aprendiz primário 

no que se refere à meditação e ao zen, mas como os próprios monges budistas 

dizem, o aprendizado é meditação, a prática é o caminho. E ao trilhá-lo senti 

realmente seus benefícios em minha vida e seus reflexos sobre a minha saúde 

física e mental. 

Algo que também me ajudou muito a sair da depressão foi a forma como o meu 

orientador conduziu o processo de orientação da minha tese de doutorado. Como 

disse anteriormente, ele foi o primeiro a perceber que eu não estava bem. E 

durante todos esses anos ele sempre me ofertou o seu melhor, o seu carinho e 

compreensão. Foram muitas as vezes em que eu pensei em desistir do 

doutorado, mas a confiança do Roberto em mim, no meu potencial, foram 

determinantes para que eu continuasse a trilhar este caminho. Ele conseguiu 

acreditar em mim, num momento em que nem mesmo eu acreditava. Enxergou 

luz no fim do túnel, onde eu só via escuridão. Ele pode até ser economista e 

demógrafo de formação, mas não tenho dúvida de que sua alma é de psicológico. 

Em muitos momentos, tudo o que o Roberto me ofertava era o silêncio, aquele 

silêncio que diz e que me convidava a refletir. Em tantos outros, ele se apropriava 

da fala, com a firmeza necessária, me convidando a silenciar-me e a encarar os 

problemas da vida com a maturidade que ela exige. Sem a ajuda e a 

compreensão dele, talvez a minha relação com a depressão só tivesse se 

agravado.  

Para sair da crise depressiva foi necessário “virar a minha vida de ponta à 

cabeça”, de verdade. Não sem esforço, hesitação e sacrifícios, encarei muitos 

problemas de frente, fiz escolhas que insistiam em ser postergadas, me apropriei 

da minha fala e do meu desejo, me abri com familiares, amigos, professores, me 

reinventei. De repente, percebi que havia amadurecido muito e que, lá no fundo, 

algo de bom emergiu de toda essa história: um ser humano melhor, mais 

consciente de si mesmo, mais maduro. 

No entanto, me surpreendo, algumas vezes, tentando usar a “máscara da 

depressão”. Esse tem sido o tema das minhas sessões de análise ultimamente: 

porque me sinto tentado a fazer uso dessa máscara em algumas ocasiões? 
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Depressão, da forma como eu a experimentei, eu sei que não a tenho mais. Mas 

é estranho. Em alguns momentos sinto-me no limiar entre dois mundos, 

transitando entre o sadio e o patológico. E aí percebo que tenho ainda um vasto 

caminho a percorrer e muito a descobrir sobre mim mesmo. 

Ao final de toda essa jornada constatar que ainda sei tão pouco sobre meu 

próprio “eu” faz-me identificar, paradoxalmente, com a personagem principal de 

“O Conto da Ilha Desconhecida1”, um belíssimo conto do Saramago. 

Versa o conto sobre um homem que bateu à porta do rei com intuito de pedir-lhe 

um barco para se lançar ao mar e ir atrás da “ilha desconhecida”. O rei se 

recusava a atendê-lo, pensando se tratar de algum louco. Afinal, tal pedido era 

um disparate: já não existem mais ilhas desconhecidas! Mas o homem, ciente de 

que nos mapas só estavam as ilhas conhecidas, não se deu por vencido e, com 

muito custo, conseguiu ser atendido pelo rei, que assim o perguntou:  

“__ E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura?”.  

“__ Se eu to pudesse dizer, então não seria desconhecida”, respondeu o homem. 

 Vendo seus argumentos serem rebatidos com maestria por aquele homem, o rei 

resolveu atender ao seu pedido e lhe concedeu uma embarcação, bastante velha, 

para aquela “aventura”. A mulher encarregada pela faxina do palácio real, 

encantada pela coragem e bravura daquele homem estranho e ao mesmo tempo 

fascinante, ofertou-se para acompanhá-lo naquela jornada, deixando para trás o 

seu antigo trabalho.  

“Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa 

do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar 

à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, A Ilha Desconhecida fez-se enfim 

ao mar, à procura de si mesma”.  

Belo Horizonte, 15 de junho de 2010. 

                                            

1 SARAMAGO, J. O Conto da Ilha Desconhecida. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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RESUMO 

 

A depressão é um transtorno mental de longa data conhecido, mas ainda assim bastante 
estigmatizado e incompreendido pelo senso comum e por vários profissionais da saúde. 
Embora a medicina e a psicologia modernas tenham avançado consideravelmente no 
conhecimento de sua etiologia e no seu tratamento, as taxas de prevalência da 
depressão vêm aumentando nas sociedades modernas, colocando esse transtorno no rol 
dos mais impactantes no bem-estar físico e mental da população e na elevação dos 
custos dos sistemas de saúde no longo prazo. 

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, cerca de 450 milhões de 
pessoas sofrem atualmente com algum tipo de transtorno mental em todo o mundo. 
Dessas, 121 milhões são afetadas pela depressão, o que equivale a algo próximo de 2% 
da população mundial total. No Brasil, a depressão atingia, em 2008, um contingente 
populacional de 7.837.541 pessoas (ou 4,1% da população). 

Focando nas singularidades da epidemiologia da depressão no Brasil, este trabalho tem 
como objetivo verificar se há evidências de que os indivíduos que auto-referiram 
depressão à época do levantamento dos dados da PNAD 2008, utilizam com maior 
intensidade os serviços de saúde que o restante da população.  

Para tanto, com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), construiu-se uma medida da 
intensidade da utilização dos serviços de saúde, levando em consideração a informação 
sobre o consumo de consultas médicas e internações hospitalares (excetuando-se 
aquelas relacionadas ao parto e ao puerpério). A medida foi dicotomizada em dois 
grupos, segundo a intensidade da utilização dos serviços, e adotada como variável-
resposta do modelo de regressão logística utilizado para se aferir os fatores 
socioeconômicos e demográficos associados ao consumo daqueles serviços. O modelo 
teórico de utilização de serviços de saúde de Andersen (1995) foi adotado como marco 
teórico do trabalho.  

Os resultados mostram que a depressão é um fator fortemente associado ao consumo 
dos serviços de saúde no Brasil. Tanto os indivíduos que auto-referiram “somente 
depressão” quanto aqueles que auto-referiram “depressão em conjunto com outras 
doenças” apresentaram chances mais elevadas de utilizar, com maior intensidade, os 
serviços de saúde, quando comparados aos indivíduos que não reportaram qualquer tipo 
de doença. As mulheres, em especial, despontaram-se como o grupo mais vulnerável à 
depressão e também com a maior necessidade de utilizar os serviços de saúde.  
Ademais, percebeu-se que o acesso e a utilização dos serviços de saúde no Brasil 
continuam marcados pelas desigualdades sociais, com os indivíduos de maior nível 
socioeconômico, que possuem planos de saúde particulares e residentes em áreas 
urbanas apresentando maiores chances de utilizar os serviços de saúde. 

Dada a emergência da depressão como um problema de saúde pública do século XXI, os 
resultados apontam para a necessidade de se promover a saúde mental no âmbito da 
atenção básica no sistema de saúde, além de medidas educativas que possam 
desmistificar o transtorno depressivo. Ademais, reafirma-se a necessidade de se 
combater as iniqüidades sociais no acesso e na utilização dos serviços de saúde para se 
promover verdadeiramente a saúde da população brasileira. 

 

Palavras-chave: Depressão; Acesso e utilização de serviços de saúde; Desigualdades 
sociais no acesso e na utilização dos serviços de saúde;  
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ABSTRACT 

 

Depression is a mental disorder known for a long time, yet largely misunderstood and 
stigmatized by common sense and by various health professionals. While modern 
medicine and psychology have advanced considerably in the knowledge of its etiology 
and its treatment, the prevalence rates of depression are increasing in modern societies, 
placing this disorder in the ranks of the most striking physical well-being and mental health 
of the population and rising costs of health care systems in the long term. 

The World Health Organization figures have shown that approximately 450 million people 
currently suffer with some type of mental disorder in the world. Of these, 121 million are 
affected by depression, which equates to something around 2% of the total world 
population. In Brazil, depression struck in 2008, a contingent of 7.837.541 people (or 4.1% 
of population). 

Focusing on the uniqueness epidemiology of depression in Brazil, this work aims to 
determine whether there is evidence that any person, who self-reported depression at the 
time of the survey data from PNAD 2008, employ Health Care Services with higher 
intensity rather than the rest of population. 

Hence, based on Item Response Theory (IRT), there was a necessity for establishing an  
intensiveness measure for using The Health Care Services, taking into consideration 
information on the consumption of medical consultations and hospital admissions (except 
for those related to childbirth and postpartum period). The measure was dichotomized into 
two groups according to intensity of employment of Health Care Services, and adopted as 
the logistic outcome of the regression model that was used to measure the socioeconomic 
and demographic factors associated with the consumption of those services. The 
theoretical model of health services utilization by Andersen (1995) was adopted as 
theoretical work. 

Results have shown that depression is a factor strongly associated with the consumption 
of Health Care Services in Brazil. Both individuals who self-reported "just depression" as 
those who self-reported "depression in addition to other diseases" had higher odds to 
utilize, with greater intensity, Health Care Services, compared to individuals who did not 
report any disease. Women, in particular, emerged as the group most vulnerable to 
depression and also with the greatest need for taking the services at the Health Care 
System. Moreover, there is a sense that access to and use of Health Care Services in 
Brazil are still characterized by social inequalities, with individuals of higher 
socioeconomic status, who have private Health Care insurance and living in urban areas 
are more likely to use health services . 

By taking the emergence of depression as a public health problem of the 21st century, the 
results point for the necessity to promote mental health within primary care in the Health 
Care System, and educational measures which can demystify the depressive disorder. 
Nevertheless, it reaffirms also the need for fighting against social inequities on accessing 
and using of Health Care Services in order to promote a true health to the population. 

 

 
 
Keywords: Depression; Access to and utilization of health services; Social inequalities in 
access to and utilization of health services. 
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1 INTRODUÇÃO 

“O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 

sossega e depois desinquieta. 
O que ela quer da gente é coragem.” 

 
Guimarães Rosa 

 

A moderna concepção de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 

longa data conhecida e amplamente aceita pela comunidade científica 

internacional, ainda que também seja criticada por autores como Segre & Ferraz 

(2001), estabelece a indissociabilidade entre os aspectos físicos, mentais e 

sociais na promoção da saúde das populações humanas. Para a OMS (2001) 

“saúde não é apenas a ausência de doenças ou enfermidades, mas sim “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 

Do ponto de vista teórico/filosófico tal concepção de saúde da OMS é bastante 

avançada e atual, mas do ponto de vista da atuação governamental, nessa área, 

parece que algumas práticas sobrepujaram a robustez do conceito. Ao longo de 

todo o século XX a saúde física recebeu, de longe, muito mais importância do que 

a saúde mental, fato que pode ter colaborado para o aumento da prevalência dos 

casos de doenças e transtornos mentais ao longo das últimas décadas do século 

XX e início do século XXI. Nesse período verificou-se também um reforço no 

estigma e discriminação contra aqueles que padecem de alguma enfermidade 

mental (OMS, 2001).  

A OMS (2001) argumenta que não há um consenso estritamente definido sobre o 

conceito de saúde mental, observando-se formas distintas de se concebê-lo nas 

mais diferentes culturas, sendo, portanto, quase impossível conceituar, de forma 

completa, a saúde mental numa perspectiva transcultural. Normalmente os 

conceitos de saúde mental abarcam a auto-percepção de bem-estar do indivíduo, 

a sua auto-eficácia, sua autonomia, sua competência, o seu nível de dependência 
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inter-geracional e a auto-realização do seu potencial intelectual e emocional. 

Contudo, há um consenso que suplanta as barreiras culturais nessa área: o de 

que a saúde mental é algo muito mais complexo do que a mera ausência de 

transtornos mentais no indivíduo (OMS, 2001).   

Os dados da OMS sobre a saúde mental são impressionantes. Estimativas em 

nível mundial mostram que cerca de 450 milhões de pessoas sofrem com algum 

tipo de transtorno mental, tais como a depressão, a esquizofrenia, a demência e a 

dependência de substâncias químicas. As doenças e os transtornos mentais 

representavam 12% da carga mundial de doenças, em 2000. A depressão, por 

sua vez, atingia cerca de 121 milhões de pessoas em todo o mundo, àquela 

época, e respondia por 4,4% do total dos “anos de vida perdidos ajustados por 

incapacidade” (AVPAI). Era, também, a principal causa de “anos de vida vividos 

com incapacidade” (AVI), respondendo por 11,9% do total desse indicador. Na 

faixa etária dos 15 aos 44 anos, mormente considerada a mais produtiva do ciclo 

de vida humano, a depressão foi a segunda maior causa de ônus, respondendo 

por 8,6% dos AVPAI em 2000. Ainda segundo a OMS (2001), se o ritmo atual da 

transição demográfica e epidemiológica for mantido estima-se que até 2020 a 

depressão representará 5,7% da carga total de doenças, levando-a à segunda 

posição no ranking das principais causas de AVPAI. No mundo todo, somente a 

doença isquêmica cardíaca ultrapassará a depressão em termos de AVAI, em 

ambos os sexos, ao passo que nos países desenvolvidos a depressão será o 

transtorno com o maior peso na carga de doenças (OMS, 2001).  

No Brasil, estima-se que 3% da população sofram com transtornos mentais 

persistentes e severos, 10% com transtornos mentais leves, e 11,2% com 

problemas decorrentes do abuso de álcool e das drogas (BRASIL, 2006). No que 

se refere à depressão, as evidências empíricas apontam para uma confluência 

com a tendência mundial. A prevalência do transtorno depressivo é da ordem de 

4,1% na população total, segundo dados da PNAD de 2008. Se por um lado as 

doenças neuropsiquiátricas ocupavam a 12a posição no ranking dos anos de vida 

perdidos em 1998, de acordo com dados do Estudo Carga de Doenças da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) realizado para o Brasil, do ponto de vista da 
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morbidade, como mensurado pelo indicador de anos de vida perdidos com 

incapacidade, as doenças neuropsiquiátricas sobem para a primeira posição, 

representando o grupo de causas mais impactante no bem-estar físico e mental 

da população e na elevação dos custos do sistema de saúde brasileiro no longo 

prazo (Schramm, et al.,  2004).  

Focando nas singularidades da epidemiologia da depressão no Brasil – um dos 

transtornos mentais de maior ônus sobre as sociedades modernas – este trabalho 

de doutorado pretende verificar se há evidências de que os indivíduos que auto-

referiram depressão à época do levantamento dos dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2008, utilizam com maior intensidade os 

serviços de saúde que o restante da população. Para tanto foram estabelecidos 

os fatores associados à utilização daqueles serviços no Brasil. O marco teórico do 

trabalho apóia-se no modelo de utilização de serviços de saúde de Andersen 

(1995) e os dados utilizados para este estudo são provenientes da PNAD 2008 e 

do seu Suplemento Saúde, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). 

O aumento do peso da depressão na carga de doenças, no Brasil, revela que o 

país já vivencia estágios típicos de uma transição epidemiológica avançada, muito 

embora algumas etapas anteriores da transição epidemiológica não tenham sido 

ainda finalizadas. Segundo Schramm, et al. (2004),  

a transição epidemiológica [no Brasil] não tem ocorrido de acordo 
com o modelo experimentado pela maioria dos países 
industrializados e mesmo por vizinhos latino-americanos como o 
Chile, Cuba e Costa-Rica. Há uma superposição entre as etapas 
nas quais predominam as doenças transmissíveis e crônico-
degenerativas; a reintrodução de doenças como dengue e cólera 
ou o recrudescimento de outras como a malária, hanseníase e 
leishmanioses indicam uma natureza não-unidirecional 
denominada contra-transição; o processo não se resolve de 
maneira clara, criando uma situação em que a morbi-mortalidade 
persiste elevada para ambos os padrões, caracterizando uma 
transição prolongada; as situações epidemiológicas de diferentes 
regiões em um mesmo país tornam-se contrastantes (polarização 
epidemiológica) (Schramm et al., 2004, p. 898). 
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Esse contexto contrastante da transição epidemiológica no Brasil exprime, em 

grande parte, as idiossincrasias do processo de desenvolvimento e a 

complexidade da sociedade industrial brasileira, marcada por desigualdades que 

se fazem sentir inclusive no campo da saúde.  Se, por um lado, as doenças 

transmissíveis e a mortalidade, especialmente a infantil, ainda são um grave 

problema de saúde pública em muitas regiões do país, por outro, o peso cada vez 

maior das doenças não-transmissíveis, como a depressão, na carga de doenças, 

torna ainda mais desafiador o planejamento, a implementação, a gestão e a 

avaliação das ações do sistema de saúde que visem à melhoria da qualidade de 

vida e de saúde da população brasileira.   

Por outro lado, há de se considerar, também, a influência da queda da 

fecundidade e do imperativo envelhecimento populacional brasileiro sobre o 

sistema de saúde e suas possíveis relações com a epidemiologia da depressão 

no Brasil. Determinado, sobretudo, pela queda contínua das taxas de fecundidade 

ao longo do tempo, e, de forma cada vez mais incisiva, pelo aumento da 

longevidade da população, o envelhecimento populacional materializa-se num 

aumento da proporção da população idosa e na conseqüente diminuição da 

proporção da população nas idades mais jovens. Este fenômeno demográfico 

representa, nas palavras de Carvalho & Wong (1995), uma “janela de 

oportunidades” para o enfrentamento de problemas sociais ainda crônicos no 

Brasil, mas, sobretudo do ponto de vista da área da saúde, o envelhecimento 

populacional tende a configurar um quadro de gastos crescentes com os idosos. 

Isso porque a menor pressão demográfica nas idades mais jovens, resultante da 

queda da fecundidade, reveste-se em uma economia de recursos que pode ser 

direcionada para a melhoria da qualidade da educação e da saúde das crianças. 

Já o aumento do número de idosos representa um desafio, na medida em que 

esses indivíduos passam a demandar por mais serviços e cuidados, por um 

tempo prolongado nos sistemas de saúde e previdência social, o que onera os 

cofres públicos e a saúde financeira dos sistemas no longo prazo (Wong & 

Carvalho, 2006).  
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Assim, diante de um contexto de uma transição epidemiológica prolongada e de 

um envelhecimento populacional inexorável, é razoável supor que as taxas de 

prevalência da depressão no Brasil possam sofrer alguma interferência da 

distribuição da população por sexo e idade (estrutura etária). Quando se inicia o 

processo de envelhecimento populacional, a queda no número de crianças é 

acompanhada de um aumento gradativo no número de idosos, o que também 

aumenta no período interfásico ao início e ao fim da transição da fecundidade, a 

proporção da população em idade ativa (15 a 59 anos). O Brasil vivencia neste 

início da segunda década do século XXI este fenômeno, que ainda deve perdurar 

por mais 20 ou 30 anos, quando se acredita que a transição demográfica estará 

quase se completando. É interessante notar que as maiores taxas de prevalência 

da depressão no Brasil são observadas justamente entre os indivíduos adultos. 

Mas no longo prazo, com o avanço do processo de transição demográfica, a 

estabilização da estrutura etária fará com que os idosos passem a representar 

uma parcela muito maior da população brasileira do que representam atualmente, 

resultando em um aumento nas taxas de depressão naquele grupo etário. Em 

suma, argumenta-se aqui que a estrutura etária da população é um dos fatores 

que pode alterar as taxas de prevalência de uma determinada morbidade no 

tempo, e, neste caso, da depressão. 

Portanto, num momento em que o Brasil passa por grandes transformações 

socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas estudar a temática da 

utilização de serviços de saúde por indivíduos que auto-referiram depressão na 

PNAD 2008 pode colaborar significativamente para o conhecimento dos níveis e 

padrões etários de consumo de serviços de saúde por esta população, em 

especial, e auxiliar no planejamento de ações no âmbito do sistema de saúde que 

levem ao enfrentamento da complexa dinâmica da depressão no país, bem como 

auxiliem na redução das desigualdades sociais no acesso e na utilização dos 

serviços de saúde. 

Não são somente as transformações socioeconômicas, demográficas e 

epidemiológicas que justificam a necessidade de se estudar o tema da utilização 

de serviços de saúde por parte daqueles que vivenciam o transtorno depressivo. 
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Há, do ponto de vista político e ideológico, transformações muito importantes que 

vêm ocorrendo ao longo das últimas décadas na forma de se conceber e de se 

promover a saúde mental no Brasil, com reflexos inquestionáveis sobre os 

serviços de saúde que são ofertados a todos os portadores de alguma 

enfermidade mental. O padrão de acesso aos serviços de saúde por pessoas com 

depressão no Brasil é também o reflexo dos serviços que se oferta à população 

na área de saúde mental. 

Tradicionalmente, a atenção à saúde mental, em todo o mundo, e também no 

Brasil, sempre esteve ligada ao modelo hospitalocêntrico. Mas os hospitais 

psiquiátricos (ou manicômios) se revelaram, desde a sua gênese, em espaços de 

desrespeito aos direitos humanos e de estigmatização daqueles que precisavam 

de atenção em saúde mental (OMS, 2001; Amarante, 2008). 

A exaustão do modelo hospitalocêntrico levou a iniciativas de reforma dos 

sistemas de saúde mental (reforma psiquiátrica) em vários países do mundo, em 

especial do mundo desenvolvido. No Brasil considera-se como marco inicial da 

reforma psiquiátrica a ousadia de três jovens médicos do Rio de Janeiro que 

denunciaram, em 1978 (portanto, em plena ditadura militar), os maus-tratos, a 

violência e o desrespeito à dignidade e aos direitos humanos impetrados pelos 

hospitais psiquiátricos da Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM) do 

Ministério da Saúde (Amarante, 2008). 

De acordo com Brasil (2005) e Amarante (2008), as idéias do psiquiatra italiano 

Franco Basaglia, famoso por ter sido o responsável pela reforma do sistema de 

saúde mental da Itália na década de 1970, numa perspectiva progressista e 

humanista, tiveram forte impacto sobre os atores envolvidos na reforma 

psiquiátrica brasileira. Os feitos de Basaglia nessa área foram considerados pela 

OMS como um modelo a ser seguido em todo o mundo e, ainda hoje, é 

considerado referência quando se fala em saúde mental. Numa visita ao Brasil, 

em 1979, para participar do III Congresso Mineiro de Psiquiatria, Basaglia visitou 

o famoso Hospital Colônia de Barbacena (MG) e ficou tão perplexo com o que viu 

que o comparou a um campo de concentração nazista. Essa visita resultou em 
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várias denúncias, por parte dele, e por outros ativistas no campo da saúde mental 

sobre a assistência psiquiátrica no Brasil àquela época (Brasil, 2005; Amarante, 

2008). 

No final da década de 1970, não por acaso em fins da ditadura militar no Brasil, 

as denúncias em relação às péssimas condições dos manicômios começaram a 

se tornar cada vez mais freqüentes (Flexa, 1998).  

Em 1979, o psicólogo e cineasta mineiro Helvécio Ratton produziu o curta-

metragem “Em nome da razão”. Filmado nos corredores do Hospital de 

Barbacena, à época em que havia seis mil internos no local, o documentário, em 

tom extremamente crítico, revelava o manicômio como um local de 

aprisionamento e desesperança, mostrando como o tratamento psiquiátrico 

naquele Hospital era degradante para os portadores de transtornos mentais ali 

internados. Ao ser exibido pelo país o filme se tornou um marco da reforma 

psiquiátrica brasileira (Carvalho, 2008; Amarante & Rangel, 2009).  

Do mesmo modo, uma série de reportagens do jornalista mineiro Hiram Firmino 

publicadas no Jornal “Estado de Minas”, passaram a denunciar a horripilante 

realidade do Hospital de Barbacena e de seus internos, ganhando destaque na 

mídia nacional. As reportagens de Hiram Firmino dariam origem, anos mais tarde, 

ao livro “Nos porões da loucura”, publicado em 1982 (Amorim, et al.., 2006).   

Muitas batalhas no campo político e ideológico se seguiram até que se verificasse 

a ruptura do modelo de atenção baseado nos hospitais psiquiátricos e se 

estabelecesse um modelo de atenção baseado em serviços na comunidade, que 

viria, mais tarde, a dar origem aos atuais Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS). São dignos de nota, neste contexto de lutas e realizações em prol da 

saúde mental brasileira, a atuação do ainda existente “Movimento Nacional de 

Luta Anti-manicomial” (MNLA), considerado o mais importante ator social da 

reforma psiquiátrica no Brasil; a criação do Sistema Único de Saúde, em 1988, 

que universalizou o direito à saúde para toda a população brasileira; a 

promulgação da Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001 (Lei da Reforma 

Psiquiátrica), depois de 12 anos de tramitação no Congresso Nacional; e o Plano 
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Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH), instituído pela 

Portaria 251/GM de 31 de janeiro de 2002, que conseguiu reduzir o número de 

leitos psiquiátricos a cerca de 50 mil, segundo dados de 2008 (Amarante, 2008). 

A partir de 2002, com a instituição da Portaria 336 do Ministério da Saúde, uma 

nova regulamentação para os serviços de atenção psicossocial foi estabelecida, 

dando origem ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Segundo Amarante 

(2008), o CAPS 

é uma modalidade de serviço criada para atender de forma 
intensiva às pessoas com um sofrimento psíquico considerado 
intenso e, em geral, persistente. Para que um serviço possa 
almejar uma atenção que seja substitutiva ao hospital psiquiátrico, 
é necessário oferecer uma possibilidade de acesso e de cuidado 
mais freqüentes e permanentes. Um dos maiores problemas das 
políticas de saúde mental nas décadas anteriores estava no fato 
de que a alternativa assistencial aos hospitais eram os 
ambulatórios e os centros de saúde mental, serviços de baixa 
resolutividade. Inexistiam serviços de natureza psicossocial que, 
na experiência italiana, passaram a ser conhecidos como serviços 
fortes, devido a sua alta flexibilidade, mobilidade territorial, oferta 
diversificada de cuidados e de estratégias assistenciais 
(Amarante, 2008, p. 749).  

E continua, 

Além das várias atividades realizadas no interior de um CAPS 
(oficinas de arte e trabalho, atendimentos individuais e/ou em 
grupo aos usuários e aos seus familiares, dentre outras), o maior 
potencial de sua capacidade substitutiva está na sua ação no 
território, seja na possibilidade de ativar atores e recursos 
comunitários em função dos objetivos e estratégias de inclusão e 
integração social (atividades culturais, esportivas, de lazer, de 
trabalho), seja na transformação da cultura da comunidade em 
relação à loucura e aos sujeitos em sofrimento mental (Amarante, 
2008, p. 750).  

Em 2006, existiam 1000 CAPS espalhados pelo Brasil, época em que foi 

alcançada a meta de se ter pelo menos um destes centros em cada uma das 

unidades da federação (Amarante, 2008). Já em 2010 o país conta com 1502 

CAPS em funcionamento, o que representa um aumento de mais de 50% em 

relação a 2006. 
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Embora se pretenda estabelecer os fatores associados à utilização de serviços de 

saúde por indivíduos que auto-referiram depressão na PNAD 2008, em 

comparação ao restante da população, a base de dados utilizada impõe uma 

restrição, na medida em que não se pode identificar se o consumo do serviço de 

saúde tenha se dado num CAPS, por exemplo, o que seria de muito interesse 

para mensurar o consumo deste tipo de serviço na comunidade. Logo, os 

exercícios empíricos apresentados nesta tese foram realizados com base no 

consumo de serviços de saúde de uma forma geral (basicamente consultas 

médicas e internações hospitalares, excetuando-se aquelas em razão de parto e 

puerpério), e não somente com base em serviços de saúde mental.  

Falar de acesso e utilização de serviços de saúde no Brasil significa, 

necessariamente, tocar num tema extremamente complexo do ponto vista da 

formação histórico-social da população brasileira: a temática das desigualdades 

sociais e econômicas. Essa questão ainda hoje, neste início de século XXI, se 

constitui em um tema bastante pertinente para se pensar a sociedade brasileira. 

Infelizmente, a desigualdade social se faz sentir nas condições gerais de vida da 

população, com reflexos também perversos sobre as condições de saúde.  

A importância de se considerar as desigualdades sociais e econômicas na 

pesquisa, no estudo, na formulação e na gestão de políticas e do próprio sistema 

de saúde levou a uma iniciativa pioneira no Brasil: a criação, em 23 de março de 

2006, da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), 

seguindo o exemplo e recomendações da OMS, que, em 2005, fundou a 

“Commission on Social Determinants of Health” (CSDH). Tal comissão nasceu 

com o objetivo de promover, em âmbito internacional, a consciência sobre a 

grande importância dos determinantes sociais na situação de saúde das 

populações humanas e sobre a necessidade de se combater as iniqüidades 

geradas a partir deles (CNDSS, 2008). 

A produção de conhecimento nacional na temática do acesso e da utilização de 

serviços de saúde no Brasil pela população vem crescendo substancialmente ao 

longo dos últimos anos. A disponibilização de bases de dados com informações 

sobre saúde para o conjunto da população ou para subgrupos populacionais 
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específicos, mormente idosos, dentre outras iniciativas, parece ter colaborado 

para essa nova dinâmica de estudos na área. Entre as fontes de informação 

sobre a saúde da população destacam-se as PNADs de 1998, 2003 e 2008, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); a base de dados do Projeto 

Saúde, Bem Estar e Envelhecimento (SABE), conduzido entre 1999 e 2000 pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS); e o banco de dados do Projeto 

Bambuí – estudo epidemiológico de base populacional sobre o envelhecimento, 

realizado em 1997 pela FIOCRUZ.  

Trabalhos importantes focalizando a temática do acesso e da utilização de 

serviços e as desigualdades sociais em saúde foram publicados principalmente a 

partir do ano 2000. Após uma extensa revisão dos mais significativos para o 

avanço da área no Brasil destacam-se os estudos de Travassos, et al.., (2000); 

Lima-Costa, et al.., (2003); Noronha & Andrade (2005); Ribeiro, et al. (2006); e  

Travassos & Viacava, (2007), que versam sobre temas como as desigualdades 

geográficas, sociais e por área de residência na utilização dos serviços de saúde, 

bem como abordam, alguns deles, a temática do envelhecimento populacional; o 

trabalho de Pinheiro et al. (2002), que aborda temas como gênero e morbidade na 

mesma temática; o estudo de Sawyer, Leite & Alexandrino (2002), que traça perfis 

de utilização de serviços de saúde no país; os trabalhos de Porto, Santos & Ugá 

(2006) e Santos, et al. (2008), que exploram a questão da utilização de serviços 

de saúde desagregando a análise por sistema de financiamento (público/privado). 

Há ainda, dentre outros, os trabalhos de Novaes (2004); Travassos & Martins 

(2004); e de Travassos & Castro (2008), que abordam a questão dos serviços de 

saúde, bem como da utilização do ponto de vista mais teórico/conceitual. 

Parece haver, portanto, uma tradição de estudos, no Brasil, na área do acesso e 

utilização de serviços de saúde, que prioriza a análise pela via das desigualdades 

sociais e a população idosa, em especial, o que reflete a preocupação atual com 

o envelhecimento populacional brasileiro. A proposta deste trabalho inova na 

medida em que estabelece os fatores associados à utilização dos serviços tendo 

por base os determinantes sociais clássicos da saúde, numa perspectiva 

comparada: pessoas que auto-referiram depressão em relação ao restante da 

população brasileira. Como não há evidências de que se conheça o padrão de 
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utilização de serviços de saúde pela população com depressão, em especial, 

acredita-se que esta seja uma importante contribuição deste estudo para a área. 

Blay et al. (2007, p. 148), afirmam, para um contexto particular, que não se 

conhece o padrão de utilização de serviços de saúde por idosos portadores de 

problemas emocionais no Brasil.  

Para Travassos & Castro (2008), 

A produção de pesquisa sobre as desigualdades sociais no 
acesso e na utilização dos serviços é elemento importante nesse 
processo [de redução das desigualdades sociais em saúde]. É 
preciso conhecer como as desigualdades sociais estão 
configuradas, identificar os fatores explicativos para orientar a 
formulação de políticas voltadas para a equidade e avaliar o seu 
impacto. As desigualdades sociais no acesso e na utilização de 
serviços de saúde resultam de uma complexidade de fatores que 
assumem importância específica nos diferentes contextos. A 
clareza dos conceitos e do modelo explicativo, a qualidade dos 
dados e do desenho são requisitos que garantem validade às 
pesquisas. Sua produção deve ser compartilhada e seus 
resultados devem ser disseminados com os grupos e atores 
sociais, de modo a tornarem-se um instrumento para a redução 
das injustiças existentes (Travassos & Castro, 2008, p. 240). 

O enfoque dado à saúde mental neste trabalho é também inédito pelo prisma da 

Demografia. O interessante trabalho de Gomes, Franceschini & Miranda-Ribeiro 

(2009) mostra, com base na utilização da técnica de análise de conteúdo, que 

dentre os principais temas abordados pelas dissertações e teses defendidas em 

25 anos do Programa de Pós-graduação em Demografia, no Cedeplar, 

despontam-se os estudos sobre as migrações, a saúde sexual e reprodutiva e 

sobre mortalidade, especialmente mortalidade infantil. Nenhum trabalho que 

enfocasse a saúde mental de forma específica foi mencionado.       

Diante desse quadro, a demografia, na sua interação com a área da saúde, 

precisa tomar parte nos debates e dar a sua contribuição para o conhecimento e o 

enfrentamento dos problemas também vivenciados na arena da saúde mental. 

Acredita-se que o olhar demográfico sobre as questões de cunho epidemiológico 

da saúde mental possa trazer novas perspectivas de análise, ao empregar o 

arcabouço teórico e técnico da demografia na interpretação dos problemas dessa 

área da saúde. A intenção é estabelecer uma relação dialógica entre as duas 

áreas, de forma a colaborar para um melhor entendimento da complexa dinâmica 
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da epidemiologia da depressão no Brasil. Portanto, o trabalho a ser desenvolvido 

nesta tese de doutoramento representa uma primeira tentativa de inserção numa 

perspectiva de estudos ainda pouco explorada pela demografia. Espera-se, ainda 

assim, que auxilie na tomada de decisão e na formulação de políticas sociais em 

saúde, contribuindo para a oferta de serviços mais humanistas e de melhor 

qualidade àqueles que sofrem com o transtorno depressivo. 

Sumarizando, como dito anteriormente, este trabalho tem por principal objetivo 

investigar a seguinte questão: os indivíduos que auto-referiram depressão na 

PNAD 2008 utilizam com maior intensidade o sistema de saúde que aqueles sem 

depressão auto-referida? Ou seja, há evidências para se acreditar que a presença 

da depressão seja um fator suficiente para fazer com que as pessoas que sofrem 

com o transtorno procurem mais o sistema de saúde do que os demais?  

O trabalho tem como objetivo específico estabelecer os fatores socioeconômicos 

e demográficos associados à utilização dos serviços de saúde por indivíduos que 

auto-referiram depressão na PNAD 2008 numa perspectiva comparada ao 

restante da população. 

O estudo está subdividido em nove capítulos, além das Referências 

Bibliográficas. O primeiro deles apresentou a introdução do trabalho, 

estabelecendo as justificativas e os objetivos a serem alcançados com o seu 

desenvolvimento. O segundo capítulo apresenta uma breve revisão sobre a 

história social da depressão no mundo ocidental, partindo da concepção 

hipocrática da melancolia até chegar ao século XXI. O terceiro capítulo apresenta 

as concepções modernas sobre o transtorno depressivo e algumas teorias 

explicativas que buscam estabelecer a sua etiologia. O quarto capítulo faz 

algumas considerações gerais sobre a epidemiologia da depressão e discute seus 

impactos sobre a saúde pública. O quinto capítulo apresenta o marco teórico do 

estudo. O sexto capítulo descreve a base de dados utilizada, bem como os 

métodos estatísticos empregados no desenvolvimento do trabalho. Já o sétimo 

capítulo apresenta algumas estatísticas descritivas sobre o transtorno depressivo 

no país, obtidas com base nos dados da PNAD 2008.  O oitavo capítulo apresenta 
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os resultados obtidos com base na análise multivariada dos dados. Por fim, o 

nono capítulo pontua algumas conclusões do estudo e reflexões finais sobre a 

temática da depressão no Brasil.  
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2 ESSA TAL DEPRESSÃO: UM CÃO NEGRO SEMPRE A 
ME ACOMPANHAR... 

“Tristeza, por favor, vá embora. 
Minha alma que chora, está vendo o meu fim. 

Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. 
Quero voltar àquela vida de alegria; 

quero de novo cantar” 

 Haroldo Barbosa e Niltinho Tristeza 

 
 

O que Ludwig Van Beethoven (1770–1827), um virtuose da música clássica 

alemã; Abraham Lincoln (1809–1865), o 16º presidente da maior potência 

econômica do mundo, os Estados Unidos; Vincent Van Gogh (1853 – 1890), 

pintor pós-impressionista holandês de grande sensibilidade; Winston Churchill 

(1874–1965), um competente primeiro-ministro britânico; e Clarice Lispector 

(1920-77), uma das mais brilhantes poetizas brasileiras tinham em comum? A 

resposta a esta pergunta pode ser dada tomando emprestadas as palavras do 

próprio Churchill: um cão negro, chamado depressão. Todos estes expoentes em 

suas áreas de atuação sofreram, em algum momento da vida, com a depressão, o 

que marcou, de algum modo, a sua produção profissional, intelectual e/ou a sua 

forma de se relacionar com a vida. Mas, então, o que é a depressão? Seria ela 

um transtorno exclusivo das pessoas de sucesso? 

A depressão é um transtorno bastante comum, de longa data conhecido e 

estudado por médicos e outros profissionais da área da saúde, além de ser de 

interesse de filósofos e cientistas sociais. Porém, a despeito de todo o 

conhecimento acumulado sobre o transtorno depressivo, dos progressos recentes 

na área médica no que se refere ao seu diagnóstico e tratamento, e do 

entendimento dos determinantes sociais que influenciam no seu advento em 

populações específicas, a depressão continua a ser um transtorno extremamente 

atual, por vezes mal-compreendido e estigmatizado, com múltiplas determinações 
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e efeitos sobre o bem-estar de homens e mulheres, de todas as idades, das mais 

diversas classes sociais, em todas as regiões do mundo, mas guardando, ainda 

assim, várias especificidades. Além disso, a depressão vem afetando, ano após 

ano, contingentes populacionais cada vez maiores (OMS, 2001; Holmes, 2001; 

Peres, 2003; Stefanis & Stefanis, 2005; Moreno, Dias & Moreno, 2007).  

Dada a natureza multifacetada deste transtorno, ele se reveste de grande 

significado para se estudar as transformações no perfil epidemiológico das 

populações contemporâneas, assim como para se pensar nas suas implicações 

sobre o planejamento e atuação dos sistemas de saúde. 

Importante, nesta perspectiva, é resgatar um pouco da evolução histórica da 

percepção, significado e consideração da depressão como uma questão de saúde 

que afeta a qualidade de vida da população. Esta é a tentativa que norteia o 

presente capítulo. 

 

2.1 Da melancolia à depressão: uma história de 2500 anos 

Os primeiros registros, ainda que alegóricos, não históricos, de que se tem notícia 

sobre portadores de doenças mentais remontam há quase mil anos antes de 

Cristo. No texto bíblico do livro I de Samuel, no século IX a.C, aparece o relato do 

suicídio do rei Saul, que teria sido punido por Deus e destituído do trono, pelo seu 

pai, após ter tomado algumas decisões erradas como soberano. Rebelando-se 

contra a sua punição, o rei Saul passou a ignorar o seu pai e a Deus, que teria 

incumbido vários demônios a assediar Saul, através de fortes dores e uma 

tristeza profunda (Esteves & Galvan, 2006; Vieira, 2008). 

Já o escritor grego Homero, em sua clássica obra “Ilíada”, escrita no século VIII 

a.C., relata o sofrimento espiritual e o suicídio de Ájax, um dos mais fortes e 

habilidosos guerreiros gregos. A Ilíada é um poema épico, de cunho mitológico, 

que narra os acontecimentos dos últimos 50 dias do décimo e último ano da 

Guerra de Tróia. Ájax, num acesso de loucura, teria degolado o rebanho de 
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ovelhas dos próprios gregos, pensando, na verdade, estar matando o rebanho 

dos troianos. Exprimindo sentimentos inequívocos de fraqueza e culpa Ájax 

resolveu, então, colocar um fim na sua própria vida (Esteves & Galvan, 2006; 

Vieira, 2008).  

Os episódios narrados acima, de cunho bíblico/mitológico, longe de esgotarem as 

várias referências sobre a depressão no mundo antigo, mostram, ao menos, que 

os infortúnios da alma, a tristeza, a angústia e a culpa, sintomas típicos da 

depressão, já se faziam presentes no cotidiano das pessoas desde então. Peres 

(2005, p. 13) argumenta que “se remontarmos aos mitos de origem, vamos nos 

defrontar com a constatação de que a depressão é tão antiga quanto a 

humanidade, ou melhor, que a tristeza é companheira do homem desde sua 

origem”. O clássico “jargão” ainda proferido por muitos: “depressão, uma doença 

da modernidade”, talvez não seja, necessariamente, de acordo com essa 

perspectiva histórica, uma verdade, conforme admitido também por Gonçales & 

Machado (2007), autoras de um extenso estudo sobre a história social da 

depressão no mundo ocidental. 

Do ponto de vista histórico-social, o conhecimento sobre a depressão, enquanto 

transtorno, no mundo ocidental, remonta também a um passado longínquo, que 

começa cerca de cinco séculos antes de Cristo. Gonçales & Machado (2007), 

periodizaram a história social da depressão em quatro estágios, que 

correspondem, basicamente, à própria periodização da história da civilização 

ocidental. São eles: 

i) Antigüidade (500 a. C. – 100 d. C.);  

ii) Idade Média (450 a 1400);  

iii) Idade Moderna (séculos XV a XIX);  

iv) Idade Contemporânea (século XX até os dias atuais).  

Solomon (2002) por sua vez, propõe uma periodização em cinco estágios, que 

correspondem aos mesmos propostos por Gonçales & Machado (2007), à 

exceção de que o período do Renascimento (século XV) é destacado da Idade 
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Moderna, constituindo-se num estágio à parte. O estágio da Idade Moderna, para 

aquele autor, vai, então, do século XVII ao final do XIX. 

O pensamento sobre a depressão na Antiguidade Clássica greco-romana é, em 

parte, incrivelmente atual, se assemelhando, em vários aspectos, à forma de se 

conceber a doença na contemporaneidade.  

A práxis médica grega estava alicerçada na teoria dos humores, segundo a qual o 

temperamento humano decorria dos quatro fluidos corporais: a fleuma, a bile 

amarela, o sangue e a bile negra. Contudo, a bile negra nunca foi encontrada no 

corpo de algum ser humano, a despeito da crença na sua existência por quase 

dois milênios (Ginzburg, 2001; Teixeira & Hashimoto, 2006; Gonçales & Machado, 

2007).  

Baseando-se na idéia de que corpo e mente estão atrelados de algum modo, o 

que pode ser traduzido pela frase “mente sã em corpo são”, Hipócrates (460 - 377 

a.C.), considerado o pai da medicina, argumentava que o correto e bom 

funcionamento do corpo e o humor humanos dependiam do equilíbrio entre os 

quatro fluídos corpóreos. Quando algum desses fluidos se acumulava, um 

temperamento específico se sobressaia, e o resultado poderia ser o aparecimento 

de uma doença. Assim, a melancolia era considerada, por ele, uma doença 

causada pelo excesso da bile negra no baço, uma substância de aspecto frio e 

seco (Teixeira & Hashimoto, 2006; Gonçales & Machado, 2007).  

A própria palavra melancolia é derivada do grego melas (negro) e kholé (bile) que 

corresponde à transliteração latina melaina-kole (Teixeira & Hashimoto, 2006). 

Hipócrates definia a depressão como uma melancolia, que correspondia à “perda 

do amor pela vida, uma situação na qual a pessoa aspira à morte como se fosse 

uma bênção” (SCLIAR, 2003, apud Teixeira & Hashimoto, 2006; Gonçales & 

Machado, 2007). Como sintomas da melancolia, Hipócrates destacava a perda de 

sono, de apetite, e o desejo de morte, indicando, para o seu tratamento, remédios 

a serem ingeridos por via oral, a prática de exercícios físicos, hidroterapia e 

mudanças na dieta.  Além disso, deixava explícita a sua crença no poder do 



18 

 

diálogo como coadjuvante no processo de cura dos pacientes e a importância de 

não deixá-los a sós (Gonçales & Machado, 2007). 

Já Aristóteles (384 - 322 a.C.) defendia que a melancolia era um estado de 

exceção, responsável por habilidades distintivas, e não uma doença, tal como 

considerava Hipócrates. Segundo ele, existiria uma relação entre a melancolia e o 

pensamento contemplativo necessário ao filosofar. A explicação para isso 

alicerça-se na suposta inconstância da bile negra, que, segundo os gregos, podia 

se tornar muito quente ou muito fria, causando os mais diversos efeitos no ser 

humano. Os melancólicos seriam, nessa perspectiva, seres privilegiados, 

singulares por natureza e não por doença, na medida em que a sua bile negra os 

tornaria aptos a agirem sobre e a sentir o mundo de maneiras diversas e 

contraditórias, oscilando entre a atimia, o desapego à vida e às manifestações 

eufóricas (Ginzburg, 2001). 

Séculos mais tarde, essa dualidade no pensamento grego sobre a depressão, isto 

é, a contraposição entre as idéias de Hipócrates e Aristóteles influenciou, 

sobremaneira, o pensamento ocidental moderno sobre a depressão (Ginzburg, 

2001; Teixeira & Hashimoto, 2006;).  

A Idade Média inaugura uma nova época, uma nova forma de o homem ocidental 

ver e conceber o mundo. Com o surgimento do Cristianismo como filosofia 

religiosa dominante, a racionalidade e o antropocentrismo greco-romanos cedem 

espaço, gradativamente, às explicações metafísicas da existência e ao 

teocentrismo. A religião passa, então, a ter uma importância crescente na vida 

das pessoas, balizando a sua relação com o mundo.  A melancolia, por sua vez, 

passa a ser encarada como um castigo dos céus, devido ao afastamento do 

melancólico a tudo que era sagrado. Nesses casos, Deus expressava o seu 

descontentamento excluindo aqueles indivíduos do bem-aventurado 

conhecimento do amor e da misericórdia divinos (Esteves & Galvan, 2006; 

Gonçales & Machado, 2007; Vieira, 2008). 

De acordo com Gonçales & Machado (2007), no século V d.C., o monge Cassiano 

de Ímola [14--] definiu a depressão como sendo “o demônio do meio-dia”. 
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Segundo a sua forma de pensar, muitos são os pecados nos quais, à noite, 

incorrem os seres humanos, mas a depressão consumia os infiéis dia e noite. 

Nos séculos IX e X d.C., época da dominação árabe no continente europeu, a 

práxis médica foi amplamente influenciada pelos povos “conquistadores” na 

Europa. Nasce, nessa época, uma nova corrente filosófica que concebeu a 

melancolia, estabelecendo conexões entre a teoria dos humores de Hipócrates e 

a astrologia. Saturno, governante do baço humano, onde, segundo os gregos, era 

produzida a bile negra, é ligado ao humor melancólico. Daí vem, então, o adjetivo 

soturno, que passou a indicar a pessoa que é triste, sombria e silenciosa – uma 

nova palavra para designar o melancólico. Contudo, Teixeira & Hashimoto (2006) 

destacam que, de acordo com a crença da época, Saturno só influenciava os 

indivíduos excepcionais, numa clara referência ao pensamento aristotélico sobre 

a relação entre a melancolia e a genialidade. 

A Escola de Medicina de Salermo, na Itália, deu prosseguimento aos estudos 

sobre a melancolia durante o século XII, estabelecendo a chamada doutrina dos 

temperamentos. Associada às tradições da medicina árabe e à astrologia, com 

Saturno governando o temperamento melancólico, essa doutrina descrevia o 

indivíduo que sofria com a melancolia como uma figura invejosa, triste, avara, 

gananciosa, desleal, medrosa e de cor terrosa (Teixeira & Hashimoto, 2006).  

Durante o período da Inquisição, no século XIII, a visão deturpada da Igreja sobre 

a depressão é ainda mais agravada, passando a ser considerada, oficialmente, 

um pecado. Estigmatizados pela sociedade e condenados pela Santa Igreja, os 

melancólicos podiam ser multados ou até mesmo aprisionados, em nome de 

Deus, por carregarem este mal da alma (Esteves & Galvan, 2006; Gonçales & 

Machado, 2007).  

A Igreja influenciou de forma decisiva a práxis médica na Idade Média. Os 

tratamentos contra a melancolia baseados, até então, no uso de plantas 

medicinais conhecidas àquela época,  foram sendo deixados no ostracismo, já 

que entravam em conflito com o paradigma da Santa Sé. Como a depressão era 

uma doença da alma, e não do corpo, eram os sacerdotes que prescreviam as 
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terapias contra a depressão, normalmente baseadas em trabalhos manuais e no 

abandono do doente à sua própria sorte (Esteves & Galvan, 2006; Gonçales & 

Machado, 2007; Vieira, 2008).  

Nos cinco séculos que se seguiram à Idade Média (séculos XV ao XIX), o 

conceito de depressão e a prática médica em relação à doença mudaram 

drasticamente, muito influenciados pelas idéias do Renascimento, do Iluminismo e 

do Romantismo (Gonçales & Machado, 2007).  

A retomada dos valores e ideais da antiguidade clássica greco-romana, no século 

XV, durante o Renascimento, fez o homem ocidental se voltar, novamente, para a 

razão, e o antropocentrismo voltou a balizar a sua relação com o mundo que o 

cercava. A melancolia, relegada à condição de pecado e de transtorno da alma 

durante boa parte da Idade Média, passa, então, a ser considerada, por alguns 

renascentistas, como uma condição natural para a produção intelectual e artística, 

numa clara retomada da concepção filosófica de Aristóteles sobre a genialidade 

do espírito do melancólico.  A fragilidade da alma era, neste sentido, o preço a ser 

pago, por ele, pela sua aguçada visão artística, sua compreensão clara da 

natureza íntima das coisas, sua sensibilidade, enfim, um privilégio que o 

possibilitava entender, como poucos, a complexidade da alma humana (Teixeira & 

Hashimoto, 2006; Vieira, 2008).  

Outra corrente de teorias, por sua vez, resgatou em Hipócrates a noção da 

melancolia como um distúrbio dos humores, uma doença. Portanto, durante o 

Renascimento, não havia consenso sobre a natureza da melancolia como uma 

patologia (Teixeira & Hashimoto, 2006).  

De acordo com Teixeira & Hashimoto (2006) e Gonçales & Machado (2007), 

Marsilius Ficinus (1433-1499), um dos mais importantes estudiosos da melancolia 

no período do renascimento, publicou seu famoso tratado “Da vita tríplice”, onde 

reuniu as contribuições das quatro grandes vertentes dos estudos sobre o 

assunto, condensando-as num trabalho que influenciaria muitas pessoas, 

especialmente as mais cultas, no século XVII. Ficinus fez uma releitura das 

teorias hipocrática (teoria humoral), aristotélica (genialidade e melancolia), 
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platônica (poesia e fúria) e astrológica (Saturno). Suas conclusões apontavam 

para a melancolia como um grande martírio para a alma humana, mas também 

uma grande oportunidade para os homens de estudo se tornarem melhores e 

mais inspirados. 

No fim do século XVI e início do século XVII o espírito renascentista cede espaço 

ao espírito dúbio do homem barroco, com a sua melancolia característica, sua 

culpa e seus questionamentos existenciais. As idéias de Ficinus viram febre na 

Europa e a melancolia passa a ser desejada como forma de expiação de culpas. 

O monge Martinho Lutero (1483 – 1546), autor da contra-reforma, introjeta a 

melancolia entre os seus seguidores, tirando da ação a possibilidade de eles se 

eximirem de suas culpas (Teixeira & Hashimoto, 2006; Gonçales & Machado, 

2007).  

Até o início do século XVII o debate sobre a natureza da melancolia e seus 

desdobramentos sobre a vida humana esteve sempre associado à teoria humoral 

grega. Com o desenvolvimento científico que começou a aflorar a partir do fim do 

século XVII, na Europa, o debate muda radicalmente de perspectiva, com base 

em contribuições efetivas não somente de filósofos, mas também de médicos que 

começaram a se lançar no estudo da melancolia (Gonçales & Machado, 2007; 

Vieira, 2008). 

O racionalismo científico inaugurado com os trabalhos do matemático e filósofo 

francês René Descartes (1596 – 1650) estabeleceu as bases para o 

entendimento dos fenômenos naturais com base na explicação mecânica e 

matemática do universo. Segundo Gonçales & Machado (2007),  

“é desse período a convicção de que a razão humana é capaz de 
conhecer a origem, as causas e os efeitos das paixões e das 
emoções e, pela vontade orientada pelo intelecto, é capaz de 
governá-las e dominá-las. (...) O reconhecimento da dicotomia 
entre corpo e mente (dualismo cartesiano) vai causar uma enorme 
mudança no arcabouço da depressão. A mente, distinta do 
cérebro, apresenta dúvidas, interpretações duvidosas e 
inconsistências, mas não doença. A doença é um aspecto físico. É 
nessa época que começam os questionamentos que muitos ainda 
fazem. A mente influencia o corpo ou é o corpo que influencia a 
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mente? A depressão é um desequilíbrio químico ou uma fraqueza 
humana?” (Gonçales & Machado, 2007, p. 300).  

O século XVIII nasce inspirado pelas idéias do Iluminismo, termo utilizado para 

designar um dos períodos mais profícuos da história intelectual e cultural do 

Ocidente. Sob a égide dos ideais iluministas, a Revolução Francesa marca para 

sempre a história do ocidente, com seus ideais humanistas de igualdade e 

liberdade. O progresso científico se intensifica, num momento em que a ciência 

ganha grande autonomia e liberdade de expressão, proporcionadas, sobretudo, 

pela intensificação do racionalismo e enfraquecimento do poder da Igreja. A 

França desponta-se, neste cenário, como o novo centro de cultura e saberes da 

Europa, com contribuições expressivas de seus filósofos e médicos psiquiatras 

aos estudos sobre a melancolia, que influenciam, até hoje, o pensamento 

contemporâneo sobre o tema. 

Neste período da história, a produção científica considerável sobre a melancolia 

advinda com a psiquiatria francesa e alemã, em especial, culminou com o 

estabelecimento de novas e importantes hipóteses sobre a sua natureza. Além 

disso, distinções significativas foram feitas em relação aos vários tipos da 

“doença”, tentando estabelecer as peculiaridades dos diversos quadros clínicos 

melancólicos e as possibilidades de seu tratamento terapêutico. 

Como exemplos de algumas contribuições da psiquiatria deste período da história 

citam-se os trabalhos do psiquiatra alemão Friedrich Hoffman (1660 – 1742), que 

foi o primeiro a aventar a hipótese de que a loucura seria uma doença hereditária; 

e os do médico francês Philippe Pinel (1745 – 1826), considerado por muitos o pai 

da moderna psiquiatria, que publicou em 1801 o “Tratado médico-filosófico da 

alienação mental ou mania”, onde propôs uma classificação para quatro espécies 

do gênero de loucura: mania, melancolia, demência e idiotismo. O ineditismo, a 

relevância e o teor bastante humanista da obra de Pinel o colocou entre os mais 

importantes psiquiatras do seu tempo (Teixeira & Hashimoto, 2006).  

Permeando boa parte do século XIX, o Romantismo levou o homem, novamente, 

à melancolia, que passou a ser amada e desejada como uma forma de resgatar o 

espírito sublime e genial do artista, tal como no Renascimento. As palavras de 
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ordem passaram a ser o sentimento, a imaginação, a experiência e o anseio, 

palavras estas levadas ao extremo pelos poetas e filósofos românticos (Ginzburg, 

2001; Gonçales & Machado, 2007). Mas a psiquiatria, naquele momento, já havia 

se constituído como um campo do saber, com pesquisas e norte próprios, sendo 

talvez, por isso mesmo, menos permeada pelas convicções filosóficas da época. 

São notáveis, neste período, os trabalhos de Jean-Étienne Esquirol (1772-1840), 

Jean-Pierre Falret (1794-1870) e Emil Kraepelin (1856- 1926). 

De acordo com Teixeira & Hashimoto (2006) e Gonçales & Machado (2007) 

Esquirol foi discípulo de Pinel e cunhou o termo lipomania ou mono-mania triste 

(lypémanie e mono-manie), para definir a melancolia – uma doença, segundo ele, 

caracterizada por sintomas como tristeza, abatimento e o desgosto de viver, 

acompanhada por um delírio em uma idéia fixa. Voltando-se para a clínica 

psiquiátrica, sua investigação se baseava na premissa de que a psiquiatria era 

uma “medicina mental”, que deveria buscar o entendimento da melancolia na 

anatomia do cérebro e não nas explicações metafísicas e/ou religiosas da 

existência humana. 

Já Falret, psiquiatra francês e colaborador de Esquirol, aproximou o conceito de 

melancolia ao da mania atribuindo-lhe o nome de loucura circular, no qual o 

paciente passava de um estado de excitação maníaca para um de depressão 

severa. De acordo com Teixeira & Hashimoto (2006) e Gonçales & Machado 

(2007) a descrição de Falret é considerada o mais antigo diagnóstico do que hoje 

é conhecido como transtorno bipolar. 

Segundo Vieira (2008), Kraepelin, psiquiatra alemão, associou, por sua vez, a 

melancolia à insanidade maníaco-depressiva, dentro da seção das psicoses, e 

posteriormente a integrou à psicose maníaco-depressiva. O termo melancolia e 

seus subtipos foram utilizados por Kraepelin continuamente, que propôs uma 

moderna biologia da doença mental, como uma aflição que pode ser separada de 

uma mente normal ou super-imposta a ela.  

Com base na interpretação de Gonçales & Machado (2007), na Alemanha, o 

neurologista e psiquiatra Wilhelm Griesinger (1817 – 1868) introduziu a 
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abordagem clínica dos transtornos mentais. Inspirando-se na concepção 

hipocrática de melancolia, o médico alemão declarou que as doenças mentais 

são, na verdade, doenças do cérebro. As autopsias cerebrais passaram a ser 

bastante comuns, a partir de então. Ao expressar que os transtornos mentais 

eram doenças do cérebro e não da mente, Griesinger acabou rompendo com a 

tradição de se pensar os problemas mentais sob a ótica da filosofia e da religião, 

transpondo-os, definitivamente, para o campo da medicina. 

Os manicômios proliferaram rapidamente na Europa durante o século XIX, à 

medida que a clínica psiquiátrica ia se tornando uma realidade. Gonçales & 

Machado (2007) argumentam que foi nos manicômios que a psiquiatria foi gerada 

como especialidade médica. 

No século XIX grandes avanços e descobertas foram feitos no âmbito da biologia, 

da química, da anatomia, da neurologia, e da bioquímica, o que influenciou e 

possibilitou, de forma decisiva, os avanços obtidos na psiquiatria e no 

entendimento dos transtornos mentais.  Os avanços mais notáveis neste âmbito, 

como se viu, podem ser sintetizados como a busca por uma classificação dos 

transtornos mentais e sua diferenciação em termos de quadros clínicos. 

Especialmente no que se refere à depressão, o que antes era classificado sob o 

signo “genérico” da melancolia cedeu lugar a uma gama enorme de patologias 

(Gonçales & Machado, 2007).   

É, portanto, no final do século XIX que a palavra depressão começará a ser 

utilizada maciçamente. Na verdade, ela aparece inicialmente no idioma inglês 

como forma de descrever o desânimo, em 1660. A partir do final do século XVIII 

e, ao longo do século XIX, a palavra depressão começou a ser utilizada pela 

psiquiatria francesa, de forma sempre associada ao termo melancolia. Do latim 

depremere – de (baixar) e premere (pressionar) – depressão significa, 

literalmente, “pressionar para baixo”. De acordo com Teixeira & Hashimoto (2006) 

e Vieira (2008), Kraepelin foi quem utilizou o termo pela primeira vez ao se referir 

a problemas da ordem dos afetos. Já o psiquiatra suíço Adolf Meyer (1866 – 

1950) teria sido o responsável por favorecer a adoção do termo depressão na 
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psiquiatria moderna. A palavra melancolia, segundo ele, presente na literatura da 

época, estava muito associada aos ideais românticos de mundo, não 

correspondendo, portanto, ao significado empregado na pesquisa científica na 

área psiquiátrica. Em fins do século XIX e início do século XX, com a 

consolidação da psiquiatria como campo do saber médico, a palavra depressão é 

amplamente adotada, em detrimento do termo melancolia. No entanto, com a 

psicanálise, o termo melancolia ganhou um novo significado, com base nos 

trabalhos de Freud.  

Como destaca Peres (2005) o termo melancolia é privilegiado no âmbito da 

psicanálise para nomear formas mais graves de inibição motora e afetiva, tais 

como a psicose maníaco-depressiva ou a síndrome de Cottard (doença na qual o 

indivíduo não simboliza a morte, nega a existência dos próprios órgãos, 

conduzindo-o à idéia errônea de que não se morre jamais). Já o termo depressão 

aparece com mais freqüência nos domínios da psiquiatria e das ciências sociais, 

podendo indicar formas menos graves da doença, bem como quadros neuróticos 

mais bem definidos, ou ainda sintomas que se manifestam nas diferentes 

neuroses. Há, contudo, que se destacar que mesmo na psiquiatria o termo 

melancolia ainda é utilizado. Por exemplo, no Manual de Diagnóstico e Estatística 

das Perturbações Mentais (DMS), da Associação Norte-americana de Psiquiatria 

(APA), o termo melancolia é utilizado para denominar o que na Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10) aparece como episódio depressivo severo 

com sintomas somáticos. 

No século XX duas correntes dominaram o debate acerca da depressão: a 

psiquiatria e a psicanálise.  

A psiquiatria alicerçou o seu trabalho na dimensão orgânica e biológica da doença 

mental, na observação das síndromes e de seus respectivos sintomas, e na 

busca por intervenções terapêuticas, mormente baseadas em psicofármacos. 

Tanto Peres (2003), quanto Teixeira & Hashimoto (2006) e Gonçales & Machado 

(2007) consideram que, novamente, o médico alemão Emil Kraepelin influenciou 

de forma decisiva a práxis psiquiátrica do início do século XX, ao propor que 
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bases bioquímicas cerebrais internas são responsáveis pelo aparecimento da 

depressão. Em 1883 ele lançou o seu famoso “Compêndio de Psiquiatria”, no qual 

já propunha uma classificação da doença em termos da gravidade dos seus 

sintomas – leve, moderada e grave. Além disso, considerava a hereditariedade 

um fator explicativo muito forte para o surgimento da depressão.  

Já o psiquiatra suíço Adolf Meyer, por sua vez, considerava o ser humano como 

sendo um ser psicobiológico, inserido num meio social, numa cultura, que acabam 

por influenciar a psique, com desdobramentos inequívocos sobre seu 

desenvolvimento mental. Este é, segundo Gonçales & Machado (2007), o começo 

da psiquiatria como uma terapia dinâmica. 

Segundo Peres (2003), o neurologista austríaco, Sigmund Freud (1856 – 1939), 

ao criar a psicanálise estabeleceu uma nova corrente de pensamento sobre a 

melancolia e a depressão. A psicanálise tenta explicar a depressão falando de um 

desamparo fundamental, de uma complexa e problemática relação com a perda, a 

falta, o vazio estrutural de todo ser humano. A ênfase do método psicanalítico 

recai sobre o conflito psicológico e sobre os fatores associados à dinâmica do 

psiquismo, sempre balizada pelas questões psicogênicas (Teixeira & Hashimoto, 

2006). Gonçales & Machado (2007) argumentam que em 1917 Freud publicou a 

sua obra “Luto e melancolia”, onde afirma que a melancolia é, na verdade, uma 

forma de luto ocasionada pela sensação de perda da libido e não um distúrbio ou 

transtorno do humor. Para Freud, a depressão pode ter como fator 

desencadeador o luto, mas seria errôneo pensar que depressão e luto são a 

mesma coisa. Diz Freud:  

O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à 
perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente 
querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim 
por diante. Em algumas pessoas, as mesmas influências 
produzem melancolia em vez de luto; por conseguinte, 
suspeitamos que essas pessoas possuem uma disposição 
patológica (Freud, 1976, p. 261-262). 

E continua, 
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(...) o melancólico exibe ainda uma outra coisa que está ausente 
no luto, uma diminuição extraordinária de sua auto-estima, um 
empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o 
mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego 
(Freud, 1976, p. 263). 

O pensamento de Freud não esgotou o debate acerca da depressão e melancolia, 

mas, pelo contrário, ao criar a psicanálise, Freud inaugurou uma nova tradição 

nos estudos sobre o tema, que se avolumaram ao longo do século XX e início do 

século XXI, com base nos trabalhos de seus discípulos, tais como Lacan, Melaine 

Klein, Jung e Wundt, com efeitos muito importantes sobre a clínica e terapêutica 

da depressão.  

Na década de 1950, o avanço das pesquisas médica e farmacológica possibilitou 

o lançamento de vários medicamentos para o uso contra a depressão. Os 

mecanismos de ação desses medicamentos recaem sobre a crença nas bases 

bioquímicas do cérebro (Gonçales & Machado, 2007). Ainda hoje se acredita que 

a depressão seja causada pela baixa nas concentrações de algumas substâncias 

químicas presentes no cérebro humano, denominadas neurotransmissores. Os 

psicofármacos contra a depressão atuam, em geral, repondo estas substâncias 

no cérebro humano. 

Com os avanços impressionantes ocorridos na tecnologia médica a partir da 

década de 1990, especialmente na área da neuropsiquiatria, exames como 

encefalograma, tomografia computadorizada por emissão de fótons único e 

tomografia com emissão de pósitrons possibilitaram investigações quanto ao 

padrão neurológico do cérebro de pessoas depressivas. Os trabalhos nessa área 

conseguiram mostrar que os padrões do cérebro se relacionam com o 

comportamento das pessoas, como depressão e ansiedade, entre outros 

(Gonçales & Machado, 2007).  

Gonçales & Machado (2007) destacam, ainda, que algumas pesquisas realizadas 

durante a década de 1990 na área da psiconeuroimunologia apontaram para a 

existência de uma comunicação bidirecional entre os sistemas imunológico e 

neuroendócrino e que parece haver evidências suficientes de que a depressão 
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maior está, de algum modo, associada a alterações no sistema imunológico do 

doente. 

Finalmente, no século XXI a depressão é amplamente aceita, nos meio 

acadêmico e científico, como um transtorno mental, sendo classificada em 

manuais clínicos e psiquiátricos como a Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), da Organização Mundial de Saúde (OMS), e no Manual de Diagnóstico 

e Estatística das Perturbações Mentais (DMS), da Associação Norte-americana 

de Psiquiatria (APA). As abordagens psiquiátrica, psicanalítica e cognitivista da 

depressão confluem para a necessidade de se tratar esse transtorno por meio da 

associação entre psicoterapia e psicofármacos (Gonçales & Machado, 2007).  

Muito embora a depressão seja reconhecida como um transtorno mental nos 

meios acadêmico e científico, no senso comum ela ainda é, por vezes, 

interpretada de forma inapropriada e preconceituosa. Esse fato pode desencorajar 

a pessoa que sofre com o transtorno depressivo a compartilhar com os amigos e 

familiares o seu problema, bem como a procurar por tratamento no sistema de 

saúde. A divulgação de informações sobre a depressão pela mídia, em geral, e 

através de campanhas educativas nos postos de saúde, hospitais e nas 

comunidades, pelo sistema de saúde, pode prestar um grande serviço à 

sociedade, rompendo com as noções arcaicas e equivocadas sobre a depressão 

que permeiam o senso comum.   
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3 DEPRESSÃO: SIGNIFICADOS CONTEMPORÂNEOS E 
ETIOLOGIA 

“... a doença, a saúde e a morte não se reduzem a 
uma evidência orgânica, natural, objetiva, mas estão 
intimamente relacionadas com as características de 
cada sociedade (...) a doença é uma realidade 
construída e (...) o doente é um personagem social”. 

 
Cecília Minayo 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas questões atuais sobre o transtorno 

depressivo, como sua moderna classificação clínica, diagnóstico, tratamento e 

etiologia. 

3.1 Um termo, algumas definições, inúmeros significados... 

A palavra depressão tem sido utilizada, nos dias atuais, tanto para nomear um 

estado melancólico normal (tristeza), quanto para designar um sintoma, uma 

síndrome e/ou uma (ou várias) doença (Porto, 1999; Moreno, Dias & Moreno, 

2007).  

Como sintoma, Porto (1999) e Moreno, Dias & Moreno (2007) destacam que a 

depressão pode aparecer, concomitantemente, com os mais diversos quadros 

clínicos, tais como alcoolismo, demência, esquizofrenia, doenças coronarianas e 

doenças renais, ou ainda como resposta a eventos estressantes ou a 

circunstâncias sociais e econômicas adversas.  

Como síndrome, os mesmos autores supracitados destacam que a depressão 

caracteriza-se não apenas pelas alterações típicas do humor, tais como tristeza, 

irritabilidade, anedonia, entre outras, mas também por alterações de natureza 

cognitiva, psicomotora e vegetativa.  

Por fim, a depressão como um transtorno do humor tem sido concebida de 

diferentes formas, ao longo do tempo, demonstrando que não se trata de um 
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conceito estático, rígido, mas que varia de acordo com a cultura e a época em 

que é analisada, bem como sofre influência da preferência dos autores e do ponto 

de vista que se adota ao estudá-la. Termos como depressão maior, distimia, 

melancolia, depressão integrante do transtorno bipolar tipos I e II são corriqueiros 

na psicologia/psiquiatria dos anos 1990 para designar os diversos tipos de 

episódios depressivos (Porto, 1999).  

A literatura médica da primeira década dos anos 2000 enquadra a depressão no 

grande grupo dos denominados transtornos mentais do humor. Segundo a CID-

10, transtornos do humor são aqueles 

nos quais a perturbação fundamental é uma alteração do humor 
ou do afeto, no sentido de uma depressão (com ou sem 
ansiedade associada) ou de uma elação. A alteração do humor 
em geral se acompanha de uma modificação do nível global de 
atividade, e a maioria dos outros sintomas são quer secundários a 
estas alterações do humor e da atividade, quer facilmente 
compreensíveis no contexto dessas alterações. A maioria desses 
transtornos tende a ser recorrente e a ocorrência dos episódios 
individuais pode freqüentemente estar relacionada com situações 
ou fatos estressantes (OMS, 2007, p. 324). 

Para Nardi (2006) o termo transtorno não é exato, mas sua utilização no âmbito 

da depressão é justificável, uma vez que a sua etiologia ainda não está 

claramente definida. A palavra transtorno sugere a existência de um grupo de 

sintomas ou de comportamentos clinicamente identificáveis. O termo é mais 

específico que síndrome, que se refere a um grupo de sintomas, mas não chega 

ao vigor de doença, termo que é normalmente empregado quando se tem maior 

conhecimento sobre os agentes causadores dos mecanismos patológicos 

(etiopatologias), como, por exemplo, doença de Chagas. 

Os transtornos do humor são atualmente classificados em dois grandes grupos: 

os transtornos depressivos e os transtornos bipolares. Apesar de eles 

compartilharem de alguns sintomas semelhantes, as evidências emergentes 

aludem que estes são grupos diferentes de transtornos do humor, sendo, 

portanto, necessário considerá-los em separado (Holmes, 2001). 

No que se refere especificamente aos transtornos depressivos, Stefanis & 

Stefanis (2005, p. 13) dizem que a depressão é “um construto diagnóstico 
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complexo aplicado a indivíduos com um conjunto particular de sintomas, sendo o 

humor deprimido e a perda de interesse os principais”. 

De forma mais detalhada, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define a 

depressão como sendo 

a common mental disorder that presents with depressed mood, 
loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-worth, 
disturbed sleep or appetite, low energy, and poor concentration. 
These problems can become chronic or recurrent and lead to 
substantial impairments in an individual's ability to take care of his 
or her everyday responsibilities. At its worst, depression can lead 
to suicide, a tragic fatality associated with the loss of about 850 
thousand lives every year (WHO, 2009). 

Há de se considerar que o termo depressão é hoje, em 2010, amplamente 

utilizado, não somente no âmbito da psicopatologia, mas também na economia, 

meteorologia, ciências biológicas, entre outras, mas com sentidos completamente 

diferentes. No senso comum a palavra é utilizada com freqüência para nomear 

toda sorte de adversidades e vicissitudes da vida contemporânea (Stefanis & 

Stefanis, 2005; Gonçales & Machado, 2007). Diante desse quadro, Stefanis & 

Stefanis (2005) alertam para a importância de se distinguir corretamente estados 

emocionais disfóricos transitórios, relacionados a perdas e ao luto, e a depressão 

clínica que leva a uma série de perturbações profundas no funcionamento mental 

e social do indivíduo. Os autores continuam a sua argumentação dizendo que 

a depressão clínica é um transtorno mental que, devido a sua 
gravidade, tendência a recorrência e alto custo para o indivíduo e 
a sociedade, é uma condição medicamente significativa que 
precisa ser diagnosticada e tratada de forma adequada (Stefanis 
& Stefanis, 2005, p. 13). 

A proliferação do termo depressão e sua utilização em múltiplos contextos reduziu 

a sua especificidade diagnóstica e o seu sentido psicológico. A adoção do termo 

“transtorno depressivo” para designar de forma mais ampla as patologias nas 

quais a depressão é o sintoma principal resolveu em parte aquele problema, mas 

não eliminou por completo a confusão que ainda é verificada ao se proceder a 

uma tentativa de definição daquelas doenças (Stefanis & Stefanis, 2005). 
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À guisa de concepções e definições sobre a depressão, Peres (2003) busca na 

tradição psicanalítica uma resposta bastante eloqüente, que talvez possa ajudar a 

traduzir toda essa controvérsia em torno do termo. Ao privilegiar o termo 

melancolia em detrimento do termo depressão, o autor argumenta que “a 

melancolia lança um desafio sobre a fronteira entre o somático e o psíquico, o 

estrutural e o atual, a neurose e a psicose, acenando, mais propriamente, para o 

nosso não saber que para o nosso saber”. 

Assim parece ser a depressão, um transtorno mental de difícil diagnóstico e de 

difícil conceituação, dada a sua natureza multifacetada e multisintomática que, por 

vezes, se traduz em sintomas e sentimentos que se diferenciam de forma 

acentuada em grau e, em muitos casos, em espécie (Mackenzie, 1999; Gazalle, 

et al.., 2004; Stefanis & Stefanis, 2005). Por isso, também, a prevalência desse 

transtorno deve ser influenciada ao longo do tempo, já que se o conceito muda, o 

diagnóstico e a possibilidade de auto-declaração também mudam, levando, por 

conseguinte, a variações nas taxas de prevalência. 

 

3.2 Um transtorno multifacetado, com sintomas contraditórios 

Ao se referir à depressão como “uma doença multifacetada”, neste trabalho, 

talvez haja uma imprecisão terminológica. Na verdade, o termo “mais correto” e 

atual, ainda que guarde suas idiossincrasias, é “transtornos do humor”, como se 

argumentou na sessão 3.1. Contudo, sempre que se fizer menção neste trabalho 

à depressão, de forma genérica, estar-se-á referindo, na verdade, à gama de 

transtornos depressivos que se coadunam sob a égide daquele termo. 

A tristeza e o humor deprimido (não-mórbido) é muitas vezes confundido com a 

depressão, talvez por ser um dos mais importantes sintomas definidores daquele 

quadro clínico. Nardi (2006, p. 41) destaca que,  

o humor é a expressão da nossa capacidade de vivenciarmos as 
emoções sentidas em resposta aos eventos da vida e, 
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conseqüentemente, modular respostas comportamentais 
adequadas a nossos interesses. É a manifestação da interação 
com o meio, a forma como reagimos a tudo que nos cerca. 
Mesmo em condições normais, o humor pode estar irritado, 
ansioso, exaltado ou depressivo. Essas variações reativas aos 
eventos do dia-a-dia são normais. O anormal ou patológico é a 
manutenção de um estado de humor incompatível com as 
respostas adequadas aos eventos vitais. 

Peres (2003, p. 10), por sua vez, diz que esse embotamento do humor 

evidenciado sob a forma de tristeza pode ser visto como “um mal mais profundo 

ligado a uma solidão própria a todos os homens”, fazendo parte de cada um 

deles. A tristeza seria um ingrediente próprio da constituição humana, sem o qual 

o homem não tomaria consistência. Para a autora todo ser humano é modelado 

por uma falta resultante da sua retirada do universo da natureza. As separações 

como a que ocorre entre a criança e a sua mãe no momento do parto seriam, 

nessa perspectiva psicanalítica, responsáveis por lançar o ser humano no 

desamparo, estando, aí, a origem desse mal-estar, dessa tristeza. 

Mas há uma diferença muito grande entre a tristeza comum a todos os seres 

humanos, aquela que vem como uma resposta a um evento estressor, e a tristeza 

típica de um paciente depressivo. Nesses casos, o embotamento do humor é 

muito mais intenso, duradouro e angustiante. Caracteriza-se como uma intensa 

melancolia que se apodera do indivíduo e o deixa sem reação, configurando um 

quadro não apenas quantitativamente mais intenso do que a resposta emocional 

normal a um aborrecimento, mas também como um estado qualitativamente 

diferenciado que constitui um sintoma psicopatológico (Nardi, 2006; Stefanis & 

Stefanis, 2005). Para Nardi (2006) somente ao final da depressão é que se pode 

ter a real noção de sua intensidade. Apenas o indivíduo que já vivenciou a doença 

é que pode conhecer exatamente tal condição. Do contrário, pode-se até imaginar 

o sofrimento alheio, mas jamais se terá a exata dimensão da tristeza que se 

apodera de uma pessoa que experimenta um processo depressivo. 

De uma forma geral, podem-se elencar dois padrões distintamente diferentes de 

sintomas na depressão: a depressão com retardo e a depressão agitada. 

Segundo Holmes (2001), a depressão com retardo é o tipo mais comum, 

envolvendo uma diminuição significativa no nível de energia, de tal forma que a 
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menor tarefa pode parecer difícil ou até mesmo impossível de ser executada. 

Nesses casos, o indivíduo que sofre com o transtorno depressivo com retardo 

apresenta movimentos corporais reduzidos e mais lentos, fala vagarosa e 

monótona.  

Já o indivíduo com diagnóstico de depressão agitada tende a ser inquieto, a 

movimentar-se com muita freqüência e em ritmo mais acelerado. Muitas vezes 

caminha de um lado para o outro, torce as mãos com freqüência, fricciona o 

cabelo ou a pele. Na depressão agitada estão presentes muitos sintomas da 

ansiedade, sendo comum, por isso mesmo, confundir depressão agitada com 

ansiedade ou até mesmo com a mania. Isso porque um alto nível de atividade 

costuma estar presente no quadro clínico apresentado por pacientes com esse 

tipo de diagnóstico. No entanto, há uma diferença entre a depressão agitada e a 

mania: o depressivo agitado é triste, o maníaco, freqüentemente, parece ser feliz 

(Holmes, 2001). 

Baseando-se em Holmes (2001), Stefanis & Stefanis (2005), Nardi (2006) e 

Moreno, Dias & Moreno (2007) pode-se aglutinar os sintomas mais comumente 

apresentados nos quadros clínicos da depressão nos seguintes grandes grupos:  

i) sintomas de humor: que se referem a sensações tais como tristeza, 

melancolia, anedonia, desesperança, isolamento social, rejeição, falta de 

amor próprio, irritação. Na fase inicial ou prodrômica da doença, esses 

sintomas costumam vir acompanhados de ansiedade, já que o indivíduo 

acredita que tudo está dando errado em sua vida, tornando-se muito 

preocupado e irrequieto. À medida que o tempo vai passando, ele 

desiste de lutar contra essa situação e age como se passasse a aceitar 

o seu destino inexorável. Assim, o nível de ansiedade é reduzido, mas 

concomitantemente o nível de depressão aumenta. 

ii) sintomas cognitivos: são seis os principais processos cognitivos com 

efeito sobre a depressão – i) baixa auto-estima, que se traduz por meio 

de sentimentos de inferioridade, inaptidão, incompetência, culpa por 

fracassos, pensamentos suicidas; ii) pessimismo (descrença de que dias 
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melhores virão); iii) redução da motivação; iv) generalização de atitudes 

negativas (o indivíduo passa a acreditar que por ter falhado em uma 

situação específica, será um fracasso em tudo na sua vida, o que pode 

levá-lo a retrair-se e a um embotamento social, bem como a ter 

problemas no trabalho; v) exagero da seriedade dos problemas (que se 

refere à tendência da pessoa com depressão a amplificar os seus 

problemas, o que pode levá-lo a desenvolver um delírio); vi) processos 

de pensamento mais lentos (que se refere à falta, comumente observada 

nos depressivos, de energia mental para pensar rapidamente e trabalhar 

ativamente sobre um problema. Observa-se, com freqüência, uma queda 

no funcionamento da memória, especialmente na de longa duração). A 

perda da capacidade de concentração é também muito comum. 

Contudo, Holmes (2001) argumenta, com base nos trabalhos de Alloy & 

Abramson (1979) e Lewinsohn et al. (1980), que os depressivos embora 

sejam mais tristes, parecem ser mais sábios em alguns aspectos. Isso 

porque naqueles estudos citados pelo autor a auto-percepção de 

habilidades das pessoas com depressão foram muito próximas às 

classificações de julgadores independentes, ao passo que os sem-

depressão tenderam a inflar ou a supervalorizar as suas habilidades. 

iii) sintomas psicomotores: referem-se a sintomas como retardo ou 

agitação motora. Em geral, as pessoas com depressão tendem a sentar-

se com uma postura encurvada, um olhar parado, inexpressivo. Muitas 

vezes andam como se estivessem tracionando um peso de 10 

toneladas. Tendem a falar pouco, em tom baixo e, com freqüência, 

interrompem a fala no meio porque não têm a energia suficiente ou o 

interesse para terminar a frase. Há também casos, embora menos 

freqüentes, de agitação psicomotora, na qual a pessoa com depressão 

não consegue ficar parado. Tal sintoma é característico da depressão 

agitada, conforme já falado anteriormente. 

iv) sintomas somáticos (ou vegetativos): são inúmeros os sintomas 

somáticos apresentados em quadros depressivos. Entre eles destacam-
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se: i) despertar muito cedo (a pessoa com depressão acorda em plena 

madrugada e tem dificuldade para voltar a dormir em seguida – insônia) 

ou apresenta hipersônia (quando o indivíduo passa a dormir mais que o 

habitual);  ii) padrões alimentares perturbados (pode ocorrer a perda do 

paladar dos alimentos, com a redução de sua ingestão, levando até 

mesmo à anorexia, ou ao contrário, pode-se verificar a bulimia e o 

aumento de peso, pela via do aumento na ingestão de alimentos, como 

forma de se repor a energia que falta ao depressivo); iii) interesse ou 

impulso sexual reduzido (perda da libido) – em alguns raros casos, pode 

acontecer o inverso, aumento do desejo sexual. Acredita-se que 

alterações bioquímicas no cérebro respondam pelos sintomas citados 

anteriormente, ao influenciar o funcionamento do hipotálamo, que por 

sua vez está relacionado ao sono, ao apetite e ao sexo; iv) disfunção do 

sistema imunológico: há evidências de que as pessoas com depressão 

produzem menos linfócitos (glóbulos brancos) que desempenham um 

papel fundamental no combate de doenças. 

Essa multiplicidade de sintomas da depressão estabelece um desafio ao correto 

diagnóstico da doença. Embora o quadro clínico de um indivíduo com transtorno 

depressivo possa parecer, à primeira vista, facilmente detectável, nota-se que os 

sintomas podem ser até divergentes entre si: insônia ou hipersônia, anorexia ou 

bulimia, perda ou até aumento da libido – tudo isso como uma expressão 

sintomática de um mesmo transtorno mental. O diagnóstico da depressão é, 

portanto, ao contrário do que possa parecer ao senso comum, bastante complexo, 

constituindo-se numa etapa crítica, extremamente importante e ao mesmo tempo 

desafiadora para o profissional da área da saúde. 

 

3.3 Um transtorno de difícil diagnóstico, apesar de sua longa história 

Neste início da segunda década do século XXI o diagnóstico da depressão ainda 

é feito, pelo médico, especialmente pelo psiquiatra, com base no exame clínico do 
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paciente, procurando-se aferir os sintomas referidos e a história pessoal e 

familiar. Não existem, portanto, exames laboratoriais ou complementares capazes 

de confirmar um diagnóstico de depressão. Mesmo com a utilização de modernos 

exames, como a tomografia por emissão de pósitrons (PETscan), a tomografia 

por emissão de fóton único (SPECT) e a espectroscopia, as evidências são 

controversas e insuficientes para se acreditar que eles  são capazes de evidenciar 

um padrão próprio do funcionamento cerebral de um indivíduo com depressão.  

Contudo, incentiva-se a utilização destes exames no diagnóstico, de forma 

coadjuvante, para que o médico possa descartar outras doenças que possuem 

sintomas semelhantes aos dos transtornos do humor (Nardi, 2006). 

Nem todos os casos de transtornos depressivos demandam a hospitalização do 

indivíduo, o que, por um lado, é um aspecto muito positivo. Nos casos mais 

brandos da doença, as pessoas, muitas vezes, recusam-se a procurar o auxílio de 

um profissional da saúde. Contudo, esse fato faz com que muitos casos da 

doença não sejam sequer diagnosticados, nem tampouco tratados, porque as 

pessoas não buscam tratamento e começam a se acreditar como realmente 

preguiçosas, inferiores, deixando que a doença arrase os seus relacionamentos 

interpessoais, sua carreira profissional, seus sonhos (Holmes, 2001). As barreiras 

no acesso e na utilização dos serviços de saúde bem como crenças arraigadas no 

senso comum de que a depressão não é um transtorno e sim um modismo 

podem, talvez, ajudar, também, a explicar esse fato. Um diagnóstico rápido e 

preciso da doença é muito importante para que os efeitos mais drásticos da 

depressão possam ser mitigados a contento.  

Para o correto diagnóstico da depressão, os médicos contam atualmente com o 

auxílio de manuais específicos de Saúde Mental, tais como os já citados “Manual 

de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais – 4a edição revisada” 

(DSM-IV-TR) e a “Classificação Internacional de Doenças” (CID-10). Esses 

manuais sugerem diagnosticar o transtorno depressivo com base em uma escala 

de sintomas, segundo critérios clínicos neles apontados (Leite et al., 2006). 
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Segundo Nardi (2006) as duas classificações tentam ser “ateóricas” quanto a 

possíveis etiologias, manejo clínico e tratamento. Os quadros clínicos descritos 

tanto na CID-10 quanto no DSM-IV-TR são apresentados de forma clara e 

objetiva, através de uma classificação que privilegia a presença ou a ausência de 

grupos de sintomas, acatando termos aceitos pelo consenso da comunidade 

científica, o que os torna instrumentos úteis para a pesquisa, a clínica e o ensino. 

Além disso, uma vantagem apontada pelo autor em relação a esses manuais é 

que eles primam pela simplicidade operacional, com pouca propensão a permitir 

ambigüidade, facilitando a replicação dos diagnósticos, ao mesmo tempo em que 

conferem confiabilidade à comunicação entre os profissionais. 

Apesar de possuírem algumas diferenças (mormente no que se refere à 

terminologia), tanto a CID-10 quanto o DSM-IV-TR podem ser utilizados de forma 

intercambiável na prática clínica. De acordo com Stefanis & Stefanis (2005), eles 

dialogam nas seguintes características: 

i) os transtornos depressivos, antes dispersos em vários grupos, foram 

agrupados sob um nome comum, o que sinaliza uma entidade 

sindrômica unificada; 

ii) o termo “transtornos afetivos” foi substituído pelo termo “transtornos do 

humor”, numa tentativa de se delimitar as fronteiras da depressão ao 

excluir os transtornos de ansiedade daquele último grupo; 

iii) a clássica distinção intraclasse entre os transtornos depressivos e os 

bipolares é mantida, mas o termo “unipolar”, utilizado até o final da 

década de 1990, caiu em desuso2; 

                                            

2 A não-adoção do termo “unipolar” se justifica porque, não raro, observa-se a existência de casos 
bipolares latentes que ocupam uma parte significativa do espectro depressivo (Stefanis & Stefanis, 
2005). É comum, no entanto, ainda encontrar na literatura recente sobre depressão o emprego do 
termo “depressão unipolar” ao invés de “transtorno depressivo”, o que pode confundir o leitor 
menos acostumado com os termos da área psiquiátrica (ver, por exemplo, a utilização daquele 
termo em vários trechos da excelente obra de Moreno, Dias & Moreno, 2007).  
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iv) os critérios diagnósticos são alicerçados em sintomas descritivos e não 

explicativos; 

v) o grau de severidade e a recorrência dos sintomas são utilizados como 

critérios especificadores e de subtipagem dos transtornos depressivos; 

vi) a delimitação diagnóstica é realizada tomando-se por base uma série de 

sintomas centrais e complementares, que devem satisfazer aos critérios 

de número e duração para constituírem uma entidade diagnóstica 

distinta; 

vii) a distimia (forma mais branda, porém mais persistente de depressão) é 

classificada como uma entidade separada dentro do quadro geral dos 

transtornos depressivos, e não mais como um subtipo de transtorno 

depressivo leve, como acontecia até fins da década de 1990. 

No que se refere aos sintomas que definem um típico quadro de transtorno 

depressivo, há, também, uma confluência de idéias entre a CID-10 e o DSM-IV-

TR: 

i) baixo-astral ou estado deprimido a maior parte do dia, durante vários 

dias/semanas seguidos; 

ii) diminuição do prazer (anedonia) na realização de todas (ou quase todas) 

as atividades cotidianas; 

iii) perda significativa do peso sem se estar sob dieta ou ganho de peso 

(mais de 5% do peso corporal total num único mês), ou ainda perda ou 

aumento do apetite, praticamente todos os dias; 

iv) insônia ou hipersônia, praticamente todos os dias; 

v) agitação ou retardo psicomotores, praticamente todos os dias, quando 

observado por outros; 

vi) fadiga ou perda de energia, praticamente todos os dias; 

vii) sentimentos de culpa e de inutilidade, praticamente todos os dias; 
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viii) diminuição da capacidade de pensar e de concentração, ou ainda 

indecisão, praticamente todos os dias; 

ix) pensamentos recorrentes de morte (não apenas medo da morte) e idéias 

recorrentes de suicídio, sem um plano específico para fazê-lo, ou ainda 

tentativa ou elaboração de planos suicidas.  

O diagnóstico da depressão é feito, portanto, em termos práticos, baseando-se 

em um número mínimo de sintomas típicos e associados, mediante a constatação 

da permanência desses sintomas por um período de no mínimo duas semanas. 

Importante destacar que para o Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais – 4a edição revisada (DSM-IV-TR) uma terceira 

característica deve ser verificada para se diagnosticar a depressão: o 

comprometimento em áreas importantes do funcionamento cognitivo e vegetativo, 

em especial. A CID-10 e o DSM-IV-TR concordam, no entanto, que não existe um 

único sintoma patognomônico capaz, por si só, de levar ao diagnóstico de um 

transtorno depressivo, bem como classificá-lo de forma monotética (Stefanis & 

Stefanis, 2005).  

 

3.4 Quantificando os sintomas, qualificando as depressões 

Como citado anteriormente, tanto a CID-10 quanto o DSM-IV-TR consideram que 

o número e a gravidade dos sintomas depressivos podem ajudar a classificar um 

episódio de depressão. Como há uma confluência nas formas de se diagnosticar, 

classificar e tratar os transtornos depressivos nos dois manuais, as classificações 

aqui apresentadas basear-se-ão, especialmente, na CID-10.  

No que se refere à gravidade dos sintomas, a depressão pode ser classificada em 

leve, moderada ou grave. A CID-10 coloca também que, independentemente da 

gravidade do estado depressivo, sintomas como rebaixamento do humor, redução 

da energia e diminuição da atividade estão normalmente presentes em todos os 

transtornos ditos depressivos.  
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É importante, uma vez mais, frisar a diferença existente entre o estado 

melancólico e a depressão propriamente dita. O estado melancólico é passageiro 

e bastante comum. Nesse caso, o indivíduo pode se vir triste, com baixo-astral, 

por algum motivo específico, tendo consciência plena da situação que provocou 

aquele sentimento. Mas ele também sabe que tão logo essa situação específica 

deixe de existir, ele se sentirá bem novamente. O baixo-astral é algo corriqueiro e 

perfeitamente normal. Na depressão, no entanto, o baixo-astral é muito mais 

intenso e persistente. A pessoa que sofre com o transtorno depressivo pode se 

sentir triste e com baixa auto-estima por semanas a fio, ou até mesmo anos, em 

alguns casos. A intensidade desse sentimento é que vai determinar, segundo 

algumas classificações específicas, a gravidade da doença (Mckenzie, 1999).  

Segundo a OMS (2007) o transtorno depressivo é considerado leve (ou menor) 

quando estão presentes, geralmente, ao menos dois ou três dos nove sintomas 

citados na seção anterior. Caracteriza-se por trazer sofrimento ao indivíduo, mas 

sem inabilitá-lo à execução da maior parte de suas atividades cotidianas. De 

acordo com a Associação Médica Britânica, a depressão menor pode “ir e voltar”, 

várias vezes, e a doença se estabelece, normalmente, após um evento 

estressante específico. A pessoa sente-se ansiosa, concomitantemente aos 

outros sintomas da depressão. No entanto, esse tipo de episódio depressivo não 

requer, normalmente, o tratamento com fármacos, já que mudanças no modo de 

vida se mostram, em grande parte, bastante eficazes para sustá-lo (Mckenzie, 

1999; OMS, 2007). 

Já no episódio depressivo moderado o paciente apresenta quatro ou mais 

sintomas dos nove anteriormente citados, com prejuízos inequívocos às suas 

atividades rotineiras: ele passa a ter muita dificuldade para executar suas 

atividades (OMS, 2007). Esse tipo de episódio depressivo caracteriza-se pela 

persistência do baixo-astral e pela manifestação de sintomas físicos, 

característicos desse transtorno, que variam de pessoa para pessoa. Nesses 

casos, mudanças no estilo de vida não costumam, por si só, resultar em remissão 

total dos sintomas depressivos, sendo necessário, portanto, a intervenção médica 

por meio de antidepressivos e psicoterapia (Mckenzie, 1999; OMS, 2007).  
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O episódio depressivo maior (grave ou ainda severo) é sub-categorizado pela 

OMS (2007) entre outros dois. O primeiro é o episódio depressivo grave sem 

sintomas psicóticos, no qual vários dos nove sintomas enumerados anteriormente 

são acentuados e angustiantes, com perda da auto-estima, sentimentos de 

inutilidade e culpa. Idéias e atos suicidas se tornam comuns e uma série de 

sintomas somáticos é verificada. O segundo é o episódio depressivo grave com 

sintomas psicóticos que, além dos sintomas descritos para o primeiro subtipo, é 

acompanhado de alucinações, idéias delirantes, lentidão psicomotora 

incapacitante, com risco real de morte por suicídio, desidratação ou de 

desnutrição. As alucinações e os delírios não correspondem, necessariamente, ao 

caráter dominante do distúrbio. 

Quanto à causa que desencadeia o processo depressivo, a depressão pode ser 

classificada em endógena e reativa. A depressão endógena é caracterizada por 

iniciar-se sem um motivo aparente. Nesse caso, sintomas endógenos ao 

indivíduo, de natureza mais neurobiológica, parecem explicar melhor o 

aparecimento desse tipo de episódio depressivo. Normalmente, os indivíduos com 

diagnóstico de depressão endógena sofrem com os sintomas físicos 

costumeiramente ocasionados pela doença, de forma intensa, tais como a perda 

de apetite, peso e sono; despertar muito cedo pela manhã; diminuição da latência 

do sono (REM)3 (inversão da arquitetura do sono); piora na disposição e humor 

mais depressivo pela manhã, com melhora gradual ao longo do dia; perda 

significativa do desejo sexual e sentimentos de culpa (Vieira, 2008).  

A Associação Médica Britânica argumenta que há um risco em se classificar a 

depressão em endógena, já que os mesmos sintomas de um episódio depressivo 

dessa natureza podem ser desencadeados em uma pessoa a partir de um evento 

estressante. Logo, o fato de, aparentemente, não se conseguir identificar uma 

causa específica que tenha precipitado o processo depressivo, não autoriza 

afirmar que ele não tenha ocorrido (Mckenzie, 1999). 

                                            

3 Da sigla em inglês: “Rapid Eyes Movement”. 



43 

 

Já a depressão reativa é aquela na qual o episódio depressivo inicia-se como 

uma reação a um evento estressante, normalmente de natureza exógena ao 

indivíduo. É caracterizada pelo sofrimento psíquico ou dor moral desencadeada 

por uma situação ou acontecimento não-desejado, que desencadeia uma série de 

interferências negativas sobre o nível de qualidade de vida e produtividade do 

indivíduo (Vieira, 2008). 

O termo “depressão reativa” é, também, com freqüência, utilizado pelos médicos 

para designar um tipo de depressão que ocorre como uma reação exagerada, de 

curta duração, a uma adversidade qualquer da vida (a perda do emprego, por 

exemplo). Nesses casos, o episódio depressivo não dura por muito tempo, e o 

apoio da família, dos amigos, mudança de hábitos de vida e gestão do próprio 

stress costumam, por si só, tratar o problema (Mckenzie, 1999). 

No que se refere à sintomatologia, os distúrbios depressivos podem ser 

classificados como neuróticos e psicóticos. Essa forma de classificar a depressão 

se confunde, de certa forma, com a sua classificação quanto à gravidade. 

A depressão neurótica caracteriza-se por sintomas mais brandos e o indivíduo 

passa por dias bons e ruins, com tendência a estar mais deprimido durante a 

noite. Normalmente, o sono é interrompido fazendo com que o portador do 

transtorno depressivo não acorde muito cedo pela manhã. Outras pessoas podem 

dormir mais que o habitual e se sentirem mais irritáveis. O termo “depressão 

neurótica” caiu em desuso devido ao seu sentido, mormente pejorativo, sendo 

mais usual utilizar o seu sinônimo – “depressão leve” (Mckenzie, 1999; OMS, 

2007). 

A depressão psicótica, por sua vez, é uma forma grave de distúrbio depressivo. 

Neste caso, os sintomas físicos se coadunam, comumente, com um ou mais 

sintomas psicóticos, tais como delírios de ruína ou culpa; delírio hipocondríaco ou 

até mesmo de negação de órgãos (síndrome de Cottard); e alucinações com 

conteúdos depressivos. A depressão psicótica requer intervenção médica e 

terapêutica incisiva (Mckenzie, 1999; Vieira, 2008). 
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Há ainda diversos outros termos para designar a gama de transtornos 

depressivos conhecidos neste início da segunda década do século XXI, tais como 

depressão agitada, depressão retardada, depressão atípica, distimia, ciclotimia 

depressão mascarada, depressão orgânica, sintomas depressivos 

subsindrômicos (SDS), depressão breve recorrente (DBR), transtorno afetivo 

sazonal (TAS), entre outros. As singularidades desses tipos de transtornos 

depressivos não serão discutidas neste trabalho, por não se tratar do objetivo 

principal do estudo4.  

 

3.5 A etiologia das depressões: muitas teorias, poucas certezas 

As causas da depressão são, ainda neste início da segunda década do século 

XXI, desconhecidas. Segundo Nardi (2006) não são apenas os transtornos 

depressivos que “padecem” de uma etiologia ignorada, já que a maioria das 

doenças conhecidas também compartilha dessa limitação. Na busca pela sua 

patogênese, muitas hipóteses e teorias explicativas são formuladas, mas poucas 

certezas são estabelecidas. Somente as doenças infecto-contagiosas e as 

comprovadamente hereditárias têm suas causas esclarecidas. 

No que tange à depressão, as evidências apontam para uma etiologia 

multifatorial, isto é, há razões suficientes para se acreditar que muitas são as 

causas dos transtornos depressivos, sendo praticamente impossível atribuir a um 

único evento ou fenômeno, seja ele social, ambiental, ou biológico a 

“responsabilidade” pela instauração do transtorno depressivo num indivíduo 

específico. Nessa perspectiva, várias são as “teorias” que tentam explicar, de 

                                            

4 Ao leitor interessado em saber peculiaridades desses tipos de transtornos do humor sugere-se 
consultar a própria “Classificação Internacional de Doenças” CID-10 (2007) e o “Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4a edição revisada” (DSM-IV-TR). Numa linha 
mais didática, recomenda-se consultar os trabalhos de Stefanis & Stefanis (2005) e Nardi (2006). 
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forma complementar, as causas dos transtornos depressivos, sem, no entanto, 

esgotar as possibilidades de sua patogenia, destacando-se as que se apóiam nos 

fatores de ordem biológica, genética, psicossocial e ambiental envolvidos na sua 

gênese. Segundo Nardi (2006) esses fatores terão pesos diferentes nos diversos 

indivíduos que sofrem com a depressão.  

Para Stefanis & Stefanis (2005) a etiologia e patogênese da depressão são as 

principais questões, ainda em aberto, no estudo dos transtornos depressivos, 

suscitando novas pesquisas com vistas a se obter um diagnóstico mais preciso e 

cientificamente válido do transtorno.  

Nas próximas subseções serão apresentadas, de forma resumida, as cinco 

principais teorias explicativas da gênese dos transtornos depressivos 

apresentadas por Holmes (2001): teorias explicativas, fisiológicas, 

psicodinâmicas, de aprendizagem, cognitivas e humanístico-existenciais. 

 

3.5.1 Teorias Psicodinâmicas: perdas e luto na gênese da depressão 

De acordo com Holmes (2001) a teoria mais representativa dessa corrente de 

pensamento é a de Freud, para quem a depressão é o resultado de perdas que 

ocorrem ao longo da vida impermanente de todo ser humano, especialmente 

daquelas que ocorrem quando da infância do indivíduo. No seu ensaio “Luto e 

Melancolia”, o pai da Psicanálise argumenta que existem muitas semelhanças 

entre a depressão e o luto e baseia a sua teoria, sobre o transtorno depressivo, 

nessas semelhanças: sentimentos de tristeza e angústia que ocorrem quando 

alguém amado morre são, também, compartilhados por indivíduos com 

depressão. 

Ainda de acordo com Holmes (2001), ao elaborar sua teoria, Freud observou, em 

primeiro lugar, que tanto a depressão quanto o luto ocorrem após a perda de um 

objeto amado (neste caso, o termo “objeto” representa uma pessoa a quem se 

tem apego), ou seja, representa um suposto objeto que completa o outro. O outro 
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em psicanálise significa aquele que oferta a palavra, o significante, que atende a 

demanda da criança, que a insere no mundo simbólico. Em segundo lugar, ele 

percebeu que, freqüentemente, os indivíduos denotam sentimentos contraditórios 

em relação a objetos de amor perdidos. Ao vivenciar uma perda, o indivíduo, 

ainda que ame fortemente um objeto do seu desejo, pode, facilmente, passar a 

odiá-lo quando é deixado ou rejeitado. Em terceiro lugar, Freud observou que, 

não raro, a pessoa que sofre com o transtorno depressivo é comumente 

autocrítica, introjetando o objeto perdido como parte do seu próprio eu, passando, 

então, a sentir raiva de si mesma e a incriminar-se por ações e acontecimentos 

que fogem à sua responsabilidade e ao seu domínio. Logo, para Freud, a causa 

da depressão encontra-se na denominada “raiva internalizada”, e o evento que 

dispara o processo depressivo é a perda. 

Para Holmes (2001), embora o processo de perda seja freqüentemente ligado à 

depressão, duas qualificações devem ser feitas. A primeira é que o fato de a 

depressão ser, com muita freqüência, precedida por um processo de perda, não 

significa, necessariamente, que ela tenha se originado da introjeção do objeto 

perdido como parte do eu, voltando a raiva para si mesmo. A depressão pode 

estar relacionada à perda, mas não se sabe como isso ocorre internamente no 

indivíduo. A segunda observação feita por Holmes (2001) é a de que nem todas 

as depressões são antecedidas por uma perda. Sendo assim, não existem 

evidências suficientes para se creditar as depressões à perda de um objeto 

amado.  

Outros trabalhos mais recentes de abordagem psicodinâmica creditam ao 

estresse a causa da depressão e sugerem que a perda de um objeto do desejo 

pode ser apenas um tipo de evento estressor causador da depressão. Os estudos 

de Paykel & Tanner (1976), Billings, Cronkite & Moos (1983), Hooley & Teasdale 

(1989) e Hammen (1991), dentre outros citados por Holmes (2001), apontam para 

a existência de uma forte relação entre o estresse agudo e/ou crônico e o 

aparecimento do transtorno depressivo. Nos trabalhos de Billings et al. (1983) e 

Paykel & Tanner (1976), em especial, eventos estressantes, como a perda de um 

emprego, uma doença ou o rompimento de um relacionamento, mostraram-se ser 
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preditores mais importantes da depressão do que a perda de um objeto amado. 

Mas há a possibilidade, também, de que o estresse não seja a causa da 

depressão e sim um dos seus efeitos perversos. A depressão pode levar, por 

exemplo, um indivíduo a perder o emprego, pela queda no seu rendimento 

pessoal, antes mesmo que o transtorno tenha sido constatado. O estresse gerado 

pela perda do emprego seria ocasionado pela depressão latente ao indivíduo e 

não o contrário (Holmes, 2001). 

Importante observar que nem todas as pessoas expostas ao estresse tornam-se 

deprimidas. Isso pode ser explicado, em parte, pelos efeitos de outras variáveis 

que moderam o relacionamento estresse-depressão, tais como o apoio social, 

estratégias pessoais de enfrentamento do próprio estresse e condicionamento 

aeróbico (que se refere à eficácia com a qual a pessoa pode processar o 

oxigênio) (Holmes, 2001). 

Há estudos que mostram, por outro lado, que nem todos os indivíduos com 

depressão foram expostos ao estresse, o que demonstra que o estresse não é o 

único fator que pode causar a depressão, sendo necessário considerar outras 

causas potenciais (Holmes, 2001). 

Holmes (2001) também chama a atenção para o fato de que o estresse pode 

levar a transtornos diferentes da depressão. Logo, deve haver alguns fatores 

predisponentes que levam alguns indivíduos a reagir ao estresse com uma 

depressão e não com outro transtorno. 

Portanto, as teorias psicodinâmicas, embora tragam elementos muito importantes 

para a discussão da etiologia da depressão, não conseguem estabelecer e 

comprovar uma relação de causa e efeito entre a perda do objeto amado e a 

depressão ou, de forma análoga, entre o estresse e o transtorno depressivo. Ao 

que parece há, com freqüência, uma correlação entre esses eventos e a 

depressão, o que não significa dizer, por outro lado, que uma perda ou o estresse 

não possam ser a causa da depressão em alguns (ou vários) casos específicos. 

Como bem finaliza Holmes (2001), a hipótese estresse-depressão não especifica 

o processo pelo qual o estresse resulta em depressão. Alguns indivíduos 
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expostos ao estresse vão desenvolver a depressão, mas a forma como isso 

ocorre dentro deles é ainda uma incógnita para a ciência.  

 

3.5.2 Teorias da Aprendizagem: o papel das gratificações e punições 

As teorias da aprendizagem levaram ao estabelecimento de duas explicações 

para a depressão. A primeira delas diz que a depressão origina-se de baixos 

níveis de gratificação ou altos níveis de punição (ou ambos). A segunda, por sua 

vez, apregoa que comportamentos depressivos são aprendidos e mantidos 

porque conduzem a gratificações como simpatia e apoio (Holmes, 2001). 

Segundo Holmes (2001) os teóricos que buscam explicar a depressão pela via 

das teorias da aprendizagem acreditam que baixos níveis de gratificação e altos 

níveis de punição contribuem para o aparecimento do transtorno depressivo por 

intermédio de um ou de todos os três modos citados a seguir: 

i) recebendo menos gratificações ou, de forma análoga, mais punições, a 

vida do indivíduo tenderá a ser menos agradável, contribuindo para a 

instauração do transtorno depressivo; 

ii) o fato de o indivíduo exibir algum tipo de comportamento que não o leve a 

receber gratificações ou resulte em punições pode contribuir para que ele 

se sinta menos valorizado, desenvolvendo um baixo auto-conceito e 

potencialmente a depressão; 

iii) a não-gratificação e/ou não-punição por determinado comportamento pode 

levar o indivíduo a deixar tal padrão de conduta no ostracismo, levando-o a 

uma baixa atividade, como costumeiramente observado nas pessoas com 

depressão. Esse fato, contudo, pode resultar em um aumento de 

gratificações, gerando um círculo vicioso que só tende a agravar, ainda 

mais, a depressão. 
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As gratificações e as punições podem vir do ambiente no qual o indivíduo está 

inserido (pessoas e eventos ao redor) ou da própria pessoa. Os estudos de 

Lazarus (1968), Fester (1973), Lewinsohn (1974) e Rehm (1977) citados por 

Holmes (2001) evidenciam que: 

i) os indivíduos com depressão recebem menos gratificações e mais 

punições do que os outros; 

ii) as pessoas, em geral, tendem a rejeitar mais e a ser menos agradáveis 

com as pessoas com depressão em comparação àqueles sem depressão; 

iii) as pessoas com depressão tendem a gravitar em direção às pessoas que 

os vêem desfavoravelmente e solicitam retorno desfavorável de outras 

pessoas (buscam indivíduos que não os gratificarão); 

iv) a situação em relação à gratificação e à punição tende a piorar quando os 

indivíduos com depressão recebem a mesma quantidade de gratificação ou 

punição que os indivíduos sem depressão, levando-os a acreditar que 

recebem menos gratificações e mais punições (subestimam as 

gratificações e superestimam as punições); 

v) os indivíduos com depressão são menos eficazes em resolver problemas 

sociais que os sem depressão, tornando, sem dúvida, as suas vidas menos 

agradáveis; 

vi) fatores ambientais podem também influenciar gratificações e punições e 

promover a depressão. Por exemplo: um cantor de sucesso na sua cidade 

natal, ao mudar de estado, pode não mais ser reconhecido por essa 

habilidade (as suas gratificações não serão mais baseadas na habilidade 

de cantar), e uma depressão pode se estabelecer caso ele não encontre 

fontes alternativas de gratificação. 

As pesquisas na área da teoria da aprendizagem sugerem existir uma relação 

bastante evidente entre a falta de gratificação e a depressão, mas uma relação 

inquestionável de causa e efeito não pôde ser estabelecida. A falta de gratificação 

pode resultar em depressão suave, mas sua causalidade no estabelecimento da 

depressão clínica ainda não foi observada. 
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Em contraposição a essa primeira corrente de teorias da aprendizagem que 

focam na relação entre a falta de gratificação e a depressão encontra-se a que 

aventa a possibilidade do transtorno depressivo ser um comportamento operante. 

Nessa perspectiva, a depressão seria iniciada e mantida porque resulta em 

gratificação. Para a psicanálise, isso se refere aos ganhos secundários 

percebidos pelo indivíduo, levando-a à permanência do gozo. O apoio dos 

amigos, familiares, professores, etc. ao indivíduo com depressão, tentando animá-

lo, poderia, na verdade, reforçar (ou gratificar) o comportamento depressivo. 

Ademais, todo esse apoio poderia, ao contrário do que se desejaria, fazer a 

pessoa com depressão pensar que não é realmente uma boa pessoa ou que não 

está suficientemente bem para fazer alguma coisa por conta própria, o que, 

eventualmente, o levaria a um agravamento do processo depressivo. No entanto, 

Holmes (2001) argumenta que a capacidade explicativa dessa teoria é muito 

limitada, já que, como se viu anteriormente, muitos estudos demonstraram que os 

indivíduos com depressão costumam ser mais punidos do que gratificados por 

terceiros. Além disso, há de se perguntar se o comportamento que é gratificado é 

na realidade uma depressão ou se ele é uma fachada cobrindo sentimentos 

normais ou quase normais. Em outras palavras, o indivíduo poderia apenas estar 

agindo como se sofresse realmente de depressão a fim de conseguir atenção, 

quando, na realidade, não tem depressão (Holmes, 2001). 

 

3.5.3 Teorias Cognitivas: pensamentos negativos e o desamparo 
aprendido 

Existem, basicamente, duas teorias cognitivas para a depressão. A primeira delas 

estabelece que os indivíduos desenvolvem a depressão porque tendem a 

focalizar os aspectos negativos da vida. A segunda, por sua vez, supõe que os 

sentimentos de desamparo, em relação aos resultados negativos da vida, é que 

conduzem ao transtorno depressivo (Holmes, 2001). 
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Parece haver uma relação entre o processamento de informações no cérebro e a 

tendência dos indivíduos com depressão a apresentarem conjuntos cognitivos 

negativos, que os levam a despender a sua atenção, mais do que o normal, sobre 

as falhas pessoais, desenvolvendo a depressão. Trabalhos da área da psicologia, 

como os de Beck (1967, 1976) e Teasdale (1983), citados por Holmes (2001, p. 

182) argumentam que “o ato de pensar os pensamentos depressivos conduz à 

depressão”. 

O processamento de informações humana foi utilizado pelos autores daqueles 

trabalhos para entender como tais conjuntos cognitivos negativos explicam a 

depressão. Segundo Holmes (2001) eles observaram que os indivíduos com 

depressão: 

i) têm fortes redes neurais associativas, que ligam memórias que envolvem 

depressão. Experiências depressivas anteriores ocorridas em algum 

momento da vida do indivíduo estariam na gênese dessa rede; 

ii) utilizam a chamada memória seletiva, que os levam a focalizar mais as 

informações depressivas que estão na memória sensorial. Ademais, 

tendem a enviar as informações depressivas para a memória de curta 

duração para processamento (atenção consciente) e, posteriormente, 

armazenam essas mesmas informações na memória de longa duração; 

iii) continuam a estabelecer redes de depressão cada vez maiores, o que os 

leva à tendência a recordar informações depressivas. Parece haver um 

círculo vicioso: à medida que mais memórias depressivas se estabelecem 

e se associam a outras memórias, é provável que em algum momento a 

memória depressiva seja ativada.  

A teoria cognitiva baseada no processamento de informações é compatível com o 

quadro clínico costumeiramente apresentado pelos indivíduos com depressão: 

eles estão sempre percebendo motivos para a depressão, sempre lembrando 

outras razões para alimentar o transtorno, num processo que se retroalimenta e 

acumula sobre si mesmo. Holmes (2001, p. 182) argumenta que “os indivíduos 
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com depressão não podem se ajudar; o processo é tão automático quanto o 

sistema operacional que alimenta um computador quando você o liga”. 

Vários estudos foram conduzidos no intuito de se aferir se os indivíduos 

depressivos têm, realmente, mais cognições negativas que os sem depressão; se 

eles tendem seletivamente a prestar mais atenção a informações negativas; e se 

eles tendem a recordar mais os eventos negativos do que os demais indivíduos. 

Os resultados dos estudos de Coleman (1975), Frost, Graf & Becker (1979), 

Bower (1981) e Goodwin & Williams (1982), dentre vários outros desenvolvidos 

nessa linha, citados por Holmes (2001), responderam positivamente às três 

questões anteriores. Contudo, uma relação de causa e efeito não pôde, também, 

ser estabelecida, já que algumas pesquisas, como as de Simons, Garfield & 

Murphy (1984) e Haaga, Dyck & Ernest (1991) mostraram que as cognições 

negativas não precedem a depressão (Holmes, 2001). 

Esse fato levou os teóricos da cognição a propor a hipótese de que embora não 

cause a depressão, as cognições negativas podem predispor os indivíduos ao 

transtorno depressivo quando confrontados com o estresse. Essa hipótese ficou 

conhecida como “hipótese diátese-estresse cognitiva”. O termo diátese significa 

predisposição e, neste caso, não deve ser entendido como predisposição 

genética, mas sim como uma predisposição cognitiva à depressão (Holmes, 

2001). 

Outra hipótese importante no âmbito dessa teoria é a de que as cognições 

negativas, além de predispor os indivíduos à depressão, podem contribuir para a 

manutenção do transtorno depressivo, provendo-lhes explicações e justificativas 

(Holmes, 2001).  

Resumindo, essa primeira teoria das cognições sugere que as cognições 

negativas: estão mais presentes nas pessoas com depressão que nas demais; 

têm a sua gênese na atenção seletiva e na recordação intensificada de fatores 

negativos; não causam a depressão, mas podem predispor alguns indivíduos ao 

transtorno depressivo quando eles estão sob estresse; podem prolongar a 

depressão. 
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A segunda das teorias da cognição tenta explicar a depressão através da idéia de 

desamparo aprendido. Segundo essa teoria, os indivíduos aprendem, correta ou 

incorretamente, que não podem controlar resultados negativos futuros, levando-os 

a se sentir desamparados. Esse sentimento de desamparo frente às vicissitudes 

da vida é que estaria na origem da depressão (Holmes, 2001). 

Diferentemente da teoria das cognições negativas, segundo a qual os indivíduos 

acreditam que eles são responsáveis pelos acontecimentos negativos que 

acontecem em suas vidas, a teoria do desamparo aprendido acredita que eles 

estão desamparados para controlar aqueles acontecimentos. A diferença é, 

portanto, de auto-incriminação (cognições negativas) versus controlabilidade 

(desamparo aprendido) (Holmes, 2001). 

A explicação do desamparo aprendido foi descoberta por acaso em uma série de 

experimentos sobre condicionamento com animais realizados por Maier & 

Seligman (1976). Especialmente no caso de seres humanos foram conduzidas 

pesquisas, como a de Hiroto (1974), em relação às crenças do indivíduo sobre o 

controle de sua vida futura. Contrariando os resultados dos estudos com animais, 

os resultados não corroboraram a hipótese de que o desamparo aprendido seja a 

causa da depressão. Acredita-se, no entanto, que uma vez que o indivíduo 

desenvolva a depressão, o desamparo aprendido possa prolongar o transtorno 

depressivo. Esse efeito prolongador talvez possa ser atribuído ao fato de que 

quando os indivíduos se sentem deprimidos e desamparados, eles não fazem 

tentativas para transcender suas dificuldades, excluindo-se, assim, a possibilidade 

de se encontrar soluções para os problemas que estão na gênese da sua 

depressão (Holmes, 1991).  

 

3.5.4 Teorias Fisiológicas: neurotransmissores e fatores genéticos. 

Segundo Holmes (2001), do ponto de vista fisiológico, a depressão pode se dever 

a um baixo nível de atividade neurológica nas áreas do cérebro que são 
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responsáveis pelo prazer. Essa baixa atividade neurológica tem sua origem nas 

quantidades insuficientes de neurotransmissores nas sinapses nervosas. 

Os sinais elétricos passam de um neurônio para o outro (ou outros) através de um 

complexo mecanismo neuroquímico que ocorre nas sinapses. As sinapses são 

pequenos espaços existentes entre os neurônios, através dos quais a 

comunicação entre eles se estabelece. Os neurotransmissores são os compostos 

químicos responsáveis por possibilitar essa comunicação. Neste início da 

segunda década do século XXI a ciência conhece cerca de 30 

neurotransmissores que, normalmente, interagem entre si. Aventa-se a 

possibilidade da existência de mais de 300 desses compostos. Contudo, é a 

deficiência em três deles, em especial, que é comumente apontada como a causa 

da depressão: a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, cujos mecanismos de 

ação estão intimamente ligados ao transtorno depressivo (Nardi, 2006). 

Níveis excessivamente baixos de neurotransmissores podem resultar em 

depressão, ao passo que o excesso de concentração desses compostos nas 

sinapses nervosas pode levar a um quadro clínico de mania. Logo, tanto a 

escassez quanto o excesso dos neurotransmissores no cérebro pode 

desencadear problemas com o humor (Holmes, 2001; Nardi, 2006). 

Para estabelecer os efeitos da escassez e do excesso de neurotransmissores no 

cérebro vários estudos clínicos foram conduzidos, como os de Bunney & Davis 

(1965), Schildkraut (1965), Schildkraut & Kety (1967) e Maas (1975). Como os 

neurotransmissores não podem ser estudados de forma direta no cérebro, as 

pesquisas basearam-se em dois tipos de evidências indiretas para tentar 

estabelecer aqueles efeitos.  

O primeiro conjunto de trabalhos baseou-se na utilização de drogas que 

sabidamente reduzem ou aumentam os níveis de neurotransmissores no cérebro. 

O aumento dos níveis de neurotransmissores induzido por drogas mostrou-se ser 

efetivo na redução da depressão, ao passo que provocava mania em indivíduos 

normais e não surtia qualquer efeito em indivíduos maníacos. De forma análoga, 
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a diminuição nos níveis de neurotransmissores resultava em depressão nos 

indivíduos considerados normais, na redução da mania nos maníacos, e não 

apresentava efeitos sobre os indivíduos com depressão (Holmes, 2001). 

O segundo conjunto de trabalhos sobre a influência dos neurotransmissores na 

depressão baseou-se nos níveis de concentração dos denominados metabólitos. 

Os metabólitos são substâncias produzidas quando os neurotransmissores 

mudam a sua estrutura química em resposta a interações com outros agentes 

químicos neuro-cerebrais. Como eles são transportados para fora do cérebro e 

são excretados pela urina e pelo líquido cérebro-espinhal, sua concentração pode 

ser medida. Vários estudos mostraram que os indivíduos com depressão 

apresentavam baixos níveis de alguns metabólitos, especialmente o MHPG e o 5-

HIAA (metabólitos da serotonina), o que levou à crença de que isso se devia à 

baixa nos níveis de concentração de neurotransmissores nas sinapses e no 

cérebro (Holmes, 2001). 

Há de se considerar, contudo, como mostram alguns estudos citados por Holmes 

(2001), que nem todos os indivíduos com depressão apresentaram baixos níveis 

de MHPG e 5-HIAA e muitos outros não observaram melhoras na sua depressão 

quando receberam drogas que aumentavam os níveis dos neurotransmissores. 

Esse fato estabelece uma limitação ao poder explicativo dos neurotransmissores 

como causa básica da depressão (Holmes, 2001).  

Os baixos níveis de concentração de neurotransmissores como norepinefrina e a 

serotonina são utilizados, também, para explicar distúrbios no sono, no apetite, na 

libido e na atividade motora, distúrbios estes normalmente associados à 

depressão. Como aqueles neurotransmissores têm um papel fundamental no 

funcionamento do hipotálamo (região do cérebro responsável pelo controle do 

sono, apetite, sexo e comportamento motor), parece que as mudanças em seus 

níveis podem explicar tanto as mudanças no humor, observadas na depressão, 

quanto vários de seus sintomas. Diante dessa circunstância, a queda nos níveis 

dos neurotransmissores reveste-se de destacado papel explicativo para os 

transtornos depressivos (Holmes, 2001; Nardi, 2006). 
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No que se refere à ansiedade, um sintoma bastante observado em quadros 

depressivos, o seu surgimento pode ser explicado como uma resposta ao estado 

desagradável de se estar deprimido. Mas há evidências bastante convincentes de 

que existe uma base fisiológica para explicar o aparecimento deste sintoma nos 

transtornos depressivos. Novamente, um neurotransmissor mostrou estar 

relacionado à depressão e à ansiedade, em particular. Conhecido como ácido-

gama-aminobutírico (GABA), ele é essencial na estimulação dos neurônios que 

inibem e reduzem a atividade das células nervosas responsáveis pela ansiedade, 

permitindo explicar fisiologicamente a ansiedade em muitos quadros depressivos 

(Holmes, 2001; Nardi, 2006). 

Embora várias evidências clínicas corroborem o papel dos neurotransmissores 

nos transtornos depressivos, não se sabe ainda o motivo pelo qual o nível dessas 

substâncias se torna baixo no cérebro. Uma relação de causa e efeito não pôde 

ser ainda estabelecida, isto é, não se sabe se são os baixos níveis dos 

neurotransmissores que causam a depressão ou se é a depressão que leva aos 

baixos níveis daquelas substâncias no cérebro humano (Mckenzie, 1999; Holmes, 

2001; Nardi, 2006). Poder-se-ia pensar, também, na hipótese de que algum fator 

afete simultaneamente a depressão e aquelas substâncias. 

Por isso, não basta saber que a redução nos níveis de neurotransmissores no 

cérebro resulta em depressão. É preciso saber os motivos que levam a essa 

redução. Na busca por respostas, várias pesquisas vêm chamando a atenção 

para o papel dos fatores genéticos na redução dos níveis de neurotransmissores 

(Holmes, 2001; Nardi, 2006). 

Estudos como os de Bertelsen, Havald & Hauge (1977), Bertelsen (1979), 

Nurnberger & Gershon (1982), Kendler et al. (1992), citados por Holmes (2001) e 

Nardi (2006), apresentam evidências muito convincentes do papel dos fatores 

genéticos no surgimento da depressão, mostrando que : 

i) os transtornos depressivos parecem ser herdados de parentes próximos 

(irmãos e irmãs, pais ou filhos). Evidências científicas mostraram que as 
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pessoas com depressão possuem, em geral, mais parentes de primeiro 

grau que também sofrem com a depressão que os demais; 

ii) a taxa de concordância para a depressão entre gêmeos homozigóticos 

(geneticamente iguais) é 4,5 vezes maior do que a taxa para os  

heterozigóticos (geneticamente diferentes); 

iii) filhos biológicos de indivíduos com depressão desenvolveram o transtorno 

mesmo quando adotados por pais sem depressão. 

Isso leva à conclusão de que os fatores genéticos são realmente importantes para 

explicar o aparecimento dos transtornos depressivos. Contudo, deve-se ter em 

mente que nem todos os parentes de indivíduos com depressão desenvolvem o 

transtorno depressivo; a taxa de concordância para depressão entre gêmeos 

homozigóticos não é de 100%; e muitas pessoas que se tornam deprimidas não 

parecem ter uma história familiar de depressão. Essas evidências sugerem 

fortemente que os fatores genéticos devem ser considerados nessa busca por 

uma etiologia das depressões. Contudo, assim como nas demais teorias 

apresentadas, os fatores genéticos não explicam todas as depressões e os 

mecanismos através dos quais os genes provocam seus efeitos ainda não são 

conhecidos (Holmes, 2001). 

Segundo Nardi (2006), a questão da hereditariedade, seja para depressão ou 

para qualquer outra doença, não é apenas uma questão de se determinar se o 

indivíduo vai ter ou não a doença. Vários fatores (psicológicos e ambientais) 

podem fazer com que uma doença surja ou não, apesar da presença do fator 

genético-hereditário. 

Outro fator a ser considerado nessa teoria fisiológica da depressão é a influência 

do estresse sobre os neurotransmissores. Pesquisas apresentam evidências de 

que o estresse resulte em níveis mais baixos de neurotransmissores e que este 

efeito leva à depressão. O processo exato pelo qual o estresse diminui os níveis 

dos neurotransmissores ainda não é conhecido, mas sugere-se que o efeito se 

deva à atividade neuronal aumentada associada à intensa estimulação emocional 

que acompanha o estresse, isto é, níveis de atividade neurológica aumentados 



58 

 

associados ao estresse consomem, de algum modo, o neurotransmissor 

neropinefrina disponível no cérebro, resultando em depressão (Holmes, 2001). 

Ainda assim, deve-se ter em mente que nem todas as depressões são precedidas 

por estresse, sugerindo que algum outro fator deve levar à redução nos níveis de 

neurotransmissores. Por outro lado, não se sabe o porquê de alguns indivíduos 

que passam por situações de estresse intenso não desenvolvem um transtorno 

depressivo. Provavelmente algum fator predisponente explique porque alguns 

indivíduos são mais suscetíveis à depressão do que outros. 

 

3.5.5 Teorias humanístico–existenciais: o descompasso entre o “eu” e 
o desejo 

As teorias humanísticas centram a sua explicação da depressão no descompasso 

entre o “eu real” e o “eu ideal”. Segundo essa abordagem, o transtorno depressivo 

tem a sua gênese quando o indivíduo percebe que o abismo existente entre essas 

duas faces do “eu”, isto é, entre aquela face que é real, que faz, que possui suas 

limitações, que é de carne e osso, e aquela que é fruto apenas do seu desejo, da 

sua imaginação, nunca será transcendido. Isso o leva a desistir de lutar por algo 

que sabidamente foge à sua possibilidade de ação (Holmes, 2001). A questão 

central está na identificação de como você se vê, como você é visto e como você 

gostaria de ser. 

Já a abordagem existencial do transtorno depressivo diz que o indivíduo que para 

de fazer escolhas, bem como de aceitar responsabilidades, simplesmente deixa 

de existir como uma pessoa real. Aceitar-se como um fracasso e desistir de se 

colocar no mundo mediante o seu desejo pode ser comparado a uma morte 

simbólica que, concomitantemente à inexorável realidade da morte do corpo físico 

conduz o indivíduo à depressão. Não-raro, muitas pessoas passam por um 

período depressivo na meia-idade, quando percebem que não conseguirão atingir 

as suas metas e objetivos traçados quando ainda era mais jovem e reconhecem 
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que a sua existência física se aproxima de um fim, desistindo, por isso mesmo, de 

lutar pelos seus objetivos juvenis. A vida parece, nessa perspectiva, perder o seu 

sentido e a sua cor (Holmes, 2001). Uma das questões centrais é definir ou 

decifrar se a depressão não seria uma escolha inconsciente do indivíduo. 

 

3.6 O tratamento da depressão: medicamentos e psicoterapia 

Apesar de toda a complexidade da depressão, da dificuldade de seu diagnóstico e 

das várias diferenciações entre seus quadros clínicos, os transtornos depressivos 

são passíveis de tratamento, com grande eficácia e segurança (Nardi, 2006). 

Existem duas vias básicas para o tratamento da depressão: através de 

psicoterapia e/ou do uso de medicamentos antidepressivos. 

Existem vários tipos de psicoterapias que podem ser aplicadas para o tratamento 

da depressão (terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, psicoterapia breve, 

etc.). Nardi (2006) argumenta que talvez, mais do que qualquer outra coisa, o 

indivíduo com depressão necessite de um “espaço psicoterápico estruturado”, ou 

seja, um ambiente no qual ele se sinta totalmente livre para falar e que sinta que o 

seu sofrimento é compreendido. Em um trabalho psicoterapêutico o profissional 

de saúde ajuda o paciente a mudar a perspectiva a partir da qual ele se percebe e 

percebe sua vida em geral. Transformando a sua forma de se ver e de conceber o 

mundo, ele pode reagir de forma diferente, ficando, portanto, mais resistente à 

depressão (Vieira, 2008). 

O tratamento farmacológico da depressão, por sua vez, visa proporcionar, na 

maioria dos casos (especialmente nos leves a moderados), uma recuperação 

inicial do indivíduo, de forma a permitir que ele perceba a necessidade de 

permanecer em tratamento psiquiátrico/farmacológico e para a manutenção do 

seu bem-estar e/ou para prevenir recaídas (Nardi, 2006).  

Cerca de dois terços dos pacientes melhoram com o primeiro curso de tratamento 

com antidepressivos. Num prazo de duas semanas, normalmente, a medicação 
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começa a surtir algum efeito, mas a duração mínima de um tratamento é de seis 

meses. O uso de antidepressivos resulta em uma melhora de 60% a 70% dos 

sintomas no prazo de um mês, ao passo que a taxa de placebo gira em torno de 

30% (Vieria, 2008). 

O tratamento com antidepressivos representa o pilar da intervenção terapêutica 

para diminuir a duração e a intensidade dos sintomas do episódio depressivo 

atual e, principalmente, para prevenir sua recidiva (Nardi, 2006). 

Após um tratamento inicial com antidepressivos, o paciente, estando um pouco 

melhor, pode adquirir melhores condições para submeter-se à psicoterapia, o que 

irá ajudá-lo a ampliar seu autoconhecimento, a investigar as causas que deram 

origem ao seu processo depressivo, em particular, a se reintegrar socialmente e a 

retomar a sua individualidade. Parece haver, atualmente, um consenso na área 

da saúde de que o sucesso de um tratamento contra a depressão é mais bem 

sucedido quando há a associação entre antidepressivos e psicoterapia. Freud 

acreditava que, com os avanços na farmacologia, essa seria a tendência dos 

tratamentos contra os transtornos depressivos. E ao que parece a sua previsão foi 

corroborada (Holmes, 2001; Nardi, 2006; Vieira, 2008). 

Contudo, tal associação não deve ser necessariamente simultânea. Segundo 

Nardi (2006), pacientes gravemente deprimidos devem ser submetidos 

inicialmente a tratamento apenas com medicamentos e somente após a melhora 

do quadro iniciar um tratamento psicoterapêutico. De forma empírica nota-se que 

nos casos depressivos graves os pacientes não percebem benefícios na 

psicoterapia, se utilizada logo no início do processo depressivo, podendo até 

mesmo perceber um agravamento dos sintomas da depressão. Na depressão 

leve, por outro lado, a psicoterapia costuma ser indicada inicialmente e só em 

momento posterior, se necessário, entra-se com os antidepressivos (Nardi, 2006; 

Vieira, 2008). 

Deve-se alertar para o fato de que se os episódios depressivos não forem 

tratados corretamente, em geral, através da associação entre psicoterapia e 

antidepressivos, podem perdurar por 6 a 15 meses, ou até mais, comprometendo 
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o paciente em várias áreas de sua vida: trabalho, vida familiar e social, lazer, com 

aumento considerável do risco de morte por suicídio. Um tratamento eficaz reduz 

esse período para 8 a 12 semanas. Porém, a recidiva e/ou a cronificação do 

transtorno depressivo pode ser uma realidade de qualquer quadro depressivo, 

mesmo quando o paciente responde bem ao tratamento ministrado (Nardi, 2006). 



62 

 

4 EPIDEMIOLOGIA E O ÔNUS DA DEPRESSÃO 

Vários estudos vêm mostrando que a prevalência da depressão está crescendo 

consideravelmente desde o início do século XX (Mckenzie, 1999; Holmes, 2001; 

Rosenbaum & Hylan, 2005; Nardi, 2006). Acredita-se que mais de 5% da 

população mundial sofrerá com a depressão grave em algum momento da sua 

vida, ao passo que outros 3% experimentará os casos mais brandos desse 

transtorno, mas ainda assim problemáticos e onerosos aos sistemas de saúde 

(Holmes, 2001; Teng, Humes, Demétrio, 2005). Essas percentagens situam a 

depressão entre os transtornos psicológicos mais prevalentes na população, ao 

lado do abuso de substâncias e da ansiedade. Além da sua elevada prevalência, 

a depressão é, costumeiramente, um transtorno crônico e recorrente, tendo o 

agravante de ser, em muitos casos, de longa duração (Holmes, 2001). 

Holmes (2001) argumenta que é necessário fazer uma advertência em relação 

aos estudos que mostram um aumento na incidência da depressão. Segundo o 

autor, é bem provável que a taxa de incidência não esteja aumentando, mas sim 

que a sociedade esteja mais disposta a admitir a existência do transtorno 

depressivo e mais aberta a diagnosticá-lo do que no passado. Possivelmente, 

isso mostra que a depressão tem se tornado mais aceitável ou menos 

estigmatizante, e o aumento da incidência seria o reflexo dessa mudança 

[positiva] de postura frente ao transtorno e não um aumento real no número de 

casos. Essa hipótese é apoiada nas evidências de que apenas os níveis mais 

brandos da depressão têm aumentado ao longo do tempo, que correspondem 

justamente aos casos que teriam sido mais fáceis de negar ou ignorar quando a 

depressão era mais estigmatizada pela sociedade. Não existem estudos 

mostrando um aumento da incidência da depressão grave ao longo do tempo 

(Holmes, 2001). 

Conforme se argumentou no capítulo anterior, se o conceito de depressão muda, 

as possibilidades de diagnóstico e de auto-declaração também mudam. Portanto, 

é de se esperar que a prevalência da depressão ao longo do tempo mude. 
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Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, cerca de 450 milhões de 

pessoas sofrem atualmente com algum tipo de transtorno mental em todo o 

mundo. Dessas, 121 milhões são afetadas pela depressão, o que equivale a algo 

próximo de 2% da população mundial total (OMS, 2001).  

As taxas de prevalência da depressão variam enormemente de país para país. 

Segundo Moreno, Dias & Moreno (2007), a prevalência durante a vida na 

população geral varia de 4,9% a 17,1% no caso da depressão grave e de 3,2% a 

6,3% na distimia, sendo constante no caso da depressão integrante do Transtorno 

Afetivo Bipolar (TAB) tipo II e no caso da ciclotimia, que é de cerca de 1,0%. No 

Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2008, a prevalência global da depressão é de 4,1% (IBGE, 2010).  

Mesmo dentro de um país específico as taxas de prevalência não são constantes. 

Um estudo realizado por Almeida-Filho et al. (1997) mostrou, por exemplo, que a 

prevalência global da depressão e da mania/ciclotimia em três capitais brasileiras 

varia consideravelmente. As prevalências foram, respectivamente, de 1,5% e 

0,3% em Brasília, de 1,3% e 0,2% em São Paulo e de 6,7% e 1,0% em Porto 

Alegre. Os autores do estudo concluíram que as diferenças observadas nas taxas 

de prevalência refletiam diferenças socioculturais e de desenvolvimento de cada 

região. Já Andrade et al. (2002), citados por Moreno, Dias & Moreno (2007), 

avaliaram a prevalência e os fatores de risco de uma série de transtornos mentais 

por meio de entrevistas psiquiátricas estruturadas numa amostra de base 

populacional de São Paulo. Os resultados apontaram para uma prevalência da 

ordem de 16,8% no caso do transtorno depressivo, de 4,3% na distimia e de 1% 

no TAB tipo I. 

Para Moreno, Dias & Moreno (2007) as grandes diferenças encontradas nas 

prevalências dos transtornos do humor nos principais estudos epidemiológicos 

refletem, sobretudo, a falta de uma metodologia científica comum, fruto da própria 

dispersão teórica sobre o tema, que não permite comparar dados, e dificuldades 

na determinação de casos com sintomas de euforia atenuados, o que pode ter 

levado à exclusão de quadros depressivos mais leves integrantes do transtorno 

bipolar, como o TAB tipo II e a ciclotimia. 
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4.1 Fatores socioeconômicos e demográficos associados à depressão 

Embora a prevalência da depressão seja difícil de ser estabelecida, vários 

estudos epidemiológicos têm mostrado, de uma forma geral, que: 

i) o transtorno depressivo é cerca de duas ou mais vezes prevalente nas 

mulheres do que nos homens (Holmes, 2001; Yonkers & Steiner, 2001; 

Gazzale et al., 2004;  Nardi, 2006; Moreno, Dias & Moreno, 2007).  

ii) parece não existir diferenças significativas entre os sexos na idade média 

de início da depressão, que está em torno dos 24 anos, tanto para 

homens quanto para mulheres (Moreno, Dias & Moreno, 2007). 

iii) independentemente do sexo e da idade, a prevalência da depressão 

costuma ser mais alta entre indivíduos com menor renda, com menor 

nível de escolaridade, que estão desempregados, ou recentemente 

divorciados ou separados (Holmes, 2001; Solomon, 2002; Gazzale et al., 

2004; Bós & Bós, 2005). O estresse associado a esses eventos deve ser 

muito provavelmente o fator responsável por desencadear a depressão 

(Holmes, 2001). Mas vale lembrar que à depressão pode ser 

hipoteticamente atribuída a responsabilidade pela vivência daqueles 

fatores estressores, conforme já foi discutido na seção sobre teorias 

explicativas da depressão. 

iv) diferenças por raça/cor não puderam ainda ser estabelecidas de forma 

inquestionável. Numa série de trabalhos analisados por Moreno, Dias & 

Moreno, (2007), por exemplo, a raça/cor do indivíduo não apontou para 

uma relação de causa e efeito com a depressão. Esse dado, contudo, 

contraria os resultados encontrados por Bós & Bós (2005) no estudo 

sobre os fatores determinantes da depressão entre idosos no Brasil, 

segundo o qual a raça/cor branca tende a ser um importante fator 

preditivo para a depressão naquele subgrupo populacional. 
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4.2 Depressão é também coisa de gente pequena e de gente jovem 

O reconhecimento de que a depressão é um transtorno que atinge crianças e 

adolescentes é bastante recente na literatura sobre psiquiatria e psicologia. 

Acreditava-se, até a década de 1970, que o transtorno depressivo, nessa faixa 

etária, fosse raro ou inexistente (Bahls, 2002; Harrington, 2005; Calderaro & 

Carvalho, 2005), e que as crianças fossem incapazes de experimentar muitos dos 

fenômenos característicos dos transtornos depressivos em adultos (Harrington, 

2005). Contudo, nas últimas décadas, o interesse pelo tema tem crescido, 

especialmente depois de o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados 

Unidos reconhecer, em 1975, a existência da depressão entre crianças e 

adolescentes (Bahls, 2002). Segundo Harrington (2005) pesquisas clínicas 

realizadas no Reino Unido mostram que um em cada quatro pacientes 

psiquiátricos infantis sofrem de transtorno depressivo, denotando que a 

depressão pode estar se tornando mais prevalente também entre os mais jovens 

(Bahls, 2002; Harrington, 2005). 

Um estudo realizado em Los Angeles, citado por Bahls (2002) mostrou que 25% 

dos indivíduos adultos com diagnóstico de depressão grave relataram ter 

vivenciado o primeiro episódio do transtorno antes dos dezoito anos de idade. A 

idade média na qual o primeiro episódio de depressão grave costuma ser 

reportado em crianças é nove anos de idade (Bahls, 2002). Numa revisão 

bibliográfica para a realização de um estudo sobre a epidemiologia da depressão 

entre crianças e adolescentes de uma escola pública de Curitiba, realizado por 

Bahls (2002), a prevalência da depressão entre as crianças variou entre 0,4% e 

3,0% e entre os adolescentes ficou entre 3,3% e 12,4%. 

É bastante complexo definir o quadro clínico da depressão entre as crianças e os 

adolescentes, devido às mudanças físicas e cognitivas que ocorrem nessa fase 

da vida. As crianças pequenas têm dificuldades para descrever como estão se 

sentindo e, não raro confundem emoções como raiva e tristeza, sendo difícil para 

elas descreverem sintomas cognitivos de suma importância para o correto 

diagnóstico da depressão, como a desesperança e a auto-inferiorização 
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(Harrington, 2005; Calderaro & Carvalho, 2005). Os adolescentes, por sua vez, 

costumam sentir as suas experiências de vida com uma profundidade muito 

peculiar. Sendo assim, oscilações acentuadas de humor são comuns nessa fase 

da vida e não necessariamente denotam um quadro de transtorno depressivo 

(Harrington, 2005). 

Crianças com depressão têm, com freqüência, muitos problemas, como fracasso 

escolar, funcionamento psicossocial comprometido e transtornos psiquiátricos co-

mórbidos, tais como transtornos de conduta, estados de ansiedade, problemas de 

aprendizagem, hiperatividade, anorexia nervosa e recusa a freqüentar a escola 

(Bahls, 2002; Harrington, 2005; Calderaro & Carvalho, 2005). 

É bastante comum que a criança depressiva se envolva em situações que tragam 

perigo à sua integridade física. Mesmo tendo, muitas vezes, consciência do 

perigo, ela passa por conflitos inconscientes que a leva a exibir determinados 

comportamentos de risco como forma de chamar a atenção das pessoas para o 

seu sofrimento, já que não consegue ainda verbalizá-lo com maestria. Tentativas 

de suicídio são comuns. No entanto, os meios escolhidos por ela são menos 

eficazes do que aqueles escolhidos por adolescentes e adultos. Por estigma 

social ou inabilidade dos próprios pais e/ou familiares, o gesto é identificado como 

sendo “coisa de criança”. É preciso, contudo, sensibilizar aos pais e aos 

profissionais da área da saúde para o fato de que as crianças também 

apresentam conflitos existenciais e que uma tentativa de suicídio não é “coisa de 

criança sadia” (Calderaro & Carvalho, 2005). 

Nos adolescentes o quadro da depressão é bastante preocupante. Normalmente, 

o primeiro episódio acontece entre os 12 e os 19 anos (Bahls, 2002). Do ponto de 

vista clínico, os sintomas apresentados são muito similares aos dos adultos. No 

entanto, adolescentes com depressão tendem a se originar, com mais freqüência, 

de famílias com altas taxas de psicopatologia, podendo ter experimentado 

eventos vitais adversos (Calderaro & Carvalho, 2005). A baixa auto-estima, a 

piora no desempenho escolar, a ideação e tentativa de suicídio (com altas taxas 

de letalidade – podendo chegar a 10% nos casos de depressão grave), bem como 
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problemas graves de comportamento, uso abusivo de álcool e drogas tornam a 

depressão nessa fase da vida particularmente preocupante (Bahls, 2002).  

Os determinantes socioeconômicos e demográficos apresentados na seção 

anterior também operam nos quadros de depressão infanto-juvenil.  De uma 

forma geral, crianças e adolescentes que vivem em contextos de miséria são mais 

propensas a desenvolver os transtornos depressivos. Nesses contextos, com 

muita freqüência, além das privações típicas trazidas pela baixa renda, coexiste o 

desemprego, as uniões transitórias entre os casais, a violência e o alcoolismo, 

confluindo para o aparecimento da depressão nessa fase da vida. 

Bahls (2002) argumenta que o mais importante fator para o aparecimento da 

depressão em crianças e adolescentes é a presença da depressão em um dos 

pais. Segundo dados apresentados pela autora, a existência de histórico familiar 

para a depressão, em especial na mãe, chega a aumentar o risco do 

aparecimento do transtorno em até três vezes. Eventos estressores ambientais 

como violência física e sexual, perda de um dos pais, irmão ou amigo íntimo, 

seguem-se imediatamente em importância aos fatores genéticos. 

Tratamentos psicoterápicos e farmacológicos têm sido empregados no tratamento 

da depressão infanto-juvenil. Contudo, como destaca Harrington (2005), existem 

poucas evidências de resultados eficazes para a maioria deles, embora alguns 

tratamentos tenham se mostrado promissores. Ademais, acredita-se que a 

maioria das crianças e dos adolescentes com depressão seja sequer identificada, 

tampouco encaminhada para tratamentos adequados, o que agrava ainda mais 

esse quadro (Bahls, 2002). 

Uma estrutura familiar adequada, uma relação materno-infantil saudável, num 

contexto social menos empobrecido, bem como o tratamento dos familiares com 

depressão é essencial para se prevenir o aparecimento do transtorno depressivo 

entre crianças e adolescentes (Calderaro & Carvalho, 2005). 

Portanto, em suma, a depressão infanto-juvenil é um problema de saúde pública, 

com taxas consideráveis de prevalência entre a população, altos riscos de 

reincidência, com desdobramentos que podem ser sentidos por toda a vida. 

Especialmente entre os adolescentes, a depressão apresenta altas taxas de 



68 

 

morbidade e de mortalidade (pela via do suicídio, particularmente). Logo, a 

depressão entre crianças e jovens não é nem normal, nem uma fase que vai 

passar por si só. É um transtorno sério que requer apoio familiar, tratamento 

psicoterapêutico e psiquiátrico (Harrington, 2005). 

 

4.3 Mas depressão também atinge mulheres de todas as idades 

A maior prevalência da depressão entre as mulheres, conforme já foi mencionado 

anteriormente, é um fato bastante intrigante. O risco geral para o desenvolvimento 

de uma doença psiquiátrica ao longo da vida é semelhante para homens e 

mulheres. Contudo, existem diferenças quanto a algumas morbidades específicas 

e o transtorno depressivo é uma delas (Yonkers & Steiner, 2001), muito embora 

em algumas populações (os afro-americanos e os jovens israelenses, por 

exemplo) essas diferenças não tenham sido verificadas (Justo & Calil (2006). 

Em geral, estudos epidemiológicos mostram que o transtorno depressivo, seja ele 

maior, distímico ou menor é cerca de duas vezes mais prevalente nas mulheres 

que nos homens (Holmes, 2001; Nardi, 2006; Justo & Calil (2006). A pesquisa de 

Angst et al. (2002), citada por Justo & Calil (2006), sustenta que a maior 

prevalência da depressão nas mulheres, especialmente o subtipo grave, se dá por 

toda a vida, desde a infância até a velhice. Já os trabalhos de Bebbington (1998) 

e Noble (2005), também citados por Justo & Calil (2006), sustentam, por sua vez, 

que a diferença entre os sexos na depressão grave se dá apenas entre a 

puberdade e a quinta década de vida.  

Vários estudos têm sido conduzidos com o intuito de se aferir os fatores 

explicativos para as diferenças observadas entre os sexos na depressão. Holmes 

(2001) apresenta algumas razões que explicariam a maior prevalência da 

depressão no sexo feminino. Segundo ele, as mulheres são mais vulneráveis à 

depressão porque: 
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i) como resultado dos seus papéis sociais, elas costumam se sentir mais 

livres para expressar seus sentimentos em geral, e, em particular, aqueles 

sentimentos negativos associados à depressão, o que facilita o 

diagnóstico; 

ii) são freqüentemente mais expostas aos tipos de situações que 

desencadeiam um processo depressivo: baixos níveis de escolaridade, 

baixa renda, doença atual e doença recente (depressão reativa); 

iii) existem diferenças fisiológicas e hormonais entre os sexos que as 

predispõe à depressão. 

A idade é um fator demográfico bastante importante associado ao transtorno 

depressivo em homens e mulheres. Ao contrário de muitos outros, a depressão é 

um transtorno que pode ser diagnosticado em todas as etapas da vida humana. 

Contudo, o primeiro pico de incidência costuma ser verificado em algum momento 

por volta da quarta década de vida, e um segundo em algum momento na velhice. 

O padrão da depressão ao longo da vida é diferenciado por sexo, com as 

mulheres apresentando taxas maiores de incidência por volta da meia idade 

(Holmes, 2001). 

O matrimônio parece também explicar algumas diferenças observadas entre 

homens e mulheres na depressão. Almeida-Filho (2004) mostrou que, na Bahia, 

entre as mulheres solteiras a taxa de prevalência da depressão era menor, se 

comparada à taxa das mulheres casadas, divorciadas ou viúvas. Nos homens, o 

fato de não estar casado (solteiro, divorciado ou viúvo) estava associado à menor 

prevalência da depressão. Esses resultados diferem, em parte, do estudo de 

Radloff (1975), citado por Holmes (2001), realizado com base em entrevistas em 

profundidade com mulheres da Cidade do Kansas e do município de Washington, 

no Estados Unidos, no início da década de 1970. Segundo o estudo o casamento 

aumentou a taxa de depressão entre mulheres jovens, mas reduziu a taxa em 

homens da mesma faixa de idade. Isso foi atribuído pelo autor ao fato de que o 

matrimônio se constitui em uma fonte adicional de apoio para os homens, mas 

acarreta exigências e responsabilidades adicionais para as mulheres. A 
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discordância entre os estudos talvez possa ser atribuída a fatores culturais, muito 

importantes quando se estuda o matrimônio. 

É importante destacar que mesmo controlando o efeito de variáveis 

socioeconômicas e demográficas, como idade, renda e educação, em vários 

estudos epidemiológicos analisados por Holmes (2001) as diferenças entre 

homens e mulheres na depressão não foram eliminadas. 

Um subtipo de depressão muito comum em mulheres é a denominada depressão 

com início no pós-parto, originalmente conhecida como depressão pós-parto. 

Pesquisas epidemiológicas estimam que mais de 80% das mulheres vivenciam, 

entre os 15 e 45 anos, alguns sintomas depressivos associados aos períodos pré 

ou pós-parto (Yonkers & Steiner, 2001). Justo & Calil (2006) apresentam 

estimativas da ordem de 15% para a depressão grave com início no pós-parto.  O 

trabalho de Rees & Lutkins (1971), citado por Holmes (2001), apresenta uma 

estimativa da ordem de 30%. Contudo, esses dados são um pouco controversos, 

já que estudos prospectivos com mulheres grávidas e não-grávidas mostraram 

que a prevalência da depressão entre as grávidas era apenas levemente superior 

às das demais (Holmes, 2001).  

Os estudos epidemiológicos sobre a depressão com início no pós-parto, 

realizados por Gotlib et al. (1991) e Whiffen (1992), citados por Holmes (2001), 

mostram que as variáveis que explicam esse tipo de depressão são as mesmas 

que explicam os demais tipos desse transtorno. Sendo assim, não se tem 

evidências de que a depressão com início no pós-parto seja um transtorno 

singular. Ao contrário, ele é encarado como qualquer outra depressão, mas que 

apenas por acaso coincide com ou é acentuado pelo estresse do nascimento. 

Esse fato, contudo não autoriza desconsiderar as particularidades e a gravidade 

do quadro clínico apresentado pelas mulheres no pós-parto, já que qualquer tipo 

de depressão deve ser tratado. 

Acreditava-se, até fins do século XX, que as mulheres experimentavam 

problemas emocionais quando paravam de menstruar, isto é, quando chegavam 

ao período do climatério. Estudos como os de Matthews et al. (1990) e Schmidt & 

Rubinow (1991), analisados por Holmes (2001) e Yonkers & Steiner (2001) não 
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conseguiram corroborar essa hipótese. Há de se colocar, no entanto, que as 

mulheres que procuram por atendimento em clínicas ginecológicas e, em 

especial, aquelas que precisam passar por alguma cirurgia relacionada à 

menopausa parecem, realmente, apresentar algum tipo de transtorno depressivo. 

Embora as evidências epidemiológicas sejam controversas, Yonkers & Steiner 

(2001) argumentam que é bem plausível que as mudanças hormonais abruptas 

na fase pós-cirúrgica acarretem em transtornos vasomotores, cognitivos e 

afetivos. Como há poucas evidências de que a depressão climatérica se constitua 

num transtorno singular, ela não é sequer mencionada nos manuais de 

classificação de transtornos mentais. 

O mais controverso subtipo de depressão associado às mulheres é o Transtorno 

Disfórico Pré-menstrual, que envolve a depressão que precede a menstruação. 

Sintomas como humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, interesse reduzido, 

entre outros, devem estar presentes por alguns meses para que a mulher seja 

diagnosticada com esse transtorno. Estima-se que 3% a 5% da população 

feminina seja acometida por esse tipo de depressão. Não se deve confundir o 

transtorno disfórico pré-menstrual com a “Síndrome Pré-menstrual”, que muitas 

mulheres experimentam quando estão para menstruar. A síndrome disfórica pré-

menstrual é um padrão de sintomas muito mais extremo e sério, que demanda 

tratamento e cuidados médicos, sendo, portanto, um transtorno que traz prejuízos 

consideráveis à vida das mulheres (Holmes, 2001; Yonkers & Steiner, 2001). 

A controvérsia no que se refere ao Transtorno Disfórico Pré-menstrual se deve ao 

fato de que parece ainda haver uma confusão entre o reconhecimento do quadro 

clínico deste transtorno e o da síndrome pré-menstrual. Alguns críticos alegaram 

que esse diagnóstico torna “anormal” uma parte normal da experiência feminina e 

que aceitar a sua existência significa acreditar que as mulheres têm um transtorno 

psiquiátrico a cada mês. Outros críticos acreditam que, se há um problema, ele 

seria de natureza hormonal e não um transtorno psiquiátrico. Em contraposição, 

os que apóiam o diagnóstico argumentam que, gostando ou não, há de se ter em 

mente que este é um transtorno que traz sofrimento para as mulheres e que ao 

estabelecer o diagnóstico reconhece-se o sofrimento feminino como real, dando a 

oportunidade às mulheres de se tratar (Holmes, 2001). 



72 

 

A hipótese de que as diferenças hormonais explicariam a maior prevalência da 

depressão entre as mulheres é bastante forte. Segundo Justo & Calil (2006), 

muitos trabalhos sugerem que até a adolescência a prevalência do transtorno 

depressivo é semelhante entre homens e mulheres. Contudo, em algum momento 

próximo ao estágio III de desenvolvimento de Tanner5 (período em que os 

hormônios femininos começam a intensificar a sua ação sobre o corpo da 

mulher), haveria um aumento da vulnerabilidade feminina. Paralelamente, a partir 

do Estágio II de Tanner para os homens, observar-se-ia um decréscimo da 

vulnerabilidade masculina. Outros pesquisadores adotam, por sua vez, a menarca 

como o marco de referência para o início das diferenças entre homens e mulheres 

na depressão, fenômeno que acontece no estágio IV de Tanner. Embora haja 

essa incerteza em relação ao momento em que a mulher se tornaria mais 

vulnerável à depressão que o homem, existem muitas evidências empíricas de 

que o estrogênio, hormônio feminino sintetizado nos ovários e também no 

cérebro, afeta o humor e a cognição, tornando-o um fator explicativo muito 

importante para as diferenças observadas entre os sexos na depressão (Justo & 

Calil, 2006). 

Portanto, a depressão entre as mulheres é um “fenômeno” importante, que 

guarda, ao que parece, íntima relação com as questões hormonais tipicamente 

femininas, em todas as idades. Os fatores sociais e econômicos adversos podem 

agravar e/ou explicar o aparecimento da depressão em algumas mulheres, já que, 

                                            

5 O pediatra inglês James Mourilyan Tanner propôs uma escala para determinação das fases do 
desenvolvimento sexual na infância e adolescência de homens e mulheres. Para essa avaliação, 
Tanner utilizou uma graduação baseada em três características: Pêlos pubianos (P), Mamas (M) e 
Genitais masculinos (G). Ele subdividiu o desenvolvimento de cada uma dessas características em 
cinco estágios. O estágio I de Tanner indica o estado pré-puberal e corresponde à fase dos 8 aos 
10 anos de idade. O estágio II, por sua vez, reflete o início da “puberdade adequada” e 
corresponde à idade de 11 anos, no caso das meninas, e de 12 anos no caso dos meninos. No 
estágio III, as meninas começam a desenvolver as mamas e os pêlos pubianos, por volta dos 12 
anos de idade; já os meninos, por volta dos 13 anos, começam a desenvolver o pênis, os pêlos 
pubianos e os das axilas, bem como a engrossar a voz. No Tanner IV, as meninas vivenciam a 
menarca, em algum momento por volta dos 13 anos, e os meninos, já com seus 14 anos, em 
média, continuam num processo de maturação das mudanças ocorridas até então, especialmente 
aquelas do Tanner III. O quinto estágio, que começa em torno dos 14 anos e meio no caso das 
meninas, e em torno dos 15 anos, no caso dos meninos, corresponde ao final da puberdade: 
mamas e pênis terão aspectos adultos, com as meninas atingindo sua estatura máxima aos 16 
anos e os meninos aos 17 anos (Barbosa, Franceschini & Priore, 2006). 
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como se argumentou, elas são vítimas preferenciais da pobreza, estando, 

portanto, mais vulneráveis aos agentes etiológicos causadores da depressão. 

 

4.4 A depressão traz também muitos problemas aos idosos 

O interesse pelo estudo da depressão entre os idosos tem se tornado cada dia 

maior. Com o aumento da expectativa de vida e com a intensificação do processo 

de envelhecimento demográfico nos países desenvolvidos e em grande parte do 

mundo em desenvolvimento, as questões relacionadas à saúde e ao bem-estar 

do idoso tem merecido a atenção de profissionais das mais diversas áreas 

(Gazzale, Hallal & Lima, 2004; Bós & Bós, 2005). 

No que se refere à depressão entre os idosos, existem evidências bastante 

conflitantes sobre a prevalência do transtorno nos mais diversos países do 

mundo. Citando os trabalhos de Regier et al. (1993) e de Mclenann (1997) que se 

referem à populações dos Estados Unidos e da Austrália, respectivamente, Chiu 

et al. (2005) mostraram que supostamente a prevalência dos transtornos 

depressivos entre os idosos daqueles países costuma ser inferior à verificada 

entre os adultos mais jovens. O estudo com os idosos da Austrália contatou que 

1,7% das pessoas com 65 anos ou mais manifestavam transtornos afetivos, em 

contraste com taxas de 5,0% na faixa etária de 55 a 64 anos e de 6,4% ou mais 

na faixa de 18 a 54 anos. Um sexto dos transtornos foi diagnosticado como 

distimia, ao passo que cinco sextos, depressão. Contudo, um artigo de Macdonald 

(1997) citado também por Chiu et al. (2005) afirma que a taxa de prevalência da 

depressão entre as pessoas com mais de 65 anos é de 15% na comunidade geral 

e de 25% nos pacientes de casos clínicos gerais. 

Essa tendência conflitante também é uma realidade no Brasil. A PNAD 2008 

mostrou que a prevalência da depressão na população brasileira é de 4,1%. Entre 

os idosos, no entanto, a taxa é consideravelmente maior, chegando a 9,7% da 

população total com mais de 60 anos de idade. Essas estimativas conformam-se 
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com as apresentadas por Blay et al., (2007, p. 143), em uma meta-análise 

realizada pelos autores nas bases de dados da Lilacs e da Medline, pesquisando 

por artigos, a partir de 1982 e 1985, respectivamente, que versavam sobre a 

“epidemiologia dos distúrbios mentais na terceira idade”. Esses autores 

perceberam que as estimativas de prevalência da depressão entre idosos no 

Brasil variam substancialmente de acordo com a fonte pesquisada. Elas podem ir 

de 4,7% até 36,8%, quando se toma por base, por exemplo, os trabalhos de Vera 

& Coutinho (1994), Silberman et al. (1995), Eizirik (1997) e Blay, Bickel & Cooper 

(1991). Os trabalhos analisados constituíam-se, em geral, de pesquisas 

amostrais, realizadas com idosos em algumas cidades ou comunidades isoladas 

em regiões distintas do país, com universo não superior a 738 indivíduos. Talvez 

diferenças no processo de amostragem e na metodologia dos estudos (viés de 

seleção da amostra) expliquem a enorme variabilidade encontrada nas 

estimativas de prevalência dos transtornos depressivos entre idosos no Brasil. 

Essa é a hipótese também proposta por Chiu et al. (2005) para explicar as 

evidências conflitantes de prevalência da depressão nos trabalhos analisados por 

eles, em nível mundial.  Contudo, diferenças no perfil do grupo estudado são 

igualmente importantes para explicar a variabilidade nas estimativas de 

prevalência da depressão. 

A constatação de que a depressão parece se tornar menos comum com o avanço 

da idade fez alguns clínicos buscarem explicações para essa baixa prevalência, 

incluindo a sugestão de um efeito de coorte: taxas mais altas de mortalidade entre 

os indivíduos com depressão poderia levar a uma prevalência reduzida de 

depressão na velhice. Devido à exposição a fatores etiológicos durante as idades 

mais jovens, as pessoas apresentariam menor resistência à depressão. No 

entanto, como a mortalidade em decorrência da depressão seria maior nas idades 

mais jovens, a prevalência daquele transtorno nas idades mais avançadas se 

reduziria (Chiu et al., 2005). 

Contudo, Chiu et al. (2005) argumentam que é preciso questionar a definição de 

depressão utilizada para diagnosticar pessoas idosas, já que normalmente os 

psiquiatras geriátricos se referem à depressão grave quando diagnosticam o 
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transtorno nesses grupos etários. Isso seria correto, perguntam os autores? 

Ademais, se há razões suficientes para acreditar, mesmo que as evidências 

sejam conflitantes, que a depressão maior e a distimia são menos prevalentes 

nas pessoas idosas, o que isso traria de implicações para se pensar as 

necessidades de serviços clínicos pelos idosos com depressão? 

Controvérsias à parte no que tange às taxas de prevalência da depressão entre 

idosos, deve-se atentar para o fato de que mesmo que haja um efeito de coorte 

nessa suposta menor prevalência da depressão, o envelhecimento demográfico 

muito provavelmente, poderá colaborar, de alguma forma, para que esse efeito 

seja mitigado. Só no Brasil acredita-se que em 2025 o índice de envelhecimento 

da população (a razão entre o número de pessoas com mais de 65 anos e o 

número de pessoas com menos de 15 anos) será três vezes superior ao 

observado no ano 2000: para cada 50 idosos com mais de 65 anos, haverá 100 

crianças com menos de 15 anos. Já em 2045 acredita-se que o número de idosos 

será maior que o número de crianças no país (Wong & Carvalho, 2006). Logo, o 

efeito composicional da estrutura etária brasileira pode colaborar para um 

possível aumento nas taxas de prevalência da depressão entre os idosos. Este 

fato se reveste de especial importância para a área da saúde pública se for levado 

em consideração que além do envelhecimento demográfico, as pessoas estão 

vivendo cada vez mais e que a depressão é um transtorno crônico e recorrente, 

que incapacita os indivíduos e traz um enorme ônus para o sistema de saúde. 

Outro aspecto muito importante a ser levado em consideração quando se discute 

a depressão entre adultos e idosos é a associação entre esta morbidade e outras 

doenças clínicas (co-morbidades), o que leva a uma piora do quadro psiquiátrico 

e da doença clínica, com menor aderência às orientações terapêuticas, além de 

maior morbidade e mortalidade (Teng, Humes & Demétrio, 2005).  

Vários estudos epidemiológicos mostram que há uma relação estreita entre saúde 

física e depressão. O trabalho de Chiu et al. (2005), que se restringe aos idosos, e 

o de Teng, Humes & Demétrio, (2005), que se refere ao conjunto da população, 

apresentam uma extensa lista de correlatos de depressão, baseando-se numa 
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revisão de dezenas de estudos epidemiológicos sobre o assunto. Em suma, os 

trabalhos analisados pelos autores evidenciam que: 

i) a incapacitação crescente advinda com a velhice e o declínio da saúde 

parecem preceder o surgimento da depressão em muitos indivíduos; 

ii) embora as dificuldades devidas à incapacitação sejam apontadas 

comumente como o principal preditor do início da depressão, a 

manutenção do transtorno depressivo parece estar mais relacionada a 

baixos níveis de apoio social e participação; 

iii) a doença física crônica e as limitações funcionais costumam estar mais 

associadas à depressão leve e não à grave. Ou seja, a depressão leve 

parece ser o transtorno depressivo mais comumente diagnosticado na 

velhice. A hipótese apresentada para este fato é a de que a depressão 

grave tem suas origens na vulnerabilidade pessoal, ao passo que a 

depressão leve é com mais freqüência uma reação a agentes estressores 

próprios da velhice; 

iv) idosos com doenças físicas recebem mais apoio dos familiares, mas o 

papel de minimização do estresse desempenhado pelo apoio social se 

limita a sujeitos com depressão leve; 

v) existem evidências contundentes da importância de fatores sociais no início 

da depressão na idade avançada. Eles podem, também, estar relacionados 

a padrões diferenciais de recuperação de depressões graves e não-graves. 

A percepção de apoio social adequado protege contra a depressão na 

velhice; 

vi) a hipertensão arterial e outras cardiopatias parecem ser mais freqüentes 

em pessoas deprimidas, elevando consideravelmente o risco de morte. A 

prevalência da depressão entre pessoas com insuficiência coronariana ou 

após infarto agudo do miocárdio varia entre 17% e 27%. Entre os idosos, a 

prevalência da depressão maior quatro meses após um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) chega a ser de 15% e da depressão leve é cerca de 8%;  
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vii) existe uma clara associação entre depressão e o diabetes mellitus. A taxa 

de prevalência de depressão entre pessoas com diabetes mellitus varia 

entre 11% e 31% dos casos. Pacientes diabéticos com depressão 

apresentam maior risco para obesidade e possuem, em geral, menor nível 

educacional e socioeconômico, pior suporte social, sendo mais vulneráveis 

a agentes estressores financeiros e psicossociais. O trabalho de Duarte & 

Rego (2007), em particular, não encontrou essa associação para o caso 

dos idosos, fato que contraria alguns trabalhos na área que apontam para 

essa associação no caso de indivíduos adultos, incluindo-se aí os idosos; 

viii) distúrbios da tireóide, especialmente o hipotiroidismo, são também 

bastante freqüentes em indivíduos adultos e idosos, com taxas de 

prevalência em casos subsindrômicos da ordem de 17%; 

ix) ter depressão na adolescência eleva os riscos de se tornar obeso na idade 

adulta/velhice. A recíproca também é verdadeira: ser obeso na 

adolescência pode aumentar consideravelmente o risco de se tornar 

depressivo na idade adulta e na velhice; 

x) a relação entre depressão e doenças renais ainda foi esparsamente 

estudada, mas os poucos estudos desenvolvidos até o momento com 

pacientes participantes de programas de diálise em doença renal terminal 

mostram que a prevalência da depressão pode ser de até 25%. O risco de 

morte é também aumentado nessas circunstâncias, podendo variar de 18% 

a 32%; 

xi) ainda não foi estabelecida uma relação direta entre a depressão e o 

câncer, isto é, não se pode dizer que a depressão cause algum tipo de 

câncer. Contudo, a relação entre a queda na sobrevida de pacientes 

oncológicos e a depressão é nítida, já que estes pacientes aderem menos 

aos tratamentos propostos, piorando seu prognóstico; 

xii) pacientes com dor crônica freqüentemente apresentam co-morbidade 

psiquiátrica, e de 30% a 54% deles preenchem aos critérios diagnósticos 

da depressão. A dor crônica está associada à maior freqüência de 

pensamentos suicidas, tentativas de suicídio e suicídio completo. 
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xiii) doenças neurológicas com algum acometimento do sistema nervoso 

central costumam vir acompanhados de depressão. É o caso da doença de 

Parkison, do Alzheimer, e da esclerose múltipla (morbidades mais comuns 

em idosos), chegando a apresentar co-morbidade com a depressão em até 

50% dos casos.  

xiv) pessoas mais velhas deprimidas habitualmente apresentam, também, 

psicopatologia co-mórbida, sobretudo transtorno fóbico e ansiedade 

generalizada, com ou sem sintomas físicos. A probabilidade de remissão 

da depressão na presença dessas co-morbidades é bastante inferior às 

demais, fato que traz grandes implicações para o tratamento deste 

transtorno entre os idosos (Katona, 2005). 

O tratamento da depressão nos idosos é muito similar ao realizado com pacientes 

de outras idades, isto é, a associação entre a psicoterapia e antidepressivos é 

indicada. Contudo, a maior presença de co-morbidades nos quadros clínicos 

depressivos de idosos traz uma especificidade ao tratamento do transtorno 

depressivo na velhice. Segundo Teng, Humes & Demétrio (2005) ainda há uma 

carência de estudos que comprovem o valor real do tratamento antidepressivo no 

prognóstico das doenças clínicas co-mórbidas, o que preconiza a necessidade de 

estudos sistemáticos que auxiliem a distinguir quais as estratégias terapêuticas 

mais adequadas para cada caso. É de fundamental importância, segundo os 

autores, o correto tratamento da patologia clínica de base, já que a depressão e 

as co-morbidades quase sempre se retroalimentam, interagindo de forma a criar 

uma situação deteriorante.  

Segundo o estudo de Kupfer & Frank (2003), citado por Teng, Humes & Demétrio 

(2005), a presença de diagnóstico de depressão junto a outras co-morbidades 

chega a triplicar os custos médicos (apesar deste aumento não se dever 

exclusivamente ao transtorno depressivo) e aumentam o número de dias de 

incapacitação. No entanto, o tratamento bem sucedido da depressão nos 

pacientes de alto custo diminui os dias de incapacitação. 
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Portanto, a depressão na velhice é também um problema de saúde pública. Se, 

por um lado, ainda que de forma contraditória existam evidências de que a 

prevalência dos transtornos depressivos entre os idosos é inferior à observada 

entre os adultos mais jovens, o fenômeno do envelhecimento demográfico e o 

aumento da expectativa de vida no Brasil podem fazer com que as taxas relativas 

de prevalência da depressão aumentem nas próximas décadas. Ademais, as 

particularidades do quadro depressivo nos idosos, mormente marcado pela 

presença de outras doenças não transmissíveis, de terapêuticas longas e caras, 

como Parkinson e Alzheimer, impõem um sério desafio ao seu tratamento e à 

saúde financeira dos sistemas de saúde no longo prazo.   

 

4.5 Depressão e o seu custo para as sociedades modernas 

A depressão é um transtorno que traz um ônus enorme para pacientes, familiares, 

cuidadores, empregadores e contribuintes no mundo todo. Os gastos dos 

sistemas de saúde com a depressão já são de magnitude semelhante aos do 

câncer, AIDS e cardiopatias, mas têm perfil de distribuição etária diferente. O 

caráter recorrente e crônico dos transtornos depressivos majora 

significativamente o seu impacto social e seu custo econômico no longo prazo 

(Rosenbaum & Hylan, 2005). 

Durante muito tempo, o ônus das doenças mentais, como a depressão, o 

alcoolismo, a esquizofrenia, entre outras, era estimado tomando-se por base o 

número de mortes observado e não o número de indivíduos incapacitados por 

essas doenças. A Organização Mundial de Saúde (OMS) mudou a forma de 

mensurar o impacto das doenças, em geral, sobre a saúde da população, criando 

indicadores que agregam medidas de mortalidade e de morbidade. Nessa 

perspectiva, os estudos de Carga de Doenças vêm sendo conduzidos pela OMS e 

por vários países, como o Brasil, de forma independente, aplicando os novos 

conceitos de mensuração. Nesses estudos três indicadores básicos são 

calculados: os Anos Vividos com Incapacidade (Years Lived with Disability – YLD) 
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e os Anos de Vida Perdidos por Morte Prematura (Years of Life Lost – YLL). A 

ponderação entre esses dois indicadores básicos resulta no indicador agregado 

Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (Disability Adjusted Life Years 

– DALY) (Kohn, Mello & Mello, 2007). 

No caso da depressão, as mais recentes estimativas mundiais da Carga de 

Doenças realizada pela OMS, com dados do ano 2000, mostram que essa 

morbidade configurava-se, àquela época, como a primeira causa de 

incapacidade, como mensurado pelo indicador Anos Vividos com Incapacidade e 

como a quarta maior responsável pelos Anos de Vida Perdidos Ajustados por 

Incapacidade. A OMS projeta que em 2020 a depressão será a segunda maior 

causa contribuinte para os DALY, calculados para todas as idades e ambos os 

sexos, e, no ano 2000, ela já se configurava nessa mesma posição, quando se 

restringia o cálculo do indicador à população de 15 a 44 anos de idade, de ambos 

os sexos (WHO, 2009). 

No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) conduziu um estudo de Carga 

de Doenças com informações sobre mortalidade e morbidade relativas ao ano de 

1998. Os resultados encontrados estão em consonância com a tendência 

mundial, especialmente no que se refere à importância crescente da depressão. 

As doenças neuropsiquiátricas já apareciam, em 1998, na primeira posição no 

ranking dos DALY e dos YLD. No caso dos Anos de Vida Perdidos, essas 

doenças apareciam na 12a colocação no ranking (SCHRAMM, et al., 2004). Isso 

denota que as doenças neuropsiquiátricas, embora apresentem baixas taxas de 

mortalidade, possuem altíssimas taxas de morbidade e incapacidade.   

Leite et al (2005) realizaram uma projeção da carga de doenças no Brasil para o 

ano 2013, com base nos resultados do estudo Carga de Doenças da FIOCRUZ 

de 1998. Segundo os autores, as doenças neuropsiquiátricas devem continuar na 

primeira posição no ranking dos DALY em 2013. Dentro desse grupo de 

morbidades, o transtorno depressivo configurava-se, em 1998, como a causa 

específica mais expressiva a impactar nos DALY, tendência que deve ser mantida 

pelo menos até 2013. 
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No Brasil, os transtornos depressivos, sozinhos, colaboram com cerca de 18,6% 

dos DALY calculados para todas as idades, ao passo que essa percentagem 

tende a ser maior ao se restringir o cálculo do indicador à faixa etária dos 15 aos 

59 anos (Schramm, et al.., 2004; Kohn, Mello & Mello, 2007). 

A contribuição expressiva das doenças neuropsiquiátricas para os índices de 

DALY  e YLD no Brasil denota um quadro positivo da transição epidemiológica no 

país, sendo o reflexo de progressos na área da saúde pública e na assistência 

médica prestada a seus cidadãos. No entanto, se comparado a países da região, 

como o Chile, que chega a ter uma participação das doenças neuropsiquiátricas 

da ordem de 31% nos DALY, o país ainda precisa avançar mais na sua transição 

da saúde. Doenças infecciosas e as violências continuam a vitimar crianças e 

jovens, a mortalidade materno-infantil ainda é uma triste realidade e a AIDS 

permanece como um sério problema de saúde pública (Kohn, Mello & Mello, 

2007). 

Embora crônica e recorrente, a depressão continua a ser um dos transtornos mais 

eminentemente tratáveis. A psicoterapia apresenta-se como uma boa opção de 

tratamento para os casos leves e moderados, a farmacoterapia para os casos 

moderados a graves e a eletroconvulsoterapia (ECT) para os casos graves. No 

entanto, apesar de todos os avanços no tratamento dos transtornos depressivos, 

poucas pessoas recebem um tratamento adequado. O diagnóstico e o tratamento 

da depressão no âmbito da atenção básica e em outros serviços ambulatoriais 

clínicos aumentaram bastante ao longo dos últimos anos, mas as evidências 

mostram que continuam a ser sub-ótimos na maioria dos sistemas de saúde, 

inclusive no Brasil (Kohn, Mello & Mello, 2007; Rosenbaum & Hylan, 2005). 

As demandas de uma população em termos de serviços na área de saúde mental 

não podem ser avaliadas estritamente em relação aos transtornos mentais 

classificados na CID-10 e no Manual de Estatística e Diagnóstico dos Transtornos 

Mentais (DSM), uma vez que, como se argumentou neste trabalho, 

comorbidades, a exemplo das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, 

hipertensão arterial, neoplasias e cirrose hepática costumam repercutir 

consideravelmente sobre a saúde mental de um indivíduo. Homicídios, acidentes 
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automobilísticos, abuso de substâncias, a contaminação por HIV e AIDS, abuso 

de menores de idade, violências contra a mulher, entre outros, costumam onerar, 

também, a saúde mental de um país, especialmente daqueles em 

desenvolvimento. Em contraposição, hábitos de vida mais saudáveis, como uma 

alimentação adequada, a prática de exercícios físicos e a eliminação do consumo 

de álcool e/ou cigarros traz benefícios para a saúde mental da população, 

desonerando os sistemas de saúde (Kohn, Mello & Mello, 2007). 

Alguns estudos citados por Rosenbaum & Hylan (2005) mostram que indivíduos 

com depressão apresentam gastos de saúde significativamente mais altos do que 

os pacientes sem ansiedade e/ou depressão. Outros mostram que pacientes com 

depressão atendidos em cuidados primários geralmente têm de 2 a 4 dias de 

incapacitação por mês. 

A literatura sobre os custos econômicos da depressão aponta para a existência 

de três tipos de custos: os diretos, os indiretos e os intangíveis. Os custos 

médicos diretos são aqueles relacionados ao transtorno depressivo em si. 

Incluem-se nestes custos os recursos financeiros gastos com consultas a clínicos, 

psiquiatras e/ou outros especialistas, antidepressivos, psicoterapia, hospitalização 

e outros serviços de internação, sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), entre 

outros. Os custos não-médicos diretos se referem ao aporte de recursos 

financeiros destinados ao transporte para os centros de atendimento e àqueles 

relacionados aos cuidados prestados por familiares e amigos. Os estudos de 

Stoudemire et al. (1986), West (1992), Jonsson & Bebbington (1993), Kind & 

Sorenson (1993) e Greenberg et al. (1993), citados por Rosenbaum & Hylan 

(2005) constataram que, de um modo geral, os custos médicos diretos 

representam menos de 50% do ônus total do transtorno depressivo, e a maioria 

dos custos eram indiretos (Rosenbaum & Hylan, 2005). 

Já os custos indiretos, não relacionados aos de natureza médica, incluem o 

impacto sobre a produtividade individual, os dias de absenteísmo ao trabalho, o 

tempo de lazer perdido e o aumento da mortalidade. Como há maior 

probabilidade de as pessoas com depressão experimentarem ausências de curto 

e longo prazos do trabalho e desempenho aquém do desejado, a renda do 
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trabalho a longo prazo tende a diminuir. O estudo de O’Neil & Bertollo (1998), 

citado por Rosenbaum & Hylan (2005)  mostrou que a magnitude da 

incapacitação de curto prazo parece ser maior do que aquela causada por outras 

doenças não transmissíveis, como o diabetes, a hipertensão arterial e os 

problemas de coluna. Assim, os custos da depressão são mais ocultos e 

insidiosos do que aqueles comumente associados a outras condições crônicas 

(Rosenbaum & Hylan, 2005). 

Além dos custos diretos e indiretos, a literatura faz menção aos custos intangíveis 

da depressão. É inegável que o transtorno depressivo tem um impacto 

substancial na qualidade de vida das pessoas, ao submetê-las à dor, à angústia e 

ao sofrimento psíquico, mas também traz um ônus intangível ao expor a família, 

amigos, parceiros e cuidadores ao sofrimento e ao estresse (Rosenbaum & Hylan, 

2005). 

Um aspecto muito importante a ser considerado nessa discussão é a questão da 

utilização de serviços de saúde pelos portadores de transtornos mentais, e, em 

especial, transtornos do humor. Dados apresentados por Kohn, Mello & Mello 

(2007) mostram que a maioria das pessoas que sofrem com algum transtorno 

mental no Brasil não busca tratamento psiquiátrico. O estudo de Andrade et al.. 

(2002), citado por Kohn, Mello & Mello (2007), relata que apenas pouco mais de 

um terço dos indivíduos com diagnóstico de um transtorno mental numa 

população específica da cidade de São Paulo haviam sido atendidos por um 

clínico geral no mês anterior à pesquisa. O índice de utilização de serviços 

especializados, naquele estudo, foi de 13%. Kohn, Mello & Mello (2007) dizem 

que estes dados mostrariam um déficit ainda maior se fossem provenientes de 

regiões brasileiras onde a carência de serviços de saúde é ainda uma triste 

realidade. O estudo multicêntrico de Almeida-Filho (1997), por sua vez, realizado 

em bairros de classe média e alta de São Paulo mostra também que 

aproximadamente metade dos portadores de transtorno bipolar e depressão grave 

não estão recebendo tratamento adequado.  

Várias são as hipóteses que tentam explicar as razões da baixa utilização dos 

serviços de saúde mental. Primeiro, muitas pessoas ainda não acreditam na 
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eficácia dos tratamentos psiquiátricos, preferindo acreditar numa resolução 

espontânea do seu problema, não demandando qualquer tipo de auxílio. 

Segundo, muitas pessoas deprimidas possuem limitações de ordem financeira 

para o adequado tratamento. Além disso, a oferta de serviços especializados de 

saúde mental é ainda escassa. Por último, cita-se o estigma causado pelas 

doenças mentais, que representa uma barreira real para o tratamento (Kohn, 

Mello & Mello, 2007). O medo de incutir o estigma e afastar os pacientes da 

atenção médica faz com que, em muitos casos, os próprios profissionais de saúde 

se recusem a dar o diagnóstico de uma depressão (Rosenbaum & Hylan, 2005). 

Se grupos que hipoteticamente teriam mais facilidade de acesso a serviços de 

saúde apresentam baixas taxas de utilização, então os com menos facilidades 

devem apresentar taxas ainda mais inferiores. Isso aponta para uma “demanda 

reprimida” por serviços, que deve crescer, exponencialmente, à medida que as 

razões apresentadas para a baixa utilização, expressas anteriormente, forem 

sendo resolvidas. 

O tratamento inadequado da depressão pode trazer ainda mais problemas 

econômicos. O estudo de Von Korff et al. (1992), citado por Rosenbaum & Hylan 

(2005), mostra que pacientes com episódios depressivos não-tratados ou com 

tratamento sub-ótimo apresentam maior probabilidade de utilizar outros serviços 

de saúde, com consultas freqüentes a médicos de cuidados primários e uso 

excessivo de testes de laboratório. Ademais, na contra-mão desses resultados, 

outros estudos evidenciaram uma queda nos gastos em saúde quando a 

depressão foi diagnosticada e tratada adequadamente. 

Nota-se, portanto, que a depressão é um transtorno que onera os indivíduos que 

sofrem com ele, parentes, amigos, o conjunto da sociedade e o sistema de saúde. 

A oferta de serviços de saúde mental de qualidade, combinadas com ações 

educativas para se desmistificar as doenças mentais pode colaborar, 

decisivamente, para aumentar a qualidade de vida de todos que sofrem, direta ou 

indiretamente com os transtornos depressivos, reduzir as crônicas desigualdades 

sociais em saúde, e tornar mais eficiente os gastos do sistema de saúde.  
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4.6 Epidemiologia e saúde mental: algumas reflexões adicionais  

Antes de se iniciar o próximo capítulo faz-se necessário pontuar algumas 

reflexões em relação às estatísticas e informações apresentadas até então.  

Do ponto de vista da construção histórico-social do conceito de depressão, viu-se 

que este é um transtorno bastante conhecido desde longa data, mas ainda assim 

tende a ser incompreendido pelo senso comum. Talvez não somente por ele. 

Embora ao longo dos últimos séculos, especialmente desde o final do século XIX, 

o conhecimento sobre o transtorno depressivo só tenha aumentado do ponto de 

vista médico-terapêutico, na apresentação dos significados contemporâneos da 

depressão fica claro que não existe uma única teoria que consiga explicar, de 

forma inquestionável, toda a complexidade dos quadros clínicos da depressão e 

sua dinâmica nas sociedades modernas. Este fato fica ainda mais contundente 

quando se analisam as particularidades da epidemiologia da depressão em 

subgrupos populacionais importantes, como crianças, adultos e idosos, tal como 

foi explorado neste capítulo, em especial. As especificidades dos quadros clínicos 

de cada um desses subgrupos populacionais, somadas à capacidade explicativa 

ainda limitada das teorias etiológicas da depressão, sugerem que o que se 

conhece sobre esse transtorno é ainda pouco para que se possa promover 

plenamente a saúde e o bem-estar físico daqueles que sofrem com ele. 

São inegáveis as contribuições da epidemiologia para o conhecimento dos 

complexos mecanismos que levam ao processo de adoecimento ou que se 

mostram associadas a ele, também na área da saúde mental. Contudo, há de se 

refletir sobre as limitações desse campo interdisciplinar do saber humano no que 

se refere especialmente à depressão. A enorme variabilidade das estimativas de 

prevalência desse transtorno, em nível mundial, como citado neste capítulo, 

ilustra bem essa questão. Essa variabilidade representa uma realidade inexorável, 

fruto da enorme desigualdade socioeconômica que segrega as sociedades 

humanas entre si, e dentro de si mesmas, ou é fruto das limitações do 

delineamento dos estudos e dos instrumentos (estatísticos, em especial) dos 

quais se valem normalmente as pesquisas epidemiológicas?  
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O desenvolvimento de técnicas estatísticas cada vez mais refinadas tem sido 

incorporado na análise epidemiológica com bastante vigor, o que traz 

possibilidades metodológicas e de análise de dados que enriquecem 

sobremaneira os estudos e o conhecimento sobre a situação de saúde das 

populações. Contudo, é preciso lembrar-se da complexidade que é mensurar 

saúde e a doença, da sua determinação social e sua íntima relação com a 

dinâmica das desigualdades inter e intra sociedades. Tal complexidade coloca em 

xeque a construção do conhecimento em epidemiologia. Quais as concepções de 

saúde e de doença que norteiam a práxis dessa disciplina e lhe servem como 

sustentação teórica?     

A esse respeito Almeida-Filho (2000), na busca pela construção de uma teoria da 

saúde, pontua que,  

em Epidemiologia Sem Números6, anotei que a ciência 
epidemiológica não portava qualquer teoria da doença, sendo 
nesse aspecto subsidiária da Clínica. Não deve causar surpresa, 
portanto, a ausência de uma “teoria científica da saúde” no campo 
da Epidemiologia. O objeto epidemiológico tem sido construído 
obedecendo a uma lógica conjuntista, pseudo-probabilística, 
monótona, que não faz justiça à riqueza e complexidade dos 
fenômenos da saúde. Essa estratégia de construção teórica 
baseia-se em uma hermenêutica fixa, matriz de noções já 
superadas em outros campos científicos de maior maturidade 
epistemológica, como por exemplo a doutrina do causalismo 
restrito. Daí resulta um objeto denominado saúde que de fato 
refere-se a “doença coletiva”, ainda assim tratado de uma maneira 
parcial e residual como “o risco e seus fatores (Almeida-Filho, 
2000, p. 7). 

Para Sampaio (1998), entender a saúde e a doença como um processo que se 

difere qualitativamente da mera diferenciação entre normal versus anormal 

(concepção estatística), certo versus errado (concepção moral) e graça versus 

desgraça (concepção sobrenatural), permite transpor a discussão para além dos 

impasses gerados pela concepção aristotélico-cartesiana de causalidade (uni, 

                                            

6 ALMEIDA-FILHO (1989). 
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multi, triádica) e superar tanto a oposição entre fisiológico, psicológico, social e 

econômico, como a redução de um ao outro.  

Se do ponto de vista teórico reconhecer a saúde e a doença como um processo 

representa um avanço epistemológico considerável na área da saúde pública, 

especialmente no âmbito da epidemiologia, do ponto de vista metodológico esse 

reconhecimento representa um desafio para a condução de estudos que visem 

estabelecer a distribuição e os fatores determinantes daquele processo. Minayo 

(1991) destaca que para os problemas da saúde pública a determinação e a 

distribuição dos transtornos mentais estabelecem uma questão epistemológica de 

grande importância: a impossibilidade desse objeto de pesquisa ser integralmente 

compreendido por somente uma disciplina. Como seria possível responder, senão 

interdisciplinarmente às perguntas: como o biológico, o social e o psicológico 

interexpressam-se, interdependem-se, interdeterminam-se e inter-realizam-se? 

Como se dão as mediações? E continua, 

No campo da Medicina, estas questões têm sido área de 
cobertura, nem sempre de competência da Epidemiologia. Mas 
que afazeres a Epidemiologia abarca? Que concepções sobre 
determinação, produção, distribuição, população, saúde, doença, 
ela articula? Quantas vezes uma epidemiologia, a serviço de uma 
Medicina Social, nasceu e morreu? De quantos modos renasceu? 
Que social é este que ela vasculha quando tenta mensurar as 
muitas faces das condições de existência? (Sampaio, 1998, p. 
17). 

Ao pontuar aqui o pensamento crítico de alguns autores sobre o papel e as 

limitações da epidemiologia dentro do campo da saúde mental não se intenta 

desqualificá-la, mas sim propor que se olhe mais criticamente para o “quadro 

pintado” nestes três capítulos que versam especificamente sobre a depressão. 

Além disso, compreender que a epidemiologia tem suas limitações é, na verdade, 

fazer justiça à suas possibilidades de explicação dos fenômenos da saúde e da 

doença.  

Por fim, é preciso que se diga, desde já, as próprias limitações deste trabalho. 

Compreender a dinâmica da utilização dos serviços de saúde por pessoas que 

auto-referem depressão é uma temática complexa, que demanda a integração de 
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saberes e metodologias de pesquisa diversas. O transtorno depressivo é um tema 

da saúde mental bastante delicado e controverso, cercado de muitas perspectivas 

teóricas e de enfoques diferentes nas mais diversas áreas (medicina, psicologia, 

psicanálise, filosofia, etc.). Idealmente, uma abordagem qualitativa associada a 

metodologias quantitativas agregaria um ganho considerável para a compreensão 

dos fatores associados à utilização dos serviços de saúde por indivíduos que 

auto-referem depressão. No entanto, a proposta desta tese de doutorado é uma 

primeira tentativa de aproximação a essa temática complexa da saúde mental e 

da depressão, que por restrições epistemológicas e de tempo centra-se à análise 

dos fatores associados à utilização dos serviços de saúde, buscando na 

epidemiologia e na sua interface com a demografia, ainda que de forma 

incipiente, boa parte de sua sustentação teórica.  
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5 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar algumas considerações 

sobre o modelo comportamental de utilização de serviços de saúde formulado por 

Andersen (1995) e adotado como marco teórico deste trabalho. Na primeira parte 

do texto são apresentados, de forma sintética, os conceitos de equidade, acesso 

e utilização de serviços de saúde, destacando, em especial, as especificidades do 

modelo de Andersen (1995). A segunda parte do texto faz, por sua vez, uma 

breve exploração da literatura sobre desigualdades sociais no acesso e na 

utilização dos serviços de saúde pertinente ao desenvolvimento desta tese. 

 

5.1 Equidade, necessidade e acesso aos serviços de saúde 

A distribuição da saúde e da doença não constitui um fenômeno aleatório nas 

populações humanas, guardando uma profunda relação com as estruturas social 

e econômica vigentes. As condições socioeconômicas, culturais e ambientais de 

uma sociedade produzem uma estratificação econômico-social das pessoas e 

subgrupos populacionais a ela pertencentes, atribuindo-lhes distintas posições 

sociais que acabam por gerar diferenciais de saúde (Barros, 1986; CNDSS, 

2008). Assim, observa-se que “grupos socialmente menos privilegiados 

apresentam maior risco de adoecer e de morrer do que os grupos socialmente 

privilegiados” (Travassos & Castro, 2008, p. 216). 

Travassos & Castro (2008), citando Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, 

dizem que a saúde e a doença devem ter um lugar destacado nas discussões 

sobre equidade e justiça. Para as autoras, as desigualdades sociais nas 

condições de saúde e no acesso e na utilização dos serviços de saúde traduzem 

oportunidades diferenciadas condicionadas pela posição social do indivíduo, 

configurando situações de injustiça social que representam iniqüidades.  
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Quando se fala em equidade em saúde é preciso fazer uma distinção entre 

equidade nas condições de saúde e equidade no acesso e na utilização de 

serviços de saúde, já que seus determinantes são diferentes.  As condições de 

saúde são fortemente determinadas pelo padrão de desigualdades sociais 

operantes na sociedade, ao passo que as desigualdades no acesso e na 

utilização dos serviços de saúde guardam estreita relação com as características 

do sistema de saúde (oferta de serviços e de equipamentos, distribuição 

geográfica, mecanismos de financiamento e organização do sistema) (Travassos 

& Castro, 2008). 

O conceito de equidade é normalmente analisado sob dois enfoques: horizontal e 

vertical, conforme proposto por West & Cullins (1984). Equidade horizontal refere-

se à igualdade entre iguais, apregoando que indivíduos com iguais necessidades 

de saúde devem ser tratados da mesma forma. Já a equidade vertical refere-se à 

desigualdade entre desiguais, estabelecendo que indivíduos com necessidades 

diferentes devem receber tratamentos diferenciados (Neri & Soares, 2002; 

Travassos & Castro, 2008). Subjacente ao conceito de equidade horizontal está o 

princípio da igualdade, ao passo que alicerçando o conceito de equidade vertical 

está a idéia de uma discriminação positiva e que tratamentos iguais podem ser 

não-equitativos (Porto, 1995). Para Travassos & Castro (2008), no que se refere 

às desigualdades sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde, elas 

devem ser analisadas com base no conceito de equidade horizontal. 

Embora as condições de saúde de uma população possam melhorar pela via da 

redução das desigualdades sociais e dos diferenciais de exposição, o acesso e a 

utilização dos serviços de saúde não são, necessariamente, afetados. Isso 

porque, como se destacou anteriormente, os determinantes das condições de 

saúde são diferentes dos determinantes do acesso e da utilização dos serviços de 

saúde. 

Acesso e utilização de serviços de saúde constituem um tema difícil que envolve 

características do próprio indivíduo (ou subgrupos populacionais) e da oferta dos 

serviços de saúde por parte do poder público.  
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Em relação ao conceito de acesso, embora ele seja um tema bastante estudado 

na área da saúde pública, sua definição não é consensual entre os pesquisadores 

da área, variando ao longo do tempo e de acordo com o contexto em que é 

concebido. Esse é um conceito complexo, por vezes empregado de forma pouco 

precisa e pouco clara na sua relação com a utilização dos serviços de saúde 

(Travassos & Martins, 2004). 

De fato, são várias as concepções teóricas sobre acesso. Autores como 

Donabedian (1973), citado por Travassos & Martins (2004) preferem o adjetivo 

acessibilidade, que remete ao caráter ou qualidade do que é acessível, ao passo 

que outros pesquisadores preferem o próprio substantivo acesso, que 

corresponde ao ato de ingressar ou entrada, indicando o grau de facilidade com o 

qual as pessoas obtém os serviços no sistema de saúde. Autores como Starfield 

(2002), citada por Travassos & Martins (2004) distinguem, por sua vez, os 

conceitos de acesso e de acessibilidade. Para ela, acessibilidade refere-se às 

características da oferta. Já o acesso é a forma como os usuários dos serviços de 

saúde percebem a acessibilidade. 

 Para Travassos & Castro (2008),  

acesso é o fator que intermedia a relação entre a procura e a 
entrada no serviço. Refere-se às características da oferta de 
serviços de saúde que facilitam ou obstruem a sua utilização por 
potenciais usuários e exprime a capacidade da oferta de produzir 
serviços e de responder às necessidades de saúde da população 
(Travassos & Castro, 2008, p. 218). 

A decisão de se buscar por tratamentos no sistema de saúde está, também, 

condicionada à própria percepção do indivíduo sobre a sua necessidade em 

realizar essa procura. Assim como o conceito de acesso é controverso, o de 

necessidade de saúde também não é uma unanimidade entre os pesquisadores 

(Porto, 1995). O que se entende por necessidade? Seria a quantidade de serviços 

que os indivíduos desejam? Ou seria a demanda por tratamento que estariam 

dispostos a adquirir ao preço vigente, caso estivesse disponível? Ou ainda, seria 

o tratamento que um profissional considera necessário em cada caso? (Le Grand, 

1988, p. 56, citado por Porto (1995). 
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As indagações de Le Grand (1988) são muito interessantes para se pensar a 

complexidade do tema “necessidade em saúde” e seus desdobramentos sobre o 

“acesso e a utilização dos serviços de saúde”. Travassos & Castro (2008) 

chamam a atenção para o fato de que a necessidade em saúde é um conceito 

relativo, que varia no tempo, entre indivíduos, grupos, sofrendo interferência 

também da cultura a ele subjacente. É um conceito multidimensional e de difícil 

mensuração, sendo também necessário distinguir entre necessidade de saúde 

percebida pelos próprios indivíduos e aquela diagnosticada por profissionais da 

saúde. Normalmente nos inquéritos populacionais o estado de saúde auto-

referido é tomado como uma medida global da necessidade em saúde do próprio 

indivíduo. 

Dentro da temática do acesso aos serviços de saúde é também importante falar 

sobre os fatores que mediam a relação entre a procura e o conseqüente consumo 

dos serviços de saúde. Esses fatores podem atuar facilitando ou dificultando o 

acesso aos serviços. Para Thiede & McIntyre (2008) existem três dimensões do 

acesso a serem consideradas: a disponibilidade, a capacidade de pagamento e a 

aceitabilidade. A disponibilidade de informação permeia todas as dimensões 

anteriores, permitindo que as pessoas façam suas escolhas para acessar os 

serviços (Travassos & Castro, 2008). 

A dimensão disponibilidade engloba todos os recursos físicos e humanos 

presentes no sistema de saúde, passíveis de serem acessados pelo indivíduo. A 

dimensão capacidade de pagamento se refere a todos os custos diretos e 

indiretos relacionados ao cuidado de saúde e, por conseguinte, à habilidade do 

indivíduo em arcar com esses custos. Já a dimensão aceitabilidade agrega 

fatores subjetivos, sociais e culturais relacionados ao indivíduo, determinando o 

grau de aceitação aos serviços (reconhecimento de que são seguros ou efetivos, 

por exemplo) (Thiede & McIntyre, 2008). 

A disponibilidade de recursos físicos e humanos no sistema de saúde representa 

a dimensão essencialmente mais importante para que a utilização dos serviços de 

saúde aconteça. Travassos & Castro (2008) argumentam, no entanto, que a mera 



93 

 

disponibilidade de recursos não garante o acesso aos serviços, já que barreiras 

geográficas, financeiras, organizacionais, informacionais, culturais, entre outras, 

se colocam entre a oferta dos serviços e o acesso a eles, facilitando ou obstruindo 

a capacidade dos indivíduos de utilizarem os serviços. 

  

5.2 Utilização dos serviços de saúde 

O conceito de utilização de serviços de saúde diz respeito a todos os contatos 

diretos com o médico (consulta médica e internação hospitalar), bem como com 

outros profissionais da área de saúde que se dedicam à realização de 

procedimentos preventivos, diagnósticos, terapêuticos ou de reabilitação. Para 

Andersen (1978) a utilização de serviços de saúde é função de um complexo 

processo no qual a necessidade do indivíduo e a sua decisão em procurar por 

cuidados médico-hospitalares são atendidas. A decisão em procurar pelos 

serviços é, em grande parte, influenciada por características culturais, 

socioeconômicas e demográficas do próprio indivíduo, ao passo que, uma vez 

estabelecido um primeiro contato entre ele e o sistema de saúde, a continuidade 

do cuidado depende mais das características dos profissionais da saúde 

(Andersen, 1968; Travassos & Martins, 2004; Travassos & Castro, 2008; Pavão & 

Coeli, 2008). 

Por meio de modelos teóricos a relação entre a utilização dos serviços de saúde e 

seus determinantes pode ser estabelecida de forma mais clara, permitindo 

estudar desigualdades sociais em saúde, com desdobramentos importantes sobre 

a concepção de políticas sociais que visem a sua redução. Vários modelos de 

utilização dos serviços de saúde foram concebidos desde meados do século XX. 

Entre os principais destacam-se o Modelo de Crenças em Saúde, concebido na 

década de 1950 por psicólogos cognitivos (Henshaw & Freedman-Doan, 2009); o 

Modelo Comportamental de Andersen, proposto inicialmente em 1968; o Modelo 

de Dutton, de 1986; e o Modelo de Evans & Stoddart, proposto em 1990 (Pavão & 

Coeli, 2008). 
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Todos os modelos teóricos tem suas vantagens, desvantagens e aplicabilidade 

em contextos distintos, sobretudo porque demandam informações diferentes. Por 

exemplo, no modelo de crenças em saúde o determinante proximal da utilização 

pode ser as crenças na efetividade dos tratamentos, e, por isso mesmo, pode ser 

preferido no campo da saúde mental (Henshaw & Freedman-Doan, 2009), ao 

passo que no modelo de Dutton até fatores demográficos relativos ao prestador 

dos serviços são considerados como determinantes da utilização (Pavão & Coeli, 

2008).  

Ainda que alguns modelos sejam preferidos em contextos específicos, o modelo 

de utilização de serviços de saúde proposto por Andersen (1995) se constitui em 

um dos mais populares. Talvez isso se deva ao fato de ele ter sido um dos 

pioneiros da área e por ser um dos mais completos para se estudar os 

determinantes da utilização dos serviços (Pavão & Coeli, 2008).  Dada a sua 

relativa facilidade de aplicação e disponibilidade de informações na PNAD 2008, o 

modelo de Andersen (1995) foi tomado como referencial teórico desta tese 

 

5.3 O Modelo Comportamental de Andersen  

Proposto originalmente na década de 1960 para avaliar e compreender o padrão 

de utilização dos serviços de saúde pelos indivíduos, definir e medir o acesso 

equitativo aos serviços, bem como para auxiliar na implementação de políticas 

que promovam a equidade no acesso, o modelo comportamental de Andersen 

(1968) foi continuamente aprimorado ao longo das últimas décadas do século XX 

e se tornou, desde a sua concepção, em um dos mais importantes modelos 

teóricos sobre a utilização dos serviços de saúde empregados nos estudos da 

área de saúde pública. 

De acordo com Andersen (1995), o processo de elaboração do seu modelo 

comportamental de utilização de serviços de saúde tem quatro fases distintas.  
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A primeira delas corresponde às formulações da década de 1960. Em 1968 

Andersen concebeu o seu primeiro modelo comportamental, no qual as famílias 

eram adotadas como unidade de análise, uma vez que os cuidados de saúde 

recebidos por um indivíduo são, em grande parte, função das características 

socioeconômicas e demográficas de sua família. Contudo, já na revisão seguinte 

do modelo original, o autor passou a adotar o indivíduo como unidade de análise, 

tendo em vista as dificuldades metodológicas em se desenvolver medidas 

agregadas, em nível familiar, que sintetizassem toda a heterogeneidade dos 

membros da família (por exemplo, como estabelecer uma medida sintética do 

status de saúde de toda a família?) (Andersen, 1995).  

O modelo de Andersen (1968) se prestava a identificar os fatores determinantes 

da utilização dos serviços de saúde. De acordo com essa formulação, uma 

complexa rede de fatores de contexto institucional e fatores individuais se 

configura, confluindo para que se estabeleça o contato do indivíduo com o 

sistema de saúde. Nessa rede os fatores contextuais externos e as características 

próprias do sistema são mediados por fatores socioeconômicos e demográficos 

individuais, agrupados por Andersen (1968) em três grandes grupos: fatores 

predisponentes, fatores capacitantes e fatores de necessidade. 

Fatores de predisposição se referem às características que existem antes do 

aparecimento do problema de saúde, definindo a propensão do indivíduo a 

procurar pelo sistema. A carga genética do indivíduo, assim como fatores 

demográficos (idade, sexo, raça/cor) são exemplos de fatores predisponentes, 

indicando diferenças biológicas e fatores culturais que afetam a propensão em 

procurar pelos serviços de saúde (Andersen, 1995; Travassos & Castro, 2008; 

Pavão & Coeli, 2008).  

Já os fatores capacitantes se referem àqueles que precisam existir para que a 

utilização dos serviços de saúde possa se efetivar. No contexto do sistema de 

saúde faz-se necessário que instalações (hospitais, leitos, postos de saúde), 

equipamentos (aparelhos para exame, diagnóstico e cirurgias) e profissionais de 

saúde, em geral, estejam disponíveis. No nível do indivíduo é preciso que ele 
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tenha os meios que o capacitarão a utilizar os serviços: renda, meios de 

locomoção e tempo, além de informações para que possa demandar e utilizar os 

serviços de saúde (Andersen, 1995; Travassos & Castro, 2008; Pavão & Coeli, 

2008).  

Por fim, os fatores de necessidade se referem ao estado de saúde do indivíduo, 

auto-percebido ou diagnosticado por profissionais da área da saúde (Andersen, 

1995; Travassos & Castro, 2008; Pavão & Coeli, 2008).  

Na segunda fase da elaboração do seu modelo comportamental Andersen & 

Newmann (1973) incorporaram o sistema de saúde como mais uma dimensão a 

ser considerada na avaliação dos determinantes da utilização dos serviços de 

saúde. Segundo Andersen (1995) essa dimensão engloba as políticas de saúde, 

os recursos financeiros e os aspectos organizacionais do sistema de saúde. Outra 

modificação introduzida no modelo proposto na década de 1970 foi o conceito de 

satisfação do consumidor, como um dos resultados da utilização dos serviços. 

Logo, a utilização dos serviços de saúde deixa de ser o único e mais importante 

desfecho do modelo, transformando-se num intermediário, já que após a 

utilização o modelo pressupõe a avaliação da satisfação do usuário dos serviços 

de saúde (Andersen, 1995). 

Nas versões do modelo concebido na década de 1960, o acesso aos serviços de 

saúde era considerado por Andersen somente como um componente da oferta e 

abrangia, neste caso, a mera entrada nos serviços e, por conseguinte, o 

recebimento de cuidados. Na revisão proposta por Andersen & Newman (1973) 

foram introduzidos os conceitos de: i) acesso potencial, que se refere aos fatores 

capacitantes individuais e comunitários (oferta local); ii) acesso realizado que se 

refere à utilização dos serviços propriamente dita, sendo sinônimo, portanto, de 

utilização dos serviços de saúde (neste caso, a utilização é explicada com base 

nos fatores capacitantes, predisponentes e de necessidade); iii) acesso efetivo, 

que se refere à utilização dos serviços de saúde que melhoram as condições de 

saúde ou a satisfação das pessoas com os serviços; iv) acesso eficiente, que 
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indica as mudanças nas condições de saúde e na satisfação em relação ao 

volume de serviços prestados (Travassos & Castro, 2008).  

Na terceira fase de maturação do modelo comportamental, que corresponde às 

mudanças introduzidas nas décadas de 1980 e 1990, os chamados desfechos em 

saúde foram também incorporados ao modelo como outros resultados da 

utilização dos serviços de saúde. Como a utilização dos serviços exerce influência 

na saúde dos indivíduos, os desfechos em saúde podem ser utilizados como 

proxies para se avaliar a própria utilização dos serviços de saúde. Assim, foram 

incluídos no modelo o estado de saúde auto-percebido e aquele avaliado por 

profissionais. Ainda na terceira fase foi introduzida a noção de que as práticas 

pessoais de saúde, como dieta e exercícios físicos, são variáveis que, por sua 

importância no bem-estar físico e mental do indivíduo, interagem com a utilização 

dos serviços e acabam por influenciar os desfechos em saúde. Essa noção, no 

entanto, não é considerada como um determinante propriamente dito da utilização 

dos serviços de saúde (Andersen, 1995). 

A quarta e última fase, chamada pelo próprio Andersen (1995) como fase 

emergente, é marcada pela incorporação no modelo dos “feedbacks” 

(retroalimentação) dos desfechos em saúde com os fatores predisponentes, de 

necessidade percebida e com o comportamento em saúde. Do ponto de vista 

teórico, o modelo permite analisar o caráter dinâmico e recursivo da utilização dos 

serviços de saúde, integrando as múltiplas influências dos determinantes que 

atuam sobre a utilização dos serviços e, por conseguinte, nos desfechos na saúde 

do indivíduo. Segundo o autor, do ponto de vista da implementação do modelo, 

faz-se necessário uma conceituação desafiadora e mais criativa, desenhos de 

estudos longitudinais e experimentais para a sua aplicação, além de técnicas 

estatísticas inovadoras (Andersen, 1995).  

A FIG. 1 sintetiza, esquematicamente, o mais recente (e maduro) modelo de 

utilização de serviços de saúde proposto por Andersen (1995).  
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FIGURA 1 – Modelo de utilização de serviços de saúde de Andersen (1995) 
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Fonte: Adaptado de Andersen (1995). 
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base na auto-percepção do status de saúde e/ou com o grau de satisfação com a 

atenção recebida no sistema de saúde, os fatores de predisposição podem ser 

afetados, levando o indivíduo a se perceber (ou não) necessitando de um novo 

tratamento, fato que influenciará o seu comportamento em relação à própria 

saúde (Andersen, 1995).   

Neste trabalho, em particular, o modelo de Andersen (1995) norteou a escolha 

das variáveis a serem utilizadas na parte empírica relativa à determinação dos 

fatores associados à utilização dos serviços de saúde de pessoas com depressão 

auto-referida numa perspectiva comparada ao restante da população do Brasil. 

Contudo, dada as limitações da base de dados utilizada para o estudo (a PNAD 

2008), que não é longitudinal, o trabalho restringir-se-á à identificação dos fatores 

predisponentes, capacitantes e de necessidade, conforme proposto por Andersen 

(1995), que levam o indivíduo a procurar pelo sistema de saúde. 

 

5.4 Padrão etário e desigualdades sociais no acesso e na utilização 
dos serviços de saúde 

A utilização dos serviços de saúde, embora seja permeada pelas questões do 

acesso e pelas desigualdades sociais, guarda padrões universais que refletem 

características biológicas, comportamentais e de percepção de doença entre 

grupos etários e sexo (Travassos & Castro, 2008).  

Do ponto de vista demográfico, as variáveis idade e sexo são muito importantes 

para se discutir o padrão de utilização dos serviços de saúde.  A variável idade 

apresenta grande associação com a necessidade e a predisposição à utilização 

dos serviços, pois nos extremos do ciclo de vida, em que a vulnerabilidade 

biológica do indivíduo é maior, a utilização tende a ser mais intensa (Ribeiro, 

2005; Travassos & Castro, 2008).  

No que se refere ao sexo, as mulheres, de um modo geral, tendem a referir mais 

problemas de saúde que os homens, sugerindo que elas possuem uma 
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percepção mais aguçada dos seus próprios problemas de saúde e/ou apresentam 

variações na resistência e na incidência de determinadas doenças em relação a 

eles.  A esse respeito, a literatura médica concorda que a exposição ao risco do 

adoecimento, sobretudo por causa do tipo de trabalho, hábitos de vida e de 

consumo diferentes parecem explicar as diferenças observadas entre os sexos na 

utilização dos serviços de saúde (Ribeiro, 2005). Importante destacar, também, 

que por questões ligadas à gravidez e ao parto, as mulheres estabelecem mais 

contato com os serviços de saúde, gerando diferenças no padrão etário e na 

intensidade da utilização dos serviços em relação aos homens (Ribeiro, 2005; 

Travassos & Castro, 2008).  

As diferenças entre homens e mulheres no padrão de utilização dos serviços de 

saúde não são, no entanto, iguais quando se incorpora a dimensão idade na 

análise. Segundo Travassos & Castro (2008) até os 14 anos indivíduos do sexo 

masculino tendem a utilizar mais os serviços do que indivíduos do sexo feminino. 

A partir dessa idade, que corresponde, grosso modo, à entrada das mulheres no 

período reprodutivo, o padrão de utilização se inverte e elas passam a demandar 

proporcionalmente mais por serviços e cuidados no sistema de saúde, em todas 

as idades, até a velhice. Entre os idosos, no entanto, o maior volume de utilização 

é observado em alguns poucos pacientes que procuram intensivamente pelos 

serviços, observando-se que a maior parte dos gastos desse subgrupo 

populacional com a saúde está concentrada no período que antecede à sua morte 

(Travassos & Castro, 2008). Este “fenômeno” é conhecido na literatura 

especializada como “efeito proximidade à morte” (Berenstein, 2009). 

Do ponto de vista dos determinantes sociais do acesso e da utilização dos 

serviços de saúde, as pesquisas mais recentes apontam para a existência de 

grandes iniqüidades no caso brasileiro (Travassos & Castro, 2008). Na seqüência 

será apresentada uma breve revisão dos trabalhos mais recentes da área, que 

versam sobre a realidade do Brasil. Todos os estudos citados foram produzidos a 

partir do ano de 1999 e se apóiam, de um modo geral, no modelo teórico de 

utilização de serviços de saúde proposto por Andersen.  
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Neri & Soares (2002) estudaram a temática das desigualdades sociais em saúde, 

com base nos dados da PNAD 1998. Os resultados encontrados pelos autores 

sugerem que o aumento das chances de se procurar e utilizar os serviços de 

saúde está fortemente relacionado aos grupos sociais mais privilegiados, isto é, 

aqueles de maior escolaridade, acesso aos serviços públicos (água, luz, esgoto, 

coleta de lixo) e que possuem plano de saúde. Os autores destacam a existência 

de desigualdade vertical no consumo dos serviços de saúde no Brasil, uma vez 

que embora os indivíduos menos privilegiados sejam os que mais necessitem de 

cuidados, paradoxalmente, são os que menos consomem os serviços quando 

deles necessitam. Tal constatação sugere a existência de problemas no acesso 

aos serviços de saúde no caso brasileiro, ainda que a Constituição Federal 

garanta acesso universal à saúde a todos os cidadãos. Neri & Soares (2002) 

afirmam ainda que há uma diferença no padrão de utilização de serviços de 

saúde entre os distintos grupos sociais: os grupos menos privilegiados procuram 

o sistema por motivo de doenças, ao passo que os mais privilegiados o fazem 

para a realização de exames de rotina e prevenção. 

O trabalho de Viacava, Souza-Júnior & Szwarcwald (2005) avaliou a cobertura da 

população brasileira com 18 anos de idade ou mais por plano de saúde privado, 

com base nos dados da Pesquisa Mundial de Saúde conduzida em 2003. Os 

dados mostram que mesmo após o controle por variáveis socioeconômicas, local 

de residência e auto-percepção de saúde, as pessoas com planos privados de 

saúde têm mais chances de utilizar os serviços, o que, na opinião dos autores, 

demonstra a capacidade limitada do SUS em atender a toda a demanda. 

Travassos & Castro (2008) argumentam que como a cobertura de plano de saúde 

é muito maior nas regiões e municípios mais ricos e para pessoas de melhor 

condição socioeconômica, ela se torna um importante fator explicativo das 

desigualdades sociais no acesso e na utilização dos serviços de saúde no Brasil. 

Ribeiro et al (2006) analisaram o perfil sociodemográfico e o padrão de utilização 

dos serviços de saúde para usuários e não usuários do SUS, com base em dados 

da PNAD 2003. Segundo os autores, os tipos e motivos de atendimento foram 

semelhantes em todas as regiões do país, bem como as características das 
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pessoas. Contudo, aqueles que procuraram pelos serviços de saúde nos últimos 

15 dias, mas não conseguiram acesso (acesso não-realizado) eram de pior nível 

socioeconômico. A mera posse de um plano de saúde não foi suficiente para 

garantir o atendimento, já que embora entre os usuários do SUS as tentativas 

sem êxito tenham se dado com maior freqüência, 11,2% das pessoas com 

cobertura de algum plano de saúde também não conseguiram atendimento. Para 

os autores, este fato mostra que as questões do acesso não podem ser 

totalmente explicadas pelas características socioeconômicas dos indivíduos, 

refletindo, também, problemas de oferta e de organização dos serviços de saúde. 

Pessoto et al (2007), utilizando dados da Pesquisa de Condições de Vida (PCV), 

realizada pela Fundação Seade em cinco municípios da região metropolitana de 

São Paulo, em 1998, estudaram, também, as desigualdades na utilização dos 

serviços de saúde entre o setor público e o privado. Os resultados mostram que 

as pessoas que possuem planos de saúde, independentemente da renda, 

demandam mais pelos serviços que aquelas sem esse tipo de cobertura. 

Ademais, percebeu-se que o tempo médio de espera para a realização de uma 

consulta médica, que é considerado um indicador da qualidade no acesso aos 

serviços de saúde, é menor entre a população detentora de planos de saúde 

particulares. 

Existem diferenças, também, no que se refere aos serviços utilizados, quando se 

desagrega a análise por sistema de financiamento. Citando novamente o trabalho 

de Ribeiro et al (2006), os autores mostram que os indivíduos que possuem um 

plano de saúde procuram mais as clínicas e os consultórios particulares, e apenas 

uma pequena parcela deles buscam por serviços no SUS, majoritariamente para 

ter acesso à vacinação e aos medicamentos fornecidos para a população na rede 

pública. Já aqueles indivíduos que utilizam apenas o SUS procuram duas vezes 

mais os prontos-socorros do que os centros de saúde e quase não referem a 

procura por clínicas e consultórios médicos. Para Pessoto et al (2006) este fato 

exprime uma grande diferença entre a porta de entrada no sistema de saúde para 

a população usuária do SUS e os beneficiários de planos de saúde particulares. A 
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maior procura por atendimento de urgência/emergência entre os usuários do SUS 

é o reflexo da menor oferta e/ou acesso à rede de unidades básicas de saúde.  

O papel das variáveis em nível do indivíduo (fatores capacitantes) e de suas 

necessidades de saúde vem se destacando nos estudos mais recentes sobre as 

desigualdades no acesso e na utilização dos serviços de saúde no Brasil 

(CNDSS, 2008). 

Castro, Travassos & Carvalho (2002) se propuseram a estabelecer os fatores 

associados às internações hospitalares no Brasil, com base nos dados da PNAD 

1998, analisando se essa utilização se dá de forma equitativa e procurando 

identificar as características socioeconômicas e demográficas associadas aos 

grandes usuários. Os resultados do trabalho mostraram que os fatores que 

capacitam o indivíduo a utilizar o sistema de saúde, em especial a condição 

social, explicam o padrão de internações no Brasil. O consumo de uma internação 

foi marcadamente condicionado pela condição social do indivíduo, ao passo que 

uma segunda internação não foi explicada por aqueles fatores, mas sim pelos de 

necessidade, particularmente o estado de saúde. Para as autoras, esse fato 

parece indicar a existência de uma associação entre a primeira e a segunda 

internação, ou seja, a segunda internação seria uma reinternação, no sentindo 

estrito do termo, que ocorre predominantemente em decorrência da primeira. Já o 

consumo de mais de três internações durante o ano parece configurar um evento 

independente da primeira, sendo mais comum nos indivíduos de pior condição 

socioeconômica e extremamente associado à precariedade das condições de 

saúde. 

O trabalho de Castro, Travassos & Carvalho (2005), buscando identificar o efeito 

da oferta de serviços de saúde nas internações hospitalares para adultos e 

crianças, concluiu que a inclusão de variáveis de oferta no modelo explicativo não 

alterou substancialmente o efeito das variáveis do indivíduo. Isto é, tanto para 

adultos quanto para crianças a oferta não mudou a relação existente entre as 

variáveis individuais de necessidade, de predisposição e de capacitação e a 

utilização dos serviços. Segundo os autores, de 97 a 99% da variação na chance 
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de internação pôde ser explicada com base nas características do indivíduo. Isso 

significa que somente de 1% a 3% pôde ser atribuída a diferenças na oferta entre 

as unidades da federação. De forma mais geral, Travassos & Castro (2008) 

afirmam que, no Brasil, os inquéritos de saúde indicam que a probabilidade de se 

utilizar os serviços de saúde, dado que o indivíduo os tenha procurado, é bastante 

alta. Grande parte da demanda pelos serviços, em determinado período de 

tempo, é atendida, sendo a demanda reprimida pouco expressiva. Para as 

autoras, as desigualdades sociais na utilização dos serviços de saúde são 

explicadas pelas variações sociais na procura por tais serviços, com os indivíduos 

menos favorecidos apresentando menos chances de procurar pelos serviços de 

saúde.  

Travassos & Castro (2008) continuam afirmando que a alta prevalência de 

atendimento (demanda satisfeita) pode, de algum modo, encobrir os obstáculos 

que se colocam entre as pessoas em posições de maior desvantagem social e o 

conseqüente acesso aos serviços de saúde. Desse modo, as desigualdades 

sociais no acesso (realizado) devem ser avaliadas levando-se em consideração a 

adequação do momento e o local de atendimento, já que, muito provavelmente, 

os indivíduos em maior desvantagem social só procuram pelos serviços quando o 

seu estado de saúde já é bastante grave, recebendo cuidados em serviços menos 

adequados às suas necessidades. 

Outro fator importante a ser considerado na análise das desigualdades no acesso 

e na utilização dos serviços de saúde é o local de moradia das pessoas. 

Travassos, Oliveira & Viacava (2006) analisaram o padrão de desigualdades 

geográficas e sociais no acesso aos serviços de saúde em 2003 e o comparou 

com o padrão existente em 1998. Os resultados mostram que o padrão de 

desigualdades regionais na utilização dos serviços de saúde depende do padrão 

de desenvolvimento das regiões, ao passo que as desigualdades na utilização 

entre grupos de renda (desigualdades sociais intra-regiões) não guardam relação 

direta com o desenvolvimento das regiões. Observou-se que no período 

supracitado as desigualdades geográficas no acesso aos serviços de saúde 

aumentaram. Este aumento, ao que parece, se deveu, pelo menos em parte, à 
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melhora do acesso nas regiões mais desenvolvidas, comparativamente às menos 

desenvolvidas. Tanto em 1998 quanto em 2003 as pessoas residentes nas 

regiões Sul e Sudeste, com alguma restrição de atividades rotineiras por motivo 

de saúde nos 15 dias que antecederam à entrevista, tinham maior probabilidade 

de utilizar os serviços de saúde que aquelas residentes nas demais regiões. Nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a chance de uma pessoa utilizar os 

serviços de saúde foi estimada, respectivamente, em 45%, 40% e 23% da chance 

estimada para as regiões Sul e Sudeste. Quando a análise foi desagregada por 

região, as desigualdades sociais persistiram influenciadas, especialmente, pelas 

variáveis renda e escolaridade. Constatou-se, também, que a região Sul do Brasil 

é a que apresenta as maiores desigualdades sociais no acesso e na utilização 

dos serviços de saúde: os indivíduos residentes na região Sul e que pertencem à 

classe social mais alta apresentaram 95% a mais de chance de utilizar os 

serviços de saúde, quando comparados aos de renda mais baixa. Nas regiões 

Sudeste e Norte, por outro lado, não se observou influência significativa da renda 

na utilização dos serviços. No entanto, a variável escolaridade explicou de forma 

importante a variabilidade na desigualdade social no acesso e na utilização dos 

serviços de saúde na região.  

Indo na contramão dos achados em relação à associação entre renda e utilização 

de serviços de saúde no caso das regiões Sudeste e Norte no estudo de 

Travassos, Oliveira & Viacava (2006), o trabalho de Pinheiro & Travassos (1999), 

focando a realidade da cidade do Rio de Janeiro, apregoa que a influência do 

local de moradia depende da renda das pessoas. Nos bairros de melhor padrão 

socioeconômico da cidade a renda das pessoas idosas não influenciou a sua 

capacidade de utilizar os serviços de saúde, ao passo que nos bairros menos 

privilegiados socialmente a renda do indivíduo influencia a sua capacidade em 

utilizar os serviços. Ademais, as pessoas mais empobrecidas residentes nas 

áreas mais abastadas do Rio de Janeiro tenderam a utilizar relativamente mais os 

serviços que os seus congêneres residentes em áreas mais pobres. 

Voltando ao trabalho de Travassos, Oliveira & Viacava (2006) viu-se que os 

indivíduos de maior renda com restrição de atividades rotineiras por motivo de 



106 

 

saúde nos 15 dias que antecederam à coleta dos dados da PNAD 2003 têm 

59,9% mais chances de utilizar os serviços de saúde que aqueles de menor 

renda. Esse efeito é também observado em relação à escolaridade, já que entre 

as pessoas com nove anos ou mais de escolaridade a chance de se utilizar os 

serviços de saúde é 20,9% maior que a das pessoas de menor escolaridade. O 

estudo de Mendoza-Sassi & Barros (2003) indica que existe uma interação entre 

educação e renda: cada ano adicional de escolaridade aumenta a utilização dos 

serviços pelas pessoas mais empobrecidas, ao passo que reduz a utilização dos 

mais ricos. Lima-Costa, Matos & Camarano (2006) perceberam, por sua vez, uma 

associação inversa entre renda e utilização dos serviços de saúde ao comparar a 

evolução das desigualdades sociais em saúde entre adultos (24 a 64 anos) e 

idosos brasileiros (65 anos ou mais), com base nas PNADs de 1998 e 2003, 

mostrando que as referidas desigualdades afetam igualmente os grupos 

estudados. 

Analisando de forma específica as diferenças no padrão de utilização dos 

serviços entre os distintos subgrupos populacionais, Lima-Costa, Barreto & Giatti 

(2003) mostraram que o padrão de desigualdades sociais no acesso e na 

utilização dos serviços de saúde dos idosos é semelhante ao observado para o 

conjunto da população. No entanto, existem diferenças quando se compara 

idosos de distintos estratos socioeconômicos. Idosos de baixa renda tenderam a 

apresentar piores condições de saúde, pior estado funcional, reportaram menor 

procura por serviços de saúde e consumiram menos consultas médicas. Em 

relação ao local onde procuraram pelo primeiro atendimento, os idosos de maior 

renda buscam, majoritariamente, pelos consultórios médicos particulares. Há 

diferenças, também, em relação ao padrão de utilização dos serviços de saúde 

por idosos, segundo os sexos: as mulheres tendem a utilizar um número maior de 

consultas médicas por ano, porém, com o avanço da idade, os homens tendem a 

aumentar a procura por esse tipo de serviço de saúde. 

Em relação especificamente ao consumo de consultas médicas, o trabalho de 

Capilheira & Santos (2006), baseado num estudo de base populacional, com 

3.100 adultos maiores de 20 anos, residentes em Pelotas (RS) aponta que aquele 
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consumo é fortemente ligado à renda das pessoas. Além disso, os autores 

mostraram que os fatores associados à realização de consultas e à super-

utilização desse serviço são: ser do sexo feminino, ser hipertenso e ter estado 

hospitalizado no ano anterior, além do aumento da idade e da piora da auto-

avaliação do estado de saúde. 

Segundo Travassos & Castro (2008), o conjunto da população com maior renda 

per capita familiar possui um padrão de utilização dos serviços de saúde 

compatível com aquele observado nos países desenvolvidos, ao passo que o 

mesmo não ocorre com as pessoas de renda mais baixa.  

Ainda que as desigualdades sociais no acesso e na utilização dos serviços de 

saúde sejam uma triste realidade no Brasil, os dados das três últimas Pesquisas 

Nacionais por Amostra de Domicílio (PNAD), relativas aos anos de 1998, 2003 e 

2008, mostram que o acesso aos serviços de saúde melhorou ao longo desse 

período, bem como as desigualdades sociais no acesso foram reduzidas. De 

acordo com IBGE (2010), em 10 anos houve: 

a. crescimento de 24,5%, em 1998, para 26,3%, em 2008, na cobertura 

por planos de saúde no Brasil, e o aumento se deu, principalmente, 

na área rural (passou de 5,8% em 1998 para 6,7% em 2008). Nas 

áreas urbanas o crescimento foi de 29,2% em 1998, para 29,7%, em 

2008. 

b. aumento na proporção da população que procurou por atendimento 

de saúde: 13% da população residente procurou por atendimento 

em 1998 e em 2003 esse valor subiu para 14,6%, mantendo-se 

estável em 2008 (a porcentagem foi 14,5%).  

c. ligeira redução na taxa de atendimento às demandas por serviços. 

Em 1998 e 2003, da população brasileira que procurou por serviços 

de saúde, 98% foi atendida na primeira ou na última vez, ao passo 

que em 2008 esse percentual oscilou para 97,5%, representando um 

contingente populacional da ordem de 25,1 milhões de pessoas. 
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d. ligeiro aumento no percentual de pessoas que consumiram 

internações durante o ano que antecedeu à realização da PNAD, 

tendo passado de 6,9%  da população total do país em 1998 para 

7,0% em 2003 e 7,1% em 2008. Em termos absolutos, 12,3 milhões 

de pessoas consumiram internações em 2003, ao passo que em 

2008 esse valor subiu para 13,3 milhões. A proporção de mulheres 

que precisaram ser internadas era superior à dos homens, nos três 

anos analisados. 
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6 DADOS E MÉTODOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os aspectos metodológicos deste 

trabalho, descrevendo a base de dados utilizada e os métodos estatísticos e 

demográficos empregados para se estabelecer o nível, o padrão etário (por sexo 

e idade), e os fatores associados à utilização dos serviços de saúde por aqueles 

que auto-referiam depressão, em comparação ao restante da população do Brasil, 

no período de referência da PNAD 2008. 

 

6.1 Fonte de Dados 

A base de dados utilizada neste trabalho é a da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) de 2008, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A PNAD 2008 contém um rico suplemento sobre 

saúde, permitindo realizar estudos sobre o acesso e a utilização dos serviços, as 

condições de saúde, e sobre os fatores de risco e de proteção à saúde da 

população brasileira. Essa é a terceira vez que o tema Saúde é abordado na 

PNAD em intervalos regulares de cinco anos, de forma consecutiva. O primeiro 

Suplemento sobre o assunto foi a campo junto com a PNAD 1981. Em 1986 ele 

foi novamente incorporado à Pesquisa, dessa vez coletando informações sobre as 

condições de saúde da população brasileira, bem como sobre o seu acesso aos 

serviços de saúde. Interrompido por um período de doze anos, em 1998, o 

Suplemento sobre “acesso e utilização de serviços de saúde” voltou a campo 

junto com a PNAD, tendo sido repetido em 2003 com algumas alterações, e 

novamente em 2008 (Travassos, Viacava & Laguardia, 2008). Além da pesquisa 

suplementar sobre saúde, a PNAD 2008 incluiu dois inquéritos adicionais: a 

Pesquisa Suplementar sobre Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel 

Celular para Uso Pessoal e a Pesquisa Especial de Tabagismo – PETab (IBGE, 

2010). 
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O período de referência da PNAD 2008 vai de 1o de outubro de 2007 a 27 de 

setembro de 2008. A amostra é representativa para o conjunto da população 

brasileira, para todas as unidades da federação, para todas as regiões 

metropolitanas e áreas urbanas e rurais das unidades da federação, sem 

exceções, sendo composta por 150.591 domicílios e um total de 391.868 pessoas 

(IBGE, 2010). 

A utilização, neste estudo, de uma pesquisa de inquérito de base populacional, 

como a PNAD 2008, permite identificar os indivíduos que utilizam e os que não 

utilizam o sistema de saúde, ao contrário das bases de dados provenientes de 

registros administrativos, disponibilizadas nos contextos dos serviços de saúde 

(bases ambulatoriais, por exemplo), que se restringem somente àqueles que 

efetivamente utilizaram o sistema de saúde. Num primeiro momento aventou-se a 

possibilidade de se utilizar as informações provenientes das Autorizações de 

Internação Hospitalar (AIH), que integram o banco de dados do Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH-SUS). Segundo Berenstein (2009), o banco de 

dados da AIH é uma fonte de dados muito rica, permitindo a realização tanto de 

pesquisas de cunho epidemiológico quanto de controle e fiscalização dos gastos 

com internação exercidos pelo Ministério de Saúde (MS). Contudo, ao se escolher 

a base de dados da AIH perder-se-ia a possibilidade da identificação das 

informações dos indivíduos que não utilizaram o sistema, informações essas que 

interessam a este estudo.  

Várias são as possibilidades de exploração dos dados da PNAD 2008 no que se 

refere à utilização dos serviços de saúde. Além da informação sobre a procura e o 

acesso a serviços, como consultas médicas e internações, há também a 

possibilidade de se identificar a rede de atendimento por dependência 

administrativa (público/privado), os motivos para o não-atendimento, entre outras. 

Como no Suplemento Saúde há a informação sobre a prevalência de 12 doenças 

não transmissíveis entre o conjunto da população, incluindo-se a depressão, 

muitos exercícios podem ser realizados quando se restringe a análise da 

utilização dos serviços, por exemplo, aos portadores de uma morbidade 

específica ou segundo a rede de atendimento. Este trabalho, em especial, 
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restringe-se às particularidades do consumo de serviços de saúde por indivíduos 

que relataram, à época do levantamento dos dados da PNAD 2008, terem sido 

diagnosticados com o transtorno depressivo, estabelecendo o padrão de consumo 

dos serviços dessas pessoas, em comparação ao padrão de consumo do restante 

da população.  

A depressão foi definida pela PNAD 2008 como sendo um “problema de 

diminuição da atividade por causa de estado emocional, apatia, abatimento moral 

com letargia, falta de coragem ou ânimo para enfrentar a vida” (IBGE, 2010, p. 

69). Essa definição é bastante dúbia, subjetiva e superficial e não se coaduna 

com as “ricas” (e complexas) concepções sobre a depressão expressas na 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e no Manual de Estatística e 

Diagnóstico dos Transtornos Mentais (DSM) apresentadas no capítulo sobre os 

significados contemporâneos da depressão. Ao reduzir a definição meramente ao 

aspecto do “humor deprimido”, sem qualificá-lo e balizá-lo com base em outros 

sintomas (cognitivos, psicomotores e/ou somáticos), corre-se o risco de se 

classificar como patológicas alterações normais do humor, que em nada têm a ver 

com o transtorno depressivo.  

Assim como aconteceu na PNAD 2003, na PNAD 2008 a população amostrada foi 

inquirida se “algum médico ou profissional de saúde já disse que você tem 

depressão” (IBGE, 2010). Esse modo de se fazer a pergunta representa um 

ganho na qualidade da informação em relação à forma mais livre como ela foi 

feita na PNAD 1998: “você tem depressão?”. Isso porque elimina, ao menos em 

parte, o efeito da subjetividade ao se auto-referir o transtorno depressivo. Como 

não se trata de uma avaliação subjetiva do próprio respondente, mas, idealmente, 

de um diagnóstico prévio de algum profissional da área da saúde, a informação 

ganha em termos de qualidade. E essa hipótese é reforçada quando se compara 

a prevalência da depressão auto-referida na população brasileira com base nas 

PNADs de 1998, 2003 e 2008. Em 2003 e 2008 a prevalência foi estimada em 

4,1% ao passo que na pesquisa de 1998 esse valor sobe para 5,1% da população 

do país. Assim, a maior prevalência da depressão em 1998 talvez reflita a falta de 

uma definição mais rigorosa para a depressão e/ou de um contorno mais bem 
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definido na forma de se fazer a pergunta, fazendo a estimativa variar ao sabor das 

concepções subjetivas e do senso comum sobre o transtorno depressivo. 

Com o intuito de avaliar a consistência interna das informações sobre morbidades 

auto-referidas na PNAD 1998, Almeida et al. (2002) fizeram uma série de análises 

e cruzamentos daquelas informações com outras variáveis presentes na 

pesquisa, tais como auto-avaliação do estado de saúde, restrição das atividades 

cotidianas por motivos de saúde e haver estado acamado. Trabalhos nacionais e 

internacionais foram revisados com intuito de submeter à crítica os dados da 

PNAD 1998, numa perspectiva comparada.  

De fato, o estudo de Almeida et al. (2002) deixa claro que é preciso ter muita 

cautela ao se trabalhar com informações de morbidade auto-referida. Citando o 

trabalho de Sen (2002) os autores argumentam que a avaliação das 

necessidades de cuidados médicos baseada apenas em informações de auto-

percepção dos indivíduos pode levar a vários equívocos. Sen (2002), utilizando 

dados de províncias indianas e norte-americanas sugeriu que nas regiões onde 

há mais e melhores serviços de saúde e a população possui melhor nível de 

escolaridade há uma maior probabilidade de as pessoas perceberem suas 

doenças. Ou seja, há uma clara influência do nível de escolaridade da população 

sobre a auto-percepção de suas necessidades e estado de saúde.  

No que se refere à depressão, em especial, Almeida et al. (2002) citam o trabalho 

de Enns, Larsen & Cox (2000), segundo o qual há uma correlação significativa 

entre a depressão auto-referida e aquela observada entre adultos não psicóticos 

não usuários de drogas. O estudo de Leite et al. (2002), por sua vez, comparou a 

prevalência da depressão na PNAD 1998 com a estabelecida pelo “Estudo Carga 

de Doenças”, da FIOCRUZ. Para estimar a carga da depressão foi computado o 

indicador Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade – AVPAI, levando-

se em consideração parâmetros clínico-epidemiológicos tais como prevalência, 

incidência e duração da doença, obtidos com base em uma ampla revisão de 

literatura. Os resultados mostram que a PNAD 1998 apresentou número de casos 

mais elevados para a depressão do que aquele estimado pela FIOCRUZ.  
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Outro fato que precisa ser ponderado, especialmente para o contexto desta tese, 

que utiliza toda a população amostrada, independentemente do grupo etário a 

que pertença, é a informação sobre o transtorno depressivo auto-referido nos 

grupos etários mais jovens, de crianças e adolescentes. Como a informação 

sobre morbidades na PNAD é auto-referida, o ideal seria que a própria pessoa 

tivesse condições para responder, mas, particularmente no caso das crianças, 

essa não é uma possibilidade factível. Espera-se, portanto, que a “pessoa de 

referência” ou outro morador do próprio domicílio responda pelos indivíduos 

naqueles grupos etários, já que, teoricamente, devem ser as pessoas mais 

habilitadas a prestar informações sobre as crianças e os adolescentes ali 

residentes. Mas nem sempre eles o podem fazer, seja por estarem ausentes no 

domicílio, seja por outros motivos (problemas de saúde, por exemplo). Na 

verdade, não somente a informação relativa aos grupos etários mais jovens pode 

ser afetada pelo fator “pessoa informante”, mas também todos os demais, 

especialmente os idosos, ainda que em menor proporção. Na PNAD 2008, das 

15.316 pessoas que auto-referiram depressão, 72,4% responderam por si 

mesmas à pesquisa; cerca de 25% tiveram a informação prestada por outra 

pessoa moradora do mesmo domicílio; e para os 2,4% restantes a informação foi 

prestada por uma pessoa não moradora do domicílio. Como auto-referir 

depressão nas idades mais jovens tende a ser um evento raro e a proporção de 

informação proveniente de respondentes não pertencentes ao próprio domicílio é 

bastante baixa, acredita-se que este não seja um fato que invalide a informação 

para os grupos etários mais jovens. 

Ainda que a informação de morbidade auto-referida possa ter suas limitações, 

Almeida et al. (2002) após realizarem uma série de procedimentos para se aferir a 

consistência das informações na PNAD 1998 argumentam que “as comparações 

feitas entre a prevalência informada de doenças crônicas e a auto-avaliação do 

estado de saúde, a restrição das atividades cotidianas e ter estado acamado 

permitem concluir que essas informações podem ser utilizadas” (Almeida et al., 

2002, p. 755). Leite et al. (2002), por sua vez, argumentam que “é necessário ter 

cuidado ao assumir as prevalências observadas na PNAD [1998], já que essas 

informações não têm, necessariamente, utilidade como estimativa de prevalência, 
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mas sim como fator associado com o consumo de serviços de saúde” (Leite et al., 

2002, p. 740). 

Importante ressaltar que o Suplemento Saúde da PNAD 2008 não teve como 

objetivo precípuo ou específico medir, avaliar ou investigar os fatores associados 

à depressão. Com isto, embora os dados apresentem restrições para se fazer 

estudos mais profundos sobre a depressão, podem, ao menos em parte, apontar 

novos caminhos, estabelecer correlações e fatores associados, ajudando a fazer 

novas perguntas sobre a dinâmica do transtorno depressivo no Brasil e a pensá-la 

sob o prisma da saúde pública.    

 

6.2 Variáveis selecionadas e tratamento dos dados 

Nesta seção são descritas as variáveis selecionadas na PNAD 2008 para a 

realização dos procedimentos empíricos do trabalho e os métodos estatísticos 

utilizados para a obtenção dos seus resultados.  

 

6.2.1 A medida da “Intensidade da Utilização dos Serviços de Saúde”  

Com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) construiu-se um índice que 

mensura a intensidade da utilização dos serviços de saúde, utilizando as 

informações provenientes da PNAD 2008 sobre número de consultas médicas, 

internação e duração em dias da última internação, nos 12 meses que 

antecederam à pesquisa. 

Segundo Soares (2005), é bastante comum se deparar, no âmbito das Ciências 

Sociais e Comportamentais, inclusive nas Ciências da Saúde, com a necessidade 

de se avaliar construtos que não são observáveis de forma direta. A literatura se 

refere a esse tipo de construto como “latente”. Exemplos clássicos de construtos 
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latentes são o nível socioeconômico do indivíduo ou a sua habilidade numa 

disciplina, como Demografia. Os construtos latentes são avaliados, normalmente, 

de forma indireta, por meio de instrumentos de coleta de dados (testes, 

questionários, etc.) compostos por itens que, idealmente, se associam a eles. 

Existem várias técnicas estatísticas para a agregação de itens em um único índice 

(ou escala). A mais comum delas é a Análise Fatorial, uma técnica de análise 

multivariada adequada para a construção de escalas baseadas em itens 

contínuos (Mingoti, 2007). Contudo, as variáveis da PNAD 2008 que permitem 

avaliar a intensidade com a qual se dá a utilização dos serviços de saúde foram  

categorizadas, não sendo adequado, portanto, a utilização da Análise Fatorial 

para a construção de uma medida síntese da intensidade da utilização dos 

serviços de saúde. 

Segundo Soares (2009) a Teoria de Resposta ao Item pode ser utilizada para a 

construção de quaisquer construtos latentes e sua importância não se restringe 

somente à obtenção de uma medida para o construto, mas também para se 

avaliar as características de cada um dos indicadores inseridos no processo de 

sua construção. 

Tomando por base os dados de um questionário desenvolvido com fins de se 

mensurar um construto latente, a TRI estabelece uma relação probabilística entre 

a resposta a um determinado item desse questionário e o atributo latente que se 

deseja mensurar (Soares, 2009; Mambrini, 2009; Guimarães, 2009). No caso 

deste estudo, o atributo latente é a intensidade da utilização dos serviços de 

saúde e os itens referem-se ao conjunto de perguntas sobre o consumo dos 

serviços de saúde (consultas médicas e internações). Os itens incorporados na 

construção dessa medida da intensidade de utilização dos serviços de saúde 

possuem respostas graduadas. Por exemplo, a variável número de vezes em que 

esteve internado foi categorizada da seguinte forma: 1 = não esteve internado; 2 = 

1 única vez; 3 = mais de uma vez. Assim, a probabilidade de uma pessoa 

responder que esteve mais de uma vez internada será pequena se a sua 
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intensidade de utilização dos serviços de saúde for baixa, ou, de forma análoga, 

será grande se a intensidade for elevada.  

Dentre os vários modelos de Teoria de Resposta ao Item existentes, foi utilizado, 

neste trabalho, o modelo de respostas graduadas (ou ordenadas) de Samejima 

(1997). Como o construto latente que se deseja avaliar (a intensidade da 

utilização dos serviços de saúde) foi construído com base em itens caracterizados 

pela existência de uma ordem de grandeza entre os seus níveis (variáveis 

categóricas ordinais), o modelo de Samejima é o mais adequado (Mambrini, 

2009). Os itens escolhidos, no caso do construto da medida da intensidade da 

utilização dos serviços de saúde, foram as variáveis número de consultas 

médicas nos últimos 12 meses, número de vezes em que esteve internado nos 

últimos 12 meses e número de dias que esteve internado pela última vez nos 

últimos 12 meses.   

Cabe destacar aqui que ao se utilizar o número de consultas médicas nos últimos 

12 meses para se construir o índice de utilização dos serviços de saúde pode-se 

estar introduzindo um viés de grande peso na medida. Isso porque o tratamento 

da depressão é, em geral, de longo prazo e as visitas ao médico são realizadas 

com muita freqüência, atribuindo-se à essa variável um peso possivelmente maior 

no índice. No entanto, quando se categoriza o número de consultas médicas para 

efeito de tratamento dos dados pela via da Teoria de Resposta ao Item, este 

problema é minimizado.   

Segundo Guimarães (2009), existe uma forma funcional que busca representar a 

relação existente entre o construto latente e a probabilidade de resposta a uma 

determinada categoria de um item. A curva que caracteriza essa relação é 

conhecida como Curva Características do Item, sendo ajustada com base em um 

modelo matemático (no caso, o Graded Model de Samejima).  

Assim, a probabilidade que uma pessoa selecionada ao acaso escolha uma 

categoria particular ou mais alta de um determinado item é representada por um 

modelo logístico de dois parâmetros, como se segue:  
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O construto latente que se deseja avaliar é normalmente representado por θ. 

Neste caso, portanto, θ representa a medida da intensidade da utilização dos 

serviços de saúde. Os valores de θ devem ser normalizados na escala z, onde a 

média é zero e o desvio padrão é um; o conjunto dos possíveis valores do 

construto varia numa escala que vai, aproximadamente, de -3 a 3 (Guimarães, 

2009; Mambrini, 2009). 

O QUAD. 1 descreve as variáveis utilizadas na construção da medida da 

intensidade da utilização dos serviços de saúde. 

QUADRO 1 – Descrição das variáveis utilizadas na construção da medida da 
intensidade de utilização dos serviços de saúde, com base na PNAD 2008 

Variável Descrição Classificação Categorias

1 - Não consultou

2 - De 1 a 2 consultas

3 - De 3 a 98 consultas

1 - Não esteve internado

2 - 1 única vez

3 - Mais de uma vez

1 - Não esteve internado

2 - De algumas horas até  2 dias

3 - De 3 a 4 dias

4 - 5 dias ou mais

Consultas

Número de consultas 
médicas realizadas nos 12 
meses anteriores à data da 

pesquisa

Item 1

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD 2008.

Número de internações 
ocorridas nos 12 meses 

anteriores à data da 
pesquisa

Número de dias na última 
internação ocorrida nos 12 

meses anteriores à pesquisa
Item 3

Num_internação

Dias_internação

Item 2

 

Para realizar os procedimentos de cálculo foi utilizado o software MULTILOG, 

adequado para estimar tanto os modelos mais simples da Teoria de Resposta ao 

Item, quanto para modelos mais complexos, como o de respostas graduadas 

(Thissen, 1991). 

Os resultados obtidos podem ser analisados com base nas curvas características 

e de informação dos itens, apresentadas na FIG. 2.   
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FIGURA 2: Curvas Características e de Informação dos itens da medida da 
intensidade da utilização dos serviços de saúde 
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     Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD 2008. 
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FIGURA 2: Curvas Características e de Informação dos itens da medida da 
intensidade da utilização dos serviços de saúde 
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      Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD 2008. 

 

Para cada item são apresentados dois gráficos: uma curva características do item 

e uma curva de informação do item. A curva de informação do item informa para 

quais valores de θ aquele item, em especial, fornece informação. Por exemplo, o 

item número de consultas fornece informação para todas as medidas de θ, ou 

seja, fornece para todas as medidas de intensidade de utilização dos serviços de 

saúde dispostas no intervalo de -3 a 3. Já as variáveis número de internação e 

duração em dias da última internação fornecem informação para distinguir 

indivíduos, em relação aos demais, que possuem valores na medida de 

intensidade da utilização dos serviços de saúde superiores a 0. Percebe-se que 

os itens referentes à internação são muito mais informativos do aquele que se 

refere ao número de consultas, o que pode ser conseqüência da correlação entre 

os itens utilizados na medida. 

Já as curvas características dos itens permitem avaliar como se comporta a 

probabilidade de se observar determinada característica, dado um valor particular 

de  θ. Por exemplo, observando-se o comportamento da curva relativa à categoria 

3 (de 3 a 98 consultas) da variável número de consultas (curva ilustrada na cor 
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lilás), vê-se que a probabilidade de um indivíduo reportar o consumo de mais de 3 

consultas cresce à medida que crescem os valores de θ (medida da intensidade 

da utilização dos serviços de saúde). De forma análoga, a probabilidade de um 

indivíduo não reportar o consumo de consultas médicas decresce à medida que 

crescem os valores da medida. 

Com o intuito de facilitar a interpretação dos escores de intensidade da utilização 

dos serviços de saúde, a escala original da medida foi alterada, de forma a variar, 

aproximadamente, entre 0 e 10. De acordo com os resultados obtidos, a medida 

da intensidade da utilização dos serviços construída com base nos dados da 

PNAD 2008 variou entre -1,216 e 1,216. Logo, a transformação linear descrita a 

seguir altera a escala de variação da medida para o intervalo proposto, de mais 

fácil compreensão. 

12,4)216,1(
0

xIUSSIUSS +=          (Eq. 12) 

Onde, 

IUSS representa o índice da intensidade da utilização dos serviços de saúde após 

a transformação linear; 

IUSS0 representa o índice da intensidade da utilização dos serviços de saúde em 

sua escala original. 

 

6.2.2 A medida do “Nível Socioeconômico”  

Assim como foi realizado para se obter uma medida para a intensidade da 

utilização dos serviços de saúde, foi construído, também, um índice para 

mensurar o nível socioeconômico domiciliar para todos os indivíduos presentes na 

amostra da PNAD 2008, com base na Teoria de Resposta ao Item. 

A opção por construir uma medida de nível socioeconômico domiciliar e não 

individual se baseou no fato de que como as crianças e jovens de 0 a 19 anos 
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interessam a este estudo, muitos apresentariam “renda zero” ou “escolaridade 

zero”, introduzindo artificialidade ao índice. Ademais, a qualidade da auto-

declaração das informações socioeconômicas e demográficas, naquele grupo 

etário, tende a ser de pior qualidade, colocando em cheque a capacidade de, 

sozinha, determinar o nível socioeconômico. 

Assim como para a medida da utilização dos serviços de saúde, também para a 

medida de nível socioeconômico foi realizada uma transformação linear, já que os 

valores obtidos, originalmente, variavam entre -2,063 e 2,063, o que dificulta a 

interpretação. Para fazê-la variar aproximadamente na escala 0 a 10, utilizou-se a 

seguinte transformação: 

42,2)063,2(
0

xNSENSE +=  (Eq. 13) 

Onde, 

NSE representa a medida do nível socioeconômico após a transformação linear; 

NSE0 representa a medida do nível socioeconômico em sua escala original. 

As variáveis utilizadas estão descritas no QUAD. 2. Já o Anexo I apresenta as 

curvas características e de informação dos itens utilizados para a construção da 

medida de nível socioeconômico. Como são muitos gráficos, optou-se por 

apresentá-los em anexo. A interpretação dos gráficos é feita tal como no caso dos 

gráficos da medida da intensidade da utilização dos serviços de saúde. 
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QUADRO 2 – Descrição das variáveis utilizadas na construção da medida do nível 
socioeconômico domiciliar, com base na PNAD 2008 

Variável Descrição Classificação Categorias

1 - Não 

2 - Sim

1 - Não 

2 - Sim

1 - Não 

2 - Sim

1 - Não 

2 - Sim

1 - Não 

2 - Sim

1 - Não 

2 - Sim

1 - Não 

2 - Sim

1 - Não 

2 - Sim

1 - Não 

2 - Motocicleta

3 - Carro

4 - Carro e motocicleta

1 - Não tem

2 - Tem móvel ou fixo

3 - Tem fixo e móvel

1 - Não tem

2 - Tem mas não acessa internet

3 - Tem computador com internet

1 - Até 1 SM

2 - De 1 a 5 SM

3 - Mais de 5 SM

1 - Menos de 1 ano

2 - De 1 a 7 anos

3 - De 8 a 14 anos

4 - 15 anos ou mais

SM = Salários mínimos

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD - 2008.

Tem água encanada no 
domicílio.

Tem banheiro no domicílio.

Tem televisão no domicílio

Tem geladeira no domicílio

Tem máquina de lavar no 
domicilio

Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 10

Item 11

Item 12

Item 13Escolaridade

Renda 
Faixas de rendimento 
domiciliar per capita

Tem computador no 
domicílio

Computador

Telefone Tem telefone no domicílio

Banheiro

Água

Anos de estudo do chefe do 
domicílio

TV

Rádio Tem rádio no domicílio

Tem fogão no domicilioFogão

Tem carro ou motocicleta no 
domicílio

Carro/moto

Máquina de lavar

Geladeira

DVD Tem DVD no domicílio
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6.2.3 Fatores associados à utilização dos serviços de saúde  

A última etapa do trabalho consiste em aferir os fatores associados à utilização 

dos serviços de saúde por pessoas que auto-referiram depressão na PNAD 2008, 

numa perspectiva comparada ao restante da população, com base no modelo de 

utilização de serviços proposto por Andersen (1995). 

Os dados desta seção foram tratados por meio de uma análise de regressão 

logística binária. Análise de regressão é um conjunto de técnicas estatísticas que 

tem por principal objetivo estabelecer um modelo que permita predizer valores 

assumidos por uma variável (denominada dependente ou resposta) com base em 

uma série de outras variáveis (usualmente denominadas independentes, 

explicativas ou ainda covariáveis). Nas palavras de Barbetta (2008, p. 267), “a 

análise de regressão é geralmente feita sob um referencial teórico que justifique a 

adoção de alguma relação matemática de causalidade”. A regressão tem, 

contudo, outros objetivos que não a predição. Neste trabalho, por exemplo, 

busca-se a associação entre variáveis, mas certamente o poder preditivo, além de 

ser provavelmente pequeno, não é o objetivo do trabalho. 

A regressão logística, por sua vez, é uma técnica de análise de regressão 

aplicada quando a variável-resposta é categórica binária ou multinomial (Hosmer, 

1989).  

No caso deste trabalho, para se aferir os fatores associados à utilização dos 

serviços de saúde foi adotada como variável-resposta a medida da intensidade da 

utilização dos serviços de saúde, já descrita anteriormente.  

Para que a medida criada pudesse ser adotada como variável-resposta do 

modelo logístico binário aqui proposto, ela foi inicialmente categorizada por meio 

dos seus quartis, resultando em uma variável com quatro categorias de resposta. 

Para evitar a comparação entre grupos muito heterogêneos no que se refere à 

utilização dos serviços de saúde (fato que poderia levar a uma perda do poder de 

discriminação do perfil desses grupos) optou-se por manter na análise somente 

os indivíduos dos quartis inferior e superior do índice de intensidade de utilização 
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dos serviços de saúde. Contudo, o valor 0 correspondente ao primeiro quartil se 

repetia até o 31o quantil (valor que deixa 31% da amostra abaixo dele). Da 

mesma forma, o valor 3,13, que delimitava o terceiro quartil do quartil superior 

começou a se repetir a partir do 64o quantil. Logo, esses valores foram adotados 

para se dicotomizar o índice de utilização dos serviços de saúde. 

Ou seja, abaixo do 31o quantil estão concentrados os indivíduos com os menores 

valores no índice de utilização, ao passo que acima do 64o quantil estão aqueles 

com os maiores valores no índice. A variável assim criada é dicotômica, 

assumindo os valores 0 = baixa intensidade de utilização (valores abaixo do 31o 

quantil) e 1 = alta intensidade de utilização (valores acima do 64o quantil). 

A idéia de se trabalhar com um índice que mensure a intensidade da utilização 

dos serviços de saúde é uma tentativa de se estabelecer um parâmetro, ainda 

que de forma subjetiva, que permita comparar grupos com perfis de utilização 

diferentes. A exclusão dos indivíduos compreendidos entre o 31o e 64o quantis 

tenta contornar o problema da falta de uma definição clara dos limites que 

permitiriam categorizar os grupos em baixa, média e alta intensidade de utilização 

dos serviços de saúde. Por exemplo, alguém que utilizou cinco consultas 

médicas, mas não consumiu internações se difere qualitativamente de outro 

indivíduo que porventura tenha utilizado apenas uma internação, por um período 

de dois dias, apenas para realização de um procedimento cirúrgico simples?  Em 

termos quantitativos não há dúvidas de que os padrões de utilização são 

diferentes, mas é possível estabelecer de forma clara qual dos dois padrões 

configura uma utilização mais intensa dos serviços de saúde? Logo, a opção por 

manter na análise os indivíduos abaixo do 31o quantil e acima do 64o quantil da 

medida de intensidade da utilização dos serviços de saúde é permeada pela 

subjetividade, já que não se encontram na literatura propostas metodológicas e/ou 

concepções teóricas que permitam estabelecer um critério de estratificação de 

forma inquestionável. Mas ainda assim, a proposta aqui apresentada se mostrou 

eficaz na distinção dos grupos categorizados como sendo de baixa e alta 

intensidade de utilização dos serviços de saúde. 
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O modelo logístico modela a probabilidade de que um evento ocorra em função 

de outros fatores. Usualmente, ele estabelece a probabilidade, )(xπ , de que um 

evento ocorra em relação à probabilidade da sua não-ocorrência, )(1 xπ− , isto é, o 

modelo é estabelecido com base na razão de chances (odds ratio) de ocorrência 

do evento de interesse, representada matematicamente por 
)(1

)(

x

x

π

π

−
.  

Como )(xπ é uma função que varia de 0 a 1 (é uma função de probabilidade), 

uma transformação logarítmica é necessária para se evitar a divisão por zero no 

denominador (Greene, 2003). Assim, toma-se o logaritmo neperiano da razão de 

chances, procedimento que lineariza a função. Matematicamente, o modelo 

logístico binário pode ser representando como se segue: 
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Onde, 
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π
representa o logito da razão de chances entre as 

probabilidades; 

0
β é um termo constante (intercepto do modelo), que pode ser interpretado 

como o valor do logito quando todas as covariáveis (X1, X2, ..., Xk ) 

assumem o valor 0; 

β1, β2, ..., βk, representam a variação no logito da razão de chances 

decorrente do acréscimo de uma unidade em X1, X2,..., Xk.  

ε é o termo de erro aleatório associado ao modelo, representando tudo 

aquilo que não é explicado com base nas covariáveis inseridas. 

Tendo em vista as dimensões constituintes do modelo teórico de utilização de 

serviços de saúde proposto por Andersen (1995) algumas variáveis da PNAD 
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2008 foram adotadas como proxies para cada uma daquelas dimensões que o 

compõem, isto é, foram adotadas proxies para os fatores de predisposição, de 

capacitação e de necessidade. 

Como fatores de capacitação, foram adotadas a região do país e a zona de 

residência (urbana/rural), como proxy para a proximidade aos serviços de saúde; 

a posse de um plano de saúde, como proxy para o grau de capacidade de 

consumo dos serviços de saúde; o número de pessoas residentes no domicílio, 

que representa uma proxy para o suporte familiar, fator muito relacionado ao 

consumo dos serviços, principalmente entre idosos (Dickerson, 1998; Lo & 

McLean, 1999, Glanz et al.., 1999, citados por Sawyer, et al., 2002). Ainda como 

fator de capacitação foi incorporado no modelo uma medida do nível 

socioeconômico domiciliar (NSE), criada, também, com base na Teoria de 

Resposta ao Item (TRI) e categorizada segundo os quartis.  

No que se refere aos fatores de necessidade, adotou-se como proxy a variável 

perfil de morbidade, criada com base na presença de doenças não-transmissíveis 

investigadas na PNAD. A referida variável tem quatro categorias, assim definidas: 

1 – não auto-referiu qualquer doença; 2 – auto-referiu apenas depressão; 3 – 

auto-referiu depressão e pelo menos uma outra doença; 4 – auto-referiu pelo 

menos uma outra doença, mas não depressão. Essa variável permite aferir as 

diferenças no grau de intensidade de utilização dos serviços de saúde entre os 

perfis de morbidade. Aqueles indivíduos que não auto-referiram doenças na 

PNAD 2008 foram tomados como categoria de referência no modelo logístico 

binário. 

Como proxy para os fatores de predisposição, inseriu-se no modelo um vetor de 

variáveis sociodemográficas: faixa etária, sexo e raça/cor da pele. 

Como se acredita que a variável perfil de morbidade guarde uma relação 

intrínseca com idade e sexo, interações entre essas variáveis e o perfil de 

morbidade foram também incorporadas no modelo. A existência de interações 

significa que o efeito de um fator sobre a resposta depende do outro (Paes, 2010). 

Nesse caso, em especial, significa dizer que o efeito do perfil de morbidade do 
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indivíduo sobre a intensidade com a qual ele utiliza os serviços de saúde está 

associado ao seu sexo e à sua idade. 

Do ponto de vista estatístico, a escolha das variáveis independentes para se aferir 

os fatores associados à utilização dos serviços de saúde foi feita através da 

técnica stepwise. Essa técnica consiste em incorporar uma a uma as variáveis 

selecionadas ao chamado modelo nulo (que considera somente o efeito do 

intercepto, sem outra co-variável). As variáveis são inseridas em ordem 

decrescente da sua correlação com a resposta. Através do teste da razão de 

verossimilhança foram incorporadas ao modelo somente aquelas variáveis 

estatisticamente significativas que aumentavam a explicação ao serem acrescidas 

ao modelo nulo.  O QUAD. 3 apresenta a descrição das variáveis selecionadas 

para a estimação do modelo de regressão logística descrito nesta seção. 

Destaca-se que todos os procedimentos estatísticos realizados nesta tese foram 

realizados com o auxilio do software SPSS 17.0, salvo menção em contrário. 

Os códigos das variáveis apresentados no QUAD. 3 não representam, 

necessariamente, os códigos utilizados na modelagem. Como se trata de um 

modelo de regressão logística binário, para cada categoria das variáveis que não 

são originalmente dicotômicas cria-se uma variável dummy para se captar o seu 

efeito sobre a resposta. Para simplificar o QUAD. 3 optou-se apenas por mostrar, 

de forma geral, as variáveis que foram utilizadas no modelo, e não as variáveis 

dummies criadas com base nelas.  
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QUADRO 3 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo logístico binário para os 
fatores associados à utilização dos serviços de saúde por indivíduos que auto-

referiram depressão em relação ao restante da população – Brasil, 2008. 

Variável Descrição Classificação Categorias

0 - Baixa intensidade

1 - Alta intensidade

1 - Sem doenças

2 - Depressão

3 - Depressão + outras doenças

5 - Outras doenças, mas sem depressão

0 - Masculino

1 - Feminino

0 - Preta

2 - Branca

4 - Parda

6 - Outra

1 - 0 a 19 anos

2 - 20 a 44 anos

3 - 45 a 59 anos

4 - 60 anos +

1 - Quartil inferior de NSE

2 - Segundo quartil de NSE

3 - Terceiro quartil de NSE

4 - Quartil superior de NSE

0 - De 1 a 3 moradores

1 - Mais de 3 moradores

0 - Sim

1 - Nao

0 - Urbana

1 - Rural

1 - Norte

2 - Nordeste

3 - Sudeste

4 - Sul

5 - Centro-Oeste

Indica se possui plano de 
saúde

IndependentePlano

Raça/Cor
Indica a raça/cor da 

pessoa
Independente

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD - 2008

Grupo_etário
Indica o grupo etário da 

pessoa
Independente

Região
Indica a região geográfica 

do Brasil aonde reside
Independente

NSE
Indica o nível 

socioeconômico do 
indivíduo

Independente

Zona Independente
Indica a situação 

censitária

Num_Pes_Dom
Indica o número de 

pessoas residentes no 
domicílio

Independente

Utilização
Índice de intensidade de 

utilização dos serviços de 
saúde

Resposta

Sexo Indica o sexo da pessoa Independente

Perfil de Morbidade
Indica o perfil de 

morbidade do indivíduo
Independente
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7 A DEPRESSÃO COMO MOTIVADORA DA UTILIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Este capítulo apresenta algumas estatísticas descritivas e cruzamentos entre 

variáveis, explorando, em especial, a informação sobre a depressão auto-referida 

na PNAD 2008.  

Como já destacado anteriormente, a população amostrada na PNAD 2008 foi 

inquirida se algum médico ou profissional de saúde já disse que você tem 

depressão?. Das 391.868 pessoas pertencentes à amostra 15.316 auto-referiu a 

depressão. Fazendo inferência para o conjunto da população brasileira, a 

depressão atingia, em 2008, um contingente populacional da ordem de 7.837.541 

pessoas (ou 4,1% da população), lembrando que essa prevalência é igual à 

captada pela PNAD 2003, que também foi da ordem de 4,1%, e ligeiramente 

inferior à captada pela PNAD 1998, que estimou, por sua vez, em 5,1% a 

população com depressão no país (Bós & Bós, 2005). 

A TAB. 1 apresenta a análise descritiva da prevalência da depressão, estratificada 

por sexo, segundo algumas variáveis socioeconômicas e demográficas 

selecionadas com base na revisão bibliográfica realizada para este estudo.  

Os dados da TAB. 1 indicam que a depressão é nitidamente mais prevalente nas 

mulheres do que nos homens, havendo ainda diferenças marcantes entre os 

sexos quando se analisa a prevalência do transtorno depressivo em função da 

idade. Nota-se que em todos os grupos etários considerados as mulheres 

apresentam maiores valores de prevalência e as diferenças entre os sexos são 

acentuadas com o avanço da idade. A menor prevalência da depressão é 

verificada na infância e na adolescência (grupo etário de 0 a 19 anos), com uma 

ligeira diferença entre os sexos. Um pico é observado, no caso das mulheres, no 

grupo etário de 45 a 59 anos, onde a depressão atinge 12,2% das brasileiras. No 

caso dos homens, a maior prevalência é verificada no grupo etário de 60 anos e 

mais. Em termos gerais é possível perceber que a depressão aumenta com a 
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idade, sendo muito mais prevalente no grupo etário de adultos mais velhos (45 a 

59 anos) e idosos (60 anos e mais). 

TABELA 1 – Prevalência da depressão auto-referida na população brasileira, por 
sexo, segundo atributos socioeconômicos e demográficos (valores em %) – Brasil, 

2008 
Variável Homens Mulheres Total

Idade

   0 a 19 anos 0,3 0,5 0,4

   20 a 44 anos 2,2 5,7 4,0

   45 a 59 anos 4,8 12,2 8,7

   60 anos e mais 5,6 12,0 9,2

Raça/Cor

   Indígena 3,6 7,4 5,6

   Branca 2,8 7,1 5,0

   Preta 2,0 5,6 3,8

   Amarela 2,6 4,7 3,7

   Parda 1,7 4,6 3,2

Situação censitária

   Urbano 2,4 6,2 4,4

   Rural 1,6 4,4 2,9

Faixa de renda

   Até 1 salário mínimo 1,9 4,9 3,5

   Mais de 1 até 2 salários mínimos 2,6 7,2 5,0

   Mais de 2 até 3 salários mínimos 2,9 8,0 5,4

   Mais de 3 até 5 salários mínimos 2,8 7,1 5,0

   Mais de 5 salários mínimos 2,8 7,1 5,0

Escolaridade

   Sem instrução ou menos de 1 ano 1,6 4,1 2,8

   1 a 4 anos 2,7 7,7 5,2

   5 a 8 anos 2,3 6,2 4,2

   9 a 12 anos 2,2 5,4 3,9

   13 anos + 2,7 6,2 4,7

Região do Pais

   Norte 0,8 2,4 1,6

   Nordeste 1,5 3,7 2,6

   Sudeste 2,7 6,7 4,8

   Sul 3,5 9,7 6,7

   Centro-Oeste 1,9 6,0 4,0

Total (Brasil) 2,2 5,9 4,1

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD-2008  

No que se refere à raça/cor a depressão, de uma forma geral, é mais freqüente 

nos indivíduos que se auto-declararam indígenas e brancos, havendo diferenças 
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menos marcantes entre pretos, pardos e amarelos. Este mesmo padrão de 

freqüência da depressão é observado quando se estratifica a informação por 

sexo. Importante observar a maior prevalência da depressão entre as mulheres, 

em todas as categorias de raça/cor, em relação aos seus congêneres do sexo 

masculino. 

No que se refere ao local de residência, homens e mulheres que moram em áreas 

urbanas tendem a reportar mais a depressão do que os residentes em áreas 

rurais do Brasil. No caso dos homens, a diferença entre residentes de áreas 

urbanas e rurais é evidente, porém menos acentuada que no caso das mulheres. 

O padrão de comportamento da relação entre a depressão e a renda domiciliar 

mensal per capita é similar entre os sexos. Nota-se uma clara tendência de 

aumento da prevalência até a faixa de renda de até 3 salários mínimos (a maior 

freqüência observada) com uma queda menos acentuada a partir de então. Nas 

faixas de renda entre os 3 e os 5 salários mínimos e de 5 salários mínimos ou 

mais há uma estabilização na prevalência da depressão. Os dados sugerem que 

a depressão é mais comumente verificada nas faixas de renda mais altas, mas a 

relação não é muito clara. 

Não parece haver uma relação óbvia entre a depressão e o número de anos de 

estudo. A prevalência aumenta até os 4 anos completos de estudo, em ambos os 

sexos, e, a partir daí, diminui até os 12 anos completos de escolaridade. A relação 

se inverte, novamente, para aqueles indivíduos com 13 anos ou mais de estudo.  

A prevalência da depressão parece também ser marcada por diferenças entre as 

regiões no Brasil. A região Sul do país destaca-se com a maior proporção de 

pessoas com depressão, seguida pelas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste 

e Norte, nessa ordem.  

A FIG. 3 apresenta as pirâmides etárias da população brasileira, em 2008, 

segundo o perfil da morbidade auto-referida.  
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 FIGURA 3 – Pirâmides etárias da população brasileira, segundo o perfil da 
morbidade auto-referida – Brasil, 2008 

  

  

 

 

FONTE DOS DADOS BÁSICOS: IBGE, PNAD – 2008. 
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Essas pirâmides apresentam padrões completamente diferentes. Nota-se que a 

população que não auto-referiu qualquer doença não-transmissível entre aquelas 

investigadas pela PNAD 2008 é bastante jovem (a pirâmide tem um padrão 

piramidal perfeito, ainda que a base já apresente os reflexos da queda da 

fecundidade). O padrão etário dessa população, em especial, é o mais próximo do 

padrão da pirâmide da população total brasileira, embora no caso desta última 

perceba-se um achatamento mais marcado, típico de uma população que está em 

franco envelhecimento. Já as pirâmides etárias da população que auto-referiu 

somente a depressão e daquela que auto-referiu depressão concomitantemente à 

pelo menos outra doença não-transmissível são bastante similares, muito embora 

guardem algumas diferenças. Em ambas as pirâmides a proporção de mulheres é 

muito superior à de homens, sugerindo que elas são mais suscetíveis à 

depressão e à depressão em associação com outras morbidades, muito embora 

não se possa esquecer que se trata de uma morbidade auto-referida, com todas 

as limitações já discutidas anteriormente. A estrutura etária da população que 

reportou somente depressão é mais jovem que a da população que reportou esse 

transtorno e mais alguma outra doença. Como as doenças não-transmissíveis 

investigadas pela PNAD tendem a ser crônicas, espera-se, realmente, que 

incidam, em maior grau, sobre as pessoas mais idosas. Por fim, a pirâmide etária 

da população que reportou somente outras doenças não-transmissíveis, mas não 

a depressão, é nitidamente envelhecida, sugerindo que os mais idosos, em 

particular as mulheres, são os grupos mais vulneráveis àquelas doenças. Embora 

se esteja referindo a morbidades auto-referidas, é fato costumeiramente relatado 

na literatura da área da saúde a maior incidência daquelas doenças nos idosos.   

A TAB. 2 analisa a relação entre a prevalência da depressão e o número de 

moradores nos domicílios brasileiros. 
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TABELA 2 – Prevalência da depressão auto-referida na população brasileira segundo 
o número de moradores do domicílio (valores em %) – Brasil, 2008. 

Número de pessoas no 
domicílio

Percentual da População 
Brasileira

Prevalência da Depressão 
(%)

1 3,8 9,6

2 13,5 7,1

3 22,6 4,5

4 26,7 3,4

5 16,4 3,1

6 7,9 2,7

7 ou mais 9,0 1,9

Total 100 4,1

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD-2008  

Quanto à relação entre o número de pessoas no domicílio e a depressão, nota-se 

que quanto menor o número de indivíduos no domicílio, maior é a prevalência do 

transtorno depressivo. Menos de 4% dos domicílios brasileiros são unipessoais, 

ao passo que a prevalência da depressão nesses lares é 9,6%, a mais alta 

observada. Já nos domicílios com 4 moradores (valor modal), a prevalência da 

depressão é marcadamente inferior em relação aos unipessoais, chegando a 

3,4%.  

A TAB. 3 apresenta a auto-avaliação do estado de saúde dos brasileiros, 

estratificada segundo a presença ou não do transtorno depressivo. 

 

TABELA 3 - Auto-avaliação do estado de saúde da população brasileira, de acordo 
com a presença de depressão auto-referida (valores em %) – Brasil, 2008  

Auto-avaliação do estado de saúde Com depressão Sem depressão

Muito Bom 4,5 23,9

Bom 27,3 55,3

Regular 47,0 17,7

Ruim 15,5 2,5

Muito Ruim 5,7 0,5

Total 100 100

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD-2008  



135 

 

Os dados indicam que os indivíduos com depressão tendem a avaliar 

majoritariamente o seu estado de saúde como sendo pior do que os sem 

depressão. Nas categorias regular, ruim ou muito-ruim os indivíduos com 

depressão auto-referida são mais freqüentes: 68,2% deles auto-avaliam a sua 

saúde nas categorias supracitadas. Já os sem depressão avaliam seu estado de 

saúde majoritariamente como sendo muito bom e bom, chegando o percentual de 

declaração nessas categorias a 79,2% do total.   

A TAB.4 explora a relação entre a presença de outras doenças não-transmissíveis 

e a depressão.  

 

TABELA 4 – Relação entre o número de outras doenças não-transmissíveis e a 
depressão auto-referida na população brasileira (valores em %) – Brasil, 2008 

Número de Doenças Crônicas* Com depressão (%) Sem depressão (%)

0 26,2 71,6

1 24,9 17,8

2 20,4 6,4

3 13,7 2,7

4 8,2 1,0

5 4,4 0,3

6 1,6 0,1

7+ 0,7 0,0

Total 100 100

* Exceto depressão.

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD-2008

 

O suplemento saúde da PNAD 2008 traz informações sobre a presença de 11 

doenças não transmissíveis na população brasileira, além da própria depressão, 

tais como o câncer, o reumatismo, o diabetes, a hipertensão arterial, a doença 

renal e coronariana. Os dados da TAB. 4 indicam que entre as pessoas com 

depressão auto-referida, 26,2% não sofrem com outra doença não-transmissível, 

ao passo que entre o restante da população 71,6% não possuem qualquer 

doença daquele tipo. Embora as proporções de indivíduos com pelo menos uma 

doença não-transmissível tenha uma tendência descendente em ambos os 

grupos analisados (com depressão e sem depressão), somando-se as 

percentagens nas categorias de 1 até 7 doenças ou mais é possível notar que 
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73,8% das pessoas com depressão auto-referida são vitimadas por uma ou mais 

doenças não transmissíveis, ao passo que esse percentual cai para 28,4% entre 

os sem depressão. Parece haver, portanto, uma relação estreita entre a presença 

de doenças não-transmissíveis e a depressão na população brasileira. 

A TAB. 5 explora a relação entre a proporção de pessoas que auto-referiram a 

depressão e outras doenças não transmissíveis investigadas na PNAD 2008. 

 

TABELA 5 – Proporção de pessoas que auto-referiram a depressão e outras doenças 
não-transmissíveis (valores em %) – Brasil, 2008 

Doença não-transmissível (1) Com Depressao (%) (2) Sem depressão (%) Razão (1) / (2)

Problema de coluna ou nas costas 42,98 12,18 4

Atrite ou reumatismo 24,30 4,87 5

Câncer 2,86 0,50 6

Diabetes 12,54 3,20 4

Bronquiete ou asma 10,70 4,72 2

Hipertensão arterial 43,38 12,70 3

Doença do coração 17,65 3,38 5

Insuficiência renal crônica 6,56 1,02 6

Tuberculose 0,80 0,10 8

Tenossinovite 13,90 2,10 7

Cirrose 0,90 0,10 9

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD-2008

 

Nota-se, de uma forma geral, que a proporção de pessoas com depressão auto-

referida que também relataram outras doenças é sempre maior, em todos os 

casos, em comparação com o restante da população, sugerindo que a depressão 

está fortemente associada a outros quadros clínicos co-mórbidos. O transtorno 

depressivo parece ser um quadro clínico associado à hipertensão arterial, aos 

problemas de coluna ou nas costas e à artrite/reumatismo, onde se verifica a 

maior proporção de pessoas que auto-referiram ambas as morbidades. Quando 

se considera, por outro lado, a razão entre a proporção de pessoas que auto-

referiram depressão e alguma outra doença não-transmissível e a proporção de 

pessoas que auto-referiram somente alguma daquelas outras doenças 

investigadas na PNAD 2008, tem-se um quadro interessante de como a 
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associação se dá em cada caso. No caso da cirrose, por exemplo (que apresenta 

a maior das razões), a proporção de pessoas que auto-referiram depressão e 

essa morbidade, ao mesmo tempo, é 9 vezes superior à proporção de indivíduos 

que auto-referiram somente a cirrose. Neste caso, em especial, as proporções 

obtidas são muito baixas e, como se trata de morbidade auto-referida, é preciso 

ter cautela ao se analisar os dados.  

Revisando alguns estudos sobre morbidade auto-referida, Almeida et al. (2002) 

mostram que, em alguns casos, a prevalência de doenças estimada com base 

nesses estudos tende a ser subestimada ou superestimada, se comparado a 

estudos clínicos. No que se refere à PNAD 1998, objeto de investigação dos 

autores, eles argumentam que o grau de acuidade da pesquisa é bom e o uso das 

informações é incentivado, ainda que, como em qualquer pesquisa de morbidade 

auto-referida, essa informação tenha suas limitações. 

Considerando que o grau de acuidade dos dados sobre morbidade auto-referida 

da PNAD 2008 seja pelo menos semelhante ao da PNAD 1998, os dados 

apresentados na TAB. 5 sugerem que, embora a depressão esteja muito 

associada a todas as demais doenças não-transmissíveis contidas naquela 

pesquisa, a intensidade na qual se dá essa associação é diferente quando se 

analisa cada uma das morbidades em separado. Em ordem decrescente das 

razões entre as proporções vem, após a cirrose, a tuberculose, a tenossinovite, o 

câncer, a artrite/reumatismo, os problemas de coluna e o diabetes, a hipertensão 

arterial e, finalmente, a bronquite/asma. Essa ordenação suscita novas questões 

de investigação e estudos que explorem, de forma particular, os fatores 

associados às diferenças na relação entre a depressão e as demais doenças não-

transmissíveis da PNAD. 

Outra questão muito importante a ser considerada quando se discute a 

epidemiologia da depressão é a sua relação com os suicídios. Segundo Bahls & 

Botega (2007) a depressão é o diagnóstico mais associado com o comportamento 

suicida, estimando-se que entre 50% a 75% das ocorrências de suicídio sejam 

verificadas enquanto a pessoa sofre com aquele transtorno. Goldney (2003), 
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citado por Bahls & Botega (2007) chegou ao ponto de dizer que os fatores mais 

importantes associados ao comportamento suicida são: “depressão, depressão e 

depressão”. 

Com o intuito de se verificar uma possível correlação entre a depressão auto-

referida na PNAD e as estatísticas de suicídio do país, dados de mortalidade do 

DATASUS foram consultados e as respectivas taxas de mortalidade por suicídio 

foram calculadas para as grandes regiões do país. 

A CID-10 classifica como suicídio o óbito causado por lesões auto-provocadas 

intencionalmente. Como a prevalência da depressão de que se dispõe se refere 

ao ano de 2008 e a informação sobre óbitos por suicídio para este mesmo ano 

não estava disponível à época da elaboração desta tese, optou-se por calcular a 

média dos óbitos ocorridos no período de 2005 a 2007 e proceder ao cálculo das 

taxas de suicídio por 100.000 habitantes. A população exposta ao risco de 

experimentar o evento foi obtida por meio da interpolação das estimativas 

populacionais do IBGE para o meio do período a que se referem os óbitos (01 de 

julho de 2006). Tais estimativas estão disponibilizadas na página do DATASUS. O 

coeficiente de correlação de Pearson foi calculado para verificar se há alguma 

relação entre as duas variáveis. Os dados são apresentados nas FIG. 4 e 5, 

respectivamente. 

As FIG. 3 e 4 mostram que há uma forte relação entre a prevalência da depressão 

auto-referida e as taxas de mortalidade por suicídio, traduzida por um coeficiente 

de correlação de Pearson de 0,864 ao nível de significância de 5%. As regiões em 

cores mais escuras nos dois mapas representam, respectivamente, as com maior 

prevalência de depressão auto-referida e taxas de suicídio. Note que as duas 

informações apresentam um padrão de comportamento similar, com as regiões 

brasileiras mais desenvolvidas apresentando maior prevalência da depressão e 

dos suicídios.  
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FIGURA 4 – Prevalência da depressão por grandes regiões geográficas do país 
(valores em %) – Brasil, 2008  

 

 
 

               Fonte do dados básicos: IBGE, PNAD - 2008.  

FIGURA 5 – Taxa de suicídio por grandes regiões geográficas do país  (valores em 
%) – Brasil, 2008 

 

 

               Fonte do dados básicos: Datasus, 2005, 2006 e 2007. 
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A prevalência global da depressão no Brasil é de 4,1% da população e a taxa de 

suicídios é da ordem de 4,7 óbitos por cem mil habitantes.  A região Sul do Brasil 

é a única a apresentar, ao mesmo tempo, uma prevalência da depressão e uma 

taxa de mortalidade por suicídios acima da média nacional. A região Sudeste, por 

sua vez, embora esteja acima da média nacional em termos de prevalência da 

depressão, fica ligeiramente abaixo da média do país em termos de taxa de 

mortalidade por suicídio. Já a região Centro-Oeste está ligeiramente abaixo da 

média nacional no que se refere à depressão, mas encontra-se acima da média 

nas taxas de mortalidade por suicídios. 

Faz-se necessário pontuar, assim como destacam Bahls & Botega (2007), que as 

taxas de suicídio são normalmente subestimadas, seja porque alguns suicídios 

são considerados como acidentes, outros como mortes de causa indeterminada e 

outros ainda como outras causas de morte. Segundo os autores, várias são as 

razões que concorrem para esse fato, desde o preconceito, a vergonha dos 

familiares até as possíveis dificuldades para o recebimento de algum benefício 

decorrente de seguro de vida. A OMS estima que um grande número de suicídio 

não seja registrado, valor calculado entre 30% a 200% das estatísticas oficiais.   

A não correspondência entre os dois mapas mostrados anteriormente leva à 

pensar que a alta prevalência da depressão nas regiões mais desenvolvidas e 

urbanizadas do país pode estar ligada à grande medicalização e uso meio 

exacerbado do diagnóstico da depressão na contemporaneidade, para além de 

uma determinação das próprias condições estressantes da vida urbana e das 

diferenças gritantes de condições sanitárias entre as regiões, evidentemente.  

Em relação ao acesso e à utilização de serviços de saúde a PNAD 2008 traz uma 

série de informações que permitem analisar a realidade da população brasileira. 

Algumas variáveis foram selecionadas para uma análise preliminar neste capítulo 

e os resultados são apresentados na TAB. 6. 

Os dados apresentados na TAB. 6 mostram que no que se refere à posse de um 

plano de saúde, existe uma pequena diferença entre os dois grupos comparados, 

e a posse de planos é maior para indivíduos que se auto-referiram depressão. 
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Essa diferença, no entanto, é muito pequena e não permite maiores comentários 

a respeito da relação entre posse de um plano de saúde e auto-referir depressão. 

 

TABELA 6 – Acesso e utilização dos serviços de saúde pela população brasileira, 
segundo algumas variáveis selecionadas (valores em %) – Brasil, 2008 

                                                                                                                              (continua) 
 

n % n %

Tem plano de saúde

      Sim 4.580 30,8 92.988 25,7

      Nao 10.736 69,2 283.564 74,3
Deixou de realizar alguma atividade habitual nas 2 

últimas semanas?

      Sim 4.465 29,1 28.295 7,4

      Nao 10.851 70,9 348.257 92,6
Principal motivo que o impediu de realizar atividades 

habituais

      Problema respiratorio 215 4,6 3.293 11,4

      Problema de coracao ou pressao 578 13,2 1.899 6,9

      Dor nos bracos ou nas maos 306 7,0 1.292 4,8

      Problema mental ou emocional 770 17,3 581 2,2

      Outra doença 1.718 38,1 13.117 46,1

      Outros motivos 878 19,7 28.295 28,7
Procurou por serviços de saúde nas 2 últimas 

semanas?

      Sim 5.585 36,8 50.205 13,5

      Nao 9.731 63,2 326.347 86,5
Principal motivo pelo qual procurou pelos servicos de 

saúde nas 2 últimas semanas

      Acidente ou lesao 217 3,8 3.113 6,3

      Reabilitação 326 5,3 1.914 3,6

      Outros atendimentos preventivos 998 17,4 10.070 19,5

      Doença 3.535 64,9 23.723 48,3

      Outros motivos 509 8,6 11.385 22,4
Consultou médico nos últimos 12 meses?

      Sim 13.922 91,0 250.762 66,7

      Nao 1.394 9,0 125.790 33,3
Número de vezes que consultou?

1 516 9,3 36.881 25,4

2 760 13,7 37.032 24,5

3 693 12,5 23.580 15,6

4+ 3.576 64,5 52.147 34,5

Com depressão (%) Sem depressão (%)

Variável
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TABELA 6 – Acesso e utilização dos serviços de saúde pela população brasileira, 
segundo algumas variáveis selecionadas (valores em %) – Brasil, 2008 

                                                                                                                               (fim) 

n % n %

Esteve internado nos últimos 12 meses?

      Sim 2.760 18,0 24.845 6,8

      Nao 12.556 82,0 351.707 93,2
Quantas vezes esteve internado?

1 1.776 64,0 19.949 78,1

2 533 19,8 2.941 13,2

3 243 8,8 1.055 4,6

4+ 208 7,4 900 4,1
Qual a duração da última internação?

      Até 1 dia 657 24,0 6.005 25,0

      De 2 a 5 dias 1.271 45,0 13.657 51,0

      Mais de 5 dias 832 31,0 5.183 24,0
Qual o principal tratamento recebido quando esteve 

internado

      Tratamento clínico 1.570 59,2 13.707 64,1

      Cirurgia 670 25,4 6.297 30,8

      Tratamento psiquiátrico 284 10,6 166 0,8

      Outros tratamentos 236 4,8 4.675 4,3
Rede onde esteve internado na última vez?

      Publica 1.906 68,5 17.526 69,7

      Particular 849 31,4 7.284 30,1

      Não sabe 5 0,1 35 0,1

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD-2008

Variável

Com depressão (%) Sem depressão (%)

 

 

O transtorno depressivo traz prejuízos inegáveis ao bem estar físico e social 

àqueles que sofrem com ele. Note que 29,1% das pessoas com depressão 

deixaram de realizar alguma atividade habitual nas 2 semanas que antecederam 

ao levantamento dos dados da PNAD 2008. Entre os sem depressão esse valor é 

muito mais baixo, sendo da ordem de 7,4%. 

Entre aqueles que deixaram de realizar alguma atividade habitual nas 2 últimas 

semanas, os problemas mentais e emocionais, os relacionados ao coração e à 

pressão arterial e as dores nos membros inferiores e superiores aparecem, nessa 

ordem, como os mais debilitantes das pessoas com depressão, dentre os motivos 
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que podem ser identificados de forma clara na PNAD 2008. Nessas categorias, as 

pessoas com depressão auto-referida são mais freqüentes em relação às sem 

depressão, cujas doenças respiratórias foram o fator mais importante para a 

debilitação nas duas semanas anteriores à pesquisa. A categoria “outra doença” 

foi muito importante para ambos os grupos, mas, infelizmente, não permite maior 

desagregação. Já a categoria “outros motivos” agrega fatores como problemas 

odontológicos, diarréia ou vômito, que são de menor interesse para este estudo. 

As pessoas que auto-referiram depressão reportaram maior procura por serviços 

e/ou profissionais de saúde para atendimento relacionado à própria saúde do que 

os sem depressão, muito embora não se possa dizer que essa procura tenha se 

dado necessariamente por causa da depressão. Como parece haver uma clara 

associação entre depressão e outras doenças não-transmissíveis, esse pode ser 

o real motivo da maior procura pelos serviços de saúde. Ainda assim, cerca de 

36,8% daqueles que sofrem com a depressão reportaram algum tipo de procura 

nas duas semanas anteriores à coleta de dados da PNAD 2008, ao passo que 

entre os que não auto-referiram o transtorno depressivo esse percentual é de 

13,5%. As doenças, outros atendimentos preventivos e procedimentos de 

reabilitação respondem como as principais causas dessa procura, no caso 

daqueles com depressão. Interessante notar que os sem depressão são menos 

freqüentes na categoria procura de serviços por motivo de “doenças”. 

A freqüência com a qual os indivíduos com depressão consultou médicos nos 12 

meses anteriores à pesquisa é visivelmente maior do que no caso dos sem 

depressão, chegando a 91%, contra 66,7%, respectivamente. Dentre os que 

consultaram até três vezes o médico, a proporção é bem maior entre os sem 

depressão, ao passo que aqueles que auto-referiram depressão são mais 

freqüentes nas categorias de consumo de quatro ou mais consultas médicas. Isso 

talvez possa refletir o aspecto crônico da depressão, que deteriora o estado de 

saúde do indivíduo, aumentando a sua recorrência na utilização dos serviços de 

saúde. 
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A internação entre aqueles que auto-referiram depressão é também mais 

freqüente que entre o restante da população. Excluindo-se as internações por 

parto normal e cesáreo, cerca de 18% das pessoas que se declararam com 

depressão foram internadas pelo menos uma vez nos doze meses que 

antecederam a pesquisa, ao passo que entre os sem depressão a porcentagem é 

de 6,6%. O consumo de uma única internação é bastante freqüente entre os 

indivíduos que auto-referiram depressão e entre os demais. Contudo, observa-se 

que nas categorias de consumo de mais de duas internações aqueles que auto-

referiram a depressão tendem a ser mais freqüentes. Quanto à duração das 

internações não se nota diferenças consideráveis na categoria de consumo de até 

um dia de internação, mas na categoria de mais de cinco dias de internação 

aqueles que auto-referiram o transtorno depressivo são mais freqüentes. O 

padrão de tratamento recebido durante a internação entre os dois grupos é em 

alguns aspectos muito similar. Tanto os indivíduos com depressão quanto os sem 

depressão receberam como principal tratamento, em sua maioria, atenção clínica 

durante a internação, com a porcentagem um pouco superior no caso dos sem 

depressão. As cirurgias despontam-se no segundo lugar em termos de 

importância relativa, sendo também ligeiramente superior a sua freqüência no 

caso dos sem depressão auto-referida. A grande diferença, contudo, está no 

tratamento psiquiátrico: 10,6% dos indivíduos com depressão receberam algum 

tipo de atenção psiquiátrica quando internados, ao passo que entre os sem 

depressão esse valor é de 0,8%.  

No que se refere à rede onde foi realizada a internação, não se nota diferenças 

marcantes. Tanto as pessoas com depressão quanto as sem depressão 

procuraram mais a rede pública para esse tipo de serviço. O SUS continua, ao 

que parece, sendo o principal provedor de acesso aos serviços de saúde. 

A análise descritiva apresentada neste capítulo reforça, portanto, a hipótese 

principal a ser testada neste trabalho, de que os indivíduos com depressão auto-

referida utilizam com maior freqüência os serviços de saúde que o restante da 

população. Reforça também as evidências de que a PNAD 2008 é uma boa fonte 

de dados populacionais para o estudo dos determinantes socioeconômicos e 
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demográficos da depressão, uma vez que se conforma, pelo menos em nível 

descritivo, com a literatura sobre o tema. 
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8 A DEPRESSÃO E OS FATORES ASSOCIADOS À 
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Este capítulo apresenta os resultados do modelo de regressão logística binomial 

utilizado para se aferir os fatores associados à utilização dos serviços de saúde 

por indivíduos que auto-referiram depressão, em comparação ao restante da 

população. 

Com base no “Valor P” pode-se verificar as variáveis que são significativas para a 

explicação da dinâmica da utilização dos serviços de saúde (se Valor P < 0,05 a 

variável é significativa). Os valores de beta são os parâmetros por meio dos quais 

são estabelecidas as razões de chances entre uma categoria particular da 

variável (inserida no modelo como uma dummy) e outra tomada como referência.  

A adequação global do modelo foi testada por meio do teste de Hosmer & 

Lemeshow (1989). A estatística de teste foi significativa ao nível de 5%, sugerindo 

que o modelo foi ajustado adequadamente. Por meio da análise dos resíduos do 

modelo e testes apropriados não foram detectados pontos atípicos ou 

observações influentes. Portanto, concluiu-se que o modelo foi bem ajustado e 

pode ser utilizado para a análise dos fatores associados à utilização dos serviços 

de saúde na população em estudo. 

A TAB. 7 apresenta os resultados do modelo. Esses resultados podem ser 

interpretados diretamente a partir da coluna “exp(beta)”, nos casos em que a 

variável não apresente interações. Logo, as variáveis posse de plano de saúde, 

medida do nível socioeconômico, situação censitária, número de moradores no 

domicílio e região geográfica de residência podem ser interpretadas de forma 

direta.  

Algumas interpretações de resultados, dentre as muitas possíveis relativas às 

variáveis introduzidas no modelo por meio de interações, serão realizadas com 

base nos resultados apresentados na TAB. 8.  
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O valor de Exp {β} informa a razão de chances entre a referida categoria da 

variável e aquela tomada como referência. 

 
TABELA 7 – Resultado do modelo logístico binomial para se aferir os fatores 

associados à utilização dos serviços de saúde por pessoas que auto-referiram 
depressão em comparação ao restante da população – Brasil, 2008 

                                                (continua) 

Fonte β Exp{ β }

Erro 
padrão Teste t Valor p

Intercepto -2,07 0,13 0,03 -69,16 0,00

Perfil de Morbidade (ref.: sem doenças)

     Somente depressão 2,54 12,64 0,17 14,74 0,00

     Depressão + outras doenças 3,34 28,30 0,28 11,90 0,00

     Sem depressão + doenças 3,71 41,02 0,05 83,44 0,00

Sexo (ref.: masculino)

     Feminino 2,05 7,74 0,02 120,62 0,00

Posse de plano de saúde (ref.: não possuir)

     Possui plano de saúde 0,81 2,24 0,02 54,94 0,00

Grupo etário (ref.: menos de 19 anos)

     20-44 anos -0,96 0,38 0,02 -47,11 0,00

     45-59 anos -1,28 0,28 0,03 -38,29 0,00

     60 anos -0,84 0,43 0,04 -19,41 0,00

Nível socioeconômico (ref.: quartil inferior)

     Segundo Quartil 0,22 1,25 0,02 14,55 0,00

     Terceiro Quartil 0,32 1,37 0,02 19,57 0,00

     Quartil superior 0,54 1,72 0,02 28,95 0,00

Situação censitária (ref.: rural)

     Urbana 0,23 1,26 0,02 14,67 0,00

Raça/Cor (ref.: pretos)

     Brancos -0,03 0,97 0,02 -1,21 0,23

     Pardos -0,05 0,95 0,02 -2,38 0,02

     Outros -0,38 0,68 0,06 -6,41 0,00

Número de moradores no domicílio (ref.: 4 ou mais)

     De 1 a 3 0,31 1,37 0,01 27,24 0,00

Região Geográfica (ref.: Norte)

     Nordeste 0,17 1,19 0,02 10,21 0,00

     Sudeste 0,07 1,07 0,02 3,94 0,00

     Sul -0,10 0,90 0,02 -4,86 0,00

     Centro-Oeste -0,07 0,93 0,02 -3,28 0,00
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TABELA 7 – Resultado do modelo logístico binário para se aferir os fatores 
associados à utilização dos serviços de saúde por pessoas que auto-referiram 

depressão em comparação ao restante da população – Brasil, 2008 
                                                  (fim) 

Fonte β Exp{ β} 
Erro 

padrão Teste t Valor p 

Interação entre Perfil de Morbidade x Grupo etário 

     Somente depressão x 20-44 anos 0,84 2,33 0,17 4,86 0,00 

     Depressão + outras doenças  x 20-44 anos 0,52 1,69 0,28 1,84 0,07 

     Sem depressão + outras doenças x 20-44 anos 0,21 1,23 0,05 4,06 0,00 

     Somente depressão x 45-59 anos 1,19 3,29 0,20 6,12 0,00 

     Depressão + outras doenças x 45-59 anos 0,86 2,35 0,28 3,02 0,00 

     Sem depressão + outras doenças x 45-59 anos 0,34 1,40 0,05 6,21 0,00 

     Somente depressão x  mais de 60 anos 0,62 1,87 0,24 2,61 0,01 

     Depressão + outras doenças x mais de 60anos 0,45 1,56 0,29 1,57 0,12 

     Sem depressão + outras doenças x mais de 60anos -0,12 0,89 0,06 -2,03 0,04 

Interação entre Sexo x Grupo etário 

     Feminino  x 20-44 anos 0,41 1,50 0,03 16,15 0,00 

     Feminino x 45-59 anos 0,22 1,25 0,04 5,82 0,00 

     Feminino x mais de 60 anos -0,02 0,98 0,05 -0,37 0,71 

Interação entre Perfil de Morbidade x Sexo 

     Somente depressão x Feminino -1,79 0,17 0,11 -16,74 0,00 

     Depressão + outras doenças x Feminino -1,88 0,15 0,08 -24,60 0,00 

     Sem depressão + outras doenças x Feminino -0,91 0,40 0,03 -26,59 0,00 

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD – 2008 

Ref.: categoria de referência 
      

A posse de um plano de saúde aumenta consideravelmente a chance de o 

indivíduo consumir, com maior intensidade, os serviços de saúde, fato que traduz 

uma situação de desigualdade. A chance que uma pessoa com plano de saúde 

tem de utilizar com mais intensidade os serviços é 2,24 vezes a chance daqueles 

que não o possuem (categoria de referência).  

Em relação ao nível socioeconômico nota-se um gradiente nas chances de se 

consumir os serviços de saúde à medida que se considera níveis 

socioeconômicos mais altos, expressos pelos quartis da variável NSE. A chance 

de um indivíduo pertencente ao segundo quartil do nível socioeconômico utilizar 

os serviços de saúde é 1,25 vez a chance de um indivíduo pertencente ao quartil 

inferior da variável (tomada como referência), isto é, a sua chance é 25% superior 

à de uma pessoa de menor nível socioeconômico. Indivíduos pertencentes ao 
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terceiro e quarto quartis têm, respectivamente, 37% e 72% a mais de chance de 

utilizar os serviços de saúde, em relação aos de pior nível socioeconômico. 

Os resultados relacionados à posse de um plano de saúde e em relação ao nível 

socioeconômico concordam com Neri & Soares (2002), Viacava, Souza-Júnior & 

Szwarcwald (2005) e Travassos & Castro (2008). Esses autores observaram a 

existência de uma relação positiva entre a posse de um plano de saúde e a 

utilização dos serviços. Como as pessoas de melhor nível socioeconômico são as 

que, em geral, podem pagar pelos planos de saúde privados, parece existir uma 

alta correlação entre maior nível socioeconômico, posse de planos de saúde e 

conseqüente utilização dos serviços. Mas é preciso destacar que a análise da 

relação existente entre essas variáveis precisa ser aprofundada em trabalhos 

futuros: a maior intensidade da utilização dos serviços se deve ao fato de o 

indivíduo possuir recursos que o capacitam a utilizar os serviços (adquirindo um 

plano de saúde), ou a posse de um plano é estimulada porque, em função do seu 

pior estado de saúde, ele necessita demandar por mais atendimentos?  

Em relação à situação censitária a chance de um indivíduo consumir com maior 

intensidade os serviços de saúde é maior para aqueles que residem na área 

urbana (26% maior que os da zona rural). Esse resultado pode exprimir 

desigualdades sociais na oferta dos serviços, já que nas áreas urbanas os 

serviços de saúde tendem a ser ofertados em maior quantidade.  

No que se refere à raça/cor os resultados apontam para uma desvantagem dos 

pardos e dos amarelos e indígenas (agrupados na categoria outros) em relação 

aos pretos (tomados como referência). As razões de chances para aquelas 

categorias de raça/cor foram, respectivamente, 0,68 e 0,95, o que significa dizer 

que os indivíduos pertencentes à elas possuem, respectivamente, uma chance 

32% e 5% inferior à dos pretos de utilizarem com maior intensidade os serviços 

de saúde. A categoria de raça/cor brancos não foi significativa ao nível de 5%, isto 

é não existem diferenças estatisticamente significativas quanto à utilização dos 

serviços entre brancos e pretos. Novamente, há de se destacar a possível relação 

dos fatores de necessidade nessa análise. Os pretos utilizam com maior 
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intensidade os serviços porque têm mais acesso a eles ou por motivos de 

necessidade em saúde? Como, em geral, esse subgrupo populacional tende a ser 

bastante marginalizado na sociedade brasileira (tem pior nível socioeconômico, 

menor nível de escolaridade, etc), não parece razoável supor que eles tenham 

mais acesso, mas sim que os fatores ligados à necessidade de saúde os levam a 

demandar por mais serviços no sistema. 

Os indivíduos residentes em domicílios com 1 a 3 pessoas têm 37% a mais de 

chances de utilizar com maior intensidade o sistema de saúde que aqueles que 

moram em domicílios com mais de 4 pessoas. Essa maior utilização por 

indivíduos que moram em domicílios com menos pessoas residentes concorda 

com os trabalhos de Dickerson (1998), Lo & McLean (1999), Glanz et al,  (1999), 

citados por Sawyer (2002), segundo os quais o maior número de moradores no 

domicílio atua como um fator protetor para a saúde, especialmente no caso de 

idosos, ao prover ao indivíduo maior suporte. Logo, quanto menos pessoas no 

domicílio, maior é a intensidade com qual se espera que se dê a utilização dos 

serviços.  

Em relação à região geográfica de residência, o Nordeste, seguido pela região 

Sudeste, apresenta chances mais elevadas de apresentar maior intensidade no 

consumo dos serviços de saúde em relação à região Norte, tomada como 

referência. A chance de que um indivíduo da região Nordeste utilize com maior 

intensidade os serviços de saúde é 19% superior à chance de um indivíduo da 

região Norte, ao passo que para a região Sudeste a chance é 7% superior. As 

regiões Sul e Centro-Oeste apresentam chances inferiores a 1, denotando que a 

probabilidade de se utilizar com maior intensidade os serviços de saúde é menor 

naquelas regiões, se comparado à região Norte. Logo, as regiões Sudeste e 

Centro-Oeste possuem, respectivamente, chances 10% e 7% inferiores à da 

região Norte de utilizar com maior intensidade os serviços de saúde.  Tal padrão 

de desigualdades regionais pode se dever à melhoria no acesso aos serviços de 

saúde nas regiões mais empobrecidas do país (o que explicaria a maior chance 

das pessoas da região Nordeste), ou ainda se dever ao “viés de instalação” de 

Unidades Básicas de Saúde em locais mais necessitados. De forma análoga, os 



151 

 

resultados obtidos, em especial para a região Sul do Brasil, poderiam exprimir a 

maior desigualdade social no acesso ao serviços de saúde naquela região, 

conforme apontam Travassos, Oliveira & Viacava (2006). 

Na seqüência apresenta-se a TAB. 8 com as razões de chances para as 

interações entre as variáveis, conforme reportado anteriormente. 

 

TABELA 8 – Resultado do modelo logístico binomial para se aferir os fatores 
associados à utilização dos serviços de saúde por pessoas que auto-referiram 

depressão em comparação ao restante da população, destacando-se as interações 
entre as variáveis Perfil de Morbidade, Idade e Sexo – Brasil, 2008. 

Idade Mulheres Homens Mulheres Homens

20 - 44 anos 21,78 11,29 19,18 10,87

45 - 59 anos 18,56 11,55 27,17 18,49

> 60 anos 13,14 10,22 14,43 12,26

Somente Depressão Depressão + outras doenças

Fonte dos dados básicos: IBGE, PNAD - 2008  

Os dados da TAB. 8 foram estimados por meio da equação de razão de chances 

(odds ratio) descrita no Anexo II.  Tomou-se como referência os indivíduos que 

não reportaram doença, com idade entre 0 e 19 anos e que são do sexo 

masculino. Existem muitas possibilidades de interpretação entre as interações 

introduzidas no modelo. Logo, outros exercícios podem ser realizados adotando-

se, por exemplo, categorias de referência distintas para efeito de comparação. 

Os resultados expressos na TAB. 8 são muito importantes e expressam com 

clareza o peso do transtorno depressivo na utilização dos serviços de saúde, bem 

como o das demais doenças não transmissíveis investigadas na PNAD 2008. 

Essas doenças foram tomadas, neste trabalho, como indicativo da necessidade 

de saúde da população e parecem ter grande poder explicativo como tal. 

A chance de um indivíduo do sexo feminino, na faixa etária dos 20 aos 44 anos, 

que reportou somente depressão utilizar com maior intensidade os serviços de 

saúde é 21,8 vezes a chance de um indivíduo do sexo masculino, de 0 a 19 anos 

que não reportou qualquer doença. No caso dos homens de mesma idade, a 
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chance é da ordem de 11,3 vezes. Na idade de 45 a 59 anos a chance cai para as 

mulheres e sobe ligeiramente no caso dos homens, se comparado à razão de 

chances estabelecida para o grupo etário anterior. Já no grupo etário das pessoas 

acima dos 60 anos, as chances de um indivíduo que auto-referiu depressão 

utilizar os serviços de saúde com maior intensidade que o grupo de referência cai 

para ambos os sexos. Contudo, analisando de uma forma geral elas oscilam de 

forma muito menos marcada no caso dos homens (variam de 10,2 a 11,3, ao 

passo que entre as mulheres as razões de chance oscilam na faixa de 13,1 a 21,8 

vezes). Chama a atenção, portanto, o fato das mulheres que reportaram somente 

o transtorno depressivo apresentarem chances de utilização dos serviços de 

saúde muito maiores que os homens, em todos os grupos etários comparados. 

Quando se analisa a situação das mulheres que reportaram a depressão e pelo 

menos mais uma doença não transmissível, vê-se que as razões de chance são 

também muito elevadas. As mulheres de 20 a 44 anos que reportaram sofrer de 

depressão e alguma outra doença têm 19,2 vezes a chance de um indivíduo do 

sexo masculino de 0 a 19 anos de utilizar com maior intensidade os serviços de 

saúde. Nota-se, porém, que entre as mulheres de 45 a 59 anos as chances se 

elevam ainda mais em comparação à categoria de referência, diminuindo-se de 

forma bastante forte no caso daquelas de mais de 60 anos. Esse comportamento 

etário das razões de chance pode guardar alguma relação com o período do 

climatério feminino, no qual a baixa dos hormônios, associada ao aparecimento 

de outras doenças elevaria a utilização dos serviços de saúde. A depressão, 

neste caso, pode estar atuando de forma a elevar a intensidade com a qual as 

mulheres na faixa etária dos 45 a 59 anos utilizam os serviços de saúde. 

No caso dos homens que reportaram a depressão e mais alguma doença não 

transmissível, o padrão de oscilação das taxas entre os distintos grupos etários é 

também similar ao das mulheres, com os indivíduos entre os 45 e 59 anos 

apresentando chances mais elevadas de utilizar os serviços de saúde com maior 

intensidade. Contudo, assim como no caso das pessoas que reportaram somente 

a depressão, a associação entre depressão e outras doenças parece elevar, de 

forma mais intensa, a utilização dos serviços de saúde por parte das mulheres. 
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Os resultados apresentado sugerem, portanto, a grande importância da 

depressão e das doenças não-transmissíveis, investigadas na PNAD 2008, na 

explicação da utilização dos serviços de saúde da população como um todo. 

 

8.1 Discussão dos resultados 

O modelo de regressão apresentado na seção anterior conseguiu explicar, de 

forma satisfatória, o padrão de utilização dos serviços de saúde no Brasil e 

permite fazer algumas considerações importantes no que se refere à depressão. 

Importante lembrar, no entanto, das restrições do estudo, devido, especialmente, 

ao fato de se tratar de morbidade auto-referida, conforme foi discutido na seção 

metodológica. 

Foi possível constatar que o padrão de acesso e utilização dos serviços de saúde 

no Brasil ainda é marcado por grandes desigualdades sociais. A importância 

relativa dos fatores capacitantes incluídos no modelo, tais como a posse de um 

plano de saúde particular e o nível socioeconômico do indivíduo demonstra esse 

fato. As pessoas de estratos socioeconômicos mais altos possuem chances 

aumentadas de utilizar com mais intensidade os serviços e são, também, aquelas 

que, em geral, possuem planos de saúde. Esses resultados mostram que a 

capacidade de acesso aos serviços de saúde está muito determinada pela 

condição social dos indivíduos, e as políticas públicas que visem à redução das 

desigualdades sociais podem ter efeitos concretos sobre essa dinâmica.  

Ademais, outro fator de capacitação que se mostrou importante na explicação do 

padrão de utilização de serviços de saúde é a zona de residência, com as 

pessoas das áreas urbanas tendo maior probabilidade de utilização. Como a zona 

de residência é uma proxy para a proximidade aos serviços, políticas públicas que 

visem organizá-los levando-se em conta as possibilidades de acesso espacial a 

eles pode contribuir para a diminuição das barreiras que se colocam entre os 

serviços e a capacidade de se acessá-los, contribuindo para a redução das 
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desigualdades geográficas e sociais no acesso e na utilização dos serviços de 

saúde. 

Em relação aos fatores de predisposição introduzidos no modelo, fica evidente 

que as mulheres procuram mais pelos serviços de saúde, tendo chances 

aumentadas de utilizá-los. Como o sexo foi introduzido no modelo por meio da 

sua interação com outras variáveis, como idade e perfil de morbidade (essa 

última, indicativa do perfil de necessidade de saúde), é importante avaliar, em 

conjunto, o efeito dessas variáveis. 

A depressão, por si só, se mostrou um fator que realmente faz as pessoas 

procurarem pelos serviços de saúde com mais intensidade, em todas as idades, 

em relação à categoria de referência adotada. Chama a atenção, contudo, a 

maior intensidade na utilização dos serviços de saúde pelas mulheres que auto-

referiram depressão, que estão em idade fértil e no período mais produtivo do 

ponto de vista do ciclo de vida. Logo, é possível supor que a depressão é um 

transtorno que causa grandes problemas às mulheres, especialmente às de 20 a 

44 anos e as políticas públicas de saúde mental devem priorizá-las em suas 

ações. 

As mulheres se mostram, também, com maior necessidade de utilizar os serviços 

de saúde quando se considera aqueles indivíduos que reportaram depressão e 

pelo menos mais uma doença não transmissível entre as investigadas na PNAD 

2008. Nesse caso, porém, as mulheres de 45 a 59 anos possuem chances 

aumentadas de utilizar os serviços de saúde, demonstrando, possivelmente, a 

maior vulnerabilidade às doenças deste grupo etário.  

Logo, a depressão é um fator que se mostra associado à maior utilização dos 

serviços de saúde, especialmente no caso das mulheres, e precisa ser objeto de 

estudo e análise pela saúde mental e pela saúde pública. A forte associação entre 

a depressão e outras morbidades estabelece a necessidade de um esforço 

interdisciplinar e multidisciplinar para se pensar em formas adequadas de 

tratamento e de atenção às particularidades de cada um dos quadros 

depressivos. Tratar a depressão pode tornar o tratamento de outras morbidades, 
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tais como hipertensão arterial, diabetes, reumatismo e câncer, mais efetivo. É 

importante, portanto, que os profissionais de saúde estejam atentos às 

manifestações da depressão em conjunto com outras doenças, com vista a 

minorar seus efeitos sobre a condição de saúde das pessoas. 

Por fim, salienta-se que embora a depressão seja um fator muito importante a 

impactar a intensidade de utilização dos serviços de saúde, ele não é único. As 

chances aumentadas de utilização intensa dos serviços de saúde por aqueles 

indivíduos que reportaram o transtorno depressivo e pelo menos outra doença 

não transmissível corrobora esse fato. A cronicidade das doenças faz com que a 

utilização dos serviços de saúde se dê de forma intensa em todos os grupos 

etários considerados, e novamente as mulheres apresentam-se como um grupo 

vulnerável nesse perfil de necessidade de utilização dos serviços de saúde. Como 

o caráter crônico dessas doenças pode, por vezes, ser suavizado, a promoção de 

hábitos de vida mais saudáveis, a prática de esportes e uma alimentação 

equilibrada podem ser medidas simples que auxiliem à promoção de uma vida 

melhor. Ademais, é preciso também que o poder público faça a sua parte na 

promoção da saúde de toda a sociedade, alocando recursos humanos e 

financeiros para o cuidado em saúde mental e a incorporando, definitivamente, no 

âmbito da atenção básica no sistema de saúde, de forma a mitigar os efeitos 

daquelas doenças sobre aqueles indivíduos que sofrem com elas, familiares, 

cuidadores e o conjunto da sociedade.   
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9 CONCLUSÃO 

O principal objetivo deste trabalho foi o de verificar se a depressão se mostra 

associada à utilização com maior intensidade dos serviços de saúde no Brasil. 

Para tanto, os fatores socioeconômicos e demográficos associados àquela 

utilização foram estabelecidos, priorizando, na análise, sua relação com a 

depressão. 

Como se argumentou, o transtorno depressivo vem se tornando cada vez mais 

prevalente na população mundial, e, no Brasil, essa é também uma realidade. A 

transição epidemiológica brasileira encontra-se num estágio avançado, mas 

guarda suas idiossincrasias, observando-se uma superposição de etapas, onde 

doenças infecto-parasitárias, típicas das populações menos desenvolvidas, 

coexistem com morbidades características de populações em avançado grau de 

desenvolvimento. Nesse cenário a depressão desponta-se como um transtorno 

cada vez mais impactante na qualidade de vida da população brasileira, sendo 

uma das causas principais dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade 

e pelo aumento dos custos no sistema de saúde no tratamento de morbidades às 

quais se mostra relacionadas. 

De forma geral, os resultados deste trabalho permitem dizer que a depressão 

eleva substancialmente a intensidade da utilização dos serviços de saúde. 

Indivíduos do sexo feminino, de melhor condição socioeconômica, residentes em 

áreas urbanas, que reportaram depressão e/ou outras doenças não-

transmissíveis de aspecto crônico tendem a utilizar mais os serviços, revelando 

que essa utilização é fortemente permeada pelas desigualdades sociais e 

marcadamente estimulada pelos fatores de necessidade em saúde. 

As mulheres se despontaram como as mais vulneráveis à depressão, 

especialmente aquelas entre os 20 e os 59 anos, fato que pode ser corroborado 

pela maior utilização dos serviços de saúde por essa parcela da população 

brasileira. 
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Embora muito se saiba sobre a depressão, até hoje uma teoria etiológica concisa 

não pôde ser estabelecida. No caso das mulheres são diversos os fatores que se 

mostram relacionados à maior vulnerabilidade desse grupo àquele transtorno, 

especialmente as questões hormonais. Papeis sociais e hábitos de vida 

diferenciados em relação aos homens também têm sido apontados como fatores 

determinantes para essa maior vulnerabilidade. Logo, dada a importância relativa 

da depressão para o sexo feminino, sugere-se que estudos mais amplos, de 

natureza antropológica, que explorem a relação da mulher com o meio no qual ela 

está inserida, em diferentes contextos socioeconômicos e culturais, sejam 

conduzidos com o intuito de agregar maior poder explicativo às teorias etiológicas 

da depressão, contribuindo para que se entenda, também, as reais necessidades 

de saúde desse subgrupo populacional. 

As mulheres se mostraram mais suscetíveis, também, às outras doenças crônicas 

investigadas pela PNAD 2008, e na presença da depressão a utilização dos 

serviços de saúde tende a ser majorada nesse subgrupo populacional. Portanto, 

faz-se necessário levar ao conhecimento de médicos, enfermeiros e demais 

profissionais da saúde a intrínseca relação existente entre o transtorno depressivo 

e outras doenças de caráter crônico, destacando-se a maior vulnerabilidade das 

mulheres nesse contexto, para que se possa pensar em formas de tratamento 

mais efetivas, integrando a atenção à saúde mental no tratamento daquelas 

doenças. 

Como um transtorno altamente impactante na saúde e na qualidade de vida das 

pessoas, bem como na saúde financeira do sistema de saúde, a depressão 

precisa ser encarada como um problema de saúde pública real, que eleva a 

intensidade da utilização dos serviços de saúde e os custos com o tratamento de 

doenças que se mostram a ela relacionadas. Priorizá-lo no âmbito da atenção 

básica pode trazer eficiência na gestão dos recursos públicos destinados à saúde 

e contribuir, decisivamente, para a melhoria da qualidade de vida daqueles que 

sofrem com seus efeitos (o doente, seus familiares e amigos). A priorização dos 

transtornos mentais no âmbito da atenção básica requer que as equipes deste 

nível da atenção em saúde sejam treinadas para diagnosticar corretamente 
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aquelas morbidades, tratar os indivíduos que devam receber algum cuidado neste 

nível e referenciar aqueles que precisam de atendimento em outro nível de 

complexidade. Isso pressupõe, portanto, investimento maciço na qualificação dos 

recursos humanos em saúde. 

Nesse sentido faz-se necessário, também, repensar os rumos da Reforma 

Psiquiátrica brasileira e reestruturar a atenção à saúde mental no curto/médio 

prazos. Orientando-se pela mudança de paradigma na atenção prestada aos 

portadores de transtornos mentais, a Reforma Psiquiátrica brasileira vem se 

caracterizando por uma transformação verdadeira na forma de se conceber e 

prestar os serviços/cuidados na área de saúde mental no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. Gradativamente, o modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde 

mental vem sendo superado, dando lugar a uma proposta baseada na oferta de 

serviços na comunidade, através, basicamente, dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS). No entanto, estes serviços ainda são em número reduzido e 

não estão presentes em todos os municípios do território nacional. É preciso, 

portanto, intensificar as ações da Reforma Psiquiátrica, levar ao conhecimento de 

profissionais de saúde e gestores públicos a necessidade de expansão da rede 

de oferta daqueles serviços e, principalmente, a necessidade de articular, de 

forma incisiva, a atenção básica e as políticas/ações específicas da área da 

saúde mental, por meio, especialmente, da qualificação dos profissionais de 

saúde, conforme destacado anteriormente. 

Sendo a depressão um transtorno ainda muito estigmatizado pela sociedade, é 

importante refletir sobre as limitações desse estudo no que se refere, 

especialmente, à base de dados escolhida para realizá-lo. Como se trata de uma 

morbidade auto-referida, sujeita ao viés de memória e ao estigma de se 

reconhecer diagnosticado com depressão, a taxa de prevalência desse 

transtorno, no conjunto da população, pode ser muito superior à captada pela 

PNAD 2008, mascarando o peso da depressão na população brasileira. 

Outra limitação do trabalho foi não ter explorado a epidemiologia dos serviços de 

saúde mental no Brasil, o que poderia trazer reflexões mais amplas e integradoras 
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aos resultados obtidos com o seu desenvolvimento. A análise do padrão etário da 

utilização dos serviços de saúde contribuiria, também, para entender melhor a 

real necessidade de utilização dos serviços de saúde por distintos subgrupos 

populacionais, segundo o perfil da morbidade auto-referida, enriquecendo, 

sobremaneira, o trabalho. Fica, portanto, como sugestão para trabalhos futuros. 

Importante reiterar que a depressão não constituiu foco precípuo ou específico de 

investigação no Suplemento Saúde da PNAD 2008. Com isto, além das limitações 

mencionadas deve-se aduzir, por exemplo, o fato que as doenças pesquisadas 

não são, necessariamente, aquelas que mais se associam à prevalência da 

depressão. 

Em suma, este trabalho traz uma contribuição à área da saúde mental, na sua 

interface com a saúde pública, ao mostrar que a depressão é uma forma de 

adoecimento orgânico que impacta a saúde da população brasileira, elevando a 

intensidade com a qual ela demanda por serviços no sistema de saúde. Contribui, 

dessa forma, para que se possa refletir sobre a atenção que se dá atualmente, no 

âmbito do sistema público de saúde, ao portador do transtorno depressivo e aos 

seus familiares. A promoção da saúde mental no âmbito da saúde pública, aliada 

a ações educativas que visem desmistificar a depressão e as doenças mentais, 

de um modo geral, pode colaborar de forma significativa para que se reduza seus 

efeitos sobre a sociedade brasileira e oportunize uma vida melhor a todos que 

sofrem, direta ou indiretamente, com o transtorno depressivo no Brasil. 

É certo que o desenho de programas ou políticas que visem a obtenção desses 

resultados requer análises adicionais àquelas apresentadas neste estudo. Há que 

se aprofundar, por exemplo, na investigação das diferenças por sexo, que remete, 

a um só tempo, à consideração de gênero como categoria de referência analítica, 

assim como à elaboração de análise de natureza qualitativa, que permitira passar 

de enumeração de fatores ao entendimento do fenômeno nas suas diferentes e 

complexas dimensões. 
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ANEXO I 

FIGURA A: Curvas Características e de Informação dos itens da medida do nível 
socioeconômico domiciliar 
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Item 4 - Rádio 
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Item 7 – Geladeira 
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Item 10 – Escolaridade do chefe do domicílio 

-3 -2 -1 0 1 2 3
0

1

2

3

4

Scale Score

 In
fo

rm
at

io
n

2-Parameter Logistic (Logistic Metric)   

Item 10 - Escolaridade do chefe do domicílio

 

Item 10 – Escolaridade do chefe do domicílio 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

1

2
3

4

Ability

P
ro

ba
bi

lit
y

Item 10 - Escolaridade do chefe do domicílio

Graded Response Model  

 

Item 11 – Telefone móvel ou fixo 

-3 -2 -1 0 1 2 3
0

1

2

3

4

Scale Score

 In
fo

rm
at

io
n

2-Parameter Logistic (Logistic Metric)   

Item 11 -  Telefone móvel ou f ixo

 

Item 11 – Telefone móvel ou fixo 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

1

2

3

Ability

P
ro

ba
bi

lit
y

Item 11 -  Telefone móvel ou f ixo

Graded Response Model  

 

Item 12 – Cmputador e acesso à internet 

-3 -2 -1 0 1 2 3
0

1

2

3

4

S cale Scor e

 In
fo

rm
at

io
n

2-Parameter Logistic (Logistic Metric)   

Item 12 -  C omputador e acesso à internet

 

Item 12 – Cmputador e acesso à internet 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

1

2 3

Ability

P
ro

ba
bi

lit
y

Item 12 -  C omputador e acesso à internet   

Graded Response Model  

 

 

 

 

  



179 

 

Item 13 – Renda domiciliar per capita 
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ANEXO II 

A equação abaixo é o resultado final do modelo de regressão logística binária 

utilizado para se aferir os determinantes socioeconômicos e demográficos 

associados à utilização dos serviços de saúde por pessoas que auto-referiram 

depressão em relação ao restante da população. 

Com base nos parâmetros estimados (os betas do modelo) a equação pode ser 

escrita de forma tal a possibilitar o cálculo das razões de chance (odds ratio). 

Note que a equação leva em consideração o efeito entre as interações 

introduzidas no modelo. Fixando uma categoria de referência, é possível calcular 

as razões de chance em relação a uma categoria de interesse. 

 

Por exemplo, os indivíduos com depressão de 20 a 44 anos do sexo feminino 

possuem 21,97 vezes a chance de possuir uma utilização mais intensa dos 

serviços de saúde quando comparado aos indivíduos sem doença de 0-19 anos 

do sexo masculino. Para o cálculo dessa razão de chances levam-se em 

consideração os parâmetros relativos à categoria “depressão”, da variável perfil 

de morbidade, a categoria de sexo “feminino”, a categoria de idade de 20 a 44 

anos e as interações entre as variáveis (“depressão” x “20 a 44 anos”; “feminino” x 

“20 a 44 anos”; e “depressão” x “feminino”), tal como mostrado na seqüência. 
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 Outro exemplo: Indivíduos com depressão de 20 a 44 anos do sexo feminino 

possui a chance de 1,17 vezes de utilizar com mais intensidade os serviços de 

saúde quando comparados aos indivíduos também com depressão e do sexo 

feminino, porém de 45 a 59 anos. Veja o cálculo: 

 

 

Como o modelo apresentado tem centenas de comparações possíveis, fica a 

critério do pesquisador escolher aquelas mais importantes para responder às 

perguntas estabelecidas no seu estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


