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Programa Nacional de Prevenção da Depressão
Enquadramento

 A Organização Mundial de Saúde (2017) estima que, em todo o mundo, mais de 300 milhões de 
pessoas sejam afectadas pela depressão, que se tornou a principal causa de incapacidade a nível mundial 
(responsável por 7,5% dos DALY’s) e se prevê que constitua a segunda maior causa do encargo com a 
doença em 2030. A depressão é ainda a doença que mais contribui para as mortes por suicídio, que 
chegam a quase 800 mil por ano.

 Só na Europa estima-se que 30,3 milhões de cidadãos sofram de Depressão Unipolar, tornando-a 
uma das perturbações mentais mais frequentes (Wittchen et al., 2011) e responsável por 13,7% do encargo 
decorrente da incapacidade (The Scottish Government, 2012).

 Em Portugal, em 2010, a prevalência da depressão correspondia a 7,9% do total das doenças men-
tais (Programa Nacional de Saúde Mental, 2013), tendo uma prevalência ao longo da vida de 16,7% (Almei-
da & Xavier, 2009) e tudo indica que, nos últimos anos também por influência da crise económica e financei-
ra, a prevalência e o impacto tenha aumentado. No que se refere aos cuidados de saúde primários, foram 
publicados vários estudos que, com metodologias diferentes, apontam para uma prevalência da depressão 
entre 21,5 e 33% (Gonçalves & Fagulha, 2004) e 31,6% (Resina e col., 1989).

 É o terceiro problema de saúde mais frequente nas consultas dos Cuidados de Saúde Primários, 
correspondendo a 7,6% do total de doentes atendidos. Portugal é também um dos países onde a depressão 
assume maior gravidade e em que o intervalo de tempo entre o aparecimento dos sintomas e o início do 
tratamento é mais elevado: apenas 37% das pessoas com depressão major teve uma consulta médica no 
primeiro ano da doença.

 A depressão está associada a níveis de sofrimento significativo, a diferentes graus de incapacidade 
(Weells & Sherbourne, 1999) e, também, à utilização excessiva dos serviços de saúde (Carbone e col., 2000). 
Em termos gerais, a depressão é mais debilitante do que a maior parte das doenças físicas. Por exemplo, 
em média, uma pessoa com depressão tem 50% mais de incapacidade do que uma pessoa com angina de 
peito, artrite, asma ou diabetes (MHPG, 2012). Para além disso, a depressão constitui um factor de risco 
para todas as grandes causas de morte relacionadas com doenças físicas: no geral, está associada a um 
aumento da mortalidade em 50% (Mykletun et al., 2007).

 A depressão representa encargos individuais, sociais e económicos enormes. McDaid et al. (2008) 
estimaram que os custos totais da depressão para o espaço económico europeu correspondiam a €136.3 
biliões (valores de 2007), recaindo um terço destes custos no sistema de saúde.

 Tendo em consideração a realidade descrita é inegável que a depressão constitui hoje em dia um 
dos principais desafios que se colocam à Saúde Pública e no qual é urgente e imperativo intervir.

 A investigação científica, baseada em grandes meta-análises e revisões sistemáticas das evidên-
cias disponíveis, tornou consensual o papel central da intervenção psicológica no tratamento das pertur-
bações depressivas (NICE, 2010) e a sua custo-efectividade. A título de exemplo, Chisholm at al. (2004) 
estimaram a custo-efectividade das intervenções psicológicas baseadas em evidências no tratamento da 
depressão e a sua contribuição para a redução do encargo com a doença, concluindo que as intervenções 
psicológicas têm potencial para reduzir o encargo com a depressão em 10% a 30%, evitando entre 7 a 14 
milhões (de 65 milhões) de DALYs. Mesmo em regiões pobres e com poucos recursos, cada DALY evitado 
através de tratamentos psicológicos eficazes nos Cuidados de Saúde Primários custa menos de que um 
ano médio de salário per capita. 

 Neste sentido, tendo em conta as repercussões físicas, psicológicas, sociais, laborais e, consequen-
temente, os custos económicos para o próprio, para a família e para a comunidade entendemos justific-
ar-se plenamente um Programa Nacional de Prevenção da Depressão (PNPD) assente, mas mais recentes 
evidências científicas e num forte contributo da Psicologia e das/os Psicólogas/os e dirigido a adultos com 
idade superior a 18 anos.
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Objectivos

Em termos gerais, o PNDP pretende:

- Fomentar o desenvolvimento e implementação de estratégias de prevenção e promoção da 
Saúde Psicológica, baseadas em evidências, inovadoras e custo-eficazes, adequadas à realidade 
do país, em contextos de Saúde;

- Desenvolver modelos que contribuam para integrar os cuidados de Saúde Psicológica numa 
lógica de organização de continuidade dos cuidados de Saúde na comunidade;
- Melhorar a avaliação, monitorização, intervenção e avaliação da resposta terapêutica à 
depressão, de modo a capitalizar o impacto nas decisões clínicas e resultados de Saúde;

- Diminuir o gap de tratamento e os encargos socioeconómicos gerados pela depressão;

- Estimular autogestão da Saúde e da doença, facilitando a utilização racional dos Serviços de 
Saúde;

- Contribuir para a custo-efectividade e a sustentabilidade dos Sistemas de Saúde, nomeadamente 
dos Serviços de Saúde Psicológica, em Portugal;

- Melhorar a Saúde Psicológica, o Bem-Estar Psicológico e a qualidade de vida dos cidadãos portu-
gueses.

Em termos específicos, o PNPD tem como objectivos:

- Aumentar os factores de protecção da Saúde Psicológica, nomeadamente da Depressão;

- Aumentar a Literacia em Saúde Psicológica, nomeadamente no que diz respeito à educação 
sobre os factores de risco e protecção da depressão, os sintomas e estratégias de procura de ajuda 
e auto-regulação;

- Disponibilizar instrumentos de auto-ajuda, que apoiem o autocuidado e a prevenção da 
depressão;

- Identificar precocemente e intervir junto de utentes em risco de depressão;

- Identificar precocemente e intervir junto de utentes com depressão;

- Identificar precocemente e intervir junto de utentes em risco de recaída;

- Aumentar o número de utentes com depressão adequadamente tratados, a sua satisfação com 
os cuidados de saúde e a sua qualidade de vida.
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Modelo de Intervenção

O PNPD será enquadrado nos Cuidados de Saúde Primários, uma vez que estes constituem o primeiro nível 
de cuidados de saúde e têm, inerentemente, objectivos de prevenção e promoção da saúde.

O PNDP pretende contribuir para evitar ou retardar o aparecimento da depressão e/ou das suas 
consequências, dando uma resposta preventiva a 3 tipos de factores de risco para a depressão (WHO, 2017; 
Loosen & Shelton, 2008; Moreno, 2004; Durand & Barlow, 2003; Scott, 1995): psicológicos (ex. dificuldades 
de adaptação a acontecimentos de vida negativos ou pensamento caracterizado por crenças 
predominantemente pessimistas a respeito do mundo e das relações interpessoais), sociais (ex. problemas 
laborais ou falta de apoio social) e biológicos (ex. factores genéticos ou existência de doenças físicas 
crónicas).

Neste sentido, o PNDP intervirá junto de toda a comunidade (aumentando a Literacia em Saúde, 
nomeadamente no que diz respeito à Depressão e à capacitação dos cidadãos para tomar decisões 
relativamente à sua Saúde Psicológica), das pessoas que apresentam factores de risco para a depressão 
(por exemplo, os profissionais de Saúde poderão referenciar os cidadãos para consultas de 
Aconselhamento Psicológico) e das pessoas que já apresentam sintomas depressivos ou estão deprimidas 
(de acordo com aquela que é a lógica de tratamento recomendada internacionalmente – “mateched 
stepped care” ou cuidados emparelhados e faseados, com o contributo da Psicologia e dos Psicólogos).

Desta forma, e no caso das pessoas que já apresentam sintomas depressivos ou estão deprimidas, os 
Cuidados de Saúde Primários ficarão responsáveis por 3 primeiros passos, baseados num protocolo 
definido onde são indentificados os passos e os determinamentes da sua actuação: 

1 - Fazer o rastreio, a avaliação (através de instrumentos de avaliação psicológica adequados) e a 
educação sobre a depressão; 

2 - Realizar intervenções psicológicas de baixa intensidade. Com base em estudos e experiências 
de sucesso, estas intervenções, conduzidas por Psicólogos, seguirão um modelo 
cognitivo-comportamental de grupo, que procura educar sobre a depressão e o seu tratamento, 
fazer uma activação comportamental, promover a resolução de problemas e a prevenção da 
recaída. Estas intervenções também poderão ser dinamizadas a partir de um manual de 
auto-ajuda, que apela à capacidade da própria pessoa mudar-se a si mesma.

3 - Realizar intervenções psicológicas de alta intensidade e/ou medicação. As primeiras serão 
baseadas nas evidências científicas disponíveis e conduzidas por psicólogos. A medicação seguirá 
as normas de orientação clínica existente e será prescrita por Médicos. Há ainda a possibilidade de 
se combinarem ambas as terapias. 

Sempre que necessário terá lugar um quarto passo que consistirá no encaminhamento do doente para os 
Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental, podendo haver lugar a uma colaboração.

Este modelo permite promover os factores protectores da depressão (promovendo a literacia sobre a 
depressão e estilos de vida saudáveis), identificar e intervir precocemente nos doentes em risco, naqueles 
que já estão deprimidos e nos que apresentam risco de recaída (utilizando critérios de referência para 
aconselhamento psicológico, estratégias de auto-ajuda e resolução de problemas, incentivando a 
utilização de instrumentos de rastreio pelos Médicos de Família e conduzindo intervenções psicológicas 
baseadas em evidências).
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4. Implementação

A implementação do PNPD decorrerá em várias fases. Numa primeira fase será fundamental identificar e 
intervir precocemente na depressão, envolvendo os Médicos e os Psicólogos dos Cuidados de Saúde 
Primários.

Até Dezembro de 2017 é esperado que, em conjunto com o Minsitério da Saúde, se trabalhe na 
operacionalização do programa e que se realizem reuniões com stakholders, formação de Psicólogos, se 
iniciem projectos-piloto e que se prepare a respectiva monitorização e avaliação de impactos, tendente à 
potencial generalização do programa.
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