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ABSTRACT

Cerca de 24% dos

pacientes que frequentam

consultas de cuidados

primários em Moçambique

podem ter transtornos mentais

comuns. Integrar a triagem e o

tratamento na atenção

primária com foco específico

em dados demográficos de alto

risco forneceria uma resposta

direcionada.

INTRODUÇÃO

Tabela 01 - Análises de regressão de modelos ajustados (OR) e  totalmente ajustados (aOR) para qualquer transtorno
mental comum nos CPS, Sofala, Moçambique de 502 pacientes

MÉTODOS E MATERIAIS

CONCLUSÕES

EM PARCERIA

502 Pacientes com 18 ou mais anos de idade foram recrutados por

conveniência a partir das salas de espera de Consultas Pré-Natais

(CPN), Pós-Parto (CPP) e ambulatório em três Unidades Sanitárias

de Sofala (Macurungo, Chingussura e Dondo). De Outubro/2018 a

Fevereiro de 2019.

Um profissional de saúde mental aplicou uma entrevista de

diagnóstico MINI-5.0 adaptada a Moçambique para examinar a

prevalência de Doenças Mentais Comuns (Depressão, Ansiedade,

Stress Pós Traumático, Abuso/Dependência de Substâncias).

Foram aplicados modelos mistos lineares generalizados

para examinar as probabilidades de cada doença mental comum e

possíveis associações com as com variáveis sociodemográficas.

Prevalência elevada de 

Doenças Mentais comuns
no ambulatório (CPN, CPP 

e Consultas externas. 

Não existência de 
rastreio de DMC no 

ambulatórios geral dos 

CPS. 

Há uma
necessidade

urgente de 

implementar a 

integração da 
triagem e 

tratamento de 

TMC na atenção

primária. 

Em Moçambique, a prevalência de Doença Mental Comum (DMC) nos

Cuidados Primários de Saúde (CPS) não está bem estabelecida. Este

estudo tinha o objectivo de avaliar a prevalência e os factores

associados para a doença mental comum em pacientes que acedem a

serviços de cuidados primários ambulatórios em três centros de saúde

da cidade da Beira e Dondo.

A determinação da prevalência de pacientes com Doenças

Mentais Comuns que procuram atendimento primário pode

estabelecer uma base para à integração dos serviços de saúde mental

aos cuidados de saúde primários.

Dos 502 pacientes entrevistados, 74,1% eram feminino (n = 372),

com idade média de 27,8 anos (DS = 7,4); 8,6% (n=43)

diagnosticados com depressão; 13,3% (n=67) ansiedade

generalizada; 4,8% (n=24) transtorno de estresse pós-traumático;

4,0% (n=20) qualquer abuso ou dependência de substâncias

(álcool ou drogas). No total, 23,9% (n=120) tinham um ou mais

diagnósticos de saúde mental.

Pacientes em consultas pré-natais ou pós-parto tiveram chances

significativamente menores de qualquer transtorno mental comum

do que pacientes em atendimento ambulatorial. A idade mais

jovem foi associada à depressão, mas a idade mais avançada foi

associada ao abuso/dependência de substâncias.

Característica
Pelo menos um transtorno 

mental OR (95% CI)

Pelo menos um transtorno 

mental, Totalmente

ajustado aOR (95% CI)

Idade (aumento de 10 

anos) 
1.19 (0.94, 1.49) 0.95 (0.70, 1.28)

Sexo

Masculino 1 (reference) 1 (reference)

Feminino 0.48* (0.23, 0.99) 0.65 (0.33, 1.30)

Propósito de visita

Consulta Externa 1 (reference) 1 (reference)

Consulta pós-parto 0.34* (0.12, 0.91) 0.42* (0.18, 0.98)

Consulta pré-natal 0.55*  (0.33, 0.92) 0.69 (0.27, 1.81)

RESULTADOS

Sem doença mental, 

71%

Depressão, 8%

Ansiedade 

generalizada, 13%

Estresse pós-

traumático, 4%

Qualquer abuso ou dependência de 

substâncias (álcool ou drogas), 4%

PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS NOS CUIDADOS PRIMARIOS

A prevalência de Doenças Mentais Comuns nos Cuidados

Primários emMoçambique é alta (acima de 20%), e parece ser

particularmente alta nas Consultas Externas em comparação

com consultas pré-natal e pós-parto. O actual padrão de

consultas externas em Moçambique não inclui rastreio de

perturbações mentais comuns. Há uma necessidade urgente

de implementar a integração da triagem e tratamento de DMC

nos Cuidados Primários. Um foco específico em pacientes que

frequentam consultas externas, jovens para depressão e

pessoas vivendo com HIV e homens para abuso/dependência

de substâncias forneceria uma resposta direcionada a dados

demográficos de alto risco.
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