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RESUMO
Martins-Monteverde, CMS. Avaliação da resposta terapêutica de pacientes depressivos com
estresse precoce: uma perspectiva da terapia ocupacional. Tese (Doutorado). Ribeirão Preto:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 2016. 236 p.
Introdução: A depressão é uma condição frequente, de curso crônico e recorrente,
usualmente associada à incapacitação funcional e comprometimento significativo no
desempenho das atividades diárias. Assim, o desempenho ocupacional do paciente depressivo
pode ser prejudicado, ocorrendo desorganização da rotina diária, dificuldades para
desempenhar papéis ocupacionais, sociais e tarefas que possuem como objetivo a automanutenção, a produtividade e o lazer. Estudos estimam que 30 a 50% dos pacientes
depressivos não apresentam resposta terapêutica adequada aos tratamentos antidepressivos
disponíveis atualmente, sendo estes considerados pacientes depressivos resistentes ao
tratamento. Além disso, investigações científicas indicam que pacientes com estresse precoce
(EP) possuem risco aumentado de desenvolver episódio depressivo recorrente e resistente,
sintomas mais graves, mais tentativas de suicídio e maior probabilidade de apresentar
comorbidades psiquiátricas associadas, o que dificultaria a resposta terapêutica. Objetivos: O
primeiro estudo objetivou examinar a influência do EP na resposta terapêutica de pacientes
depressivos, bem como, identificar qual a melhor abordagem terapêutica para esses pacientes
a partir dos achados da literatura. O segundo estudo teve como objetivo analisar a relação
entre os subtipos de EP de pacientes psiquiátricos adultos tratados em um programa de semiinternação psiquiátrica em Hospital Dia (HD), além de investigar as chances de ocorrência de
depressão de acordo com as características sociodemográficas e clínicas desta amostra. O
terceiro estudo objetivou avaliar o impacto do EP na gravidade dos sintomas psiquiátricos e
no desempenho ocupacional de pacientes depressivos adultos. O quarto estudo teve como
propósito avaliar a influência de fatores sociodemográficos, clínicos, do EP e do desempenho
ocupacional na resposta terapêutica de pacientes depressivos adultos tratados em um
programa de semi-internação psiquiátrica em HD. E o quinto estudo objetivou descrever uma
intervenção grupal de terapia ocupacional para pacientes depressivos adultos com EP
inseridos em um programa de semi-internação psiquiátrica em HD. Métodos: O primeiro
estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão sistemática da literatura, utilizando as
palavras chaves: early life stress, childhood maltreatment, child abuse childhood trauma,
childhood neglect, depression, major depression, depressive, treatment response, treatment
outcome, prediction nas seguintes bases de dados: PubMed, WEB OF KNOWLEDGE,
PsycINFO e Scopus, publicados em inglês, sem limitação de tempo. O segundo estudo foi
desenvolvido com a avaliação de n=81 pacientes psiquiátricos divididos em duas amostras:
com EP (n=58) e sem EP (n=23) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto. Nesta avaliação foram utilizados os seguintes instrumentos: Mini Entrevista
Neuropsiquiátrica Internacional (MINI-PLUS) para avaliação do diagnóstico psiquiátrico;
Questionário Sobre Traumas na Infância (CTQ) para avaliação do EP; Inventário de
Depressão de Beck II (BDI-II), Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), Escala Hospitalar de
Ansiedade e Depressão (HAD), Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI), Escala de
Desesperança de Beck (BHS), Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11), para avaliação
dos sintomas psiquiátricos, além de uma ficha sóciodemográfica e clínica para coleta de dados
do paciente. O terceiro estudo foi desenvolvido com n=91 pacientes em episódio depressivo
atual divididos em duas amostras: com EP (n=62) e sem EP (n=25) em regime de semiinternação psiquiátrica na mesma instituição. Os participantes também responderam os
questionários citados anteriormente, além da Escala de Avaliação de Depressão GRID de
Hamilton (GRID-HAM-D21) para avaliação da gravidade da sintomatologia depressiva e a
Medida Canadense do Desempenho Ocupacional (COPM) para avaliação da auto-percepção

do cliente sobre o desempenho ocupacional. O quarto estudo foi desenvolvido com n=73
pacientes em episódio depressivo atual divididos em dois grupos de acordo com a resposta
terapêutica na Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg (MADRS):
respondedores (n=40) e não respondedores ao tratamento (n=33), em regime de semiinternação psiquiátrica na mesma instituição. Além dos questionários já citados
anteriormente, os participantes também responderam a MADRS para avaliação da resposta
terapêutica. Vale mencionar que o protocolo de avaliação psicométrica foi aplicado na
admissão hospitalar e 60 dias após. O quinto estudo foi desenvolvido com 10 pacientes em
episódio depressivo atual submetidos a um protocolo de 8 sessões de grupo de Terapia
Ocupacional, utilizando-se de atividades expressivas e reflexivas para ressignificação das
histórias de EP. Resultados: Na revisão sistemática foram incluídos 21 estudos sobre a
temática estudada, sendo que a maioria dos estudos aponta que os diferentes subtipos de EP
podem desencadear psicopatologias mais graves e mais incapacitantes no adulto, como a
depressão. Além disso, o EP influencia no curso clínico e na resposta terapêutica de pacientes
depressivos crônicos. Não há consenso na literatura sobre a abordagem terapêutica que
apresenta maior eficácia para o paciente depressivo com EP, embora abordagens combinadas
demonstrem eficácia superior. No segundo estudo foi evidenciado que a ocorrência de
depressão na idade adulta está relacionada à situações de abuso emocional e sexual e
negligência física na infância. Pacientes com abuso emocional na infância possuem uma
prevalência 4.38 maior de depressão em comparação com aqueles sem história de EP. Os
resultados do terceiro estudo indicaram que na amostra avaliada, 70.4% dos pacientes
depressivos sofreram algum tipo grave de EP, comparados a 29.6% sem EP. Além disso, os
pacientes depressivos com EP apresentaram maior impulsividade do que os sem EP. Foram
observadas ainda correlações significativas entre a gravidade do EP e os sintomas
depressivos, ansiosos e ideação suicida no grupo com EP. Os pacientes com EP apresentaram
pior desempenho ocupacional quando comparados com os sem EP, apresentando prejuízos
principalmente no trabalho. Os resultados do quarto estudo indicam que 45.3% dos pacientes
depressivos não responderam ao tratamento, comparados a 54.7% respondedores ao
tratamento. Verificamos ainda que o EP desempenhou um papel importante na resposta
terapêutica dos pacientes depressivos, sendo que 60 dias após o tratamento pacientes
depressivos com EP apresentaram sintomas graves de ideação suicida quando comparados aos
sem EP 60 dias após a admissão. Os resultados do estudo cinco indicaram que o grupo dentro
dos princípios da Terapia Ocupacional é uma estratégia importante para ressignificação das
histórias traumáticas na infância e adolescência de pacientes em episódio depressivo atual. As
atividades terapêuticas forneceram subsídios para o paciente exteriorizar e reelaborar as
vivências do EP. Conclusões: A integração destes dados destaca a importância da influência
do EP no desencadeamento de transtornos psiquiátricos, de modo especial na depressão, no
seu curso clínico e resposta terapêutica, além da necessidade de novas formas de intervenções
terapêuticas, como às desenvolvidas pela Terapia Ocupacional para a ressignificação das
vivências de EP. Ressalta-se a necessidade de novos estudos para o aprimoramento da
compreensão dos efeitos nocivos do EP nas psicopatologias depressivas no adulto.
Palavras-chave: Estresse Precoce, Depressão, Resposta Terapêutica, Terapia Ocupacional,
Desempenho Ocupacional.

ABSTRACT
Martins-Monteverde, CMS. Assessment of therapeutic response of depressive patients with
early life stress: a perspective of occupational therapy. Doctoral Thesis: Ribeirão Preto:
University of São Paulo, Faculty of Medicine, 2016. 236 f.
Introduction: Depression is a common condition, chronic and recurrent course, usually
associated with functional impairment and significant depletion in performing daily activities.
Thus, the occupational performance of the depressive patient may be impaired, occurring
disruption of daily routine, difficulty of playing occupational roles, and social tasks, which
aims are self-maintenance, productivity and leisure. Studies estimate that 30 to 50% of the
depressed patients don’t have adequate therapeutic response to antidepressant treatments
currently available, which are considered depressed patients resistant to treatment. Moreover,
scientific research indicates that patients with early life stress (ELS) present increased risk of
developing recurrent and resistant depressive episodes, more severe symptoms, more suicide
attempts and are more likely to have associated psychiatric comorbidities, which would hinder
the therapeutic response. Aims: The first study aimed to examine the influence of ELS in
therapeutic response of depressed patients, as well as identify the best therapeutic approach
for these patients from the literature findings. The second study aimed to analyze the
relationship between ELS subtypes in adult psychiatric patients from psychiatric semihospitalization program in Day Hospital (DH), and to investigate the chances of occurrence of
depression according to the sociodemographic and clinical characteristics of this sample. The
third study aimed to evaluate the impact of the ELS on the severity of psychiatric symptoms
and occupational performance in depressed adults. The fourth study aimed to evaluate the
influence of sociodemographic and clinical factors, ELS and occupational performance in the
treatment of adult patient’s depressive response treated in a psychiatric semi-hospitalization
program in DH. The fifth study aimed to describe an intervention group of occupational
therapy for depressive adult patients with ELS treated in a psychiatric semi-hospitalization
program in DH. Methods: The first study was developed through a systematic review of
literature using the key words: early life stress, childhood maltreatment, child abuse
childhood trauma, childhood neglect, depression, major depression, depressive, treatment
response, treatment outcome, prediction, in the following databases: PubMed, WEB OF
KNOWLEDGE, PsycINFO e Scopus, published in English, without time limitation. The
second study was developed with the assessment of n= 81 psychiatric patients divided into
two samples: with ELS (n= 58) and without ELS (n= 23), at the Clinics Hospital of Medical
School of Ribeirão Preto. In this evaluation, the following instruments were applied: Mini
International Neuropsychiatric Interview (MINI-Plus) for evaluation of psychiatric diagnosis;
Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) for evaluation of ELS; Beck Depression Inventory II
(BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Hopelessness Scale (BHS), Beck Scale for
Suicidal Ideation (BSI), Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11), Hospital Anxiety and
Depression Scale (HAD), for evaluation of psychiatric symptoms, as well as a social record
for collecting demografic and clinic patients’ data. The third study was conducted with n=91
patients with current depressive episode divided in two samples: with ELS (n=62) and
without ELS (n=25), in psychiatric semi-hospitalization regime at the same institution.
Participants also answered the questionnaires mentioned previously, as well as GRID
Hamilton Depression Rating Scale (GRID-HAM-D21) to assess the severity of depressive
symptoms and the Canadian Occupational Performance Measure to evaluate the selfperception of the customer about his/her occupational performance. The fourth study was
conducted with n= 73 patients with current depressive episode divided into two groups
according to the therapeutic response for Montgomery-Asberg Depression Rating Scale

(MADRS): responders (n=40) and non-responders to treatment (n=33) in psychiatric semihospitalization regime at the same institution. In addition to the questionnaires previously
mentioned, participants also answered MADRS for evaluation of therapeutic response. It is
worth mentioning that the psychometric assessment protocol was applied at admission and 60
days later. The fifth study was conducted with n=10 patients with current depressive episode
submitted to a protocol of 8 Occupational Therapy group sessions, using expressive and
reflective activities to reframe the stories of ELS. Results: Systematic review included 21
trials on the subject matter, and most studies indicate that different subtypes of ELS can
trigger more severe and disabling psychopathologies in adults, such as depression.
Furthermore, ELS influences the clinical course and in therapeutic response in chronic
depressive patients. There is no consensus in the literature on therapeutic approach that is
more effective for depressed patients with ELS, although combined approaches demonstrate
superior effectiveness. In the second study, it was shown that the occurrence of depression in
adulthood is related to situations of emotional abuse, sexual and physical neglect in
childhood. Patients with history of emotional abuse in childhood have 4.38 times higher
prevalence of depression when compared to those without ELS. The third study results
indicated that from the sample studied, 70.4% of depressive patients experienced a severe
type of ELS, compared to 29.6% without ELS. Furthermore, depressive patients with ELS
presented greater impulsivity than those without ELS. Significant correlations were observed
between the severity of ELS and depressive symptoms, anxiety and suicidal ideation in the
group with ELS. Patients with ELS showed worse occupational performance when compared
to those without ELS, especially at work. The results of fourth study indicate that 45.3% of
depressed patients don’t respond to treatment, compared to 54.7% that responds to treatment
also we found that ELS performed an important role in therapeutic response of depressive
patients, as after 60 days depressed patients with ELS showed severe symptoms of suicidal
ideation compared to without ELS 60 days after admission. The results of the fifth study
indicated that the group of occupational therapeutic approach is an important strategy to
reframe the stories of traumatic childhood and adolescence in patients with current depressive
episode. Therapeutic activities provided resources to patient for externalizing and reworking
experiences of ELS.Conclusions: The integration of these data highlights the importance of
the influence of ELS in the onset of psychiatric disorders, especially depression, in its clinical
course and therapeutic answer, and the need for new forms of therapeutic interventions, such
as those developed by the Occupational Therapy for reframing experiences of ELS. It is
noteworthy the need for further studies to improve understanding of the harmful effects of
ELS in depressive disorders in adults.
Keywords: Early Life Stress, Depression, Therapeutic Response, Occupational Therapy,
Occupational Performance.
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INTRODUÇÃO
Pesquisas consistentes têm evidenciado que as situações traumáticas ocorridas na infância
e adolescência, denominadas de estresse precoce são importantes fatores de risco para o
desenvolvimento da depressão na vida adulta (Juruena, 2014; Juruena, 2012; Tofoli et al.,
2011; Edwards et al., 2003; Gibb et al., 2001; Heim & Nemeroff, 2001). Além disso, o
estresse precoce influencia negativamente no curso clínico da doença, na gravidade dos
sintomas, especialmente ideação suicida, na pré-disposição à comorbidades psiquiátricas e
clínicas, tornado assim a resposta terapêutica e o desfecho clínico desfavoráveis (Tunnard et
al., 2014; Friedman et al., 2012; Wiersma et al., 2009; Gladstone et al., 1999).
A depressão é uma condição psiquiátrica de etiologia multifatorial, acometendo pessoas
de todas as idades, níveis sócio-econômicos, atingindo principalmente as mulheres (Fleck et
al., 2009). Os índices de suicídio também são frequentes nesta população, ocorrendo em torno
de 15 a 20% dos pacientes depressivos (Goodwin & Jamison, 1990), de forma que a
depressão é responsável por 70% dos casos de suicídio que ocorrem no mundo (Sartorius,
2001).
Evidências científicas apontam ainda que 80% dos indivíduos que receberam tratamento
no primeiro episódio depressivo apresentarão um segundo episódio ao longo de suas vidas,
sendo quatro a média durante a vida (Beck & Alford, 2011; Bottomley et al., 2010; Reid &
Barbui, 2010). Além disso, uma parcela significativa dos pacientes depressivos apresentará
falha na resposta terapêutica, sendo diagnosticados com depressão resistente ao tratamento
(DRT) (Del Porto et al., 2009; Souery et al., 2006; Rozenthal et al., 2004; Quraishi &
Frangou, 2002). A DTR está associada com prejuízos sociais graves e utilização extensiva dos
serviços de saúde (Kennedy et al., 2004; Crown et al., 2002). Os fatores de risco para a
recaída são: presença de sintomas residuais, número de episódios anteriores, gravidade e
duração do episódio mais recente e grau de resistência ao tratamento em episódio prévio
(Rush et al., 2006). A literatura científica enfatiza ainda que o estresse precoce parece ser um
moderador importante na resposta terapêutica do paciente depressivo (Harkness et al., 2012;
Solomon et al., 2000).
Os transtornos psiquiátricos, dentre eles a depressão, oasionam prejuízos em todas as
esferas da vida do indivíduo, interferindo no desempenho ocupacional e na habilidade de
realizar os papéis ocupacionais (Quiles-Cestari & Ribeiro, 2012; Cavalheril, 2010). De acordo
com o Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional, o desempenho ocupacional é o
resultado da interação entre a pessoa, o ambiente e a ocupação. A pessoa é composta por três
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componentes, o físico, afetivo e cognitivo e no centro encontra-se a essência, representada
pelo elemento espiritual. O ambiente é composto pelos aspectos físico, social, cultural e
institucional e as ocupações são distribuídas em três categorias, ou seja, auto-cuidado,
produtividade e lazer (CAOT, 1997).
Ademais, o desempenho ocupacional é representado pela competência dos indivíduos
em seguir e manter uma rotina diária, desempenhar papéis ocupacionais, sociais e tarefas que
possuem como objetivo o auto-cuidado, a produtividade e o lazer, executadas de modo
satisfatório e apropriado para o estágio de desenvolvimento, cultura e ambiente do sujeito
(Kubota et.al., 2014; Motizuki et.al., 2014).
Embora as abordagens terapêuticas para os transtornos depressivos tenham progredido
significativamente nos últimos anos, a literatura científica sugere que o paciente depressivo
continua apresentando prejuízos psicossociais e ocupacionais depois de se recuperar do
episódio agudo (Ay-Woan et al., 2006).
Nesse sentido, a Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde, educação e área social
capacitada para auxiliar as pessoas com problemáticas diversas a viverem em sua plenitude,
ou seja, favorecer o engajamento nas atividades que a pessoa quer e precisa fazer, não
importando a lesão, doença, condição, deficiência, estilo de vida, ou ambiente se coloque no
caminho. As atividades humanas do dia-dia são denominadas como ocupações, e elas são os
blocos de construção da saúde física, psicológica, emocional e espiritual (University of
Southern California – USA).
Assim, pode-se dizer que o Terapeuta Ocupacional poderá promover a reabilitação e\ou
adaptação do indivíduo com transtorno depressivo às suas condições cotidianas, ocupacionais
de lazer, além de habilitar as pessoas para que possam engajar-se nos papéis, nas tarefas e
atividades que tenham significados para elas no seu dia-dia e que sejam definidoras de suas
vidas (Francisco, 1988). Portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo são vitais para
diminuir os prejuízos da depressão na vida do indivíduo, da família e da comunidade
(Juruena, 2001; Tavares & Juruena, 2001).
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESE
2.1. Geral
Este estudo objetivou avaliar a associação entre o Estresse Precoce (EP) e os episódios
depressivos, e a influência do EP na resposta terapêutica de pacientes depressivos.
2.2. Específicos
 Examinar a influência do EP na resposta terapêutica de pacientes depressivos, bem
como, identificar qual a melhor abordagem terapêutica para esses pacientes a partir dos
achados da literatura;
 Analisar a relação entre os subtipos de EP de pacientes psiquiátricos adultos tratados
em um programa de semi-internação psiquiátrica em Hospital Dia (HD), além de
investigar as chances de ocorrência de depressão de acordo com as características
sociodemográficas e clínicas desta amostra;
 Avaliar o impacto do EP na gravidade dos sintomas psiquiátricos e no desempenho
ocupacional de pacientes depressivos adultos;
 Avaliar a influência de fatores sociodemográficos, clínicos, do EP e do desempenho
ocupacional na resposta terapêutica de pacientes depressivos adultos tratados em um
programa de semi-internação psiquiátrica em HD;
 Descrever grupos de terapia ocupacional para pacientes depressivos adultos com
estresse precoce tratados em um programa de semi-internação psiquiátrica em Hospital
Dia.

HIPÓTESE: A hipótese do nosso estudo é de que o estresse precoce está associado com o
episódio depressivo atual, desencadeamento, manutenção e agravamento do curso da
psicopatologia depressiva, com prejuízos no desempenho ocupacional repercutindo
negativamente na resposta terapêutica.
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3. Estudo 1- Avaliação da Resposta Terapêutica de Pacientes Depressivos com
História de Estresse Precoce: Uma Revisão Sistemática.
Introdução
A depressão é uma condição frequente, de curso crônico e recorrente, usualmente
associada com incapacitação funcional e comprometimento da saúde física (Juruena et
al., 2011; Del Porto et al., 2009; Fleck et al., 2009). As evidências mostram que a
depressão na idade adulta está vinculada a um risco elevado de desenvolver doenças
cardiovasculares, diabetes, alterações metabólicas e demência (Fleck et al., 2009;
Danese et al., 2009; Moussavi et al., 2007). Além disso, tais pacientes apresentam
limitação de sua atividade, bem estar e uma maior utilização de serviços de saúde
(Katon, 2003). Aproximadamente 60% dos indivíduos que receberam tratamento no
primeiro episódio depressivo apresentarão um segundo episódio ao longo de suas vidas,
dentro do período de 5 anos, sendo quatro a média durante a vida (Bottomley et al.,
2010; Kupfer, 1991). Estudos estimam ainda que 30 a 50% dos pacientes depressivos
não apresentam resposta terapêutica adequada aos tratamentos antidepressivos
disponíveis atualmente, sendo estes considerados pacientes depressivos resistentes ao
tratamento (DRT) (Del Porto et al., 2009; Souery et al., 2006; Fava, 2003). Dessa
forma, tais dados demonstram que há um grande contingente de pacientes que não
remitem a sintomatologia depressiva, acarretando em graves prejuízos psicossociais
(Juruena, 2012; Kessler et al., 1998).
Em decorrência das altas taxas de prevalência, recorrência e devido à resistência
na resposta da terapia psicofarmacológica, pesquisadores têm buscado uma melhor
compreensão sobre a etiopatogenia e os fatores preditores de resposta terapêutica
relacionados ao tratamento da depressão. A depressão caracteriza-se por uma doença
multifatorial, envolvendo fatores genéticos, biológicos e psicossociais. Embora o fator
genético exerça um papel bastante importante na depressão, os estudos têm
demonstrado também a importância dos fatores ambientais como possíveis gatilhos no
desencadeamento dos quadros depressivos (Chapman et al., 2004; Heim & Nemeroff,
2001; Post et al., 2000; Post, 1992). Estudos demonstram que cerca de 60% dos
episódios depressivos são precedidos pela ocorrência de fatores estressantes e que,
portanto, os eventos estressantes da vida desempenham um papel importante no
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desencadeamento de episódios depressivos, estando também bem estabelecidos como
precipitantes agudos de doenças psiquiátricas (Mello et al, 2007; Joca et al., 2003; Post
et al., 2000; Post, 1992). Neste sentido, dada a importância do estresse no
desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, recentemente o Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), incluiu entre as suas classificações uma
categoria específica para o diagnóstico de Transtornos Relacionados a Traumas e a
Estressores (APA, 2014).
Além disso, experiências estressantes no início da vida, denominadas de Estresse
Precoce (EP), podem afetar negativamente o desenvolvimento da criança, podendo
provocar influências profundas no comportamento emocional. O termo estresse precoce
refere-se a uma variedade de experiências traumáticas que podem ocorrer durante a
infância e adolescência. Entre as principais experiências traumáticas estão os abusos e
as negligências (Bandelow et al., 2005; Zavaschi et al., 2002). De acordo com a
literatura proposta por Bernstein et al. (2003) existem 5 subtipos principais de Estresse
Precoce, que estão definidos na tabela abaixo:

Tabela 1-Definição dos subtipos de estresse precoce


Abuso Físico



Abuso
Emocional



Abuso Sexual



Negligência
Física



Negligência
Emocional

Agressões físicas cometida por alguém mais velho, acarretando lesões corporais
que podem chegar ao homicídio.
Agressões verbais e ameaças que afetam o bem estar e a moral da criança, ou
qualquer conduta que humilha, envergonha ou ameaça a mesma.
Qualquer tipo de contato ou comportamento sexual entre uma criança e alguém
que está em posição de poder e confiança sobre a vítima.
Quando os pais ou responsáveis falham na alimentação e vestuário, não
atendendo as necessidades básicas, como: moradia, segurança, supervisão e
saúde.
Falha do cuidador ao fornecer as necessidades básicas emocionais e psicológicas
como: amor, motivação e o suporte.
Segundo Bernstein et al., 2003

Ainda se caracteriza como estresse precoce: a morte dos pais ou substitutos, as
privações materna e/ou paterna por abandono, separações ou divórcio e transtorno
psiquiátrico dos pais (Bandelow et al., 2005). Além disso, estudos atuais têm
demonstrado que também as situações de superproteção materna e/ou paterna podem
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provocar traumas no desenvolvimento biopsicossocial da criança, uma vez que esta é
privada de modelos de frustração (Johnstone et al., 2013; Bowlby, 1982).
Nesse sentido, os achados da literatura têm demonstrado a associação entre a
ocorrência de EP e o aumento do risco de desenvolvimento de depressão e outros
transtornos psiquiátricos na adolescência e na idade adulta (Carr et al., 2013; Martins et
al., 2011; Widom et al., 2007; Gibb et al., 2003; Wise et al., 2001). Cerca de um quarto
das crianças maltratadas preencherão os critérios para depressão quando chegarem ao
final da década dos 20 anos de idade, representando, portanto, um problema substancial
de saúde pública (Widom et al., 2007). Além disso, estudos apontam que a gravidade do
estresse precoce sofrido pela criança está associada à gravidade do quadro depressivo, e
que o subtipo de EP sofrido pela criança está associado ao transtorno psiquiátrico
desenvolvido na vida adulta (Carr et al., 2013; Martins et al., 2011). Conforme
demonstra os estudos de Martins et al. (2014) e Gibb et al. (2003) há uma associação
entre o EP, especificamente do subtipo abuso emocional, e o aumento do
desenvolvimento de quadros depresivos no adulto.
Com base nisto, o objetivo desta revisão foi analisar sistematicamente os achados
existentes na literatura sobre a associação entre estresse precoce e o desenvolvimento de
depressão na vida adulta a partir de uma análise crítica das metodologias empregadas
nos estudos. Mais especificamente, esta revisão visou examinar a influência do estresse
precoce na resposta terapêutica de pacientes depressivo, bem como, identificar qual a
melhor abordagem terapêutica para esses pacientes a partir dos achados da literatura.
Métodos
Realizou-se a busca pelos artigos identificados na base de dados PubMed, WEB
OF KNOWLEDGE, PsycINFO e Scopus, nos idiomas inglês e portugues, sem limitação
de tempo. A busca foi realizada utilizando as combinações das seguintes seguintes
palavras-chave: ("early life stress" OR "childhood maltreatment" OR "child abuse" OR
"childhood trauma" OR "childhood neglect") AND (depression OR "major depression"
OR depressive) AND ("treatment response" OR "treatment outcome" OR prediction). A
pesquisa final foi refinada por meio da pesquisa sistemática nos resumos dos artigos
identificados, procedendo-se às exclusões dos artigos que não analisaram o valor de
predição. O fluxograma a seguir apresenta a associação entre os descritores (Keywords),
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o número total de artigos encontrados nas bases de dados, bem como os critérios de
exclusão que foram determinados no presente estudo.

Fluxograma 1- Esquema metodológico para a seleção dos artigos
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Resultados
Foram identificados 99 artigos no PubMed, 106 no WEB OF KNOWLEDGE, 330
no Scopus e 185 no PsycINFO totalizando 720 artigos. Após a aplicação dos critérios
de exclusão foram selecionados 68 artigos, sendo que 47 destes foram excluídos por se
tratarem de estudos duplicados entre as bases de dados, totalizando 21 artigos que foram
analisados nesta revisão.
A maioria dos estudos (14) selecionados para a revisão, possuem delineamento do
tipo ensaio clinico randomizado (Johnstone et al., 2013; Sung et al., 2013; Friedman et
al., 2012; Harkness et al., 2012; Smith et al., 2012; Cort et al., 2012; Talbot et al., 2011;
Gamble et al., 2011; Zobel et al., 2011; Miniati et al., 2010; Johnstone et al., 2009;
Vitriol et al., 2009; Nemeroff et al., 2003; Walker et al., 2000) 5 estudos são
longitudinais (Douglas & Porter, 2012; Klein et al., 2009; Klein et al., 2008; Abbass,
2006; Talbot et al., 2005) e 2 são caso controle (Kimbrough et al., 2010; Kaplan &
Klinetob, 2000). Os estudos foram distribuídos de acordo com o ano de publicação,
sendo que houve maior publicação sobre o tema pesquisado no ano de 2012 com a
publicação de 5 estudos (Friedman et al., 2012; Harkness et al., 2012; Smith et al.,
2012; Cort et al., 2012; Douglas & Porter, 2012) seguido de 3 estudos (Johnstone et al.,
2009; Vitriol et al., 2009; Klein et al., 2009) em 2009, seguido pelo ano de 2011 com 3
estudos (Talbot et al., 2011; Gamble et al., 2011; Zobel et al., 2011). Além disso, os
estudos foram publicados em revistas de grande impacto, tais como Depression and
Anxiety (Smith et al., 2012; Cort et al., 2012; Johnstone et al., 2009; Klein et al., 2009;
Abbass, 2006), Journal of Psychiatry Research (Miniati et al, 2010; Klein et al., 2008),
Journal of Nervous and Mental Disease (Talbot et al., 2005; Kaplan & Klinetob, 2000),
Journal of Affective Disorders (Johnstone et al., 2013; Gamble et al., 2011) entre outras.
Quanto ao país de publicação, a maioria dos estudos (13) foi publicado nos Estados
Unidos (Friedman et al., 2012; Smith et al., 2012; Cort et al., 2012; Talbot et al., 2011;
Gamble et al., 2011; Kimbrough et al., 2010; Miniati et al., 2010; Nemeroff et al., 2003;
Klein et al., 2009; Klein et al., 2008; Talbot et al., 2005; Kaplan & Klinetob, 2000;
Walker et al., 2000), seguido de 3 estudos na Nova Zelândia (Johnstone et al., 2013;
Douglas & Porter, 2012; Johnstone et al., 2009) e 2 estudos no Canadá (Harkness et al.,
2012; Abbass, 2006). Destacamos que não foram encontrados estudos sobre o tema
pesquisado no Brasil, denotando a importância da presente revisão sistemática.
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Com relação à composição da amostra, o número de participantes variou entre 10
sujeitos (Abbass, 2006) até uma amostra maior composta por 808 pacientes depressivos
(Klein et al., 2009). A maioria dos estudos (15 estudos) (Johnstone et al., 2013; Sung et
al., 2013; Friedman et al., 2012; Harkness et al., 2012; Douglas & Porter, 2012; Zobel et
al., 2011; Miniati et al., 2010; Kimbrough et al., 2010; Johnstone et al., 2009; Klein et
al., 2009; Klein et al., 2008; Abbass, 2006; Nemeroff et al., 2003; Kaplan & Klinetob,
2000; Walker et al., 2000) avaliou o gênero masculino e feminino e uma parcela menor
(6 estudos) (Smith et al., 2012; Cort et al., 2012; Talbot et al., 2011; Gamble et al.,
2011; Vitriol et al., 2009; Talbot et al., 2005) avaliou apenas mulheres.
O instrumento mais utilizado para avaliar estresse precoce foi o Childhood
Trauma Questionnaire (CTQ) (Bernstein et al., 2003) considerado padrão-ouro na
literatura do estresse precoce, totalizando 8 estudos, destes quatro estudos (Douglas &
Porter, 2012; Zobel et al., 2011; Kaplan & Klinetob, 2000; Walker et al., 2000)
utilizaram somente o CTQ, outros 3 estudos (Cort et al., 2012; Talbot et al., 2011;
Talbot et al., 2005) utilizaram o CTQ associado com o Traumatic Life Events
Questionnaire (TLEQ) (Kubany et al., 2000) e um estudo (Klein et al., 2009) utilizou o
CTQ associado com o Measure of Parental Style (MOPS) (Parker et al., 1997).
Nota-se que os demais estudos utilizaram diferentes instrumentos para avaliação
do EP, tais como: 2 estudos (Smith et al., 2012; Gamble et al., 2011) utilizaram o Life
Experience Scale (LES) (Talbot et al., 1999), um estudo (Klein et al., 2008) utilizou o
Early Home Environment Interview (EHEI) (Lizardi et al., 1995), um estudo (Harkness
et al., 2012) utilizou o Childhood Experience of Care and Abuse (CECA) (Bifulco et al.,
1994), um estudo (Vitriol et al., 2009) utilizou a Scale of Marshall (Marshall et al.,
2000), um estudo (Nemeroff et al., 2003) utilizou o Childhood Trauma Scale (CTS)
(Nemeroff et al., 2003), 2 estudos (Johnstone et al., 2013; Johnstone et al., 2009)
utilizaram o Parental Bonding Instrument, (PBI) (Parker et al., 1979) associado com
questionário desenvolvido pelos próprios autores e 2 estudos (Sung et al., 2013; Miniati
et al., 2010) utilizaram questionários próprios para avaliação das experiências
traumáticas na infância e adolescência. Além disso, 3 estudos (Friedman et al., 2012;
Kimbrough et al., 2010; Abbass, 2006) não descreveram o instrumento utilizado
empregada para

avaliação do EP. Tais dados demonstram a diversidade de

instrumentos empregados para a avaliação de EP, refletindo no fato dos pesquisadores
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terem realizado uma ampla investigação de experiências traumáticas ocorridas na
infância, incluindo não só situação de abusos e negligências comumente avaliadas, mas
também situações de super-proteção materna e paterna, super-controle parental, bem
como relacionamento parental pobre.
A maioria dos estudos utilizou a Structured Clinical Interview for DSM-IV-axis I
disorders (SCID-I) (First et al., 1997) para a avaliação do diagnóstico de depressão,
totalizando assim 13 estudos (Harkness et al., 2012; Smith et al., 2012; Cort et al., 2012;
Douglas & Porter, 2012; Talbot et al., 2011; Gamble et al., 2011; Zobel et al., 2011;
Miniati et al., 2010; Klein et al., 2009; Klein et al., 2008; Talbot et al., 2005; Nemeroff
et al., 2003; Walker et al., 2000). O segundo instrumento mais utilizado foi o Mini
International Neuropsychiatric Interview (MINI) (Sheehan et al., 1998), empregado em
2 estudos (Sung et al., 2013; Kaplan & Klinetob, 2000), enquanto que os demais
estudos utilizaram instrumentos diversificados, a saber: 1 estudo (Friedman et al., 2012)
utilizou o Self-report Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ)
(Zimmerman & Mattia, 2001), 3 estudos (Johnstone et al., 2013; Kimbrough et al.,
2010; Abbass, 2006), realizaram o diagnóstico de depressão através de Entrevista
Clínica segundo os critérios do DSM-IV (APA, 2000), um estudo (Talbot et al., 2005)
seguiu os critérios da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (OMS, 1997) e
apenas 1 estudo (Johnstone et al., 2009) não especificou o instrumento utilizado para
avaliação do diagnóstico de depressão.
Com relação à avaliação da resposta terapêutica, observamos que a Hamilton
Rating Scale for Depression (HRSD) (Hamilton, 1960) foi o instrumento mais utilizado
para medição da resposta terapêutica durante o tratamento, com um total de 12 estudos
(Friedman et al., 2012; Harkness et al., 2012; Cort et al., 2012; Talbot et al., 2011;
Zobel et al., 2011; Miniati et al., 2010; Vitriol et al., 2009; Nemeroff et al., 2003; Klein
et al., 2009; Klein et al., 2008; Abbass, 2006; Talbot et al., 2005). A Montgomery–
Asberg Depression Rating Scale (MADRS) (Montgomery & Asberg, 1979) foi utilizada
em três estudos (Johnstone et al., 2013; Douglas & Porter, 2012; Johnstone et al., 2009)
assim como o Beck Depression Inventory (BDI) (Beck et al., 1961) foi utilizado em 3
estudos (Smith et al., 2012; Kimbrough et al., 2010; Kaplan & Klinetob, 2000). Os
demais estudos utilizaram instrumentos diversificados como critério de resposta
terapêutica: 1 estudo (Walker et al., 2000) utilizou a Symptom Checklist-20 (SCL-20)
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(Derogatis et al., 1974), 1 estudo (Gamble et al., 2011) utilizou a Social Adjustment
Scale-Self Report (SAS-SR) (Weissman & Bothwell, 1976) e 1 estudo (Sung et al.,
2013) utilizou o Quick Inventory of Depressive Symptomatology-Clinican-Rated SelfRated (QIDS-SR16) (Rush et al., 2003).
Além disso, a maioria dos estudos não realizou avaliação do diagnóstico de
transtorno de personalidade, sendo assim um total de 15 estudos (Johnstone et al., 2013;
Sung et al., 2013; Douglas & Porter, 2012; Friedman et al., 2012; Harkness et al., 2012;
Gamble et al., 2011; Zobel et al., 2011; Kimbrough et al., 2010; Johnstone et al., 2009;
Vitriol et al., 2009; Klein et al., 2009; Klein et al., 2008; Talbot et al.,2005; Nemeroff et
al., 2003; Walker et al., 2000), uma minoria composta por 4 estudos (Smith et al., 2012;
Cort et al., 2012; Talbot et al., 2011; Miniati et al., 2010) utilizaram a Structured
Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis II Personality Disorders (SCID-II) (Spitizer et
al., 1989) e 1 estudo (Kaplan & Klinetob, 2000) utilizou o Minnesota Multiphasic
Personality Inventory-2 (MMPI-2) (Butcher et al., 1989). Apenas um estudo (Abbass,
2006) realizou o diagnóstico de transtorno de personalidade através de Entrevista
Clínica segundo os critérios do DSM-IV (APA, 2000). Vale mencionar que a
investigação de diagnósticos de transtornos de personalidade é de grande importância na
temática estudada, pois achados atuais demonstram que pacientes depressivos com
história de EP apresentam comorbidades importantes de transtornos de personalidade
associadas, especialmente borderline, denotando assim que o prognóstico desses
pacientes é desfavorável.
Destaca-se que os artigos selecionados nesta revisão foram divididos em 3 tópicos
para aprofundamento da análise de seus resultados e serão apresentados a seguir acordo
com esta divisão:

Associação entre estresse precoce e depressão
Neste item foram incluídos 7 estudos (Sung et al., 2013; Friedman et al., 2012;
Harkness et al., 2012; Cort et al., 2012; Douglas & Porter, 2012; Kaplan & Klinetob,
2000; Walker et al., 2000), sendo que todos eles demonstraram que o estresse precoce
está associado com a depressão na vida adulta. O estudo conduzido por Cort et al.
(2012) encontrou associação entre a história de EP e o aparecimento de depressão no
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adulto, demonstrando ainda que ter como comorbidade o transtorno de personalidade
compromete a redução dos sintomas depressivos durante o tratamento.
Douglas & Porter (2012), realizaram a randomização entre pacientes depressivos
não respondedores, respondedores e indivíduos saudáveis, sendo possível observar que
pacientes depressivos não respondedores reportavam significativamente traumas mais
severos em todos os subtipos de EP de acordo com o CTQ, quando comparados aos
pacientes respondedores. Dados semelhantes foram encontrados no estudo realizado por
Kaplan & Klinetob (2000), o qual comparou pacientes respondedores e não
respondedores, observando que pacientes não respondedores apresentaram escores
significativamente mais altos de acordo com o CTQ para o abuso emocional quando
comparados ao pacientes respondedores, porém não encontrou associação entre os
subtipos de abuso físico e sexual com a depressão no adulto. Nesse sentido, o estudo de
Walker et al. (2000), identificou que pacientes depressivos relataram histórias graves de
abuso emocional na infância, relatando ainda sinais de isolamento mais graves, típico da
depressão.
O estudo de Sung et al. (2013) apresentou resultados sobre a influência dos
subtipos de EP, detalhando ainda que pacientes com depressão de início precoce
relataram 2 vezes mais historias de abuso sexual, físico, emocional e negligencia na
infância do que pacientes com depressão de início tardio. O estudo conduzido por
Friedman et al. (2012) detectou que pacientes adultos com histórias de abuso e
negligência infantil foram fortemente associado à severidade da depressão.
Já o estudo de Harkness et al. (2012) identificou que os pacientes com EP
tiveram um significativo número de episódios prévios depressivos quando comparados
aos pacientes sem EP. A tabela a seguir detalha as principais características dos estudos
incluídos neste tópico.
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Tabela 2- Características dos estudos analisados no grupo Associação entre estresse precoce e depressão
Autor/Ano

Amostra

Avaliação do
Diagnóstico
de Depressão

Avaliação de
EP

Avaliação da
Resposta
Terapêutica e
Gravidade da
Depressão

Delineamento

Tempo de Avaliação

Principais Resultados

Sung et al., 2013

N=665
♀♂

MINI

Questionário próprio

QIDS-SR16

12 a 28 semanas do
tratamento

Pacientes com depressão de início precoce
relataram 2 vezes mais EP do que pacientes com
depressão de início tardio

Cort et al.,
2012

N=70
♀

SCID-I

CTQ e
TLEQ

HRSD17, BDI

Monoterapia
antidepressivo X
antidepressivos
combinados
IPT X UC

10ª, 24ª e 36ª da
avaliação inicial

Douglas & Porter,
2012

N=105
♀♂

SCID-I

CTQ

MADRS

Pacientes não
respondedores X
respondedores X
controle

5º dia e 6ª semana
após a admissão

Friedman et al., 2012

N=665
♀♂

PDSQ

Instrumento não
descrito no estudo

HRSD 16

EP foi associado com depressão no adulto, assim
como comorbidade o BPD compromete a
redução dos sintomas depressivos durante o
tratamento
Pacientes depressivos apresentam sintomas mais
severos associados ao EP; observou-se
correlação entre a piora dos sintomas na
MADRS com a gravidade do ELS; ♀
apresentaram traumas mais severos do que os ♂
EP está fortemente associado à severidade da
depressão de pacientes adultos

Harkness et al., 2012

N= 203
♀♂

SCID-I

CECA

HRSD 16

Kaplan & Klinetob, 2000

N=40
♀♂

MINI

CTQ, TSI

BDI

Pacientes respondedores
X não respondedores

Walker et al., 2000

N= 228
♀♂

SCID-I

CTQ

SCL-20

Intervenção
Multifacetada X UC

Monoterapia
antidepressivo
vs.antidepressivos
combinados
IPT X CBT X
farmacoterapia

12ª e 28ª semana do
tratamento.

12 meses de
acompanhamento
Admissão

Pacientes com EP tiveram um significativo
número de episódios prévios depressivos quando
comparados aos pacientes sem EP
Abuso emocional e super-proteção materna
foram associados com resposta desfavorável ao
antidepressivo em pacientes com depressão
moderada-severa
Pacientes depressivos relataram histórias graves
de abuso emocional na infância

Pré-tratamento, 1º, 3º
e 6º mês após o
tratamento
Nota: ♀: amostra exclusivamente feminina; ♀♂: amostra composta por ambos os gêneros; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck-II; BPD: Bordeline Personality Disorders; CBT: Cognitive Behavioral Therapy; CECA:
Childhood Experience of Care and Abuse; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; EP: Estresse Precoce; HRSD: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; IPT: Interpersonal Psychotherapy; MADRS:
Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; MINI: Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional; PDSQ: Self-report Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire; QIDS-SR16 :16-item Quick Inventory
of Depressive Symptomatology – Clinician-Rated; SCID-I: Structured Clinical Interview for DSM-IV-axis I disorder; SCL-20: Symptom Checklist-20; TLEQ: Traumatic Life Events Questionnaire; RT: Resposta Terapêutica;
TSI: Trauma Symptom Inventory; UC: Usual Care.
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Influencia do estresse precoce na resposta terapêutica de pacientes depressivos
Neste item foram incluídos 10 estudos (Johnstone et al., 2013; Douglas & Porter,
2012; Harkness et al., 2012; Cort et al., 2012; Miniati et al., 2010; Johnstone et al.,
2009; Klein et al., 2009; Klein et al., 2008; Nemeroff et al., 2003; Kaplan & Klinetob,
2000) e todos demonstraram evidências científicas que o estresse precoce influencia na
resposta terapêutica de pacientes depressivos crônicos. O estudo de Cort et al., 2012
evidenciou que o estresse precoce, transtorno de personalidade borderline, etnia negra e
o desemprego comprometeram na redução dos sintomas depressivos e pior resposta
terapêutica de pacientes depressivos.
Miniati et al. (2010) também salientou a importância das comorbidades
(especialmente transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade
generalizada) e transtorno de personalidade (cluster A e C) em pacientes depressivos
com EP. Tais pacientes além de apresentarem mais comorbidades, possuem tempo
maior para remissão do quadro depressivo, bem como maior necessidade de combinar
abordagens terapêuticas do que entre os pacientes depressivos sem EP. Este autor
salientou ainda sobre o papel modulador do abuso emocional na infância entre pacientes
depressivos, já que estes apresentaram pior prognóstico da doença, com recaída do
quadro depressivo. Nessa mesma direção, Klein et al. (2009) corroborou que não só as
múltiplas formas de EP estão associados com a gravidade da depressão, mas também o
número de episódios depressivos, histórico de tentativas de suicídio e transtornos de
ansiedade ao longo da vida. Este mesmo autor, identificou no seu estudo de 2008 que
existem 6 variáveis indicativas de altos escores na HRSD para o paciente depressivo:
relação materna pobre, história de abuso sexual na infância, idade avançada, menor
escolaridade, comorbidade de transtorno de ansiedade, maior carga familiar para a
depressão, destacando assim que o EP é um fator importante para a gravidade do curso
clínico da depressão, assim como outras características devem ser consideradas na
resposta terapêutica do paciente depressivo.
Harkness et al. (2012) demonstrou que o EP severo prediz risco elevado de
recorrência durante o período de acompanhamento por 12 meses após o início do
tratamento. Nesse sentido, o estudo de Nemeroff et al. (2003) também evidenciou que a
resposta terapêutica do paciente depressivo está associada a ocorrência de vivencias
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traumáticas na infância, já que o grupo de pacientes com e sem EP diferem
significativamente com relação à resposta ao tratamento.
Além disso, os pesquisadores identificaram importantes considerações sobre os
subtipos de EP. O estudo de Johnstone et al. (2009) ressaltou que pacientes depressivos
com história de negligência parental apresentaram ensaio incompleto da medicação
durante o período de 6 semanas. Também foi observado que entre os pacientes que
vivenciaram abuso emocional e super-proteção materna na infância apresentaram pobre
resposta terapêutica e ainda aqueles que tiveram abuso sexual (especialmente) não
prediz resposta terapêutica a nenhum tipo de tratamento. Nesse sentido, outro estudo de
Johnstone et al. (2013) demonstrou que pacientes que passaram por cuidado materno e
proteção paterna intermediária responderam melhor ao tratamento, indicando assim que
experiências de cuidado materno adequado na infância influenciam positivamente na
resposta terapêutica. Em contrapartida, segundo os achados deste autor, os subtipos de
EP: abuso sexual, emocional e físico não influenciam na resposta ao tratamento de
pacientes depressivos. Douglas & Porter (2012) evidenciaram que a severidade dos
subtipos de EP está significativamente correlacionada com a pior redução do estado
clínico, sugerindo que os subtipos de EP são prejudiciais para o sucesso no tratamento
da depressão severa. Além disso, o autor identificou que as mulheres depressivas
apresentaram histórias de traumas mais severos do que os homens. Nessa mesma
direção, Kaplan & Klinetob (2000) identificaram que o abuso emocional e superproteção materna estão associados com resposta terapêutica negativa em pacientes com
depressão moderada-severa.
A tabela a seguir detalha as principais características dos estudos incluídos neste
tópico.
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Tabela 3- Características dos estudos analisados no grupo Influencia do estresse precoce na resposta terapêutica de pacientes depressivos
Autor/Ano

Amostra

Avaliação do
Diagnóstico
de Depressão

Avaliação de
EP

Avaliação da
Resposta
Terapêutica e
Gravidade da
Depressão

Delineamento

Tempo de Avaliação

Principais Resultados

Johnstone et al., 2013

n=177
♀♂

Entrevista Clínica

PBI e Perguntas
abertas

MADRS

IPT ou CBT

16 semanas

Cort et al.,

N=70
♀

SCID-I

CTQ e
TLEQ

HRSD17, BDI

IPT X UC

2012

10ª, 24ª e 36ª semana da
avaliação

Douglas & Porter,
2012

N=105
♀♂

SCID-I

CTQ

MADRS

Pacientes não
respondedores X
respondedores X controle

5º dia e 6ª semana após a
admissão

Harkness et al., 2012

N= 203
♀♂

SCID-I

CECA

HRSD 16

IPT X CBT X
farmacoterapia.

12 meses de acompanhamento

Miniati et al., 2010

N=312
♀♂

SCID-I

Perguntas abertas

HRSD17, QIDS

farmacoterapia X IPT

6ª, 12ª e 20ª semana

Johnstone et al., 2009

N= 195
♀♂

Não especifica

PBI e Questionário
próprio

MADRS

Ensaio clínico com
Fluoxetina X nortripitilina

Pré tratamento, 3ª, 6ª, 9ª, 13ª,
20ª e 26ª semana

Cuidado materno e super-proteção paterna
intermediária apresentaram TR, enquanto que
abuso sexual, emocional e físico não influenciam
na TR
O EP, BPD como comorbidade, etnia negra e
desemprego compromete a redução dos sintomas
depressivos e influenciam na TR de pacientes
depressivos
Pacientes depressivos apresentam sintomas mais
severos associados ao EP; observou-se correlação
entre a piora dos sintomas na MADRS com a
severidade do EP; ♀ apresentaram traumas mais
severos do que os ♂
Pacientes depressivos com EP severo apresentam
3.04 vezes mais chance de apresentarem
recorrência no seguimento do que os sem ELS
Pacientes com EP apresentaram início da
depressão mais precoce e duração mais longa da
doença, comorbidades psiquiátricas, probabilidade
menor de remitir os sintomas e necessidade de
aderir abordagens associadas quando comparado
aos pacientes sem EP
Abuso emocional e superproteção materna estão
associados com resposta negativa ao
antidepressivo em pacientes com depressão
moderada-severa. O EP não prediz resposta ao
tratamento

Klein et al., 2009

N= 808
♀♂

SCID-I

MOPS e
CTQ

HRSD 24, IDS-SR;
LIFE-RIFT

Ensaio clínico com
antidepressivos (Sertralina,
escitalopram, bupropiona
XL, venlafaxina XR,
mirtazapina).

12 semanas

EP, o número de episódios depressivos, histórico
de tentativa de suicídio e transtornos de ansiedade
estão associados com a gravidade da depressão

Nota: ♀: amostra exclusivamente feminina; ♀♂: amostra composta por ambos os gêneros; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck-II; BPD: Bordeline Personality Disorders; CBT: Cognitive Behavioral Therapy; CECA: Childhood
Experience of Care and Abuse; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; EP: Estresse Precoce; HRSD: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; IPT: Interpersonal Psychotherapy; MADRS: Escala de Avaliação
para Depressão de Montgomery-Asberg; MINI: Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional; PDSQ: Self-report Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire; QIDS-SR16 :16-item Quick Inventory of Depressive
Symptomatology – Clinician-Rated; SCID-I: Structured Clinical Interview for DSM-IV-axis I disorder; SCL-20: Symptom Checklist-20; TLEQ: Traumatic Life Events Questionnaire; RT: Resposta Terapêutica; TSI: Trauma Symptom
Inventory; UC: Usual Care.
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Continuação tabela 3- Características dos estudos analisados no grupo Influencia do estresse precoce na resposta terapêutica de pacientes depressivos
Autor/Ano

Amostra

Avaliação do
Diagnóstico
de Depressão

Avaliação de
EP

Klein et al., 2008

N=87
♀♂

SCID-I

EHEI

Avaliação da
Resposta
Terapêutica e
Gravidade da
Depressão
HRSD 24, LIFE

Nemeroff et al., 2003

N=681
♀♂

CTS

HRSD24

SCID-I

Delineamento

Tempo de Avaliação

Principais Resultados

Ensaio clínico com
antidepressivos
(Sertralina, escitalopram,
bupropiona XL,
venlafaxina XR,
mirtazapina).

30 meses durante o
intervalo de 10 anos

6 variáveis predispõem altos escores na HRSD para o
paciente depressivo: idade avançada, menor
escolaridade, comorbidade de transtorno de ansiedade,
maior carga familiar para a depressão, relação materna
pobre e história de abuso sexual na infância

Nefazodona X CBASP
X combinação das duas
abordagens
Pacientes respondedores
X não respondedores

12 semanas

Pacientes depressivos crônicos com EP apresentaram
menor resposta terapêutica quando comparados a
pacientes depressivos sem EP
Kaplan & Klinetob, 2000
N=40
MINI
CTQ
BDI, TSI
Admissão
Abuso emocional e super-proteção materna foram
♀♂
associados com TR negativa em pacientes com
depressão moderada-severa
Nota: ♀: amostra exclusivamente feminina; ♀♂: amostra composta por ambos os gêneros; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck-II; BPD: Bordeline Personality Disorders; CBT: Cognitive Behavioral Therapy; CECA: Childhood
Experience of Care and Abuse; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; EP: Estresse Precoce; HRSD: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; IPT: Interpersonal Psychotherapy; MADRS: Escala de Avaliação
para Depressão de Montgomery-Asberg; MINI: Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional; PDSQ: Self-report Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire; QIDS-SR16 :16-item Quick Inventory of Depressive
Symptomatology – Clinician-Rated; SCID-I: Structured Clinical Interview for DSM-IV-axis I disorder; SCL-20: Symptom Checklist-20; TLEQ: Traumatic Life Events Questionnaire; RT: Resposta Terapêutica; TSI: Trauma Symptom
Inventory; UC: Usual Care.
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Abordagem terapêutica para pacientes depressivo com estresse precoce
Neste item foram incluídos 12 estudos (Johnstone et al., 2013; Harkness et al., 2012;
Smith et al., 2012; Talbot et al., 2011; Gamble et al., 2011; Zobel et al., 2011;
Kimbrough et al., 2010; Vitriol et al., 2009; Klein et al., 2009; Abbass, 2006; Talbot et
al., 2005; Nemeroff et al., 2003) e nota-se que houve um consenso entre os autores
sobre a eficácia superior do uso de psicoterapias associadas com antidepressivos para
pacientes depressivos com EP do que tratamentos isolados, ou seja, uso de
antidepressivos ou somente de psicoterapia.
O estudo de Johnstone et al. (2013) realizou a randomização de pacientes
depressivos em 3 grupos: grupo 1 recebeu Psicoterapia Interpessoal (IPT, do inglês
Interpersonal Psychotherapy), grupo 2 recebeu Terapia Cognitiva Comportamental
(CBT, do inglês Cognitive Behavioral Therapy) e grupo 3 recebeu as duas intervenções
combinadas. Este estudo demonstrou que pacientes depressivos com níveis
intermediários de cuidado materno e proteção paterna respondem melhor ao tratamento
com psicoterapia do IPT. Analisando as duas terapias de maneira independente, o
cuidado materno e proteção paterna foram associados com resposta diferencial para IPT
e não para CBT. Dessa forma, esses resultados demonstraram ainda que o efeito da
proteção paterna na resposta ao tratamento do paciente depressivo está relacionado com
o tipo de tratamento que o paciente recebe.
Nessa mesma direção, observamos 3 estudos que empregaram metodologia
semelhante para analisar a eficácia terapêutica para o paciente depressivo com EP.
Smith et al. (2012), Talbot et al. (2011) e Gamble et al. (2011) realizaram a
randomização dos pacientes depressivos com EP entre IPT e Tratamento Padrão (UC,
do inglês Usual Care), dessa forma observamos um consenso entre os 2 primeiros
estudos no que diz respeito a eficácia superior da IPT comparada a UC na redução dos
sintomas depressivos avaliados através das escalas de gravidade da sintomatologia
(HRSD e BDI) de pacientes depressivos com EP. Além disso, enfatizaram que pacientes
com EP apresentaram melhoras significativas dos sintomas depressivos com a IPT,
embora ao final do tratamento os pacientes estivessem sintomáticos, com médias dos
escores de depressão permanecendo alta. Já o estudo de Gamble et al. (2011)
demonstrou que os pacientes depressivos com EP apresentaram melhora significativa
em diferentes áreas do funcionamento social (exceto nos relacionamentos com
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familiares e parceiro íntimo), independente da abordagem empregada, ressaltando ainda
que tais pacientes apresentaram remissão dos sintomas após o tratamento.
Em contrapartida, o estudo de Zobel et al. (2011) randomizou os pacientes para
receber combinação de psicoterapia do tipo IPT com o uso de antidepressivo,
comparando com o uso isolado de medicação com manejo clínico. Tal estudo
evidenciou que houve uma redução nos escores da HRSD quando os pacientes
depressivos foram tratados com abordagem associada. O autor também evidenciou que
os pacientes avaliados dentro do período de 5 anos apresentaram pior prognóstico da
doença, onde 60% deles continuavam a utilizar antidepressivos e 19% receberam
psicoterapia. Já Harkness et al. (2012) randomizou 3 grupos de pacientes depressivos
para receber psicoterapia do tipo IPT, um segundo grupo que recebeu psicoterapia do
tipo CBT, e o terceiro grupo que foi tratado com diferentes antidepressivos. Os
resultados deste estudo demonstraram que os pacientes depressivos com EP apresentam
resposta significativa para o tratamento com antidepressivos, assim como para a CBT,
enquanto que os pacientes sem EP responderam a IPT. Além disso, o autor evidenciou
que 12% dos pacientes que completaram o tratamento apresentaram recorrência do
quadro depressivo, indicando que os pacientes respondedores ao tratamento, situações
de trauma precoce severas prediz risco elevado de recorrência durante o período de 12
de meses de acompanhamento.
Tal resultado difere da pesquisa conduzida por Nemeroff et al. (2003), a qual
randomizou

pacientes

depressivos

para

receber

antidepressivo

(nefazodona),

comparando com um grupo submetido ao Sistema de Psicoterapia Analítico CognitivoComportamental (CBASP, do inglês Cognitive Behavioral Analysis System of
Psychotherapy), ou seja combinação de CBT e IPT e um terceiro grupo que recebeu
combinação das duas abordagens. O autor evidenciou que pacientes depressivos
crônicos com EP apresentaram melhor resposta terapêutica para a farmacoterapia
associada à psicoterapia do que tratamento isolado, apresentando ainda remissão dos
sintomas após o tratamento, quando comparado aos pacientes sem EP que responderam
melhor ao tratamento farmacológico. Quando receberam o tratamento isolado a
psicoterapia mostrou ser mais efficaz do que o antidepressivo para pacientes com
depressão crônica e com estresse precoce (Nemeroff et al., 2003).
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A pesquisa conduzida por Vitriol et al. (2009) realizou randomização dos
pacientes para receber Psicoterapia Dinâmica Breve (BPP, do inglês Brief
Psychodynamic Psychotherapy) comparando ao tratamento padrão (UC). Foi
comprovado que o grupo de pacientes depressivos com EP que receberam psicoterapia
do tipo BPP apresentaram melhoras significativas nos sintomas depressivos, segundo
escores da HRSD, apresentando ainda melhoras nos sintomas de estresse, na função
social e relacionamento interpessoal, de acordo com a escala Outcome Questionnaire45.2 (OQ-45) (Lambert et al., 2011), amplamente utilizada para mensuração do
progresso do cliente na psicoterapia. O autor ratificou que embora o tratamento com a
BPP demonstrou ser mais eficaz, 61% dos pacientes que receberam a intervenção
demonstrou mínima resposta clínica, após o período de 6 meses de acompanhamento,
justificando que tal prognóstico desfavorável possa estar associado com a cronicidade
da depressão e com a comorbidade de TEPT dos pacientes depressivos com EP
inseridos no estudo. Já o estudo de Klein et al. (2009) realizou um ensaio clínico
medicamentoso com pacientes depressivos durante 12 semanas e evidenciou que
histórias de estresse precoce, especialmente supercontrole parental, abuso e negligência
estão associados com formas crônicas de depressão maior, predizendo menor
probabilidade de remissão dos sintomas depressivos. Além disso, estes pacientes
apresentaram pior resposta ao tratamento medicamentoso.
Interessante notar que 3 estudos (Kimbrough et al., 2010; Abbass, 2006; Talbot et
al., 2005) não realizam a comparação de diferentes abordagens terapêuticas. O estudo
de Kimbrough et al. (2010) realizou intervenção através de meditação associada com
visita domiciliar. Foi evidenciado que essa intervenção proporcionou redução dos
sintomas depressivos segundo os escores do BDI, apesar dos escores da sintomatologia
depressiva ter aumentado durante a 24ª semana, a melhora se manteve significativa,
sugerindo que a estratégia para manutenção é necessária. Já o estudo conduzido por
Talbot et al. (2005) demonstrou que mulheres depressivas com história de EP
submetidas a IPT, experimentaram um significativo declínio nos sintomas depressivos
de acordo com a HRSD e BDI. Entretanto, a avaliação no período de 36 semanas após o
inicio do tratamento, evidenciou que os pacientes não apresentaram melhoras
significativas no funcionamento social, aumento nos níveis residuais de depressão e que
a adesão ao tratamento foi a principal barreira afetada, dificultando para o

Avaliação da Resposta Terapêutica de Pacientes Depressivos com História de Estresse Precoce: Uma
Revisão Sistemática. 49

estabelecimento de uma resposta terapêutica favorável. E o estudo de Abbass, 2006, no
qual pacientes depressivos com EP foram submetidos à Psicoterapia Dinâmica Intensiva
de Curto Prazo (ISTDP, do inglês Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy), o
autor demonstrou ser indicada uma quantidade mínima de 12 sessões de ISTDP para
pacientes depressivos com EP, além disso, tais pacientes apresentaram remissão dos
sintomas após o tratamento com essa abordagem. A tabela a seguir detalha as principais
características dos estudos incluídos neste tópico.
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Tabela 4- Características dos estudos analisados no grupo Abordagem terapêutica para pacientes depressivos com estresse precoce
Autor/Ano

Amostra

Avaliação do
Diagnóstico
de Depressão

Avaliação de
EP

Avaliação da Resposta
Terapêutica e
Gravidade da
Depressão

Delineamento

Tempo de Avaliação

Principais Resultados

Johnstone et al., 2013

n=177
♀♂

Entrevista Clínica

PBI e Perguntas abertas

MADRS

IPT ou CBT

16 semanas

Harkness et al., 2012

N= 203
♀♂

SCID-I

CECA

HRSD 16

IPT X CBT X farmacoterapia

12 meses de acompanhamento

Smith et al., 2012

N=70
♀

SCID-I

LES

BDI, WAI, ECR

IPT X UC

Pré tratamento, 10ª, 24ª e 36ª semana

Pacientes depressivos com níveis
intermediários de cuidado materno e
proteção paterna respondem melhor a
IPT do que a CBT
Pacientes depressivos com EP
apresentam TR significativa para
farmacoterapia e CBT, já os pacientes
sem EP responderam a IPT
Pacientes que receberam IPT tiveram
maior redução nos sintomas depressivos,
quando comparados aos pacientes que
receberam UC

Gamble et al., 2011

N=69
♀

SCID-I

LES

SAS-SR

IPT X UC

Pré tratamento, 10ª, 24ª e 36ª semana

Talbot et al., 2011

N=70
♀

SCID-I

CTQ e
TLEQ

HRSD17, BDI, PTSD, SASSR, MOS SF-36

IPT X UC

Pré tratamento, 10ª, 24ª e 36ª semana.

Zobel et al., 2011

N=93
♀♂

SCID-I

CTQ

HRSD17, BDI, GAF, THI

Admissão, 5ª semana, 3º, 12º e 75º
meses após o tratamento

Kimbrough et al., 2010

N=27
♀♂

Entrevista Clínica

Instrumento não
descrito no estudo

BDI, BSI, MAAS

IPT e farmacoterapia X
Farmacoterapia e manejo
clínico
Meditação e visita domiciliar

Admissão, 4ª 8ª e 24ª semana

Independente do tipo de tratamento
recebido, os pacientes apresentaram
melhoras significativas em diferentes
áreas do funcionamento social
Pacientes depressivas com história de
abuso sexual tratadas com IPT
mostraram maior redução nos sintomas
depressivos (de acordo com a HRSD) e
sintomas de Transtorno de Estresse Pós
Traumático
Pacientes com EP respondem melhor a
abordagem associada de IPT e
farmacoterapia
Pacientes depressivos com EP
apresentaram redução dos sintomas
depressivos segundo o BDI durante o
período de seguimento

Nota: ♀: amostra exclusivamente feminina; ♀♂: amostra composta por ambos os gêneros; BDI: Beck Depression Inventory; BSI: Brief Symptom Inventory; BPP: Brief Psychodynamic Psychotherapy; CBASP: Cognitive Behavioral
Analysis System of Psychotherapy; CBT: Cognitive Behavioral Therapy; CECA: Childhood Experience of Care and Abuse; CGI-S: Clinical Global Index-Severity Scale; CTQ: Childhood Trauma Questionnaire; CTS: Childhood
Trauma Scale; ECR:Experiences in Close Relationships Scale; EP: Estresse Precoce; GAF: Global Assessment of Functioning; Scale; HRSD: Hamilton Rating Scale for Depression; IDS-SR: Inventory of Depressive Symptoms selfreport; IPT: Interpersonal Psychotherapy; ISTDP: Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy; LES: Life Experience Scale; LIFE-RIFT: Longitudinal Interval Follow-up Evaluation Range of Impaired Functioning Tool; MADRS:
Montgomery–Asberg Depression Rating Scale; MOPS: Measure of Parental Style; MOS-SF-36:Medical Outcomes Study Short Form-36; OQ-45.2: Outcome Questionnaire-45.2; PBI: Parental Bonding Instrument; PTO 8:Posttraumatic stress treatment Outcome scale; PTSD Symptom Scale–Self Report; SAS-SR: Social Adjustment Scale-Self Report; SCID-I: Structured Clinical Interview for DSM-IV-axis I disorder; SF-36: Medical Outcome Survey-36;
THI:Treatment History Inventory; TLEQ: Traumatic Life Events Questionnaire; TR: Treatment Response; UC: Usual Care; WAI: Working Alliance Inventory.
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Continuação tabela 4- Características dos estudos analisados no grupo Abordagem terapêutica para pacientes depressivos com estresse precoce
Autor/Ano

Amostra

Avaliação do
Diagnóstico
de Depressão

Avaliação de
EP

Klein et al., 2009

N= 808
♀♂

SCID-I

MOPS e
CTQ

Vitriol et al., 2009

N=87
♀

Entrevista Clinica

Scale of Marshall

Avaliação da
Resposta
Terapêutica e
Gravidade da
Depressão
HRSD 24, IDS-SR;
LIFE-RIFT
HRSD, OQ-45.2;
PTO-8

Delineamento

Tempo de Avaliação

Ensaio clínico com antidepressivo
(sertralina, escitalopram,
bupropiona XL, venlafaxina XR,
mirtazapina)
BPP X UC

12 semanas

Pré tratamento, 3º e 6º mês após
o início do tratamento

Principais Resultados

Diferentes subtipos de EP estão
associados com pior TR
medicamentoso

Pacientes que receberam a PDB
apresentaram melhoras
significativas nos sintomas
depressivos de acordo com a
HRSD
Abbass, 2006
N=10
Entrevista Clínica
Instrumento não
HRSD 17, CGI-S, BSI
ISTDP
A cada 4 semanas do
Mínimo de 12 sessões de
♀♂
descrito no estudo
tratamento, na alta e no
psicoterapia ISTDP para
acompanhamento
pacientes com Depressão
Resistente ao tratamento e EP
apresentarem TR
Talbot et al.,2005
N=25
SCID-I
CTQ e TLEQ
HRSD, BDI, SF-36,
IPT
Pré tratamento, 10ª, 24ª e 36ª
Melhora dos sintomas
♀
SAS-SR
semana
depressivos e no funcionamento
psicossocial
Nemeroff et al., 2003
N=681
SCID-I
CTS
HRSD24
Nefazodona X CBASP X
12 semanas
Pacientes depressivos crônicos
♀♂
combinação das duas abordagens
com EP apresentaram melhor
resposta terapêutica para a
farmacoterapia associada a
psicoterapia CBASP do que
tratamento isolado
Nota: ♀: amostra exclusivamente feminina; ♀♂: amostra composta por ambos os gêneros; BDI: Beck Depression Inventory; BSI: Brief Symptom Inventory; BPP: Brief Psychodynamic Psychotherapy; CBASP: Cognitive Behavioral
Analysis System of Psychotherapy; CBT: Cognitive Behavioral Therapy; CECA: Childhood Experience of Care and Abuse; CGI-S: Clinical Global Index-Severity Scale; CTQ: Childhood Trauma Questionnaire; CTS: Childhood Trauma
Scale; ECR:Experiences in Close Relationships Scale; ELS: Estresse Precoce; GAF: Global Assessment of Functioning; Scale; HRSD: Hamilton Rating Scale for Depression; IDS-SR: Inventory of Depressive Symptoms self-report; IPT:
Interpersonal Psychotherapy; ISTDP: Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy; LES: Life Experience Scale; LIFE-RIFT: Longitudinal Interval Follow-up Evaluation Range of Impaired Functioning Tool; MADRS: Montgomery–
Asberg Depression Rating Scale; MOPS: Measure of Parental Style; MOS-SF-36:Medical Outcomes Study Short Form-36; OQ-45.2: Outcome Questionnaire-45.2; PBI: Parental Bonding Instrument; PTO 8:Post-traumatic stress treatment
Outcome scale; PTSD Symptom Scale–Self Report; SAS-SR: Social Adjustment Scale-Self Report; SCID-I: Structured Clinical Interview for DSM-IV-axis I disorder; SF-36: Medical Outcome Survey-36; THI:Treatment History
Inventory; TLEQ: Traumatic Life Events Questionnaire; TR: Treatment Response; UC: Usual Care; WAI: Working Alliance Inventory.
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Discussão
As projeções atuais indicam que em 2020 a depressão será a segunda maior causa de
prejuízo global em indivíduos de todos os gêneros e idades. No entanto, atualmente está projeção já
se tornou realidade entre as pessoas com idade entre 15-44 anos de ambos os gêneros, reforçando
assim o marcante prejuízo psicossocial e o comprometimento em todas as esferas da saúde do
indivíduo (Fleck et al., 2009; Any-Woan et al., 2006; WHO, 2001).
Observa-se, portanto que o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo são vitais para
diminuir os prejuízos da depressão na vida do indivíduo. Entretanto pouco se tem avançado em
novos tratamentos e na busca de uma melhor compreensão da fisiopatogenia da depressão,
especialmente quando a depressão está associada com histórias graves de estresse precoce.
A influência do estresse precoce no curso da depressão pode ser mediado por efeitos de
longo prazo da adversidade no desenvolvimento do sistema de resposta ao estresse, demonstrando
que adultos com história de trauma exibem aumento na reatividade neuroendócrina (Heim et al.,
2000), além de pior resposta da depressão relacionanda aos eventos de vida (Kendler et al., 2002;
Piccoloto et al., 2000) .
Considerando que múltiplos aspectos devem ser analisados por profissionais de saúde
mental, bem como que as estratégias terapêuticas empregadas para o tratamento da depressão são
mediadas pelas diferenças entre os subtipos de transtorno depressivo, a identificação de fatores
preditores da resposta terapêutica e a compreensão de abordagens terapêuticas eficazes para
pacientes depressivos com estresse precoce tornam-se necessárias para o estabelecimento de um
diagnóstico precoce e tratamento efetivo objetivando a diminuição dos prejuízos da depressão na
vida do individuo, da família e da comunidade (Del Porto et al., 2009; Fleck et al., 2009; Keller,
2003; Juruena, 2001; Souery et al., 1999).
Nesse contexto, o conjunto dos resultados descritos nesta revisão contribui para a prática
clinica dos profissionais da saúde indicando que a depressão está associada com histórias graves de
traumas na infância, entre elas, abusos e negligências, merecendo destaque para as situações de
superproteção materna e paterna, as quais possuem poucas investigações sobre os efeitos lesivos a
longo prazo no desencadeamento de transtornos psiquiátricos no adulto, como a depressão.
Ressalta-se que a principal contribuição desta revisão se refere à influência dos subtipos de EP,
especialmente o abuso emocional e sexual, a negligência parental e a super-proteção materna na
resposta terapêutica de pacientes depressivos. Tais pacientes apresentam menor aderência ao
tratamento farmacológico, pior resposta ao antidepressivo, menor redução dos sintomas depressivos
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e recorrência de novos episódios depressivos. Destaque especial para o subtipo de EP, abuso
emocional, pois este desempenhou influência constante no desfecho negativo da resposta
terapêutica de pacientes depressivos.
Importante destacar ainda que os 21 estudos incluídos utilizaram diferentes instrumentos para
avaliação de EP, demonstrando a complexidade do tema investigado, bem como chamando a
atenção para a variedade de subtipos de Estresse Precoce investigados no meio acadêmico e
portanto, a necessidade da utilização de instrumentos padronizados e consagrados na literatura, a
fim de ter um maior controle metodológico dos estudos. Ressalta-se que nesta revisão, uma parcela
minoritária de estudos não utilizou instrumentos padronizados para avaliação de estresse precoce,
reforçando assim os achados dos seus estudos.
A literatura científica tem demonstrado que a remissão dos sintomas depressivos demonstra
ser um parâmetro para a resposta terapêutica do paciente depressivo, sendo a utilização de escalas
psicométricas a estratégia de mensuração de tal resposta (Piccoloto et al., 2000; Tavares & Juruena,
2001). Entende-se por resposta terapêutica quando o paciente depressivo atinge a diminuição dos
sintomas depressivos e/ou a adquire funcionalidade para executar suas atividades cotidianas, ou
ainda recebe a alta hospitalar, sendo que ela pode ser avaliada através de escalas que quantificam de
gravidade da sintomatologia depressiva. Assim, os achados dos estudos incluídos nesta revisão
contribuem enfatizando que o estresse precoce é um fator moderador na resposta terapêutica de
pacientes depressivos. Cabendo salientar que pacientes depressivos com EP apresentam resposta
terapêutica menos favorável do que pacientes sem graves traumas na infância (Johnstone et al.,
2009; Kaplan & Klinetob, 2000).
Além disso, a análise detalhada dos estudos selecionados evidenciou ainda que além das
experiências traumáticas na infância, outros fatores devem ser considerados ao analisar o desfecho
desfavorável dos pacientes, tais como comorbidades psiquiátricas, especialmente transtorno de
estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de personalidade
borderline, assim como presença de ideação suicida, histórico familiar de depressão, isolamento
social e menor escolaridade.
Considerando que a depressão é uma doença sistêmica, onde os fatores ambientais exercem
grande influencia no desfecho da resposta terapêutica do paciente depressivo, a revisão sistemática
pode contribuir indicando que as abordagens combinadas, que realizam a associação entre
psicoterapia e farmacoterapia parecem apresentar eficácia superior para pacientes depressivos
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crônicos com EP. Entretanto, ressalta-se que ainda existem divergências entre os pesquisadores
sobre tais abordagens.
Na presente revisão foram incluídos estudos que empregaram diferentes abordagens
terapêuticas, no entanto, a temática investigativa é atual e apresentam delineamentos diversificados,
entre elas: Psicoterapia Interpessoal, Psicoterapia Cognitiva Comportamental, Sistema de
Psicoterapia Analítico Cognitivo-Comportamental, Psicoterapia Dinâmica Breve, Psicoterapia
Dinâmica Intensiva de Curto Prazo e Meditação combinada com Visita Domiciliar, assim como
diferentes classes de antidepressivos evidenciando que a comunidade cientifica têm procurado
compreender o efeito potencializador que o EP exerce para no desfecho de pacientes depressivos.
É importante ressaltar que de acordo com a prática baseada em evidências, a intervenção para
pacientes depressivos dentro dos princípios da Terapia Ocupacional pode ser feita através da
Terapia Cognitvo-Comportamental e Psicoterapia Interpessoal (Dopheide, 2006). As evidências
atuais também apontam que as atividades de lazer são recursos relevantes para diminuir os sintomas
depressivos, melhorar o bem-estar e gerenciamento das atividades cotidianas de um modo geral dos
sujeitos (Babyak et al., 2000; Fine, 2001).

No entanto, até o presente momento não foram

encontradas evidências científicas da terapia ocupacional especificamente para pacientes
depressivos com estresse precoce, reforçando assim a importância deste estudo.
Vale mencionar ainda que a maioria dos estudos selecionados ressaltou ser pioneiro dentro da
especificidade estudada, demonstrando assim que a temática investigativa é recente e de extrema
relevância para a compreensão das relações causais entre estresse precoce, depressão, resposta e
abordagem terapêutica de pacientes depressivos crônicos.
Importante ainda frisar que os estudos empregaram instrumentos consagrados na literatura para
avaliação da resposta terapêutica dos pacientes depressivos com história de estresse precoce,
embora foram utilizados diferentes instrumentos e versões diversificados demonstrando assim a
necessidade de unificação de instrumentos padronização na literatura científica para pacientes
depressivos, tais como a Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HRSD) e a Escala de
Avaliação de Depressão de Montgomery-Asberg (MADRS).
Além disso, embora a maioria dos estudos demonstraram redução dos sintomas depressivos
dos pacientes com EP a partir das abordagens terapêuticas empregadas, nota-se que uma parcela
significativa não remitiram a sintomatologia no período de acompanhamento do estudo. Tais dados
podem ser explicados pelo fato das amostras serem constituídas por pacientes com depressão
crônica, com seqüelas graves de traumas na infância, importantes comorbidades psiquiátricas,

Avaliação da Resposta Terapêutica de Pacientes Depressivos com História de Estresse Precoce: Uma Revisão
Sistemática. 55

predispondo assim para uma pior resposta terapêutica, dificultando assim o prognóstico. Além
disso, as taxas de recaídas podem ser explicadas pela utilização de psicoterapias de intervenções
breves, sugerindo a necessidade de desenvolvimento de abordagens mais complexas para o paciente
depressivo com EP.
Destaca-se que não foram encontrados estudos de revisão sistemática acerca da complexa
interação entre depressão, estresse precoce e resposta terapêutica, sendo esta a primeira revisão
publicada no Brasil. Os achados do nosso estudo contribuem para a atuação clínica de todos
profissionais na área da saúde, enfatizando ainda a necessidade de novas abordagens terapêuticas
para pacientes depressivos com história de EP. Ademais, este estudo indica que pacientes
depressivos crônicos que vivenciaram situações traumáticas na infância compõem um grupo de
indivíduos mais responsivos a intervenções psicossociais.
Dessa maneira, a identificação dos principais preditores da resposta terapêutica torna-se
relevante no desfecho favorável do paciente depressivo com EP, compreendendo que as situações
de traumas precoces devem ser consideradas como um importante preditor da resposta terapêutica e
na escolha adequada de tratamento para o paciente depressivo com EP.
Assim, ressalta-se que a depressão não pode ser compreendida apenas pela ótica de experiências
traumáticas na infância. Elenca-se a necessidade de novas pesquisas para identificação dos fatores
preditores da resposta terapêutica de pacientes depressivos com história de estresse precoce.

Estudo 2

Relação entre os Subtipos de Estresse Precoce na Vida Adulta de Pacientes Psiquiátricos Tratados em um Programa
de Semi-Internação Psiquiátrica. 57

4. Estudo 2- Relação entre os Subtipos de Estresse Precoce na Vida Adulta de Pacientes
Psiquiátricos Tratados em um Programa de Semi-Internação Psiquiátrica.
Introdução
Estudos recentes têm examinado o efeito do estresse nas fases iniciais do desenvolvimento
de indivíduos, demonstrando que quando o estresse ocorre precocemente, pode levar a “cicatrizes
biológicas” e psicológicas ao longo da vida (Teicher, 2002).
A literatura científica denomina de Estresse Precoce (EP) uma variedade de experiências
traumáticas que podem ocorrer durante a infância e adolescência, como abusos, negligências, perda
parental, divórcio dos pais, cuidadores com transtornos psiquiátricos, doenças infantis envolvendo
hospitalizações prolongadas, falta de cuidados básicos, abandono, privação de comida ou abrigo
adequado, falta de encorajamento ou suporte, bem como violência familiar (Johnstone et al., 2013;
Bandelow et al., 2005; Bernstein et al., 2003; Zavaschi, 2002).
Diversos estudos têm investigado o efeito agravante e mantenedor do EP no
desencadeamento de transtornos psiquiátricos no adulto. Estudos fundamentais como os de
Collishaw et al. (2007), Anda et al. (2006), Heim et al. (2004), Teicher et al. (2003), Edwards et al.
(2003), Kessler et al. (1997), Mullen et al. (1996) evidenciaram o impacto futuro dos traumas
precoces na saúde mental. A revisão sistemática conduzida por Martins et al. (2011) demonstrou
que a exposição individual a adversidades na infância e adolescência é fator preditivo de transtornos
psiquiátricos na idade adulta, tais como: Depressão e Transtorno de Personalidade Borderline. Nesta
mesma direção, outra revisão sistemática com ótimo impacto na literatura, avaliou a associação
entre os subtipos de EP com transtornos psiquiátricos no adulto, encontrando que o abuso físico,
sexual e negligência inespecífica são associados com Transtornos de Humor e de Ansiedade,
enquanto que o abuso emocional é associado com Transtornos de Personalidade e Esquizofrenia,
bem como que a negligência física é associada com os Transtornos de Personalidade (Carr et al.,
2013).
Em consonância, os estudos de Wingenfeld et al, 2011; Martins et al., 2011; Gibb et al.,
2007, Gibb et al., 2003 mostraram que o abuso emocional está associado com sintomas depressivos
no adulto. Além disso, a literatura científica indica que é comum a co-ocorrência de abuso ou
negligência, sendo difícil ocorrer um único subtipo de EP, de modo que a incidência pode variar
cerca de 40% a 95% das amostras estudadas (Berzenski & Yates, 2011; Higgins & McCabe, 2000).
O estudo de Chartier et al. (2010), demonstrou que entre os pacientes psiquiátricos com EP, 37%
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deles tinha relatado a ocorrência de mais de um subtipo de EP. O estudo de Felitti et al. (1998)
evidenciou que indivíduos que vivenciaram situações de adversidade infantil, a probabilidade de ter
experimentado mais de um subtipo de EP situa-se em torno de 80% aproximadamente.
De acordo com Hahm et al. (2010), a co-ocorrência de subtipos de EP é uma medida
importante da gravidade de psicopatologia, uma vez que vários estudos estão enfatizando a relação
entre a co-ocorrência de EP com o aumento da severidade dos sintomas psiquiátricos. Nesta mesma
direção, dada a importância do estresse no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos,
recentemente o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM-5), incluiu
entre as suas classificações uma categoria específica para o diagnóstico de Transtornos
Relacionados a Traumas e Estressores (APA, 2014).
Assim, os pesquisadores também apontam para a necessidade de analisar como o estresse
desencadeia e interage com psicopatologia, mostrando que este aumenta o risco para depressão,
ocasionando a suscetibilidade para ocorrência de diferentes tipos de estresse (Wingenfeld et al.,
2011).
De acordo com Heim e Nemeroff (2001), as crianças expostas a experiências traumáticas na
infância têm um risco aumentado para o desenvolvimento de depressão. A sensibilização persistente
dos circuitos do sistema nervoso central, que são integralmente envolvidos na regulação de tensão e
emoção, como consequência do EP, podem representar os substratos biológicos subjacentes a uma
maior vulnerabilidade ao estresse posterior, predispondo estes indivíduos a desenvolver uma ampla
gama de transtornos mentais e físicos que são conhecidos por expressar ou piorar a relação com o
estresse agudo. O estresse intenso provoca um efeito adverso importante na vida de uma pessoa,
afetando não só a saúde mental, mas a saúde física, a cognição e o desempenho ocupacional em
atividades diárias (Cruz et al., 2007; Heim & Nemeroff, 2001).
Outra consequência importante do EP está relacionada com o aumento de tentativas de
suicídio em indivíduos com transtornos psiquiátricos que sofreram EP. Vários estudos têm sugerido
uma associação entre EP e aumento suicídio na idade adulta (Tunnard et al., 2014; Ford et al, 2011;
Sesar et al, 2008; Arrata et al., 2007; Mullen et al., 1996, Briere & Runtz, 1988). O estudo de
Sfoggia et al. (2008), demonstrou que adultos com história de abuso e negligência grave tiveram
mais tentativas de suicídio do que aqueles que não relataram EP. Também na pesquisa realizada por
Brown et al. (1999) foi encontrado dados importantes, em que as vítimas de abuso sexual possuem
8 vezes mais probabilidade de cometer suicídio. Assim, o presente estudo objetivou analisar a
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relação entre os subtipos de estresse precoce de pacientes psiquiátricos adultos tratados em um
programa de semi-internação psiquiátrica em Hospital Dia. Também foram investigadas as chances
de ocorrência de depressão de acordo com as características sociodemográficas e clínicas desta
amostra.
Métodos
Amostra e Desenho do Estudo
A amostra foi composta por 81 pacientes psiquiátricos tratados no Hospital Dia, unidade do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(HD do HC-FMRP-USP). Os critérios de inclusão do estudo foram: pacientes com transtorno
psiquiátrico confirmado de acordo com o Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI),
(Sheehan et al., 1998; Amorim, 2000), em acompanhamento no HD do HC-FMRP-USP, com idade
entre 18-65 anos.
Foram excluídos os pacientes com alguma doença física significativa em fase aguda,
transtornos mentais causados por uma condição médica geral ou resultante do efeito fisiológico
direto de uma substância, Transtornos Relacionados a Substâncias, retardo mental, pacientes em
surto psicótico agudo, déficits cognitivos, doenças neurológicas progressivas e degenerativas.
Procedimentos
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Participantes foram informados sobre
que o objetivo deste estudo era investigar a associação entre estresse precoce e transtornos
psiquiátricos na vida adulta. Em seguida, o termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido de
todos os pacientes e os questionários inseridos neste estudo foram aplicados.
Dados sócio-demograficos e clínicos
Características sociodemográficas e clínicas (idade, gênero, prática religiosa, histórico
familiar de transtorno psiquiátrico, tentativa de suicídio, entre outros) foram obtidas através da
administração de um questionário sociodemográfico desenvolvido pelos pesquisadores. Foi avaliada
ainda a gravidade da desesperança com a Escala de Desesperança de Beck (BHS; Beck et al., 1974).
Este é um questionário de auto-preenchimento com 20 questões do tipo verdadeiro-falso
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desenvolvido para avaliar a extensão de crenças positivas e negativas sobre o futuro. A versão em
português foi traduzida e adaptada por Cunha (2001).
Avaliação do Diagnóstico Psiquiátrico
A avaliação do diagnóstico psiquiátrico foi conduzida usando a Mini Entrevista
Neuropsiquiátrica Internacional (MINI; Sheehan et al., 1998), versão em português traduzida e
adaptada por Amorim (2000). A MINI é uma entrevista estruturada breve desenvolvida para avaliar
critérios diagnósticos da maioria dos transtornos psiquiátricos classificados no DSM-IV e CID-10.
Existe uma versão chamada MINI PLUS, destina-se a avaliação do diagnóstico psiquiátrico
principal ao longo da vida, na pesquisa e clínica, e explorando sistematicamente todos os critérios
de inclusão e exclusão e a cronologia (início e duração da doença, número de episódios) (Amorim,
2000). Todos os pacientes foram avaliados por dois psiquiatras (MFJ; CVWB) treinados e
certificados para utilizar as entrevistas padronizadas. Os entrevistadores tinham longa experiência
na administração de entrevistas padronizadas.
Subtipos de Estresse Precoce
Os subtipos de estresse precoce foram avaliados usando o Childhood Trauma Questionnaire
(CTQ; Bernstein et al., 1994). O CTQ é um questionário de auto-preenchimento retrospectivo que
investiga a história de abuso e negligência durante a infância e pode ser aplicado na adolescência (a
partir de 12 anos) e adulto, onde o respondedor gradua a freqüência de 28 questões assertivas
relacionadas com situações ocorridas na infância. O CTQ avalia 5 subtipos de estresse precoce:
 Abuso Emocional: agressões verbais e ameaças que afetam o bem estar e a moral da criança,
ou qualquer conduta que humilha, envergonha ou ameaça a mesma
 Abuso Físico: agressões físicas cometida por alguém mais velho, acarretando lesões
corporais e que podem chegar ao homicídio.
 Abuso Sexual: qualquer tipo de contato ou comportamento sexual entre uma criança e
alguém que está em posição de poder e confiança sobre a vítima.
 Negligência Emocional: falha do cuidador ao fornecer as necessidades básicas emocionais e
psicológicas como: amor, motivação e o suporte.
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 Negligência Física: quando os pais ou responsáveis falham na alimentação e vestuário, não
atendendo as necessidades básicas, como: moradia, segurança, supervisão e saúde (Bernstein
et al., 2003).
Os itens do CTQ são classificados em uma escala likert que varia de 1 (nunca) a 5 (muito
frequentemente). As pontuações variam de 5 a 25 para cada tipo de abuso. O ponto de corte para o
estresse precoce e seus subtipos (abuso emocional, físico e sexual e negligência emocional e física)
foi definido quando pelo menos uma dessas experiência antes dos 18 anos de idade for classificada
como moderado-severo ou severo-extremo de acordo com a classificação no CTQ, proposto pela
maioria dos autores da área do trauma infantil (Carpenter et al., 2007; Bernstein et al., 2003; 1997,
1994). A versão em português foi traduzida e adaptada por Grassi-Oliveira et al. (2006).
Análises Estatísticas
A análise de regressão logística múltipla foi conduzida pelo programa estatístico Stata 9 para
testar a relação entre depressão e abuso emocional, sendo controlada as variáveis independentes.
A análise univariada da depressão foi realizada com cada uma das variáveis analisadas
independentemente. Aquelas com p <0.30 ou que são relevantes na literatura foram incluídos no
modelo múltiplo usando o método Stepwise Forward, quando a associação entre depressão e abuso
emocional na infância foi ajustada para todas as variáveis independentes.
Permaneceram para a análise das variáveis com p <0.20 ou aquelas que se ajustaram as
variáveis dependentes. Também foi utilizado o Qui-quadrado para a análise da ocorrência de
subtipos de estresse precoce e o teste t de Student para análise dos escores CTQ.
Resultados
Os participantes eram predominantemente mulheres (72.8%), com idade inferior a 40 anos de
idade, relatando ter prática religiosa (86.5%) e com histórico de transtorno psiquiátrico na família
(77.0%).
Com relação ao diagnóstico psiquiátrico, 54% dos pacientes atendidos no hospital tinham
depressão, seguido de transtorno bipolar (21%). Outros diagnósticos avaliados foram: transtornos
de ansiedade (12.3%), esquizofrenia e outros transtornos psicóticos (6.2%), transtornos alimentares
(3.7%), transtornos dissociativos (1.2%) e transtornos do controle dos impulsos não classificados
em outro local (1.2%). Não foram incluídos pacientes com diagnóstico de transtorno por abuso de
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substâncias na amostra porque o Hospital Dia não admite pacientes com este diagnóstico. Maiores
detalhes podem ser encontrados na tabela 5.

Tabela 5 – Características sócio-demográficas e clínicas da amostra
Variável

n (%)
n=81 (100%)

Gênero
Masculino

22 (27.2)

Feminino

59 (72.8)

Grupos de Idade
< 29 anos

22 (27.2)

30-39 anos

22 (27.2)

40-49 anos

29 (35.8)

>50 anos
Prática Religiosa

8 (9.8)
64 (86.5)

Estado Civil
Com parceiro

41 (50.6)

Sem parceiro

40 (49.4)

Suicídio

54 (66.7)

Histórico Familiar de Doença
Psiquiátrica
Transtorno Depressivo

57 (77.0)
44 (54.3)

Os dados relacionados aos subtipos de estresse precoce são apresentados na tabela 6. Notase que houve uma alta prevalência de abuso emocional na infância entre os pacientes, enquanto que
o abuso sexual teve uma menor ocorrência.
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Tabela 6- Escores do CTQ e ocorrência dos subtipos de estresse precoce entre os pacientes
Variável

n (%)

p (X2)

Escore CTQ,

p (t)

média ± e.p.m.
Abuso Emocional

<0.001

<0.001

Não

35 (43.2)

8.26 (±0.40)

Sim

46 (56.8)

16.7 (±0.68)

Abuso Físico

<0.001

<0.001

Não

49 (60.5)

5.60 (±0.22)

Sim

32 (39.5)

11.96 (±0.80)

Abuso Sexual

<0.001

<0.001

Não

59 (72.8)

5.04 (±0.04)

Sim

22 (27.2)

9.25 (±0.84)

Negligência Emocional

<0.001

<0.001

Não

44 (54.3)

9.43 (±0.59)

Sim

37 (45.7)

16.32 (±0.68)

Negligência Física

<0.001

Não

42 (51.9)

Sim

39 (48.2)

<0.001
6.43 (±0.31)
11.79 (±0.53)
2

Nota: e.p.m: erro padrão da média; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; X : teste qui-quadrado.

Nesta população, a depressão foi associada com o abuso emocional e o abuso sexual, com
consideráveis diferenças estatísticas significantes. No entanto, a relação com negligência física,
embora não significativa, também pode ser considerada, porque mostrou um p-valor baixo.
Estes dados indicam que a ocorrência de depressão na idade adulta está relacionada a
situações de abuso emocional, abuso sexual e negligência física durante a infância.
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Tabela 7 – Relação entre depressão e subtipos de estresse precoce entre os
pacientes
Variável

Depressão

p

Não

Sim

37 (45.7%)

44 (54.3%)

Abuso Emocional

0.002

Não

53 (65.7)

28 (34.3)

Sim

25 (30.4)

56 (69.6)

Abuso Físico

0.23

Não

41 (51.1)

40 (48.9)

Sim

30 (37.5)

51 (62.5)

Abuso Sexual

0.01

Não

44 (54.2)

37 (45.8)

Sim

18 (22.7)

63 (77.3)

Negligência Emocional

0.19

Não

42 (52.3)

39 (47.7)

Sim

31 (37.8)

50 (62.2)

Negligência Física

0.08

Não

44 (54.8)

37 (45.2)

Sim

29 (35.9)

52 (64.1)

A análise das chances de ocorrência de depressão de acordo com as características
sociodemográficas e clínicas mostrou que as mulheres estão mais expostas em comparação com os
homens. Além disso, também foi observado um aumento de cerca de 4 vezes maior na chance de ter
depressão entre pessoas que sofreram abuso emocional ou sexual na infância ou que relataram pelo
menos uma tentativa de suicídio ao longo da vida. Os pacientes com alto nível de desesperança
também mostraram uma maior chance de apresentar depressão (Tabela 8).
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Tabela 8 – Regressão Logística Univariada entre Depressão e Abuso
Emocional entre os Pacientes
Variável

Odds Ratio (IC 95%)

Gênero
Masculino
Feminino

1
2.11 (0.78 - 5.71)

Grupos de Idade
< 29 anos
30-39 anos
40-49 anos

1
1.73 (0.53 - 5.82)
2.74 (0.87 - 8.61)

>50 anos

1.44 (0.28 - 7.34)

Prática Religiosa
Sim
Não

1
1.24 (0.32 - 4.83)

0.14

Estado civil
Com parceiro

1

Sem parceiro

1.05 (0.44 - 2.53)

Sim
Abuso Emocional
Não
Sim
Abuso Sexual
Não
Sim
Tentativa de Suicídio
Não
Sim
Desesperança (BHS)
Desesperança Normal ou Suave
Desesperança Moderada/Grave
Nota: IC: intervalo de confiança do teste estatístico

0.36
0.08
0.65
0.31

0.90

Histórico Familiar de Transtorno
Psiquiátrico
Não

p

0.45
1
0.65 (0.21 - 1.99)
0.002
1
4.38 (1.71 - 11.2)
0.01
1
4.03 (1.31 - 12.36)
0.009
1
3.68 (1.39 - 9.77)
0.01
1
3.07 (1.20 - 7.87)
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Na regressão bivariada, os pacientes com história de abuso emocional na infância tinham
uma prevalência 4.38 maior de apresentarem depressão em comparação com aqueles sem história
de trauma emocional. Nos modelos seguintes, após ajustes das variáveis sociodemográficas e
clínicas, a magnitude da razão de chances diminuiu, embora a prevalência ainda permaneceu 3.23
vezes maior no grupo de pacientes expostos ao abuso emocional na infância (p=0.031).
Tabela 9- Análise de Regressão Logística Múltipla entre Depressão e Abuso
Emocional entre pacientes.
Modelo

Abuso Emocional OR (IC 95%)

p

Não

Sim

Modelo Bruto

Referência

4.38 (1.71 – 11.20)

0.002

Modelo 2

Referência

4.04 (1.54 – 10.55)

0.004

Modelo 3

Referência

3.84 (1.40 – 10.55)

0.009

Modelo 4

Referência

3.71 (1.31 – 10.47)

0.013

Modelo 5

Referência

3.23 (1.11 – 9.38)

0.031

Modelo Bruto: Transtorno Depressivo + Abuso Emocional
Modelo 2
Modelo Bruto + Gênero
Modelo 3
Modelo 2 + Histórico de Transtorno Psiquiátrico
Modelo 4
Modelo 3 + Tentativa de Suicídio
Modelo 5
Modelo 4 + Desesperança
Discussão
De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, os transtornos psiquiátricos são
condições clinicamente significativas caracterizadas por alterações no humor, no pensamento, nas
emoções e no comportamento associados com angústia pessoal e/ou funcionamento deficiente
(APA, 2014). Além disso, ocasionam marcantes prejuízos para desempenhar atividades no âmbito
pessoal, social, familiar e ocupacional (OMS, 1993).
Os transtornos mentais são frequentes na população, originando alto custo social e
enconômico, já que causam incapacitações graves elevando assim a demanda nos serviços de saúde
(Santos & Siqueira, 2010). Um estudo da Organização Mundial da Saúde demonstrou que dentre os
países da America Latina, o Brasil apresentou a maior prevalência de transtornos mentais na
população adulta entre 15-59 anos, merecendo destaque para os transtornos de ansiedade,
transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e transtornos de humor (OMS, 2000).
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A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns, com estimativas variando em torno
16% na população em algum momento da vida. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que
ela é uma das psicopatologias que ocasionam maior comprometimento e sofrimento mental, sendo
considerada um problema de saúde pública (Lacerda et al., 2009). Por esse motivo, faz-se
necessário a identificação dos fatores etiológicos para o desenvolvimento de abordagens
terapêuticas mais eficazes a fim de minimizar os efeitos nocivos de tal condição psicopatológica.
A literatura científica vem apontando que os fatores estressores na infância, denominados de
estresse precoce, estão intimamente ligados ao desencadeamento de transtornos psiquiátricos no
adulto (McLaughlin et al., 2010; Collishaw et al., 2007). Entre os subtipos de estresse precoce, o
abuso emocional vem sendo estudado em diversas pesquisas, demonstrado que o mesmo parece
estar associado com o desenvolvimento de transtornos de depressivos na vida adulta (Shapero et al.,
2014; Brietzke et al., 2012; Norman et al., 2012; Seok et al., 2012; Wingenfeld et al., 2011; Gibb et
al., 2007). O estudo conduzido por Martins et al. (2014) com amostra brasileira evidenciou que o
abuso emocional está intimamente relacionado com a depressão. Nessa mesma direção, o estudo
realizado por Pinto et al. (2015), com amostra portuguesa também demonstrou, a partir de análises
de regressão logística e linear que as adversidades na infância e adolescência esclarecem em torno
de 6% dos sintomas depressivos e aumenta o risco de tentativas de suicídio em torno de 1818 vezes.
Em nosso estudo foi evidenciado uma porcentagem em torno de 70% de pacientes depressivos com
abuso emocional e a partir dos resultados da análise de regressão encontrou-se uma razão de
chances de 4.38 vezes de ocorrência de depressão em pacientes com abuso emocional na infância,
demonstrando assim a importância deste subtipo de estresse precoce como gatilho para desencadear
o transtorno depressivo. O abuso emocional muitas vezes se torna imperceptível por parte dos
profissionais da saúde e educação devido sua invisibilidade e discrição, no entanto é de extrema
relevância o seu reconhecimento a fim de prevenir sequelas futuras.
Além disso, na nossa investigação, encontramos um predomínio de pacientes depressivos do
gênero feminino (72.8%) e a partir da análise de regressão logística múltipla foi evidenciado que
pacientes com abuso emocional na infância do gênero feminino possuem uma razão de chances de
ocorrência de 4.04 vezes em desenvolver depressão, corroborando assim as evidências da literatura
científica. De acordo com os estudos de Fleck et al. (2009) e Kessler et al. (2005) há uma relação de
duas mulheres deprimidas para um homem, a partir da adolescência, prevalência esta explicada por
multifatores, merecendo destaque os fatores neuroendócrinos e femininos. As mudanças hormonais
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ocorridas em diferentes etapas do desenvolvimento da mulher, ou seja, período pré-menstrual,
gravidez e período perimenopausal indicam para a associação entre a depressão e o gênero feminino
(Baptista et al., 1999). A pesquisa conduzida por Weissman & Klerman (1977) foi pioneira nesta
associação sendo notadamente importante para outros pesquisadores ampliarem a compreensão da
etiologia para a maior prevalência da depressão nas mulheres quando comparados aos homens.
Além disso, estudos evidenciam que os homens tendem a apresentar estratégias de enfrentamento à
depressão exteriorizados, tais como consumo de álcool e drogas, enquanto que as mulheres
internalizam os sintomas, expressando a tristeza a partir de isolamento social, choros e retraimento
emocional, sintomas característicos do quadro sintomatológico depressivo (Parker & Wilheilm,
1995; Windle, 1992). Outros estudos apontam que as mulheres possuem problemas relacionados à
sensação de bem-estar, desempenho do papel social, bem como abuso físico e sexual na infância,
enquanto que os homens estão envolvidos com o uso abusivo de álcool e drogas, sendo este
comportamento um disparador também para a tentativa de suicídio (Soares & Bueno, 2011).
Outro resultado de grande evidência científica diz respeito à associação entre depressão e
histórico familiar de transtorno psiquiátrico. Em nossa pesquisa, 77% dos pacientes tinham histórico
familiar de transtornos psiquiátricos e a partir da análise de regressão, evidenciamos que pacientes
com abuso emocional, do gênero feminino e com história de transtorno mental na família possuem
uma razão de chances de 3.84 vezes mais em desenvolver depressão. Este resultado corrobora os
achados da literatura, já que o risco de depressão aumenta 2 a 3 vezes em familiares de primeiro
grau de indivíduos com depressão maior quando comparados a pessoas saudáveis (Kaplan &
Sadock, 1999; Klerman & Weissman, 1989). Frota-Pessoa (1990) enfatiza que um indivíduo que
tem um parente em primeiro grau com depressão, corre um risco de 15% a 23% de vir a ter a
mesma doença. Paprocki (1990) refere que a prevalência de depressão nos filhos de pessoas
deprimidas é de 5% a 12% a mais que na população geral. Ademais o histórico familiar positivo é
indicativo de pior evolução no tratamento psiquiátrico (Nierenberg et al., 2007; Levinson, 2006;
Baptista, 2004).
Na metanálise de Sullivan et al. (2000) foi visto uma razão de chances de 2.84 vezes em
pacientes depressivos com histórico familiar de depressão, quando comparados com indivíduos sem
o histórico familiar. Tal influência genética se torna mais evidente quando se analiza o período de
aparecimento da doença e o número de episódios, já que os familiares de indivíduos com depressão
recorrente e inicío precoce apresentam taxa de 17.4% enquanto que os parentes de indivíduos com

Relação entre os Subtipos de Estresse Precoce na Vida Adulta de Pacientes Psiquiátricos Tratados em um Programa
de Semi-Internação Psiquiátrica. 69

único episódio depressivo e de início tardio apresentam taxas de 3.4% (Bland et al., 1986). Vale
mencionar que a predisposição genética e a interação com o meio ambiente é um aspecto individual,
portanto irá depender da combinação entre a genética e o meio ambiente para a pessoa apresentar ou
não a depressão (Caspi et al., 2003; Kendler & Gardner, 2001).
Estudos consagrados e atuais também evidenciam uma associação potencial entre a
depressão e o suicídio, sendo que o comportamento impulsivo e a agressividade são indícios
importantes nesta associação (McGirr et al., 2007a; McGirr et al., 2007b; Dumais et al., 2005;
Turecki, 2005; Brent et al., 2004). Pesquisas conduzidas por grandes centros epidemiológicos nos
Estados Unidos, Canadá e China ratificam que a depressão é a principal entidade nosológica
associada com ideação, tentativa e planos suicidas (Chachamovich et al., 2009). Um estudo
evidenciou que, apesar da metade das pessoas deprimidas que cometeram o suicidio estar sob
tratamento psiquiátrico, a minoria estava recebendo tratamento apropriado para depressão.
Ademais, este estudo demonstrou que o fato de ser homem dificulta a resposta terapêutica, já que os
homens procuram menos ajuda especializada, consequentemente os indíces de diagnóstico de
depressão em homens são menores e que estes aderem menos aos tratamentos (Isometsa et
al.,1994).
Kessler et al. (2005) avaliaram a proporção entre depressão maior e ideação, planejamento,
tentativa e gestos suicidas nos anos de 1990-1992, sendo tal pesquisa repetida após uma década; os
achados deste estudo mantiveram-se semelhantes, demonstrando assim uma estabilidade temporal
da associação entre depressão e suicídio. Além disso, a pesquisa conduzida por da Silva et al.
(2006) demonstrou uma razão de chance de 4.4 vezes entre ideação suicida e humor deprimido.
Nosso estudo está de acordo com as evidências científicas, já que mais de 70% da amostra tinha
histórico de tentativa de suicídio; ademais a partir da análise estatística foi evidenciado que
pacientes com abuso emocional na infância, do gênero feminino, com histórico de transtorno mental
na família e com tentativa de suicídio possuem uma razão de chances de ocorrência de 3.71 vezes
de desenvolver depressão. Nesse sentido, Tunnard et al. (2014) evidenciou um aumento de chances
de ocorrência de 2.78 vezes de pacientes depressivos com estresse precoce (sem especificar o
subtipo de estresse precoce) cometerem o suicídio. O estudo de Barbosa et al. (2014) especificou
que o abuso emocional é o subtipo de estresse precoce que mais elevou as chances de ocorrência de
suicídio. No entanto, diferente dos nossos achados, outro estudo como a coorte com 3017

Relação entre os Subtipos de Estresse Precoce na Vida Adulta de Pacientes Psiquiátricos Tratados em um Programa
de Semi-Internação Psiquiátrica. 70

indivíduos conduzida por Brezo et al. (2007) encontrou uma razão de chances de 6.8 vezes entre
abuso sexual na infância e suicídio.
Outro ponto interessante identificado no nosso estudo foi a associação entre depressão e
desesperança. De acordo com a teoria de Aaron Beck, a depressão resultaria de pensamentos e
crenças distorcidas, onde há uma visão negativa com relação ao futuro, gerando grande
desesperança em relação à própria vida (Beck, 1997). Além disso, a desesperança está intimamente
associada à ideação suicida, sendo que a incidência do suicídio em pessoas deprimidas é de 15%
(Dattilio et al., 2004). Leahy (2006) aponta que o estresse é uma fonte primária de ativação de
pensamentos distorcidos em deprimidos, nesse sentido o processo de reestruturação cognitiva irá
colaborar para prevenir a presença de humor deprimido, apatia, cansaço entre outras alterações
fisiológicas presentes na depressão (Bhar et al., 2008; Beck 1984). Dessa forma, os resultados do
nosso estudo parecem confirmar estes achados da literatura demonstrando que pacientes com abuso
emocional na infância, do gênero feminino, com histórico de transtornos mentais e tentativas de
suicídio e desesperança possuem 3.23 mais chances em desenvolver depressão.
É importante enfatizar que nosso estudo apresenta uma limitação metodológica com relação
à investigação isolada do estresse precoce na influência de transtornos psiquiátricos no adulto, de
modo que seria necessário avaliar o também o estresse de vida atual. A depressão é uma doença
complexa, sendo explicada pela interação do genótipo que inclui a hereditariedade, do ambiente
vivido na infância, o qual pode ser marcado por possíveis traumas, temperamento que dá ao
indivíduo a capacidade de lidar com o ambiente e a resiliência de alguns indivíduos, que pode
explicar diferentes tipos de resposta aos mesmos eventos estressantes (Mello et al., 2007).
Nesse sentido, a Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde capacitada para auxiliar as
pessoas com problemáticas de ordem psíquica a viverem em sua plenitude. Para Terapeutas
Ocupacionais, uma vida plena significa o engajamento nas atividades que a pessoa quer e precisa
fazer, não importa qual lesão, doença, condição, deficiência, estilo de vida, ou ambiente se coloque
no caminho. As atividades humanas do dia-dia são denominadas como ocupações, e elas são os
blocos de construção da saúde física, psicológica, emocional e espiritual (University of Southern
California – USA). Assim, faz-se o desenvolvimento de novas pesquisas que possam contribuir para
ampliar a compreensão mais ampla da doença depressiva e as possibilidades de intervenção dos
profissionais da saúde, dentre eles o terapeuta ocupacional.
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5. Estudo 3- Impacto do Estresse Precoce no Desempenho Ocupacional e na Gravidade dos
Sintomas Psiquiátricos de Pacientes Depressivos Adultos.

Introdução
A violência é um tema que acompanha a evolução da civilização humana desde seus
primórdios. Ela é considerada um fenômeno complexo, multidimensional que merece atenção e
punição daqueles que cometeram tal ato violento (Almeida, 2010). Para Freud, a sociedade surgiu a
partir do assassinato do pai da tribo primitiva, sendo assim um ato de violência fundamental na
estruturação do psiquismo e da civilização (Freud, 1996).
Frequentemente as situações de violência estão associadas a traumas, ou seja, um choque
intenso capaz de romper a barreira protetora do ego, acarretando em perturbações duradouras na
estrutura psíquica. Entretanto, Freud atribuiu duas consequências ao trauma psíquico, sendo um
caracterizado por aquele tipo de trauma que organiza o ego, permitindo através de eventos
sucessivos, repetí-los, rememorá-los e elaborá-los. O segundo tipo de trauma, considerado negativo,
seria aquele que se torna um obstáculo para o desenvolvimento do psiquismo, ocasionando uma
desorganização devastadora (Freud, 1976).
De acordo com a teoria psicanalítica, o psiquismo seria estruturado através das relações
primitivas do bebê com seus pais, desempenhando assim papel decisivo no enfrentamento das
sequelas dos eventos traumáticos (Freud, 1976). Nesse mesmo sentido, a teoria do apego de John
Bowlby fundamenta que o apego entre a mãe e o bebê é uma das interações mais importantes no
desenvolvimento infantil, pois esta relação se desenvolve através do sentimento de segurança. Em
contrapartida as interações negativas de maus tratos emocionais entre os pais e a criança levam a
um conjunto de crenças negativas e expectativas sobre os outros baseados em sentimentos de
autossacrifício, vergonha e vulnerabilidade ao dano, sendo gatilhos para o desenvolvimento de
sintomas psiquiátricos posteriores (Bowlby, 1982).
As consequências dos maus tratos infantis tomaram um dimensionamento maior a partir das
últimas décadas (UNICEF, 2012) e embora aconteceram importantes avanços científicos na
compreensão dos efeitos maléficos para a saúde mental destas crianças e adolescentes, este tema
apresenta-se um desafio para os profissionais da saúde, da educação, do direito e demais disciplinas.
Estima-se que anualmente cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes sofram algum tipo
de maus tratos (WHO, 2003). No Brasil, 18 mil crianças e adolescentes são espancadas diariamente,
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sendo que de 20% dos casos de violência, apenas um é denunciado, em torno de 10% das crianças
são levadas a algum serviço de emergência, 5% delas falecem nas mãos dos agressores e 35% são
gravemente maltratadas novamente. Ademais, de acordo com o Ministério da Saúde, tais agressões
físicas constituem a primeira causa de morte na faixa etária de 0 a 19 anos de idade (UNICEF,
2003; Oliveira et al., 2003). Além disso, a literatura científica aponta que a incidência de múltiplos
tipos de maus tratos pode variar em torno de 40% a 95% da amostra de pacientes psiquiátricos
adultos que passaram por traumas na infância (Berzenski & Yates, 2011; Higgins & McCabe,
2000).
No Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência (PROVE) da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), no período de maio de 2009 a julho de 2010, o tipo de violência mais
frequente entre as crianças atendidas foram o abuso sexual intrafamiliar (16.3%), a perda de
familiar por assassinato (14.3%) e a violência doméstica do casal presenciada pelos filhos (14.3%)
(Fiks & Mello, 2011). No estudo de Weber & Brandenburg (2005), foi evidenciado alta correlação
entre estilo parental negligente e a depressão em crianças. Ademais, a pesquisa conduzida por
Moskina et al. (2007) estudou a relação entre trauma na infância, idade de início da depressão e
traços de personalidade com 324 adultos depressivos unipolares recorrente e encontrou que em
torno de 80% dos entrevistados relataram história de abusos e/ou negligências.
Vale mencionar que há evidências científicas de que as situações de abusos e negligências
infantis são mais frequentes em países em desenvolvimento, devido aos fatores culturais e
econômicos (Krug et al., 2002). A exemplo de duas metanálises publicadas recentemente que
evidenciaram altas taxas de prevalência de abuso sexual infantil na África e Austália, enquanto que
as menores taxas do abuso sexual apareceram nos países europeus e asiáticos (Stoltenborg et al.,
2011; Pereda et al., 2009). Apesar de tais dados alarmantes, sabe-se que as notificações sobre maus
tratos infantis ainda são escassas, havendo a necessidade de treinamento dos profissionais da saúde,
da educação e de diferentes especialidades que atuam com crianças e adolescentes (Fallon et al.,
2010).
Cabe ainda ressaltar que a literatura científica enfatiza que o caráter intergeracional da
violência pode ser explicado por três principais teorias: a primeira refere-se à teoria da
aprendizagem social, de forma que a resolução de conflitos interpessoais é mediada pela violência,
já que este foi o comportamento aprendido na infância (Bandura, 1978). Além disso, existe a
compreensão de que o componente biológico da agressividade é herdado geneticamente (Muller et
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al., 1995) e a terceira teoria explica a importância da interação do meio ambiente com a genética
(Kaufman & Zigler, 1987). Somado a isto, os estudos apontam que crianças abusadas possuem
maior probabilidade de serem abusadores na idade adulta (Tondowski et al., 2014). No entanto,
nenhuma teoria isolada é capaz de elucidar as causas da intergeracionalidade da violência, pois esta
é melhor compreendida por multifatores (Belsky, 1980).
Devido ao impacto negativo na saúde mental das crianças e adolescentes que vivenciaram
algum tipo de violência, atualmente há um número crescente de pesquisas nos países desenvolvidos
e em desenvolvimento sobre os efeitos nocivos das experiências traumáticas ocorridas na infância e
adolescência, denominadas de estresse precoce. No Brasil, os estudos sobre o impacto do estresse
precoce na saúde mental de pacientes psiquiátricos adultos surgiram recentemente a partir das
pesquisas conduzidas por Mario Juruena, Marcelo Feijó de Melo, Rodrigo Grassi-Oliveira, Maria
Lucrécia Zavaschi, Silvia Koller, Marilda Lipp e seus colaboradores, entre outros pesquisadores.
De acordo com Bernstein et al. (2003) existem 5 subtipos de Estresse Precoce que são
caracterizados por: abuso emocional: agressões verbais e ameaças que afetam o bem estar e a moral
da criança, ou qualquer conduta que humilha, envergonha ou ameaça a mesma; abuso físico:
agressões físicas cometida por alguém mais velho, acarretando lesões corporais e que podem chegar
ao homicídio; abuso sexual: qualquer tipo de contato ou comportamento sexual entre uma criança e
alguém que está em posição de poder e confiança sobre a vítima; negligência emocional: falha do
cuidador ao fornecer as necessidades básicas emocionais e psicológicas como: amor, motivação e o
suporte e a negligência física: quando os pais ou responsáveis falham na alimentação e vestuário,
não atendendo as necessidades básicas, como: moradia, segurança, supervisão e saúde (Bernstein et
al., 2003). Ainda se caracteriza como estresse precoce: a morte dos pais ou substitutos, as privações
materna ou paterna por abandono, separações ou divórcio, transtorno psiquiátrico dos pais e
abandonos (Bandelow et al., 2005; Zavaschi et al., 2002). Ademais, a literatura cientifica aponta
que mais de 30% dos transtornos psiquiátricos no adulto estão associados diretamente a ocorrência
de estresse precoce, evidenciando assim que essas experiências têm um impacto cumulativo sobre a
saúde mental (Benjet et al., 2010; McLaughlin et al., 2010). O estudo conduzido por Martins et al.,
(2014) com amostra brasileira detectou que em torno de 70% dos pacientes depressivos tinham
história de abuso emocional na infância ou adolescência.
As investigações científicas indicam que a ocorrência de estresse precoce predispõe ao
desencamento de diversos transtornos psiquiátricos, especialmente de transtornos depressivos,
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aumenta à gravidade dos sintomas psiquiátricos, de modo especial o risco de suicídio, bem como
influencia negativamente na resposta terapêutica dos pacientes (Tunnard et al., 2014; Douglas &
Porter, 2012; Saveanu & Nemeroff, 2012; McLaughlin et al., 2010; Fergusson et al., 2002; Kendler
et al., 2002; Wise et al., 2001; Heim & Nemeroff, 2001; Juruena, 2007).
Sabe-se que a depressão caracteriza-se por uma doença psiquiátrica heterogênea,
multifatorial, de curso crônico e recorrente, frequentemente relacionada com incapacitação
funcional e comprometimento da saúde física (Fleck et al., 2009). Além disso, há perda significativa
no interesse para a execução de tarefas consideradas essenciais, o que de certa maneira limita a
execução de suas atividades e bem estar (Juruena, 2014).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em torno de 150 milhões de
pessoas possuem comprometimentos significativos no desempenho de suas atividades diárias e na
saúde de um modo geral em decorrência da depressão (WHO, 2010). Portanto, uma das áreas
afetadas pela depressão diz respeito ao desempenho ocupacional, conceito utilizado pelos terapeutas
ocupacionais para designar a habilidade dos indivíduos para manter uma rotina diária, desempenhar
papéis ocupacionais, sociais e tarefas que possuem como objetivo a automanutenção, a
produtividade e o lazer, executadas de modo satisfatório e apropriado para o estágio de
desenvolvimento, cultura e ambiente do sujeito (Kubota et al., 2014; Motizuki et al., 2014). Assim,
quando há um prejuízo no desempenho ocupacional desencadeado pela sintomatologia da
depressão, em especial a anedonia, falta de energia, perda da produtividade, diminuição da
interação social, a terapia ocupacional torna-se essencial para o tratamento de pacientes com
transtornos mentais, incluindo a depressão (Dossett & Stone, 2011). A terapia ocupacional realiza
suas intervenções através da oferta de atividades significativas para o paciente depressivo para
promover a saúde ocupacional e habilitar tais pessoas para se engajar em suas tarefas e papéis
ocupacionais (Francisco, 1988).
Devido à alta prevalência da depressão e a necessidade de uma compreensão mais
aprofundada sobre os fatores etiológicos, identificação dos endofenótipos de vulnerabilidade, bem
como sobre as abordagens terapêuticas mais eficazes para a depressão, o presente estudo objetivou
avaliar o impacto do estresse precoce na gravidade dos sintomas psiquiátricos e no desempenho
ocupacional de pacientes depressivos adultos.
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Métodos
Contexto do Estudo
O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(HC-FMRP) da Universidade de São Paulo (USP) com pacientes depressivos que estavam em
atendimento no Hospital Dia (HD), no Ambulatório de Transtornos do Humor (PQH) e no Serviço
de Assistência Médica e Social de Pessoal (SAMSP).
Desenho do Estudo
Estudo transversal, a partir de uma avaliação quantitativa e qualitativa da história de vida
psiquiátrica, clínica e do desempenho ocupacional de pacientes depressivos.
Sujeitos da Pesquisa
O estudo foi realizado com noventa e um (n=91) pacientes depressivos, divididos em dois
grupos: sessenta e dois (n=62;73.4%) pacientes com Estresse Precoce e vinte e cinco (n=25; 29.6%)
pacientes sem Estresse Precoce, sendo avaliados durante o período de julho de 2012 a dezembro de
2015. A avaliação do estresse precoce foi realizada através do Questionário Sobre Traumas na
Infância (CTQ). Foram incluídos no estudo pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com
diagnóstico de episódio depressivo atual, incluindo Transtornos Depressivos Unipolares e
Bipolares, de acordo com os critérios do DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014),
podendo ou não apresentar comorbidades psiquiátricas associadas ao diagnóstico principal, com
pontuação na Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21) ≥16, ou
seja, pacientes depressivos com gravidade do quadro variando de moderada a grave (Hamilton,
1960). Todos os pacientes foram avaliados clinicamente quanto à presença de comorbidades,
transtornos físicos, condições médicas gerais e estilo de vida. Foram excluídos pacientes com
transtornos mentais causados por uma condição médica geral ou resultantes de efeito fisiológico
direto de uma substância, abuso ou dependência de substâncias. Além disso, pacientes com retardo
mental, déficits cognitivos, doença neurológica progressiva e degenerativa ou ainda em episódio
psicótico agudo também foram excluídos, já que poderiam prejudicar a compreensão dos
instrumentos de avaliação adotados neste estudo.
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Instrumentos
Questionário sóciodemográfico e clínico
Questionário desenvolvido pelos pesquisadores para avaliação das características
sociodemográficas e clinicas dos pacientes depressivos inseridos no estudo.
Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (Mini International Neuropsychiatric
Interview – MINI-Plus) (Sheehan et al., 1998)
A MINI é uma entrevista diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), compatível com
os critérios do DSM-III-R/IV e da CID-10, apresenta confiabilidade e validade globalmente
satisfatórias (Amorim, 2000). Foi desenvolvida por pesquisadores do Hospital Pitié-Salpêtrière de
Paris e da Universidade da Flórida. No nosso estudo utilizamos a versão MINI-Plus por esta se
destinar à avaliação mais aprofundada dos transtornos mentais ao longo da vida e explorar
sistematicamente todos os critérios de inclusão e de exclusão e a cronologia (data do início, duração
dos transtornos e número de episódios) de 23 categorias diagnósticas do DSM-IV (Amorim, 2000).
A versão brasileira é denominada de Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, versão
brasileira 5.0.0, traduzida e adaptada para o português por Amorim (2000), sendo sua versão
original de Sheehan et al. (1998).
Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID Hamilton Depression Rating
Scale – GRID-HAM-D21) (DRSST, 2003)
A HAM-D foi elaborada para avaliação e quantificação da sintomatologia depressiva em
pacientes portadores de transtornos do humor (Hamilton, 1960). Os itens são avaliados de acordo
com a intensidade e a freqüência dentro de um período determinado de dias, variando a pontuação
entre 0 a 2 ou de 0 a 4 (Gorenstein e Moreno, 2011). Embora este instrumento seja considerada
padrão-ouro na avaliação de gravidade da depressão, a literatura tem mostrado, ao longo dos anos,
que há falhas nesse instrumento, principalmente relacionadas à baixa confiabilidade
interavaliadores, em decorrência da falta de um modelo de entrevista e da dificuldade de
padronização na pontuação (Snaith, 1996; Williams, 2001; Bagby et al., 2004). Nesse sentido, em
2003 foi criada a GRID-HAM-D (DRSST, 2003), com o intuito de conferir melhorias na HAM-D,
no sentido de fornecer ao avaliador dimensões de intensidade e frequência independentemente para
cada item da escala, permitindo assim uma padronização na aplicação da escala e uma maior
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confiabilidade interavaliadores na pontuação dos itens, sem que seja necessário o desenvolvimento
de uma nova escala (Iannuzzo et al., 2006; Willians et al., 2008). Por este motivo, em nosso estudo
optamos por utilizar a versão modificada da HAM-D, a GRID-HAM-D de 21 itens traduzida e
adaptada para o português por Henrique-Araújo et al. (2014).
Questionário Sobre Traumas na Infância (Childhood Trauma Questionnaire - CTQ)
(Bernstein et al., 2003)
O Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) foi elaborado por Bernstein et al. (1994) para
investigar história de abuso e negligência durante a infância, podendo ser aplicado para
adolescentes (a partir de 12 anos) e adultos onde o respondedor gradua a freqüência de 28 questões
assertivas relacionadas com situações ocorridas na infância.
É uma entrevista retrospectiva, autoaplicável que avalia 5 subtipos de traumas na infância:
abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligência emocional e negligência física (GrassiOliveira et al., 2006; Seganfredo et al., 2009). Os itens do CTQ são classificados em uma escala
Likert que varia de 1 (nunca) a 5 (muito frequentemente). As pontuações variam de 5 a 25 para cada
tipo de abuso. Segundo o proposto por Bernstein et al. (2003), indivíduos que apresentam escores
de Moderado-Severo ou Severo-Extremo, em qualquer um dos subtipos, são considerados com
estresse precoce. Neste sentido, indivíduos sem estresse precoce são aqueles que apresentam
escores classificados como Nenhum-Mínimo ou Leve-Moderado, em todos os subtipos de estresse
precoce (Grassi-Oliveira et al., 2014; Carpenter et al., 2007; Bernstein et al., 2003; 1997;1994).
Inventário de Depressão de Beck II (Beck Depression Inventory – BDI-II) (Beck et al., 1996)
O Inventário de Depressão de Beck (BDI) foi desenvolvido por Beck et al. (1961) para
avaliar a intensidade dos sintomas depressivos. É um instrumento estruturado, composto de 21
categorias de sintomas e atitudes, que descrevem manifestações comportamentais cognitivas,
afetivas e somáticas da depressão. Cada item comporta quatro afirmações que variam quanto à
intensidade (0 a 3), cabendo ao respondente indicar qual das quatro afirmações melhor descreve os
seus sintomas (Beck et al. 1996). O escore final é obtido mediante o somatório dos 21 itens que
compõem a escala (Giavoni et al., 2008). Neste estudo utilizamos a versão mais recente do BDI, o
Inventário de Depressão de Beck II (BDI-II) traduzido e adaptado para o português por Gorenstein
et al. (2011), tendo em conta os estudos de validação realizados por Gomes-Oliveira et al. (2012).
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Inventário de Ansiedade de Beck (Beck Anxiety Inventory - BAI) (Beck et al., 1988a)
O Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) é um instrumento desenvolvido para avaliar a
severidade dos sintomas de ansiedade. É constituído por 21 itens que inclui os principais sintomas
cognitivos, afetivos e fisiológicos de ansiedade, sendo de fácil e rápida administração, ela descreve
sintomas comuns em quadros de ansiedade. Ao respondente é perguntado o quanto ele (a) foram
incomodado por cada sintoma, durante a semana que passou, dentro de uma escala de 4 pontos,
variando de 0 (não a todas) a 3 (severamente). Os itens somados resultam em escore total que pode
variar de 0 a 63 (Cunha, 2001). Em nosso estudo foi utilizado o Inventário de Ansiedade de Beck
traduzido e adaptado para o português por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et al.
(1988a).
Escala de Desesperança de Beck (Beck Hopelessness Scale - BHS) (Beck et al., 1974)
A Escala de Desesperança de Beck (BHS) é um instrumento estruturado de
autoadministração, composto por afirmativas que avaliam o grau de desesperança do paciente
(mede atitudes negativas referentes ao futuro e seu grau de pessimismo) (Cunha, 2001). É uma
escala dicotômica (certo e errado) e seus itens são pontuados em 0 ou 1, com um intervalo de
pontuação de 0-20, onde a soma de seus itens individuais resulta em um escore total, a partir do
qual se classifica a desesperança em nível mínimo, leve, moderado ou grave (Cunha, 2001). Em
nosso estudo foi utilizada a Escala de Desesperança de Beck traduzida e adaptada para o português
por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et al. (1974).
Escala de Ideação Suicida de Beck (Beck Scale for Suicide Ideation - BSI) (Beck et al., 1988b)
A Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) foi construída para abordar o tema do pensamento
suicida em pacientes psiquiátricos ambulatoriais adultos. A BSI é composta por 21 itens pontuados
em escala de 0 a 3, onde seu escore varia de 0-38, de forma que a pontuação total produz um escore
de gravidade. Não existe um corte dicotômico para definição de alto risco, mas as contagens altas
indicam um maior risco de ideação suicida e os itens individuais podem ser usados como subsídios
para ideação suicida ativa, ideação suicida passiva e tentativas de suicídio anteriores. No entanto, é
calculada apenas a soma dos pontos para os primeiros 19 itens, não possuindo ponto de corte. Em
nosso estudo foi utilizada a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) traduzida e adaptada para o
português por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et al. (1988b).
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Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD)- Hospital Anxiety and Depression Scale HADS) (Zigmond & Snaith, 1983)
A Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) é um instrumento de auto-preenchimento
para avaliação de sintomas de ansiedade e depressão em contextos hospitalares (Botega et al., 1995).
Ela possui 14 questões do tipo múltipla escolha, sendo que os itens podem ser pontuados de zero a
três, compondo uma pontuação máxima de 21 pontos para cada subescala. De acordo com Zigmond
& Snaith (1983), pontuação maior ou igual a nove pontos caracterizam pacientes com depressão e
com ansiedade. Em nosso estudo foi utlizada a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão
traduzida e adaptada para o português por Botega et al. (1995), sendo sua versão original de
Zigmond & Snaith (1983).
Escala de Impulsividade de Barratt (Barratt Impulsiveness Scale BIS-11) (Patton et al.,1995)
A Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11) é um instrumento de auto-preenchimento para
avaliar as dimensões da impulsividade amplamente definida como o “agir sem pensar”. A BIS-11 é
constituído por 30 itens, é uma escala do tipo likert de quatro pontos, a saber: 1 = raramente ou
nunca; 2 = de vez em quando; 3 = com freqüência; 4 = quase sempre/sempre. A pontuação da escala
varia de 30 a 120 pontos, e altos escores indicam a presença de comportamentos impulsivos,
(Malloy-Diniz et al., 2010). Em nosso estudo foi utilizada a Escala de Impulsividade de Barratt
(BIS-11) traduzida e adaptada para o português por Diemen et al. (2007), sendo sua versão original
de Patton et. al. (1995).
Medida Canadense do Desempenho Ocupacional- COPM (Canadian Occupational
Performance Measure) (Law et al., 1990)
A Medida Canadense do Desempenho Ocupacional é uma entrevista semi-estruturada,
individualizada, que objetiva quantificar a auto-percepção do cliente no desempenho ocupacional.
O seu enfoque está direcionado para as áreas do desempenho, especificamente as atividades de vida
diária, produtividade e lazer (Sumsion, 2003). A administração da COPM é realizada em 4 etapas :
1ª ) identificação dos problemas do desempenho ocupacional; 2ª) quantificação da importância da
atividade em termos de relevância para a vida do cliente, sendo que a importância é quantificada
numa escala de 1-10 pontos; 3ª) cálculo do escore e planejamento da intervenção e implementação;
4ª) reavaliação e juntamente com o cliente análise de problemas novos ou remanescentes de
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desempenho ocupacional. O escore obtido reflete a percepção do paciente em relação ao seu próprio
desempenho e auxilia na definição de prioridades para o processo terapêutico. No nosso estudo será
utilizada a versão traduzida para o português por Magalhães et al. (2009), sendo sua versão original
de Law et al. (1990).
Análise Estatística
A análise dos dados foi realizada através do software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versão 21.0, onde foram feitos cálculos de estatística descritiva, como freqüência
simples, porcentagens, médias, erro padrão da média (±epm). A comparação dos dados não
paramétricos foi realizada através do teste do qui-quadrado (χ2) e para os dados paramétricos
utilizamos o teste t de Student não pareado. As correlações entre a gravidade do estresse precoce, a
sintomatologia psiquiátrica e o do desempenho ocupacional foram examinhadas por meio do
coeficiente de correlação de Pearson. Vale mencionar que a classificação para os graus de
coeficiente de correlação utilizada em nosso estudo foi a proposta por Dancey & Reidy (2006),
sendo considerado os seguintes valores: 0.1 a 0.3= fraca; 0.4 a 0.6= moderada; 0.7 a 0.9= forte; 1=
perfeito. Foram consideradas significativas as diferenças com valores de p<0.05.
Resultados
Características sócio-demográficas da amostra geral
O estudo foi composto por uma amostra geral de 91 pacientes em episódio depressivo atual,
que estavam em atendimento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). Na tabela a seguir estão demonstradas as
características sócio-demográficas dos pacientes avaliados durante o período de fevereiro de 2012 a
dezembro de 2015.
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Tabela 10- Características sócio-demográficas da amostra geral
n=91 (100%)
Gênero, n (%)
Feminino
74 (81.3)
Masculino
17 (18.7)
41.02 (±1.1)
Idade, anos (±epm)
Cor, n (%)
Branco(a)
52 (57.1)
Pardo(a)
31 (34.1)
Negro(a)
6 (6.6)
Amarelo(a)
2 (2.2)
Escolaridade, n (%)
EFI
22 (24.2)
EFC
10 (11.0)
EMI
3 (3.3)
EMC
26 (28.6)
14 (15.4)
ESI
ESC
16 (17.6)
76 (83.5)
Religião, n (%)
Estado Civil, n (%)
Solteiro(a)
27 (29.7)
Casado(a)/Amasiado(a)
37 (40.7)
Separado(a)/Divorciado(a)/ Desquitado(a)
23 (25.3)
Viúvos(a)
4 (4.4)
Reside, n (%)
Sozinho(a)
13 (14.3)
Família Originária
31 (34.1)
Família Conjugal
46 (50.5)
Cuidador/Amigos/Outros
1 (1.1)
64 (70.3)
Filhos, n (%)
Trabalho, n (%)
Ativo
11 (12.1)
Inativo
80 (87.9)
Nota: EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI: Ensino
Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio Completo; ESI: Ensino Superior Incompleto; ESC: Ensino
Superior Completo. epm: erro padrão da média.

Na amostra, houve um predomínio de indivíduos do sexo feminino (81.3%), sendo que a
média da idade da amostra geral foi de 41.05 (±1.15) anos. Com relação à cor, identificamos na
amostra, um predomínio da cor branca (57.1%), já com relação à escolaridade encontramos um
predomínio de pacientes com Ensino Médio Completo (EMC), que corresponde a 28.6% da amostra
geral deste estudo.
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No que diz respeito à religião 83.5% da amostra é adepto a alguma crença religiosa. Com
relação ao estado civil 40.7% da amostra são casados (as)/amasiados (as), 50.5% residem com a
família conjugal, 70.3% possuem filhos e 87.9% estão atualmente inativos em seus trabalhos.
A tabela a seguir demonstra as características clínicas da amostra inserida neste estudo:
Tabela 11-Características clínicas da amostra geral
n=91 (100%)
Diagnóstico Principal, n (%)
Depressão Unipolar
Depressão Bipolar
Idade de início da doença, média
(±epm)
Idade do episódio depressivo atual,
média (±epm)
Duração da doença, média, (±epm)
Doenças Clínicas, n (%)
Tabagismo, n (%)
Etilismo, n (%)
Uso de Drogas Ilícitas, n (%)
Tentativas de Suicídio, n (%)
Tratamento Psiquiátrico Prévio, n (%)
Internação Psiquiátrica Prévia, n (%)
Hist.
familiar
de
transtorno
psiquiátrico, n (%)
Medicações psiquiátricas, n (%)
ISRS
ADT
Outros AD
Antipsicótico
Estabilizador do Humor
Benzodiazepínico
N° de medicações psiquiátricas, média (±epm)
Tempo de internação, dias (±epm)

65 (71.4)
26 (28.6)
28.6 (±1.4)
41.0 (± 1.1)
12.7 (±1.3)
61 (67.0)
17 (18.7)
5 (5.5)
2 (2.2)
65 (71.4)
83 (91.2)
49 (53.8)
64 (70.3)
60 (65.9)
21 (23.1)
21 (23.1)
53 (58.2)
38 (41.8)
4 (4.4)
2.8 (±0.1)
95.8 (±3.5)

Nota: ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina; ADT: Antidepressivo Triciclíco; AD:
Antidepressivo; N°: Número; Hist.: Histórico; epm: erro da média.

Na avaliação da história clínica da amostra geral de pacientes em episódio depressivo atual,
houve um predomínio de pacientes com diagnóstico de depressão unipolar (71.4%), sendo a média
da idade de início da doença de 28.6 anos e a média da idade do episódio depressivo atual de 41.5
anos e duração média da doença de 12.7 anos.
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Desta amostra, 67% dos pacientes possuiam alguma doença clínica, 18.7% são tabagistas,
5.5.% etilistas e 2.2% fazem uso de drogas ilícitas. No que se refere às tentativas de suicídio,
71.4% da amostra tentou suicídio pelo menos uma vez, 91.2% já realizaram tratamento psiquiátrico
prévio e 53.8% já passaram por internação psiquiátrica prévia. Com relação à história familiar de
transtornos psiquiátricos, a maioria dos pacientes (70.3%) tinha história familiar positiva de transtorno
psiquiátrico.
Quanto às comorbidades psiquiátricas, 32 (35.2%) pacientes apresentavam Transtorno de
Ansiedade Generalizada, 15 (16.5%) Transtorno de Pânico, 22 (24.2%) Agorafobia, 25 (27.5%)
Fobia Social, 5 (5.5%) Transtorno Obsessivo-Compulsivo, 15 (16.5%) Fobia Específica, 37
(40.7%) Transtorno de Personalidade, 2 (2.2%) Distimia, 5 (5.5%) Transtorno Conversivo, 2 (2.2%)
Transtorno de Estresse Pós-Traumático, 3 (3.3%) Hipocondria, 13 (14.3%) Transtorno de
Somatização, 3 (3.3%) Transtorno Doloroso, 5 (5.5%) Transtorno Dismórfico Corporal. Ainda entre
as 74 pacientes do gênero feminino, 7 (7.7%) apresentavam Transtorno Disfórico Pré-Menstrual
Por fim, com relação às medicações psiquiátricas, todos os pacientes estavam em uso de
medicação, sendo que 65.9% faziam uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS),
23.1% de antidepressivos tricíclicos (ADT), 23.1% de outros antidepressivos, 58.2% de
antipsicótico, 41.8% de estabelizadores do humor e 4.4.% de benzodiazepínicos.
A tabela a seguir demonstra a classificação da gravidade do estresse precoce entre os
pacientes depressivos de acordo com os subtipos.
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Tabela 12- Classificação da gravidade do estresse precoce entre pacientes depressivos de acordo
com os subtipos
SUBTIPOS
Não à
Leve à
Moderado
Severo à
mínimo
moderado
à severo
extremo
Abuso
4 (6.3)
9 (14.1)
13 (20.3)
38 (59.4)
Pacientes
Emocional
com estresse
precoce
Abuso Físico
16 (25.0)
13 (20.3)
5 (7.8)
30 (46.9)
n=64
Abuso Sexual
30 (46.9)
4 (6.3)
10 (15.6)
20 (31.3)
(100%)
Negligência
6 (9.4)
9 (14.1)
12 (18.8)
37 (57.8)
Emocional
Negligência
18 (28.1)
9 (14.1)
15 (23.4)
22(34.4)
Física
Abuso
15 (55.6)
12 (44.4)
0 (0)
0 (0)
Pacientes
Emocional
sem estresse
precoce
Abuso Físico
22 (81.5)
5 (18.5)
0 (0)
0 (0)
n=27
Abuso Sexual
24 (88.9)
3 (11.1)
0 (0)
0 (0
(100%)
Negligência
20 (74.1)
7 (25.9)
0 (0)
0 (0)
Emocional
Negligência
22 (81.5)
5 (18.5)
0 (0)
0 (0)
Física
Nota: Com estresse precoce: escores classificados como Moderado-Severo e Severo-Extremo no CTQ; sem estresse precoce:
escores classificados como Não-Mínimo e Leve-Moderado no CTQ.

De acordo com a tabela 12, dos 91 pacientes em episódio depressivo atual, avaliados, n=64
(70.4%) possuíam história de estresse precoce, comparados a n=27 (29.6%) pacientes sem história
de estresse precoce. É importante destacar que, embora a maioria dos pacientes avaliados na
amostra foi classificada como Moderado-Severo e Severo-Extremo, há também um número
significativo de pacientes que sofreram algum tipo de trauma classificados como Não-Mínimo e
Leve-Moderado, mas que não foram considerados, segundo a literatura da área, com estresse
precoce. Dos 64 pacientes com estresse precoce, 79.7% deles sofreram algum tipo de abuso
emocional, 54.7% sofreram abuso físico, 46.9% sofreram abuso sexual, 76.6% sofreram negligência
emocional e 57.8% sofreram negligência física.
Na tabela 13 são demonstradas as diferenças entre os grupos com relação aos escores do
CTQ total e dos subtipos de estresse precoce.
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Tabela 13- Gravidade do estresse precoce e dos seus subtipos de acordo com os escores do CTQ entre
os grupos
n=91 (100%)
Pacientes Depressivos
Com Estresse
Precoce
(n=64; 70.4%)
67.8 (±2.3)
16.7 (±0.6)
12.4 (±0.7)
10.3 (±0.8)
16.8 (±0.6)
11.5 (±0.6)

CTQ total, média (±epm)
Abuso Emocional
Abuso Físico
Abuso Sexual
Negligência Emocional
Negligência Física

Sem Estresse
Precoce
(n=27; 29.6%)
33.6 (±0.9)
8.2 (±0.5)
5.7 (±0.2)
5.1 (±0.6)
8.2 (±0.5)
6.3 (±0.2)

F (d.f.)

p

22.82 (80.9)
11.97 (86.1)
61.48 (76.0)
58.40 (63.6)
9.17 (79.5)
27.27 (84.8)

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Nota: CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; epm: erro padrão da média.

No tocante à avaliação da gravidade do estresse precoce, foram encontradas diferenças
significativas entre os dois grupos no que se refere à pontuação do CTQ total (p<0.001). Na amostra
avaliada, os pacientes com EP apresentaram escores totais do CTQ significativamente maiores
quando comparados aos pacientes sem EP (p<0.001). Foram encontradas também diferenças
significativas entre os grupos em todos os subtipos de estresse precoce: abuso emocional (p<0.001);
abuso físico (p<0.001); abuso sexual (p<0.001); negligência emocional (p<0.001) e negligência
física (p<0.001).
Com relação à investigação da gravidade do estresse precoce através da quantidade de
subtipos, nota-se que a maioria dos pacientes avaliados na amostra (n=64; 70.4%) sofreu pelo
menos um dos cinco subtipos de estresse precoce. A distribuição da gravidade do EP dos 64
pacientes com EP está apresentada na tabela abaixo.
Tabela 14- Quantidade de subtipos de
Estresse Precoce n=64 (70.4%)
1 subtipo
11 (17.2)
2 subtipos
15 (23.4)
3 subtipos
8 (12.5)
4 subtipos
11 (17.2)
5 subtipos
19 (29.7)
A seguir serão demonstradas as característica sócio-demograficas de pacientes depressivos
com e sem estresse precoce.
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Tabela 15- Características sócio-demográficas da amostra de pacientes depressivos com e sem
estresse precoce
n=91 (100%)
Pacientes Depressivos
Estatística
p

Gênero, n (%)
Feminino
Masculino
Idade, anos (±epm)
Cor, n (%)
Branco (a)
Pardo (a)
Negro (a)
Amarelo (a)
Escolaridade, n (%)
EFI
EFC
EMI
EMC
ESI
ESC
Religião, n (%)
Estado civil, n (%)
Solteiro (a)
Casado (a)/Amasiado (a)
Separado (a)/Divorciado (a)/ Desquitado (a)
Viúvos (a)
Reside, n (%)
Sozinho
Família Originária
Família Conjugal
Outros
Possui Filhos, n (%)
Trabalho, n (%)
Ativo
Inativo

Com
Estresse
Precoce
(n=64;
70.4%)

Sem
Estresse
Precoce
(n=27;
29.6%)

50 (78.1)
14 (21.9)
40.5 (±1.3)

24 (88.9)
3 (11.1)
42.2 (±2.3)

30 (46.9)
26 (40.6)
6 (9.4)
2 (3.1)

22 (81.5)
5 (18.5)
0 (0.0)
0 (0.0)

18 (28.1)
8 (12.5)
1 (1.6)
20 (31.3)
10 (15.6)
7 (10.9)
51 (79.7)

4 (14.8)
2 (7.4)
2 (7.4)
6 (22.2)
4 (14.8)
9 (33.3)
25 (92.6)

19 (29.7)
28 (43.8)
15 (23.4)
2 (3.1)

8 (29.6)
9 (33.3)
8 (29.6)
2 (7.4)

7 (10.9)
20 (31.3)
37 (57.8)
0 (0)
45 (70.3)

6 (22.2)
11 (40.7)
9 (33.3)
1 (3.7)
19 (70.4)

6 (9.4)
58 (90.6)

5 (18.5)
22 (81.5)

X2 (d.f.)=1.44 (1.0)

0.22

t (d.f.)=0.67 (89.0)
X2 (d.f.)=10.07 (3.0)

0.50
0.01

X2 (d.f.)=9.77 (5.0)

0.08

X2 (d.f.)=2.29 (1.0)
X2 (d.f.)=1.58 (3.0)

0.13
0.66

X2 (d.f.)=6.81 (3.0)

0.78

X2 (d.f.)=0.00 (1.0)
X2 (d.f.)=1.49 (1.0)

0.99
0.22

Nota: EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI: Ensino Médio Incompleto; EMC:
Ensino Médio Completo; ESI: Ensino Superior Incompleto; ESC: Ensino Superior Completo; epm: erro padrão da média.
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Os grupos de pacientes com e sem EP foram semelhantes quanto ao gênero, havendo um
predomínio de pacientes do sexo feminino (p=0.22) e a idade média (p=0.50), sendo a idade média
dos pacientes com EP de 40.5 (±1.3) anos e dos pacientes sem EP de 42.2 (±2.3) anos. Encontramos
diferença significativa para cor da pele, embora a cor branca seja predominante em ambas às
amostras (p=0.01). Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos com relação à
escolaridade (p=0.08), embora no grupo com EP encontramos um predomínio pacientes com ensino
médio completo (EMC) e no grupo sem EP um predomínio de pacientes com ensino superior
completo (ESC). No que diz respeito à prática de religião, não foram encontradas diferenças
significativas (p=0.13), assim como para o estado civil (p=0.66), havendo um predomínio em
ambos os grupos de pacientes casados (as)/amasiados (as). No grupo de pacientes com EP, a
maioria dos pacientes residia com a família conjugal, enquanto que no grupo de pacientes sem EP a
maioria reside com a família originária, entretanto, sem diferença significativa (p=0.78). Em ambos
os grupos, a maioria dos pacientes possuem filhos (p=0.99) e estão inativos em seus trabalhos
(p=0.22).
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Tabela 16- Características clínicas da amostra de pacientes depressivos com e sem estresse precoce
n=91 (100%)
Pacientes Depressivos
Estatística
p
Com
Estresse
Precoce
(n=64;
70.4%)
Diagnóstico, n (%)
Depressão Unipolar
Depressão Bipolar
Idade de início da doença, média (±epm)
Idade do episódio depressivo atual, média
(±epm)
Duração da doença, média, (±epm)
Hospitalizações anteriores, n (±epm)
Doenças clínicas, n (%)
Tabagismo, n (%)
Etilismo, n (%)
Uso de drogas ilícitas, n (%)
Tentativas de suicídio, n (%)
Tratamento psiquiátrico prévio, n (%)
Internação psiquiátrica prévia, n (%)
Hist. familiar de transtorno psiquiátrico, n
(%)
Medicações psiquiátricas, n (%)
ISRS
ADT
Outros AD
Antipsicótico
Estabilizador do Humor
Benzodiazepínico
N° de medicações psiquiátricas, média
(±epm)
Tempo de internação, dias (±epm)

Sem
Estresse
Precoce
(n=27;
29.6%)

X2 (d.f.)=0.75 (1.0)

0.38

44 (68.8)
20 (31.3)
26.6 (±1.5)
41.2 (±1.5)

21 (77.8)
6 (22.2)
33.2 (±3.2)
42.2 (±3.1)

t (d.f.)=2.11 (56.0)
t (d.f.)=2.60 (68.0)

0.03
0.71

13.5 (±1.5)
1.7 (±0.2)
42 (65.6)
11 (17.2)
4 (6.3)
2 (3.1)
47 (73.4)
57 (89.1)
32 (50.0)
46 (71.9)

10.8 (±2.2)
1.4 (±0.4)
19 (70.4)
6 (22.2)
1 (3.7)
0 (0.0)
18 (66.7)
26 (96.3)
17 (63.0)
18 (66.7)

t (d.f.)=0.01 (55.0)
t (d.f.)=0.06 (43.0)
X2 (d.f.)=0.19 (1.0)
X2 (d.f.)=0.31 (1.0)
X2 (d.f.)=0.23 (1.0)
X2 (d.f.)=0.86 (1.0)
X2 (d.f.)=0.42 (1.0)
X2 (d.f.)=1.23 (1.0)
X2 (d.f.)=1.28 (1.0)
X2 (d.f.)=0.24 (1.0)

0.35
0.57
0.66
0.57
0.62
0.35
0.48
0.15
0.03
0.34

44 (68.8)
14 (21.9)
13 (20.3)
32 (50)
22 (34.4)
43 (67.2)
2.7 (±0.1)

16 (59.3)
7 (25.9)
8 (29.6)
21 (77.8)
16 (59.3)
12 (44.4)
3.1 (±0.2)

X2 (d.f.)=0.76 (1.0)
X2 (d.f.)=0.17 (1.0)
X2 (d.f.)=0.92 (1.0)
X2 (d.f.)=6.02 (1.0)
X2 (d.f.)=4.83 (1.0)
X2 (d.f.)=4.10 (1.0)
t (d.f.)=1.95(89.0)

0.38
0.67
0.33
0.01
0.02
0.04
0.05

95.8 (±4.3)

95.8 (±6.3)

t (d.f.)=0.00 (71.0)

1.00

Nota: ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina; ADT: Antidepressivo Triciclíco; AD: Antidepressivo; N°:
Número; Hist.: Histórico; epm: erro da média.

Na avaliação da historia clínica, encontramos um predomínio de Depressão Unipolar em
ambos os grupos de pacientes com e sem EP (68.8% e 77.8%, respectivamente; p=0.38).
Encontramos diferença significativa para a média da idade de início da doença (p=0.03),
enquanto a média da idade de início da doença dos pacientes com EP foi de 26.6 (±1.5) anos, dos
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pacientes sem EP foi de 33.2 (±3.2) anos. Em ambos os grupos, não houve diferença significativa
para a média da idade do episódio depressivo atual (p=071), média da duração da doença (p=0.35),
hospitalizações prévias (p=0.57) e presença de doenças clínicas (p=0.66). Em ambos os grupos, a
maioria dos pacientes não eram tabagistas (p=0.57), nem etilistas (p=0.62) e nem usuários (as) de
drogas ilícitas (p=0.35). Além disso, os grupos também não diferiram no que se refere às tentativas
de suicídio (p=0.48), tratamento psiquiátrico prévio (p=0.15) e histórico familiar de transtorno
psiquiátrico (p=0.34). Encontramos diferença significativa entre os grupos para internação
psiquiátrica prévia (p=0.03), sendo que dos pacientes com EP, 50% já passaram por internação
psiquiátrica previamente, enquanto que dos pacientes sem EP 63.7% já haviam passado
previamente por internação psiquiátrica.
Quanto às comorbidades psiquiátricas, no grupo de pacientes com EP verificamos que 23
(35.9%) dos pacientes apresentavam Transtorno de Ansiedade Generalizada, 13 (20.3%) Transtorno
de Pânico, 15 (23.4%) Agorafobia, 18 (28.1%) Fobia Social, 5 (7.8%) Transtorno ObsessivoCompulsivo, 12 (18.8%) Fobia Específica, 27 (42.2%) Transtorno de Personalidade, 2 (3.1%)
Distimia, 3 (4.7%) Transtorno Conversivo, 2 (3.1%) Transtorno de Estresse Pós-Traumático, 3
(4.7%) Hipocondria, 8 (12.5%) Transtorno de Somatização, 3 (4.7%) Transtorno Doloroso, 5
(7.8%) Transtorno Dismórfico Corporal. Ainda entre as 50 pacientes do gênero feminino, 6 (9.4%)
apresentavam Transtorno Disfórico Pré-Menstrual. No grupo de pacientes sem EP encontramos que
9 (33.3%) dos pacientes apresentavam Transtorno de Ansiedade Generalizada, 2 (7.4%) Transtorno
de Pânico, 7 (25.9%) Agorafobia, 7 (25.9%) Fobia Social, 27 (100%) Transtorno ObsessivoCompulsivo, 3 (11.1%) Fobia Específica, 10 (37%) Transtorno de Personalidade, 27 (100%)
Distimia, 2 (7.4%) Transtorno Conversivo, 27 (100%) Transtorno de Estresse Pós-Traumático, 27
(100%) Hipocondria, 5 (18.5%) Transtorno de Somatização, 27 (100%) Transtorno Doloroso, 27
(100%) Transtorno Dismórfico Corporal. Ainda entre as 24 pacientes do gênero feminino, 1 (3.7%)
apresentavam Transtorno Disfórico Pré-Menstrual.
Os pacientes com e sem EP não diferiram com relação ao uso de inibiores seletivos da
recapatação da serotonia (p=0.38), de antidepressivos tricíclicos (p=0.67) e de outros
antidepressivos (p=0.33). Porém diferiram para o uso de antipsicóticos (p=0.01), de estabilizadores
do humor (p=0.02) e de benzodiazepínicos (p=0.04). A média do número de medicações
psiquiátricas utilizadas pelos pacientes com e sem EP foi muito semelhante (p=0.28).
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Na tabela a seguir estão descritos os dados clínicos de avaliação da gravidade da
sintomatologia psiquiátrica entre os pacientes depressivos com e sem estresse precoce.
Tabela 17- Gravidade dos sintomas psiquiátricos da amostra de pacientes depressivos com e
sem estresse precoce
n=91 (100%)
Pacientes Depressivos
t (d.f.)
p

GRID-HAM-D21, média (±epm)
BDI-II, média (±epm)
BAI, média (±epm)
BHS, média (±epm)
BSI, média (±epm)
BIS-11, média (±epm)
HAD-D total, média (±epm)
HAD-A total, média (±epm)

Com Estresse
Precoce
(n=64; 70.4%)
22.2 (±0.7)
41.6 (±1.3)
31.6 (±1.5)
13.2 (±0.5)
16.5 (±1.1)
76.2 (±1.2)
14.9 (±0.4)
14.05 (±0.5)

Sem Estresse
Precoce
(n=27; 70.4%)
25.4 (±1.2)
37.0 (±2.2)
32.5 (±1.9)
10.4 (±1.1)
12.8 (±2.0)
69.5 (±2.3)
14.8 (±0.9)
13.8 (±0.5)

-1.20 (89.0)
-1.80 (89.0)
0.35 (89.0)
-2.29 (40.0)
-1.68 (89.0)
-2.77 (89.0)
-0.16 (82.0)
-0.22 (64.0)

0.23
0.07
0.72
0.02
0.09
0.007
0.87
0.82

Nota: HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI:
Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck;
BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; HAD-D: Sub-escala de Depressão da Escala Hospitalar de Ansiedade e
Depressão; HAD-A: Sub-escala de Ansiedade da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão epm: erro da média.

Na avaliação da sintomatologia psiquiátrica, foram encontradas diferenças significativas
entre os grupos para as escalas BHS (p=0.02), e BSI-11 (p=0.007). Ademais, encontramos uma
tendência dos grupos diferirem com relação à escala BDI-II (p=0.07) e não foram encontradas
diferenças significativas na escala GRID-HAM-D21 (p=0.23), na BAI (p=0.72), na BSI (p=0.09),
na HAD-D (p=0.87) e na HAD-A (p=0.82).
Além disso, foram realizadas análises de correlação entre as variáveis psicométricas nos
grupos com EP e sem EP, sendo que no grupo de pacientes sem EP observamos apenas uma
tendência na correlação entre o CTQ e a BIS-11 (r=0.34; p= 0.07), enquanto que nas demais escalas
não foram encontradas diferenças significativas nas correlações: CTQ e GRID-HAM-D21 (r=-0.26;
p=0.19); CTQ e BDI-II (r=0.00; p=0.99); CTQ e BAI (r=-0.11; p=0.56); CTQ e BHS (r=-0.35;
p=0.86); CTQ e BSI (r=0.22; p=0.26); CTQ e HAD-D (r=-0.28; p=0.18); CTQ e HAD-A (r=0.10;
p=0.63); CTQ e COPM-D (r=-0.39; p=0.89); CTQ e COPM-S (r=0.02; p=0.92).
Enquanto isso, no grupo com EP, observou-se correlações positivas e significativas entre a
gravidade do trauma na infância e a gravidade da depressão com os instrumentos: CTQ e GRID-
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HAM-D21, CTQ e BDI-II, e com a gravidade do estresse precoce e ansiedade e ideação suicida nos
instrumentos: CTQ e BAI e entre o CTQ e BSI, os quais estão representados nos gráficos a seguir.

Gráfico 1- Correlação positiva entre a Escala de Depressão GRID-HAM-D21 e o Questionário
Sobre Traumas na Infância CTQ total. Nota: n=64; r=0.31; p=0.01.
Como evidenciado no gráfico 1 foi encontrado uma correlação positiva entre a escala de
Depressão GRID-HAM-D21 e o Questionário Sobre Traumas na Infância CTQ total, onde a
gravidade da depressão está relacionada com a gravidade do estresse precoce (r=0.31; p=0.01).
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Gráfico 2- Correlação positiva entre o Inventário de Depressão de Beck (BDI-II) e o
Questionário Sobre Traumas na Infância CTQ total. Nota: n=64; (r=0.25; p=0.03).
O gráfico 2 também evidencia que a gravidade da depressão está relacionada com a
gravidade do estresse precoce (r=0.25; p=0.03), demonstrado através da correlação positiva entre o
Inventário de Depressão de Beck (BDI-II) e o Questionário Sobre Traumas na Infância CTQ total.

Gráfico 3- Correlação positiva entre o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e o
Questionário Sobre Traumas na Infância CTQ total. Nota: n=64; (r=0.29; p=0.01).
O gráfico 3 representa a correlação positiva entre o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI)
e Questionário Sobre Traumas na Infância CTQ total, onde pacientes com estresse precoce
apresentam maior gravidade dos sintomas ansiosos (r=0.29; p=0.01).
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Gráfico 4- Correlação positiva entre o Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) e o
Questionário Sobre Traumas na Infância CTQ total. Nota: n=64 (r=0.25; p=0.04)
O gráfico 4 representa a correlação positiva entre a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI)
e Questionário Sobre Traumas na Infância CTQ total, onde pacientes com estresse precoce
apresentam maior gravidade da ideação suicida (r=0.25; p=0.04).
Nos demais instrumentos não foram encontradas correlações significativas no grupo com
EP: CTQ e BHS (r=0.04; p=0.73); CTQ e BIS-11 (r=0.20; p=0.11); CTQ e HAD-D (r=0.03;
p=0.79); CTQ e HAD-A (r=0.08; p=0.51); CTQ e COPM-D (r=-0.27; p=0.08); CTQ e COPM-S
(r=-0.81; p=0.61).
A avaliação da auto-percepção do desempenho ocupacional foi feita através da Medida
Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM), sendo que foram avaliados 54 pacientes
depressivos, divididos em dois grupos: pacientes com EP (n=39; 72.2%) e pacientes sem EP (n=15;
27.8%), conforme demonstrado na tabela a seguir.
Tabela 18- Distribuição da pontuação da Medida Canadense de Desempenho
Ocupacional entre pacientes com e sem estresse precoce
Com EP
Sem EP
t (d.f.)
p
(n= 39; 72.2%)
(n= 15; 27.8%)
média (±epm)
média (±epm)
COPM_Desempenho
2.6 (±0.2)
2.8 (±0.4)
0.59 (52.0) 0.55
COPM_Satisfação
1.8 (±0.1)
2.4 (±0.4)
1.33 (19.8) 0.19
Nota: Com EP: com estresse precoce, Sem EP: sem estresse precoce, COPM: Medida de Desempenho
ocupacional.
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Na tabela 18, demonstramos as pontuações encontradas com relação ao desempenho e a
satisfação dos pacientes em episódio depressivo atual com e sem EP, de acordo com a COPM.
Notamos que os pacientes com EP apresentaram 2.6 pontos (±0.2) no grau de desempenho,
enquanto que os sem EP apresentaram 2.8 pontos (±0.4), porém sem diferença estatística
significativa (p=0.55). Quanto ao grau de satisfação, os pacientes com EP apresentaram 1.8 pontos
(±0.1) e os sem EP apresentaram 2.4 pontos (±0.4), sem diferença estatística significativa (p=0.25).
Já a tabela 19 evidencia as áreas afetadas do desempenho ocupacional entre pacientes
depressivos com e sem EP.
Tabela 19- Áreas afetadas no desempenho ocupacional entre pacientes
depressivos com e sem Estresse Precoce
Com EP
Sem EP
p
(n= 39; 72.2%)
(n= 15; 27.8%)
0.52
Auto-cuidado
Sim
36 (92.3)
13 (86.6)
Não
3 (7.4)
2 (13.4)
0.30
Lazer
Sim
29 (74.3)
9 (60.0)
Não
10 (25.7)
6 (40.0)
Produtividade
0.04
Sim
35 (89.7)
10 (66.6)
Não
4 (10.3)
5 (33.4)
Nota: Com EP: com estresse precoce; Sem EP: sem estresse precoce.

Conforme é evidenciado, houve um predomínio em ambos os grupos de pacientes para
prejuízos no auto-cuidado, lazer e produtividade, porém sem diferença significativa para o autocuidado e lazer, enquanto que produtividade foi encontado diferença signiticativa (p=0.04). É
possível inferir que no grupo com EP a porcentagem de indivíduos que tiveram prejuízos nas áreas
do desempenho ocupacional é maior quando comparamos com os pacientes sem EP,
principalmente, nas áreas: Produtividade: com EP: 89.7% vs. sem EP: 66.6%; Lazer: com EP:
74.3% vs. sem EP: 60.0% e uma porcentagem relativamente igual para o Auto-cuidado com EP:
92.3% vs. sem EP: 86.6%.
Além disso, o impacto dos subtipos de estresse precoce foi avaliado na gravidade dos
sintomas psiquiátricos de pacientes depressivos.
Quando investigado a influência do abuso emocional na gravidade dos sintomas
psiquiátricos e no desempenho ocupacional dos pacientes depressivos entre os grupos, encontramos
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diferença significativa apenas para os sintomas de impulsividade (BIS-11; p=0.007), demonstrando
que pacientes depressivos com história de abuso emocional apresentam maior gravidade dos
sintomas de impulsividade, conforme é apresentado na tabela abaixo.
Tabela 20- Gravidade dos sintomas psiquiátricos e desempenho ocupacional entre
os pacientes com e sem abuso emocional
n=91 (100%)
INSTRUMENTO
Com Abuso Sem Abuso t (d.f.)
p
Emocional,
Emocional,
52 (57.1%)
39 (42.9%)
27.3 (±0.8)
25.8 (±0.9)
-1.09 (89.0) p=0.27
GRID-HAM-D21, média
(epm)
41.8 (±1.5)
38.1 (±1.8)
-1.55 (89.0) p=0.12
BDI-II, média (epm)
32.3 (±1.7)
31.3 (±1.6)
-0.42 (88.8) p=0.68
BAI, média (epm)
13.1 (±0.6)
11.4 (±0.8)
-1.52 (72.2) p=0.13
BHS, média (epm)
16.7 (±1.2)
13.7 (±1.7)
-1.50 (89.0) p=0.13
BSI, média (epm)
14.5 (±0.5)
15.4 (±0.6)
1.0 (82.0) p=0.30
HAD-D, média (epm)
13.8 (±0.6)
14.2 (±0.5)
0.56 (82.0) p=0.57
HAD-A, média (epm)
76.9 (±1.4)
70.2 (±1.7)
-2.76 (89.0) p=0.007
BIS-11, média (epm)
n=54 (100%)
INSTRUMENTO
Com Abuso Sem Abuso
t (d.f.)
p
Emocional, Emocional,
33 (61.1%)
21 (38.9%)
2.4 (±0.2)
2.9 (±0.3)
1.22 (52.0) p=0.22
COPM-D, média (epm)
1.7
(±0.1)
2.4
(±0.3)
1.70
(33.7) p=0.09
COPM-S, média (epm)
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI-II: Inventário de
Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI:
Escala de Ideação Suicida de Beck; HAD-A: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala
Ansiedade); HAD-D: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala Depressão); BIS-11: Escala
de Impulsividade de Barratt; COPM-D: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (desempenho);
COPM-S: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (satisfação); epm: erro da média.

Com relação à avaliação da influência do abuso físico na gravidade dos sintomas
psiquiátricos e desempenho ocupacional de pacientes depressivos não foram encontradas diferenças
significativas entre os grupos de pacientes, de acordo com a apresentação da tabela abaixo.
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Tabela 21- Gravidade dos sintomas psiquiátricos e e desempenho ocupacional entre
os pacientes com e sem abuso físico
n=91 (100%)
INSTRUMENTO
Com Abuso
Sem Abuso t (d.f.)
p
Físico,
Físico,
35 (38.5%)
56 (61.5%)
27.3 (±1.1)
26.3 (±0.7) -0.70 (89.0) p=0.48
GRID-HAM-D21, média (epm)
40.9 (±2.0)
39.8 (±1.4) -0.43 (89.0) p=0.66
BDI-II, média (epm)
31.2 (±2.2)
32.3 (±1.4)
0.38 (59.1) p=0.70
BAI, média (epm)
12.4 (±0.9)
12.4 (±0.6)
0.02 (89.0) p=0.97
BHS, média (epm)
15.4 (±1.6)
15.5 (±1.3)
0.05 (89.0) p=0.95
BSI, média (epm)
14.2 (±0.6)
15.3 (±0.5)
1.32 (82.0) p=0.18
HAD-D, média (epm)
13.0 (±0.8)
14.6 (±0.4)
1.68 (49.5) p=0.09
HAD-A, média (epm)
75.0 (±1.4)
73.7 (±1.6)
-0.60(88.0) p=0.55
BIS-11, média (epm)
n=54 (100%)
INSTRUMENTO
Com Abuso Sem Abuso
t (d.f.)
p
Físico,
Físico,
20 (37.0%)
34 (63.0%)
2.3 (±0.3)
2.8 (±0.2)
1.49 (52.0) p=0.14
COPM-D, média (epm)
1.7 (±0.2)
2.1 (±0.2)
0.93 (52.0) p=0.33
COPM-S, média (epm)
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI-II: Inventário de
Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI:
Escala de Ideação Suicida de Beck; HAD-A: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala
Ansiedade); HAD-D: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala Depressão); BIS-11: Escala
de Impulsividade de Barratt; COPM-D: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (desempenho);
COPM-S: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (satisfação); epm: erro da média.

Já os pacientes com e sem abuso sexual diferiram com relação à gravidade dos sintomas
depressivos de acordo com a GRID-HAM-D21(p=0.008) e o BDI-II (p=0.005), de desesperança, de
acordo com a BHS (p=0.05) e de impulsividade, de acordo com a BIS-11 (p=0.01), evidenciando
assim que pacientes depressivos com histórico de abuso sexual apresentam maior gravidade da
depressão, de desesperança e de impulsividade, conforme demonstrado na tabela 22.
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Tabela 22- Gravidade dos sintomas psiquiátricos e desempenho ocupacional entre
os pacientes com e sem abuso sexual
n=91 (100%)
INSTRUMENTO
Com Abuso
Sem Abuso t (d.f.)
p
Sexual,
Sexual,
30 (33.0%)
61 (67.0%)
29.2 (±1.2)
25.4 (±0.7) -2.70 (89.0) p=0.008
GRID-HAM-D21, média (epm)
44.9 (±1.6)
38.0 (±1.4) -2.86 (89.0) p=0.005
BDI-II, média (epm)
34.9 (±2.1)
30.4 (±1.4) -1.71 (89.0) p=0.09
BAI, média (epm)
13.8 (±0.7)
11.7 (±0.6) -1.97 (68.4) p=0.05
BHS, média (epm)
17.1 (±1.5)
14.6 (±1.3) -1.22 (69.5) p=0.22
BSI, média (epm)
15.0 (±0.6)
14.9 (±0.5) -0.10 (82.0) p=0.92
HAD-D, média (epm)
14.8 (±0.6)
13.5 (±0.5) -1.40 (82.0) p=0.16
HAD-A, média (epm)
78.1 (±1.9)
72.3 (±1.3) -2.45 (89.0) p=0.01
BIS-11, média (epm)
n=54 (100%)
INSTRUMENTO
Com Abuso Sem Abuso
t (d.f.)
p
Sexual,
Sexual,
18 (33.3%)
36 (66.7%)
2.3 (±0.3)
2.8 (±0.2)
1.14 (52.0) p=0.25
COPM-D, média (epm)
1.8 (±0.2)
2.0 (±0.2)
0.51 (52.0) p=0.60
COPM-S, média (epm)
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI: Inventário de
Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI:
Escala de Ideação Suicida de Beck; HAD-A: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala
Ansiedade); HAD-D: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala Depressão); BIS-11: Escala
de Impulsividade de Barratt; COPM-D: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (desempenho);
COPM-S: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (satisfação); epm: erro da média.

Com relação à influência da negligência emocional na gravidade dos sintomas psiquiátricos
e desempenho ocupacional de pacientes depressivos, foi encontrada diferença significativa entre os
grupos apenas para a gravidade da desesperança, de acordo com a BHS (p=0.05), onde pacientes
com negligência emocional apresentam maior gravidade de desesperança quando comparados aos
pacientes sem negligência emocional, conforme demonstra a tabela 23.
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Tabela 23- Gravidade dos sintomas psiquiátricos e desempenho ocupacional entre
os pacientes com e sem negligência emocional
n=91 (100%)
INSTRUMENTO
Com
Sem
t (d.f.)
p
Negligência
Negligência
Emocional,
Emocional,
49 (53.8%)
42 (46.2%)
27.5 (±0.8)
25.7 (±0.9)
-1.39 (89.0) p=0.16
GRID-HAM-D21, média
(epm)
41.8 (±1.6)
38.4 (±1.6)
-1.44 (89.0) p=0.15
BDI-II, média (epm)
30.7 (±1.8)
33.3 (±1.5)
1.04 (89.0) p=0.29
BAI, média (epm)
13.3
(±0.6)
11.3
(±0.8)
-1.93
(79.4) p=0.05
BHS, média (epm)
16.1 (±1.3)
14.6 (±1.5)
-0.73 (89.0) p=0.46
BSI, média (epm)
15.2 (±0.4)
14.5 (±0.7)
-0.69 (62.7) p=0.49
HAD-D, média (epm)
13.8 (±0.6)
14.2 (±0.4)
0.46 (78.0) p=0.64
HAD-A, média (epm)
76.2 (±1.3)
71.9 (±1.8)
-1.88 (89.0) p=0.06
BIS-11, média (epm)
n=54 (100%)
INSTRUMENTO
Com
Sem
t (d.f.)
p
Negligência
Negligência
Emocional,
Emocional,
29 (53.7%)
25 (46.3%)
2.5 (±0.2)
2.7 (±0.2)
0.55 (52.0) p=0.58
COPM-D, média (epm)
1.8 (±0.2)
2.1 (±0.2)
0.67 (52.0) p=0.50
COPM-S, média (epm)
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI-II: Inventário de
Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI:
Escala de Ideação Suicida de Beck; HAD-A: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala
Ansiedade); HAD-D: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala Depressão); BIS-11: Escala
de Impulsividade de Barratt; epm: erro da média; COPM-D: Medida Canadense de Desempenho
Ocupacional (desempenho); COPM-S: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (satisfação).

E por fim, a influência da negligência física na gravidade dos sintomas psiquiátricos e
desempenho ocupacional de pacientes depressivos demonstrou que os pacientes com e sem
negligência físca apenas diferiram na gravidade dos sintomas psiquiátricos de desesperança e de
impulsividade, avaliados respectivamente pela BHS (p=0.03) e pela BIS-11 (p=0.007).
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Tabela 24- Gravidade dos sintomas psiquiátricos e desempenho ocupacional entre
os pacientes com e sem negligência física
n=91 (100%)
INSTRUMENTO
Com
Sem
t (d.f.)
p
Negligência
Negligência
Física,
Física,
37 (40.7%)
54 (59.3%)
28.0 (±1.1)
25.8 (±0.7)
-1.67 (89.0) p=0.09
GRID-HAM-D21, média
(epm)
42.3 (±1.9)
38.8 (±1.4)
-1.43 (89.0) p=0.09
BDI-II, média (epm)
32.3 (±2.1)
31.6 (±1.4)
-0.25 (89.0) p=0.15
BAI, média (epm)
13.7
(±0.8)
11.5
(±0.6)
-2.12 (89.0) p=0.03
BHS, média (epm)
17.3 (±1.5)
14.2 (±1.3)
-1.49 (89.0) p=0.13
BSI, média (epm)
15.5 (±0.5)
14.5 (±0.5)
-1.08 (82.0) p=0.28
HAD-D, média (epm)
14.0 (±0.7)
14.0 (±0.5)
0.00 (82.0) p=0.10
HAD-A, média (epm)
77.9 (±1.4)
71.7 (±1.5)
-2.73 (89.0) p=0.007
BIS-11, média (epm)
n=54 (100%)
INSTRUMENTO
Com
Sem
t (d.f.)
p
Negligência
Negligência
Física,
Física,
20 (37.0%)
34 (63.0%)
2.4 (±0.3)
2.8 (±0.2)
1.13 (54.0) p=0.26
COPM-D, média (epm)
1.8 (±0.3)
2.1 (±0.2)
0.87 (54.0) p=0.38
COPM-S, média (epm)
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI-II: Inventário de
Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI:
Escala de Ideação Suicida de Beck; HAD-A: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala
Ansiedade); HAD-D: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala Depressão); BIS-11: Escala
de Impulsividade de Barratt; COPM-D: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (desempenho);
COPM-S: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (satisfação); epm: erro da média.

Discussão
A nossa amostra de pacientes depressivos foi constituída predominantemente por mulheres,
brancas, com idade média de 41.0 anos e com ensino médio completo. Estes achados corroboram os
dados da literatura científica apontando que a depressão é de duas a três vezes mais frequente nas
mulheres do que nos homens (cerca de 10-25% para mulheres e 5-12% para homens) (Fleck et al.,
2009; Kessler et al., 2005a). Quanto à cor, encontramos um predomínio de pacientes da cor branca;
O estudo de Blazer (2000) demonstrou que a prevalência de transtornos de humor não varia de
forma significativa em função da raça ou etnia. Além disso, de acordo com os dados da literatura, os
índices de maior incidência dos quadros depressivos ocorrem nas idades médias (Lewinsohn, 1989;
Wong, 2007), embora a depressão acometa indivíduos em todas as idades. Já em relação à
escolaridade, nossos achados são contrários aos da literatura, pois o menor nível de escolaridade
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tem se mostrado um fator negativo para o adoecimento psíquico (Gazalle et al., 2004) e no nosso
estudo encontramos um predomínio de pacientes com ensino médio completo.
Ademais, a amostra foi composta predominantemente por pacientes depressivos casados
(as)/amasiados(as), residindo com a família conjugal e com filhos, sendo estes achados
contraditórios aos da literatura científica, a qual aponta que o fato de ser solteiro (Kessler, 2003) e
morar sozinho (Al-Shammari; Al-Subaie, 1999) está associado a maior prevalência da depressão.
Ainda com relação às características sócio-demográficas, encontramos um predomínio no nosso
estudo de pacientes inativos no trabalho. Nesse sentido, o presente estudo confirma os achados de
Lopez et al. (2006) e Fleck et al. (2009), os quais afirmam que a depressão é um transtorno
incapacitante. A depressão ocasiona um impacto negativo na capacidade ocupacional do indivíduo,
resultando, com frequência, em altas taxas de absenteísmo no trabalho, diminuição da
produtividade, licenças médicas, diminuição da renda familiar e maiores taxas de desemprego
(Simon et al., 2002; Judd et al., 2000; Kessler et al., 1999). Ademais, a maioria dos pacientes eram
adeptos de alguma religião, achado este contrário às evidencias cientificas que afirmam o papel
protetivo da religião para a depressão. Um estudo identificou que o envolvimento religioso está
associado positivamente com indicadores de bem-estar psicológico, menores índices de depressão,
de pensamentos e comportamentos suicidas e uso e abuso de álcool e drogas, podendo-se considerar
assim que a prática religiosa contribui para uma melhor condição de saúde mental (MoreiraAlmeida et al., 2006).
Ao analisarmos as características clínicas da amostra, encontramos um predomínio de
pacientes com diagnóstico de depressão unipolar, com média da idade do episódio depressivo atual
de 41.0 anos. A pesquisa conduzida por Wooderson et al. (2011), encontrou um predomínio em
torno de 75% da amostra composta por pacientes com depressão unipolar, além do início da doença
estar em torno dos 40 anos, diferindo do achado do nosso estudo, já que a média da idade de início
da doença dos nossos pacientes foi de 28.6 anos e duração média da doença de 12.7 anos. Nesse
sentido, a literatura científica aponta que a probabilidade de resposta ao tratamento farmacológico
está intimanente associada com a idade de início da doença depressiva, sendo que quanto mais
precoce for o início do aparecimento da doença, menor é a chance de resposta terapêutica (Thase,
1996).
Além disso, uma porcentagem significativa de pacientes possuía alguma doença clínica,
achado este semelhante às evidencias científicas, que apontam associações entre a depressão e
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diversas doenças clínicas, como AIDS, doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico,
doença de Parkinson, entre outras (Scharag et al., 2008; Chapman & Perry, 2008; Mulder, 2002).
Outro ponto importante identificado neste estudo foi à associação entre depressão e tentativa de
suicídio, onde a maioria da amostra já tinha tentado o suicídio pelo menos uma vez. Diversos
estudos têm demonstrado que a depressão é a principal entidade nosológica associada à tentativa de
suicídio, à ideação suicida e a planos suicidas (Lee et al., 2007; Kessler et al., 2005b), estando
presente em cerca de 2/3 dos casos de suicídio cometidos no mundo (Sartorius, 2001). O estudo de
Silva et al. (2006) demonstrou uma razão de chance de 4.4 vezes entre ideação suicida e humor
deprimido.
Ainda com relação à gravidade da doença depressiva, a maioria dos pacientes já tinha
realizado tratamento psiquiátrico prévio e passado por internação psiquiátrica prévia. Tais achados
estão de acordo com a literatura científica, a qual aponta uma porcentagem de 30 a 60% de pacientes
depressivos resistentes aos tratamentos habituais (Sussman, 2007; Thase & Rush, 1997; Nierenberg &
Amsterdam, 1990). Nossa amostra ainda foi composta predominantemente por pacientes com história
familiar positiva de transtorno psiquiátrico. De acordo com Klerman & Weissman (1989), o risco de
depressão aumenta 2 a 3 vezes em familiares de primeiro grau, quando comparados a controles
saudáveis. Com relação ao uso de drogas lícitas e ilícitas, na nossa amostra encontramos um
predomínio de pacientes que não eram tabagistas, nem etilistas e nem usuários (as) de drogas
ilícitas. Esse dado mostra-se contrário aos achados da literatura que têm demonstrado uma alta
prevalência de depressão maior em usuários de substância psicoativa (Bares, 2014; Hätönen et al.,
2008; Zaleski et al., 2006). Importante destacar que no HD do HC-FMRP-USP, o abuso de
substâncias é um critério de exclusão para a semi-internação psiquiátrica e sendo assim um dos
fatores explicativos de tal achado.
No que diz respeito a histórico de estresse precoce, evidenciamos que mais de 70% dos
pacientes inseridos no nosso estudo sofreram estresse precoce. Estes achados também são
demonstrados em pesquisas internacionais e nacionais (Martins et al., 2014; Kessler et al., 2010;
McLaughlin et al., 2010a, 2010b, Mello et al., 2009). Ao analisarmos os subtipos de estresse
precoce na amostra avaliada, identificamos que quase 80% da amostra sofreu abuso emocional. Tal
resultado vai de encontro com os achados da literatura, a qual evidencia uma associação entre abuso
emocional e depressão na vida adulta (Martins et al., 2014; Shapero et al., 2014; Norman et al.,
2012; Brietzke et al., 2012; Seok et al., 2012; Wingenfeld et al., 2011; Gibb et al., 2007). Ademais,
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no nosso estudo mais da metade de pacientes depressivos sofreu abuso físico, corroborando os
achados da literatura sobre a ocorrência de depressão em pacientes que sofreram abuso físico
(Becker & Grilo, 2011; Green et al., 2010; Hovens et al., 2010; Kessler et al., 2010; Afifi et al.,
2009). O abuso sexual na infância também teve uma prevalência em torno de 50% na nossa amostra
e está de acordo com os resultados dos estudos internacionais, indicando que o abuso sexual é um
preditor da depressão no adulto (Jonas et al., 2011; McLaughlin et al., 2010a, 2010b; Green et al.,
2010; Hovens et al., 2010; Katerndahl et al., 2005;Bulik et al., 2001).
Especificamente com relação às negligências, mais de 75% dos pacientes sofreram
negligência emocional e mais de 50% da amostra sofreu negligência física, dados estes em
consonância com as evidências da literatura. Os estudos de Hovens et al. (2010), Lang et al. (2004)
e Sareen et al. (2005) demonstraram associação entre a depressão e negligência emocional,
enquanto que as pesquisas conduzidas por Wonderlich et al. (2007) e Zavaschi et al. (2006)
evidenciaram a relação entre depressão e negligência física.
Importante ressaltar ainda que a maioria da amostra sofreu os 5 subtipos de estresse precoce.
Nesse sentido, nosso estudo corrobora com os achados científicos, a qual sugere que é relativamente
comum a co-ocorrência de abuso e negligência, sendo difícil ocorrer um subtipo de Estresse
Precoce isoladamente (Souza et al., 2012; Chartier et al., 2010; Felitti et al., 1998).
Quando analisamos a comparação da amostra entre os grupos de pacientes com e sem
estresse precoce, identificamos diferenças significativas para a cor, com predomínio da cor branca
no grupo sem estresse precoce, enquanto que uma parcela significativa da amostra de pacientes com
estresse precoce era da cor branca e outra metade da cor parda. O trabalho conduzido por Brodsky
et al. (2001) evidenciou um predomínio da cor branca em pacientes depressivos com estresse
precoce, assim como o estudo de Wise et al. (2001) encontrou que quase 100% da amostra de
pacientes com estresse precoce era da cor branca.
Ainda foi identificado na nossa amostra que a idade de aparecimento da doença no grupo de
pacientes com estresse precoce foi menor quando comparada aos pacientes sem estresse precoce, tal
dado é semelhante ao estudo de Miniati et al. (2010) com uma amostra de pacientes depressivos,
onde foi identificado diferença significativa entre os grupos com e sem estresse precoce com
relação a idade de início da doença, sendo a idade média de aparecimento da doença no grupo com
estresse precoce de 23.1 anos e no grupo sem estresse precoce 29.4 anos, demonstrando assim que
as experiência traumáticas são gatilhos potenciais para o desenvolvimento precoce da depressão.
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Além disso, a maioria da amostra de pacientes com estresse precoce fazia uso de
antipsicóticos, estabilizadores do humor, benzodiazepínicos em comparação aos pacientes sem
estresse precoce, havendo menor número de pacientes que faziam uso dessas medicações no grupo
sem estresse precoce. A literatura aponta que pacientes com experiências de estresse precoce
apresentam maior probabilidade de apresentar comorbidades psiquiátricas associadas (Friedman et
al., 2012; Steiger et al., 2010; Wiersma et al., 2009). Diversos estudos têm encontrado associação
entre o estresse precoce e outros transtornos comórbidos, como o transtorno de uso de substâncias,
o transtorno de pânico e o transtorno de estresse pós-traumático (Carr et al., 2013), o que poderia
explicar o fato dos pacientes com estresse precoce utilizarem mais antipsicóticos, estabilizadores do
humor e benzodiazepínicos pelos pacientes com EP na nossa amostra.
Também evidenciamos que a maioria dos pacientes sem estresse precoce fazia uso de mais
medicações psiquiátricas do que os pacientes com estresse precoce, bem como que os pacientes sem
estresse precoce apresentaram número maior de internação psiquiátrica prévia do que a amostra de
pacientes com estresse precoce. Dados contraditórios aos achados da literatura, em que pacientes
com estresse precoce são mais resistentes ao tratamento, levando a um maior número de
medicações em uso (Nemeroff et al., 2003).
Com relação à gravidade da psicopatologia depressiva, identificamos que pacientes com
estresse precoce apresentaram níveis de desesperança e impulsividade maior que os sem estresse
precoce e uma tendência com relação à gravidade da depressão. Ademais, no grupo de pacientes
com estresse precoce foram encontradas 3 correlações positivas e significativas (embora de
intensidade fraca), a saber: entre a gravidade do estresse precoce e a gravidade da depressão, entre a
gravidade do estresse precoce e a gravidade da ansiedade, e entre a gravidade do estresse precoce e
a gravidade da ideação suicida. Assim, tais achados estão de acordo com os estudos conduzidos por
diversos autores, entre eles: Konradt et al., 2013; Moretti & Graig, 2013; Russo et al., 2013;
Shapero et al., 2014; Shin et al., 2013 os quais evidenciam que gravidade do estresse precoce está
associada com a gravidade da sintomatologia psiquiátrica.
Com relação à influência dos subtipos de estresse precoce na gravidade da depressão, nosso
estudo evidenciou que pacientes com abuso emocional apresentaram maior gravidade da
impulsividade, quando comparados aos sem abuso emocional. O estudo conduzido por Russo et al.
(2013) identificou associação entre abuso emocional e impulsividade em uma amostra de homens
bipolares. Ademais, pacientes com abuso sexual apresentaram maior gravidade dos sintomas
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depressivos, maior gravidade da desesperança e de impulsividade quando comparados com os sem
abuso sexual. Estes achados estão de acordo com os resultados da pesquisa conduzida por Hovens
et al. (2015), onde a gravidade da depressão foi correlacionada positivamente com a gravidade do
abuso sexual e emocional.
Evidenciamos ainda que os pacientes com negligência emocional apresentaram maior
gravidade da desesperança do que o grupo de pacientes sem negligência emocional e por fim os
pacientes com negligência física apresentaram maior gravidade da desesperança e impulsividade do
que a amostra sem negligência física. Tais achados evidenciam que além do estresse precoce ser um
gatilho para o desenvolvimento de transtornos mentais no adulto (Heim et al., 2008), ele interfere
ainda intensidade dos sintomas psiquiátricos, onde pacientes com estresse precoce apresentam
sintomas mais graves do que os sem estresse precoce, contribuindo assim negativamente no
prognóstico e na resposta terapêutica, implicando na utilização de abordagens terapêuticas
inovadoras (Harkness et al., 2012; Springer et al., 2007; Nemeroff et al., 2003). Especificamente em
relação à influência do abuso físico na gravidade dos sintomas depressivos entre pacientes com e
sem abuso físico não foram encontradas diferenças significativas.
No que se refere ao desempenho ocupacional, à literatura científica da terapia ocupacional
vem destacando que a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) é um instrumento
eficaz para avaliar a auto-percepção do desempenho ocupacional do cliente (Bastos et al., 2010;
Parker & Sykes, 2006; Carswell, 2004). Entretanto até o momento, estudos sobre o desempenho
ocupacional de pacientes depressivos com estresse precoce são escassos, sendo este trabalho
inédito, principalmente em uma amostra de pacientes psiquiátricos brasileira. Nesse sentido,
evidenciamos em nosso estudo que os grupos diferiram quanto à produtividade, sendo que quase
90% da amostra de pacientes com EP apresentaram prejuízos na produtividade, enquanto que
apenas 66% dos sem EP tinham prejuízos nesta área. O estudo de Chesworth et al. (2002)
conduzido com 60 pacientes psiquiátricos, embora não tenha avaliado história de estresse precoce,
demonstrou que a maioria da amostra apresentou prejuízos no lazer (62.2%), enquanto que 22.5%
apresentou prejuízos na produtividade e uma parcela menor (15.3%) no auto-cuidado.
Diante do exposto, verificamos que a ocorrência de estresse precoce é um fator importante
para o agravamento dos sintomas psiquiátricos e piora do desempenho ocupacional de pacientes
depressivos. É sabido que desde o século passado, as evidências científicas advindas principalmente
por psicanalistas explicitam as consequências neurobiológicas e psicossociais do trauma infantil
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para desencadeamento de transtornos depressivos no adulto. Nesse sentido, pesquisas sobre os
fatores de risco da depressão servirão de subsídios para elaboração de ações preventivas contra os
maus tratos infantis, bem como de desenvolvimento de tratamentos psiquiátricos inovadores para
minimização das sequelas biopsicossociais desencadeadas pelo estresse precoce.

Estudo 4
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6. Estudo 4- Avaliação da Influência de Fatores Sociodemográficos, Clínicos, Estresse Precoce
e Desempenho Ocupacional na Resposta Terapêutica de Pacientes Depressivos Tratados em
Semi-Internação Psiquiátrica.
Introdução
A depressão é um transtorno psiquiátrico heterogêneo, caracterizado por alterações no
humor, sintomas físicos, prejuízos cognitivos e funcionais (Beck e Alford, 2011; Gorenstein e
Moreno, 2011; Bottomley et al., 2010; Danese et al., 2009; Miranda et al., 2009; Razzouk et al.,
2009; Juruena e Cleare, 2007; Moussavi et al., 2007; Fava et al., 2006; Kessler et al., 2005).
Em 2000, os transtornos depressivos ocuparam a terceira causa de incapacitação no
indicador denominado de DALY (Disability Adjusted Life Years, Anos de Vida Perdidos por
Incapacitação) (Lopez et al., 2006; Mathers et al., 2005; Murray & Acharya, 1997), representando
4.3% de todos os DALYs, estando posicionando após as infecções respiratórias e doenças diarréicas
(Ustun et al., 2004). De acordo com Ferrari et al. (2013) atualmente a depressão é a segunda causa
de incapacitação no mundo, no entanto estas estimativas são baseadas em pesquisas em que a
identificação da etiologia resultante de todas as consequências da depressão é limitada, resultando
em estimativas abaixo da realidade.
Assim, a depressão é considerada um problema de saúde coletiva, porque causa intenso
sofrimento psíquico para a pessoa depressiva, para os familiares e ainda acarreta um peso
econômico devido ao risco de desenvolver doenças de alta mortalidade e elevadas taxas de suicídio
(Ustun et al., 2004; WHO, 2001). No Brasil e em diversos países do mundo, a depressão é o
transtorno mental que mais afeta a saúde mental das pessoas (Schmidt et al., 2011).
De acordo com os critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mental (DSM-5) para os Transtornos Depressivos incluem uma variedade de categorias
diagnósticas: Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor, Transtorno Depressivo Maior,
Transtorno Depressivo Persistente (Distimia), Transtorno Disfórico Pré-Menstrual, Transtorno
Depressivo Induzido por Substância/Medicamento, Transtorno Depressivo Devido à Outra
Condição Médica, Outro Transtorno Depressivo Especificado e Transtorno Depressivo Não
Especificado (APA, 2014). Além disso, a meta-revisão conduzida por Harald & Gordon (2012)
identificou 50 modelos de subtipos de depressão, dividindo assim em cinco grandes categorias para
caracterizá-las, são elas: 1) subtipos baseados nos sintomas: melancolia, psicótica, atípica, ansiosa;
2) subtipos baseados na etiologia: transtorno de ajustamento, depressão reprodutiva, depressão
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orgânica, depressão de trauma precoce, depressão perinatal, depressão induzida por drogas; 3)
subtipos baseados no tempo de início: depressão de inicio precoce, de inicio tardio, transtorno
afetivo sazonal; 4) subtipo baseado no gênero: depressão feminina; 5) Subtipo baseado na resposta
ao tratamento: depressão resistente ao tratamento.
Especificamente com relação à depressão resistente ao tratamento, a literatura científica
aponta que 30 a 60% dos pacientes depressivos são resistentes ao tratamento (Juruena, 2007;
Sussman, 2007; Nierenberg & Amsterdam, 1990). No entanto, as pesquisas apontam diferentes
definições sobre a depressão resistente, a saber: adequação de cada tentativa de tratamento (dose e
duração); número de tentativas de tratamento; número de classes de tratamentos empregados
(medicamentos, eletroconvulsoterapia, demais tratamentos biológicos); tratamentos auxiliares
(psicoterapias e abordagens psicossociais); definição do alvo terapêutico (resposta ou remissão)
(Del Porto et al., 2009; Souery et al., 2006; Rozenthal et al., 2004; Quraishi e Frangou, 2002).
A depressão resistente seria um episódio de depressão maior que persiste apesar de qualquer
tratamento com antidepressivo em tempo e doses adequadas. Entretanto, na atualidade ainda falta
de um consenso no que diz respeito à “duração correta” e “dose adequada” para o tratamento do
episódio depressivo (Del Porto et al., 2009).
Autores como Gupta et al. (2013) entendem que a depressão resistente ao tratamento seria a
condição que o indivíduo apresenta uma inadequada ou não resposta terapêutica. Para Thase e
Rush (1995), os pacientes resistentes ao tratamento passam por cinco estágios de resistência, de
modo crescente, onde o estágio I corresponde à falha de uma classe de antidepressivo chegando ao
estágio V, onde é associado às falhas dos estágios anteriores com falta de resposta a
eletroconvulsoterapia bilateral.
Ademais, a literatura aponta que em curto prazo, os pacientes com depressão resistente
apresentam maiores chances de ser recorrentes (Fekadu et al., 2007) e que a taxa de remissão de
curto prazo é muito pequena, variando em torno de 20% (Dunner et al., 2006). Vale mencionar
ainda que a duração dos episódios depressivos varia de acordo com as características de cada
indivíduo, sendo o tempo médio de recuperação em torno de 5 a 13 meses (Craighead et al., 2014).
Assim, alguns fatores devem ser considerados para a compreensão na falha da resposta
terapêutica do paciente depressivo, tais como a fadiga e hipersonia, os quais são sintomas
frequentemente presentes na depressão e que influenciam na resposta ao tratamento com inibidores
da recaptação da serotonina (ISRSs) (Nierenberg et al.,1999). As comorbidades psiquiátricas,
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especialmente o abuso/dependência de álcool e de outras substâncias, transtornos de ansiedade e
transtornos de personalidade tendem a influenciar na resposta terapêutica (Fava et al., 1997).
Ademais,

outras

condições

clínicas

comórbidas,

como

diabetes,

doença

coronariana,

hipotireodismo, câncer, entre outras parecem ser preditoras de má resposta (Croyle & Rowland,
2003; Anderson et al., 2001;Joffe & Marriott, 2000; Frasure-Smith et al., 1993). Alguns problemas
psicossociais, como suporte social inadequado, dificuldade de relacionamento interpessoal, baixo
nível socioeconômico, estresse crônico, problemas no trabalho também se configuram como fatores
negativos para a evolução favorável do episódio depressivo, além da idade avançada, sexo feminino
e idade precoce de aparecimento dos sintomas depressivos (Thase, 1996; Keller et al., 1986).
Diversos estudos têm demonstrado que a falha na resposta terapêutica parece estar associada
com histórico de estresse precoce (Johnstone et al., 2009; Kaplan & Klinetob, 2000). Os estudos de
Zlotnick et al. (2001 e 1995) enfatizam que mulheres com histórico de abuso sexual na infância
possuem maior probabilidade de desenvolver depressão crônica, recorrente e resistente ao
tratamento, quando comparadas às mulheres sem esta vivência. Nessa mesma direção, pesquisas
atuais tem demonstrado que pacientes depressivos com estresse precoce apresentam curso clínico
pobre, ocorrência de psicose e tentativas de suicídio (Tunnard et al., 2014; Juruena, 2007).
Na meta-análise conduzida por Nanni et al. (2012) encontrou-se que pessoas expostas ao
estresse precoce possuem risco aumentado de 2 vezes em desenvolver episódio depressivo
recorrente e resistente. Somado a isto, literatura aponta que pacientes com experiências de estresse
precoce apresentam maior probabilidade de apresentar comorbidades psiquiátricas associadas, o que
dificultaria a eficácia da resposta terapêutica (Wiersma et al., 2009; Friedman et al., 2002;
Gladstone et al., 1999). Nessa mesma direção, o estudo de Karkness & Bagby (2012) demonstrou
que o estresse precoce prediz menor tempo de recorrência ao longo do tratamento.
Nesse sentido, devido à falha na resposta farmacológica, a literatura científica demonstra que o
tratamento medicamentoso combinado com intervenções psicossociais tem demonstrado maior
eficácia (Olfson et al., 2006). Já está bem fundamentado na literatura que o tratamento combinado
para pacientes considerados resistentes apresenta eficácia superior quando comparado às
psicoterapias isoladas (Thase et al., 1997). Além disso, o estudo de Peterson (2006) demonstrou que
a psicoterapia na fase aguda da doença apenas aumenta as taxas de remissão, de forma que sua
aplicação, juntamente com antidepressivos na fase de remissão apresenta melhores resultados.
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Vale mencionar ainda que as abordagens terapêuticas existentes para depressão incluem uma
variedade de tratamentos como antidepressivos, terapia eletroconvulsiva, psicoeducação e diversas
linhas de psicoterapia (psicoterapia interpessoal, psicoterapia dinâmica breve, psicoterapia
cognitiva-comportamental). Os resultados da literatura apontam ainda para uma eficácia superior
das psicoterapias cognitivo-comportamental e interpessoal em comparação aos antidepressivos no
que diz respeito à recaída e recorrência dos pacientes resistentes dentro de um período de 12-24
meses (Dobson et al., 2008; Evans et al.,1992). Uma importante revisão sistemática conduzida por
Tursi et al. (2013) demonstrou ainda que a psicoeducação é uma modalidade de tratamento
importante que deve ser associada ao tratamento medicamentoso para o paciente depressivo.
O estudo de Nemeroff et al. (2003) demonstrou que a abordagem farmacoterapêutica combinada
com psicoterapia apresentou eficácia superior ao uso de antidepressivo isolado no tratamento de
pacientes depressivos crônicos, com história de estresse precoce, de forma que o tratamento
combinado foi superior aos dois tratamentos isolados neste grupo de pacientes.
Vale destacar que em uma recente publicação dos pesquisadores Wooderson et al. (2014), foi
evidenciado que a maioria dos pacientes com depressão resistente respondeu ao tratamento
multidisciplinar, o qual incluía não só medicamentos e psicoterapia, mas a terapia ocupacional,
terapia de casal e terapia física.
Também existem evidências científicas que o tratamento para a depressão tem um efeito
positivo no funcionamento ocupacional (Donohue & Pincus, 2007; Schoenbaum et al., 2001).
Assim, a abordagem da terapia ocupacional também deve ser considerada de extrema relevância
para o tratamento do paciente depressivo, já que auxilia na melhoria do desempenho ocupacional,
reinserção social, especialmente na vida laboral e atividades de lazer, bem como na autonomia para
realização das atividades cotidianas, áreas comumente afetadas nos episódios depressivos (Kubota
et.al., 2014; Motizuki et.al., 2014; Eberle, 2011; Andrade & Mello, 2010; Fleck et.al., 2009).
Dessa maneira, o reconhecimento dos principais preditores da resposta terapêutica é relevante
no desfecho favorável do paciente depressivo (Del Porto et al., 2009). A identificação da resposta
terapêutica pode ser feita através de escalas que quantificam a gravidade da sintomatologia
depressiva, tais como Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HRSD ≤7 pontos), Escala de
Avaliação de Depressão Montgomery-Asberg (MADRS ≥ 50%), Inventário de Depressão de Beck
(BDI≤9 pontos), entre outras, onde no mínimo o paciente apresenta melhora de 50% dos sintomas
entre a avaliação inicial e o seguimento. Outros estudos estabelecem como critério da resposta
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terapêutica a funcionalidade do paciente deprimido (alta hospitalar, retorno as atividades cotidianas,
entre outros) avaliando através de escalas diversificadas, como a Social Adjustment Scale-Self
Report (SAS-SR; Weissman et al., 1978), Symptom Checklist-90 (SCL-90-R; Derogatis, 1994),
Global Assessment of Functioning (GAF; Endicott et al., 1976), Medida Canadense de Desempenho
Ocupacional (Law et al., 1990) entre outras (Gorenstein et al., 2016; Keller, 2003;Piccoloto et
al.,2000). Nesse sentido, o presente estudo objetivou avaliar a influência de fatores
sociodemográficos, clínicos, do estresse precoce e do desempenho ocupacional na resposta
terapêutica de pacientes depressivos adultos tratados em um programa de semi-internação
psiquiátrica em Hospital Dia.
Métodos
Contexto do Estudo
O estudo foi realizado no Hospital Dia (HD) do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP) da Universidade de São Paulo (USP). O HD atende
pacientes psiquiátricos adultos (com exceção de dependências químicas e transtornos de
personalidade anti-social) em regime de acolhimento, semi-internação e pós-alta, maiores de 16
anos, de ambos os gêneros, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30 (Junqueira, 2009).
Desenho do Estudo
Estudo longitudinal, a partir de uma avaliação quantitativa e qualitativa da história de vida
psiquiátrica, clínica e do desempenho ocupacional de pacientes depressivos do HD. Vale mencionar
que o protocolo de avaliação psicométrica foi aplicado na admissão hospitalar e 60 dias após.
Sujeitos da Pesquisa
O estudo foi realizado com setenta e três (n=73; 100%) pacientes depressivos, divididos em
dois grupos: quarenta (n=40; 54.7%) pacientes respondedores e trinta e três não respondedores
(n=33; 45.3%), sendo avaliados durante o período de julho de 2012 a dezembro de 2015. A
avaliação da resposta terapêutica foi realizada através da Escala de Avaliação para Depressão de
Montgomery-Asberg (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS. Foram incluídos
no estudo pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com diagnóstico de episódio depressivo atual,
incluindo Transtornos Depressivos e Bipolares, de acordo com os critérios do DSM-5 (American
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Psychiatric Association, 2014), podendo ou não apresentar comorbidades psiquiátricas associadas
ao diagnóstico principal, com pontuação na Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton
(GRID-HAM-D21) ≥16, ou seja, pacientes depressivos com gravidade do quadro variando de
moderada a severa (Hamilton, 1960). Todos os pacientes foram avaliados clinicamente quanto à
presença de comorbidades, transtornos físicos, condições médicas gerais e estilo de vida. Foram
excluídos pacientes com transtornos mentais causados por uma condição médica geral ou
resultantes de efeito fisiológico direto de uma substância, abuso ou dependência de substâncias.
Além disso, pacientes com retardo mental, déficits cognitivos, doença neurológica progressiva e
degenerativa ou ainda em episódio psicótico agudo também foram excluídos, já que poderiam
prejudicar a compreensão dos instrumentos de avaliação adotados neste estudo.
Instrumentos
Questionário sócio-demográfico e clínico
Questionário desenvolvido pelos pesquisadores para avaliação das características
sociodemográficas e clinicas dos pacientes depressivos inseridos no estudo.
Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (Mini International Neuropsychiatric
Interview – MINI-Plus) (Sheehan et al., 1998)
A MINI é uma entrevista diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), compatível com
os critérios do DSM-III-R/IV e da CID-10, apresenta confiabilidade e validade globalmente
satisfatórias (Amorim, 2000). Foi desenvolvida por pesquisadores do Hospital Pitié-Salpêtrière de
Paris e da Universidade da Flórida. No nosso estudo utilizamos a versão MINI-Plus por esta se
destinar à avaliação mais aprofundada dos transtornos mentais ao longo da vida e explorar
sistematicamente todos os critérios de inclusão e de exclusão e a cronologia (data do início, duração
dos transtornos e número de episódios) de 23 categorias diagnósticas do DSM-IV (Amorim, 2000).
A versão brasileira é denominada de Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, versão
brasileira 5.0.0, traduzida e adaptada para o português por Amorim (2000), sendo sua versão
original de Sheehan et al. (1998).
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Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID Hamilton Depression Rating
Scale – GRID-HAM-D21) (DRSST, 2003)
A HAM-D foi elaborada para avaliação e quantificação da sintomatologia depressiva em pacientes
portadores de transtornos do humor (Hamilton, 1960). Os itens são avaliados de acordo com a
intensidade e a freqüência dentro de um período determinado de dias, variando a pontuação entre 0
a 2 ou de 0 a 4 (Gorenstein e Moreno, 2011). Embora este instrumento seja considerada padrãoouro na avaliação de gravidade da depressão, a literatura tem mostrado, ao longo dos anos, que há
falhas nesse instrumento, principalmente relacionadas à baixa confiabilidade interavaliadores, em
decorrência da falta de um modelo de entrevista e da dificuldade de padronização na pontuação
(Snaith, 1996; Williams, 2001; Bagby et al., 2004). Nesse sentido, em 2003 foi criada a GRIDHAM-D (DRSST, 2003), com o intuito de conferir melhorias na HAM-D, no sentido de fornecer ao
avaliador dimensões de intensidade e frequência independentemente para cada item da escala,
permitindo assim uma padronização na aplicação da escala e uma maior confiabilidade
interavaliadores na pontuação dos itens, sem que seja necessário o desenvolvimento de uma nova
escala (Iannuzzo et al., 2006; Willians et al., 2008). Por este motivo, em nosso estudo optamos por
utilizar a versão modificada da HAM-D, a GRID-HAM-D de 21 itens traduzida e adaptada para o
português por Henrique-Araújo et al. (2014).
Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg (Montgomery-Asberg
Depression Rating Scale - MADRS) (Montgomery e Asberg, 1979)
A Escala de Avaliação para depressão de Montegomery-Asberg (MADRS) foi elaborada
com base na Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS) de Asberg et al. (1978), que
abrangia 65 itens. Ela foi desenvolvida especialmente para medir mudanças clínicas no curso do
tratamento, amplamente utilizada em ensaios com medicamentos antidepressivos (Montgomery e
Asberg, 1979; Moreno e Moreno, 1998). A escala possui 10 itens, sendo que cada um dos itens
engloba quatro descrições das manifestações de sintomas e permite pontos intermediários, de modo
que o escore de cada item varia de 0 a 6, com maior pontuação refletindo sintomas mais graves
(Gabryelewicz et al., 2004). Não foram definidos pelos autores os pontos de corte da MADRS para
as diferentes gravidades. Entretanto, para a depressão grave, acredita-se que escores de 35 ou mais
na MADRS corresponderiam a 28 pontos ou mais na HAM-D de 17 itens. Ademais, embora não
exista um consenso para se definir remissão pela MADRS, sugere-se o que ponto de corte de 11 (ou
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10) é comparável ao escore 7 na HAM-D. Apesar de ser muito utilizada em estudos no Brasil, assim
como a HAM-D de 21 itens,

a MADRS não possui estudos de validação para o português

(Gorenstein e Moreno, 2011).
Inventário de Depressão de Beck II (Beck Depression Inventory – BDI-II) (Beck et al., 1996)
O Inventário de Depressão de Beck (BDI) foi desenvolvido por Beck et al. (1961) para
avaliar a intensidade dos sintomas depressivos. É um instrumento estruturado, composto de 21
categorias de sintomas e atitudes, que descrevem manifestações comportamentais cognitivas,
afetivas e somáticas da depressão. Cada item comporta quatro afirmações que variam quanto à
intensidade (0 a 3), cabendo ao respondente indicar qual das quatro afirmações melhor descreve os
seus sintomas (Beck et al. 1996). O escore final é obtido mediante o somatório dos 21 itens que
compõem a escala (Giavoni et al., 2008). Neste estudo utilizamos a versão mais recente do BDI, o
Inventário de Depressão de Beck II (BDI-II) traduzido e adaptado para o português por Gorenstein
et al. (2011), tendo em conta os estudos de validação realizados por Gomes-Oliveira et al. (2012).
Inventário de Ansiedade de Beck (Beck Anxiety Inventory - BAI) (Beck et al., 1988a)
O Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) é um instrumento desenvolvido para avaliar a
severidade dos sintomas de ansiedade. É constituído por 21 itens que inclui os principais sintomas
cognitivos, afetivos e fisiológicos de ansiedade, sendo de fácil e rápida administração, ela descreve
sintomas comuns em quadros de ansiedade. Ao respondente é perguntado o quanto ele (a) foram
incomodado por cada sintoma, durante a semana que passou, dentro de uma escala de 4 pontos,
variando de 0 (não a todas) a 3 (severamente). Os itens somados resultam em escore total que pode
variar de 0 a 63 (Cunha, 2001). Em nosso estudo foi utilizado o Inventário de Ansiedade de Beck
traduzido e adaptado para o português por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et al.
(1988a).
Escala de Desesperança de Beck (Beck Hopelessness Scale - BHS) (Beck et al., 1974)
A Escala de Desesperança de Beck (BHS) é um instrumento estruturado de
autoadministração, composto por afirmativas que avaliam o grau de desesperança do paciente
(mede atitudes negativas referentes ao futuro e seu grau de pessimismo) (Cunha, 2001). É uma
escala dicotômica (certo e errado) e seus itens são pontuados em 0 ou 1, com um intervalo de
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pontuação de 0-20, onde a soma de seus itens individuais resulta em um escore total, a partir do
qual se classifica a desesperança em nível mínimo, leve, moderado ou grave (Cunha, 2001). Em
nosso estudo foi utilizada a Escala de Desesperança de Beck traduzida e adaptada para o português
por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et al. (1974).
Escala de Ideação Suicida de Beck (Beck Scale for Suicide Ideation - BSI) (Beck et al., 1988b)
A Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) foi construída para abordar o tema do pensamento
suicida em pacientes psiquiátricos ambulatoriais adultos. A BSI é composta por 21 itens pontuados
em escala de 0 a 3, onde seu escore varia de 0-38, de forma que a pontuação total produz um escore
de gravidade. Não existe um corte dicotômico para definição de alto risco, mas as contagens altas
indicam um maior risco de ideação suicida e os itens individuais podem ser usados como subsídios
para ideação suicida ativa, ideação suicida passiva e tentativas de suicídio anteriores. No entanto, é
calculada apenas a soma dos pontos para os primeiros 19 itens, não possuindo ponto de corte. Em
nosso estudo foi utilizada a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) traduzida e adaptada para o
português por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et al. (1988b).
Escala de Impulsividade de Barratt (Barratt Impulsiveness Scale BIS-11) (Patton et al.,1995)
A Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11) é um instrumento de auto-preenchimento para
avaliar as dimensões da impulsividade amplamente definida como o “agir sem pensar”. A BIS-11 é
constituído por 30 itens, é uma escala do tipo likert de quatro pontos, a saber: 1 = raramente ou
nunca; 2 = de vez em quando; 3 = com freqüência; 4 = quase sempre/sempre. A pontuação da escala
varia de 30 a 120 pontos, e altos escores indicam a presença de comportamentos impulsivos,
(Malloy-Diniz et al., 2010). Em nosso estudo foi utilizada a Escala de Impulsividade de Barratt
(BIS-11) traduzida e adaptada para o português por Diemen et al. (2007), sendo sua versão original
de Patton et. al., 1995.
Medida Canadense do Desempenho Ocupacional- COPM (Canadian Occupational
Performance Measure) (Law et al., 1990)
A Medida Canadense do Desempenho Ocupacional é uma entrevista semi-estruturada,
individualizada, que objetiva quantificar a auto-percepção do cliente no desempenho ocupacional.
O seu enfoque está direcionado para as áreas do desempenho, especificamente as atividades de vida
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diária, produtividade e lazer (Sumsion, 2003). A administração da COPM é realizada em 4 etapas :
1ª ) identificação dos problemas do desempenho ocupacional; 2ª) quantificação da importância da
atividade em termos de relevância para a vida do cliente, sendo que a importância é quantificada
numa escala de 1-10 pontos; 3ª) cálculo do escore e planejamento da intervenção e implementação;
4ª) reavaliação e juntamente com o cliente análise de problemas novos ou remanescentes de
desempenho ocupacional. O escore obtido reflete a percepção do paciente em relação ao seu próprio
desempenho e auxilia na definição de prioridades para o processo terapêutico. No nosso estudo será
utilizada a versão traduzida para o português por Magalhães et al. 2009, sendo sua versão original
de Law et al., 1990.
Questionário Sobre Traumas na Infância (Childhood Trauma Questionnaire - CTQ)
(Bernstein et al., 2003)
O Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) foi elaborado por Bernstein et al. (1994) para
investigar história de abuso e negligência durante a infância, podendo ser aplicado para
adolescentes (a partir de 12 anos) e adultos onde o respondedor gradua a freqüência de 28 questões
assertivas relacionadas com situações ocorridas na infância.
É uma entrevista retrospectiva, autoaplicável que avalia 5 subtipos de traumas na infância:
abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligência emocional e negligência física (GrassiOliveira et al., 2006; Seganfredo et al., 2009). Os itens do CTQ são classificados em uma escala
Likert que varia de 1 (nunca) a 5 (muito frequentemente). As pontuações variam de 5 a 25 para cada
tipo de abuso. Segundo o proposto por Bernstein et al. (2003), indivíduos que apresentam escores
de Moderado-Severo ou Severo-Extremo, em qualquer um dos subtipos, são considerados com
estresse precoce. Neste sentido, indivíduos sem estresse precoce são aqueles que apresentam
escores classificados como Nenhum-Mínimo ou Leve-Moderado, em todos os subtipos de estresse
precoce (Grassi-Oliveira et al., 2014; Carpenter et al., 2007; Bernstein et al., 2003; 1997;1994).
Análise Estatística
A análise dos dados foi realizada através do software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versão 21.0, onde foram feitos cálculos de estatística descritiva, como freqüência
simples, porcentagens, médias, erro padrão da média (±epm).
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Para a comparação entre pacientes depressivos respondedores e não respondedores ao
tratamento, utilizamos para os dados não paramétricos o teste do qui-quadrado (χ2) e para os dados
paramétricos o teste t de Student não pareado. Para a verificação da resposta terapêutica através da
avaliação da sintomatologia psiquiátrica e do desempenho ocupacional dos grupos de pacientes
depressivos respondedores vs. pacientes depressivos não respondedores e pacientes depressivos
com EP vs. pacientes depressivos sem EP entre os tempos de admissão e 60 dias após foi utilizado o
teste de análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas de efeito misto.
As correlações entre a gravidade da sintomatologia depressiva, dos sintomas psiquiátricos e
do desempenho ocupacional dos pacientes respondedores e não respondedores na admissão e 60
dias foram examinhadas por meio do coeficiente de correlação de Pearson. Vale mencionar que a
classificação para os graus de coeficiente de correlação utilizada em nosso estudo foi a proposta por
Dancey & Reidy (2006), sendo considerado os seguintes valores: 0.1 a 0.3= fraca; 0.4 a 0.6=
moderada; 0.7 a 0.9= forte; 1= perfeito. Foram consideradas significativas as diferenças com
valores de p<0.05.
Resultados
Todos os pacientes do estudo foram avaliados quanto à resposta terapêutica através da
Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg (MADRS). Foram utilizados como
ponto de corte para a inclusão no grupo de respondedores os pacientes que obtiveram uma
diminuição na MADRS de 60 dias em 50% dos escores na admissão. No grupo de não
respondedores foram incluídos os pacientes que obtiveram uma diminuição na MADRS de 60 dias
< 50% na admissão. Dos pacientes inseridos no estudo, 73 tiveram avaliação na admissão e 60 dias
após, sendo divididos em dois grupos, onde 40 pacientes depressivos (54.8%) foram incluídos no
grupo de respondedores e 33 pacientes depressivos (45.2%) no grupo de não respondedores. A
pontuação média na MADRS da admissão no grupo de pacientes respondedores foi de 29.7 (±1.1) e
60 dias após de 10.1 (±0.9). No grupo de pacientes não respondedores as médias da MADRS de
admissão foram de 29.7 (±1.4) e 60 dias após de 21.9 (±1.1). Dos pacientes respondedores 17
(42.5%) sujeitos apresentaram remissão dos sintomas, enquanto que 13 (32.5%) apresentavam
depressão leve e 10 (25%) indivíduos apresentavam depressão moderada. Na tabela a seguir estão
apresentadas as características sociodemográficas entre pacientes respondedores e não
respondedores.
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Tabela 25- Características sócio-demográficas da amostra de pacientes depressivos de acordo com a
resposta terapêutica
n=73 (100%)
Respondedores
Não
Estatística
p
(n=40; 54.8%)
Respondedores
(n=33; 45.2%)
Gênero, n (%)
33 (82.5)
Feminino
7 (17.5)
Masculino
42.5 (±1.6)
Idade, anos (±epm)
Cor, n (%)
24 (60.0)
Branco (a)
12 (30.0)
Pardo (a)
3 (7.5)
Negro (a)
1 (2.5)
Amarelo (a)
Escolaridade, n (%)
10 (25.0)
EFI
6 (15.0)
EFC
1 (2.5)
EMI
13 (32.5)
EMC
4 (10.0)
ESI
6 (15.0)
ESC
36 (90.0)
Religião, n (%)
Estado civil, n (%)
12 (30.0)
Solteiro (a)
16 (40.0)
Casado (a)/Amasiado (a)
Separado (a)/Divorciado (a)/ 10 (25.0)
Desquitado (a)
2 (5.0)
Viúvos (a)
29 (72.5)
Filhos, n (%)
Reside, n (%)
4 (10.0)
Sozinho (a)
14 (35.0)
Família originária
21 (52.5)
Família conjugal
1 (2.5)
Outros
Trabalho, n (%)
2 (5.0)
Ativo
38 (95.0)
Inativo
26 (65.0)
Estresse Precoce, n (%)

26 (78.8)
7 (21.2)
40.4 (±1.9)
17 (51.5)
12 (36.4)
3 (9.1)
1 (3.)
8 (24.2)
3 (9.1)
2 (6.1)
9 (27.3)
6 (18.2)
5 (15.2)
25 (75.8)

X2(d.f.)=0.16 (1.0)

0.68

t (d.f.)=-0.81 (71.0)
X2(d.f.)=0.52 (3.0)

0.41
0.91

X2(d.f.)=2.12 (5.0)

0.83

X2(d.f.)=2.67 (1.0)
X2(d.f.)=0.40 (3.0)

0.10
0.93

X2(d.f.)=0.06 (1.0)
X2(d.f.)=3.04 (3.0)

0.79
0.38

X2(d.f.)=0.03 (1.0)

0.84

X2(d.f.)=2.57 (1.0)

0.10

10 (30.3)
15 (45.5)
7 (21.2)
1 (3.0)
23 (69.7)
7 (21.2)
8 (24.2)
18 (54.5)
0.0
2 (6.1)
31 (93.9)
27 (81.8)

Nota: EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI: Ensino Médio Incompleto; EMC:
Ensino Médio Completo; ESI: Ensino Superior Incompleto; ESC: Ensino Superior Completo;
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Os grupos de pacientes respondedores e não respondedores foram semelhantes quanto ao
gênero, havendo um predomínio de pacientes do sexo feminino, sem diferença estatística (p=0.68).
No que diz respeito à idade, os grupos também não diferiram (p=0.41), sendo a idade média dos
pacientes respondedores 42.5 (±1.6) anos e dos pacientes não-respondedores de 40.4 (±1.9) anos.
Os grupos não diferiram ainda com relação à cor (p=0.91), embora a cor branca seja predominante
em ambas às amostras. Além disso, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos
com relação à escolaridade (p=0.83), embora havendo um predomínio de ensino médio completo
(EMC) nos dois grupos. No que diz respeito à prática de religião, não foram encontradas diferenças
significativas (p=0.10), com predomínio da prática religiosa em ambos os grupos. Para o estado
civil, a maioria de ambos os grupos de pacientes eram casados (as)/amasiados (as), não havendo
diferença estatística entre eles (p=0.93). Ainda, em ambas as amostras houve um predomínio de
pacientes com filhos, que residem com a família conjugal e inativos no trabalho, sem diferença
significativa nestas características sóciodemógraficas, respectivamente (p=0.79), (p=0.38) e
(p=0.84). No que diz respeito ao estresse precoce, encontramos um predomínio da ocorrência de
estresse precoce em pacientes depressivos respondedores e não respondedores, sem significância
(p=0.10), mas é valido ressaltar que a amostra de pacientes não-respondedores apresentou em torno
de 80% de estresse precoce, enquanto que os respondedores a porcentagem foi de 65%,
demonstrando assim o predomínio desta característica no grupo de pacientes não-respondedores.
Na tabela 26 estão descritas as características clínicas dos pacientes depressivos
respondedores e não respondedores.
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Tabela 26- Características clínicas da amostra de pacientes depressivos de acordo com a resposta
terapêutica
n=73 (100%)
Pacientes
Estatística
p
Pacientes
Respondedores
Não
(n=40; 54.8%)
respondedores
(n=33;45.2%)
X2(d.f.)=0.00 (1.0) 0.98
Diagnóstico Principal, n (%)
Depressão Unipolar
29 (72.5)
24 (72.7)
Depressão Bipolar
11 (27.5)
9 (27.3)
29.9 (±2.4)
26.5 (±2.6)
t(d.f.)=-0.93 (44.0) 0.35
Idade de início da doença, média
(±epm)
41.9 (±1.7)
41.0 (±2.0)
t(d.f.)=-0.32 (71.0) 0.74
Idade do episódio depressivo atual,
média (±epm)
12.8 (±1.9)
13.0(±2.4)
t(d.f.)=0.03 (43.0) 0.97
Duração da doença, média (±epm)
1.4 (±0.2)
1.7 (±0.2)
t(d.f)=0.72 (38.0) 0.47
Hospitalizações anteriores, n (±epm)
2
(d.f.)=0.41 (1.0) 0.51
25
(62.5)
23
(69.7)
X
Doenças Clínicas, n (%)
2
10 (25.0)
6 (18.2)
X (d.f.)=0.49 (1.0) 0.48
Tabagismo, n (%)
0 (0)
4 (12.1)
X2(d.f.)=5.13 (1.0) 0.02
Etilismo, n (%)
1 (2.5)
1 (3.0)
X2(d.f.)=0.01 (1.0) 0.89
Uso de drogas ilícitas, n (%)
27 (67.5)
28 (84.8)
X2(d.f.)=2.92 (1.0) 0.08
Tentativas de suicídio, n (%)
36 (90.0)
31 (93.9)
X2(d.f.)=0.37 (1.0) 0.54
Tratamento psiquiátrico prévio, n
(%)
26 (65.0)
18 (54.5)
X2(d.f.)=0.82 (1.0) 0.36
Internação psiquiátrica prévia, n
(%)
23 (57.5)
27 (81.8)
X2(d.f.)=4.95 (1.0) 0.02
Hist.
familiar
de
transtorno
psiquiátrico, n (%)
Medicações psiquiátricas, n (%)
2
ISRS
29 (72.5)
19 (57.6)
X (d.f.)=1.78 (1.0) 0.18
ADT
11 (27.5)
9 (27.3)
X2(d.f.)=0.00 (1.0) 0.98
Outros AD
8 (20.0)
9 (27.3)
X2(d.f.)=0.53 (1.0) 0.46
Antipsicótico
26 (65.0)
20 (60.6)
X2(d.f.)=0.15 (1.0) 0.69
Estabilizador do Humor
16 (40.0)
11 (33.3)
X2(d.f.)=0.34 (1.0) 0.55
Benzodiazepínico
24 (60.0)
20 (60.6)
X2(d.f.)=0.00 (1.0) 0.95
3.0 (±0.1)
2.76 (±0.1)
t(d.f.)= -1.13 (71.0) 0.25
N° de medicações psiquiátricas,
média (±epm)
94.5 (±4.8)
99.3 (±5.0)
t(d.f.)=0.68 (71.0) 0.49
Tempo de internação, dias (±epm)
Nota: ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina; ADT: Antidepressivo Triciclíco; AD: Antidepressivo; N°: Número;
Hist.: Histórico; epm: erro da média.

Segundo os dados demonstrados na tabela acima, em ambos os grupos encontramos um
predomínio de pacientes com diagnóstico de Depressão Unipolar, sem diferença estatística (p=0.98).
Quanto às comorbidades psiquiátricas, no grupo de pacientes respondedores verificamos que
15 (37.5%) dos pacientes apresentavam Transtorno de Ansiedade Generalizada, 7 (17.5%)
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Transtorno de Pânico, 7 (17.5%) Agorafobia, 12 (30.0%) Fobia Social, 2 (5.0%) Transtorno
Obsessivo-Compulsivo, 12 (15.0%) Fobia Específica, 17 (42.5%) Transtorno de Personalidade, 0
Distimia, 3 (7.5%) Transtorno Conversivo, 1 (2.5%) Transtorno de Estresse Pós-Traumático, 1
(2.5%) Hipocondria, 5 (12.5%) Transtorno de Somatização, 1 (2.5%) Transtorno Doloroso, 3
(7.5%) Transtorno Dismórfico Corporal. Ainda entre as 33 pacientes do gênero feminino, 4 (10.0%)
apresentavam Transtorno Disfórico Pré-Menstrual. No grupo de pacientes não respondedores
encontramos que 7 (21.2%) dos pacientes apresentavam Transtorno de Ansiedade Generalizada, 5
(15.2%) Transtorno de Pânico, 12 (36.4%) Agorafobia, 11 (33.3%) Fobia Social, 3 (9.1%)
Transtorno Obsessivo-Compulsivo, 9 (27.3%) Fobia Específica, 13 (39.4%) Transtorno de
Personalidade, 2 (6.1%) Distimia, 1 (3.0%) Transtorno Conversivo, 1 (3.0%) Transtorno de Estresse
Pós-Traumático, 2 (6.1%) Hipocondria, 6 (18.2%) Transtorno de Somatização, 2 (6.1%) Transtorno
Doloroso, 2 (6.1%) Transtorno Dismórfico Corporal. Ainda entre as 26 pacientes do gênero
feminino, 2 (6.1%) apresentavam Transtorno Disfórico Pré-Menstrual.
Com relação à cronicidade da doença depressiva, observamos que a média da idade de início da
depressão no grupo de pacientes respondedores foi de 29.9 (±2.4) anos, enquanto que no grupo de
pacientes não respondedores foi 26.5(±2.6) anos, sem diferença estatística (p=0.35). A idade do
episódio atual dos pacientes respondedores foi 41.9 (±1.7) anos, enquanto que no grupo não
respondedores foi de 41.0 (±2.0) anos, sem diferença estatistica (p=0.74). A duração da doença no
grupo de pacientes respondedores foi de 12.8 (±1.9) anos e no grupo não respondedores foi
13.0(±2.4) anos, sem diferença estatistica (p=0.97). Pacientes respondedores tiveram em média 1.4
(±0.2) hospitalizações anteriores e os pacientes não respondedores 1.7 (±0.2), também sem
diferença significativa (p=0.48).
Verificamos que em ambos os grupos de pacientes houve um predomínio de doenças
clínicas, sem diferença estatística (p=0.51). Além disso, um quarto dos pacientes respondedores fazia
uso de tabago, enquanto que uma parcela menor de pacientes não respondedores fazi uso de tabago, sem
diferença significativa entre os grupos (p=0.57). Em torno de 15% dos pacientes não respondedores
eram etilistas, enquanto que nenhum paciente do grupo respondedor fazia uso abusivo de álcool,
evidenciando assim a diferença estatística (p=0.02). Encontramos apenas um paciente em cada
grupo (respondedores e não respondedores) que fazia uso de drogas, sem diferença estatística
(p=0.89). A maioria do grupo de pacientes respondedores e não respondedores apresentou tentativa de
suicídio prévia, mas é válido ressaltar que em torno de 85% dos pacientes não respondedores apresentou
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a tentativa, enquanto que uma taxa de 65% dos pacientes não respondedores também tentou,
evidenciando assim uma tendência estatística (p=0.08).
Ademais, os grupos de pacientes não diferiram quanto ao tratamento psiquiátrico prévio
(p=0.54) e quanto à internação psiquiátrica prévia (p=0.36). Encontramos diferença significativa
entre os grupos para histórico familiar de transtorno psiquiátrico (p=0.02), sendo que mais de 80%
dos pacientes não respondedores tinham histórico familiar de transtorno psiquiátrico, enquanto que
em torno de 58% dos pacientes respondedores tinham histórico familiar de transtorno psiquiátrico.
Os pacientes respondedores e não respondedores não diferiram com relação ao uso de
inibiores seletivos da recapatação da serotonia (p=0.18), de antidepressivos tricíclicos (p=0.98), de
outros antidepressivos (p=0.46), de antipsicóticos (p=0.69), de estabilizadores do humor (p=0.55) e
de benzodiazepínicos (p=0.95), bem como do número de medicações psiquiátricas (p=0.25) e
tempo médio de internação (p=0.49).
Na tabela a seguir será descrito a relação entre os subtipos de estresse precoce entre pacientes
respondedores e não respondedores.
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Tabela 27- Relação entre subtipos de estresse precoce e pacientes depressivos
respondedores e não respondedores
n=73 (100%)
Variável
Estatística
P
Respondedores
40 (54.8%)

Não
Respondedores
33 (45.2%)

Abuso Emocional
Não

17 (42.5)

12 (36.4)

Sim

23 (57.5)

21 (63.6)

Abuso Físico
Não

23 (57.5)

21 (63.6)

Sim

17 (42.5)

12 (36.4)

Abuso Sexual
Não

24 (60.0)

25 (75.8)

Sim

16 (40.0)

8 (24.2)

Negligência

X2(d.f.)=0.28 (1.0)

0.59

X2(d.f.)=0.28 (1.0)

0.59

X2(d.f.)=2.03 (1.0)

0.15

X2(d.f.)=0.41 (1.0)

0.51

X2(d.f.)=0.22 (1.0)

0.63

Emocional
Não

20 (50.0)

14 (42.4)

Sim

20 (50.0)

19 (57.6)

Negligência Física
Não

24 (60.0)

18 (54.5)

Sim

16 (40.0)

15 (45.5)

Conforme a tabela 27 demonstra, observamos um predomínio da ocorrência do abuso emocional
no grupo de pacientes respondedores e não respondedores, sem diferença significativa (p=0.59). Em
contrapartida, em ambos os grupos de pacientes, as situações de abuso físico, abuso sexual e
negligência física ocorreram em um número menor de pacientes e sem diferença estatística (p=0.59;
p=0.15; p=0.63), respectivamente. Notamos ainda que a metade dos pacientes depressivos
respondedores passou por negligência emocional, enquanto que quase 60% da amostra do grupo de
pacientes não respondedores vivenciou a negligência emocional, porém sem diferença significativa
(p=0.51).
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A tabela a seguir demonstra comparativamente os dados referentes às avaliações
psicométricas a partir dos instrumentos de quantificação da gravidade dos sintomas psiquiátricos de
pacientes depressivos respondedores e não respondedores, no momento da admissão e 60 dias após.
Tabela 28- Avaliação dos sintomas psiquiátricos de pacientes depressivos respondedores e não
respondedores na admissão e 60 dias
n=73 (100%)
Tempo
Grupo vs.
Grupos
Respondedores
Não
tempo
(n=40; 54.8%)
Respondedores
(n=33; 45.2%)
Adm
60 dias Adm 60 dias F (d.f)
p
F
p
F
p
média
média média média
(d.f)
(d.f)
(epm)
(epm) (epm) (epm)
GRID26.8
11.8
27.5
21.1
242.7 0.001 40.0 0.001 13.8 0.001
HAM-D21
(±1.0)
(±0.9) (±1.1) (±1.1)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
MADRS
29.7
10.1
29.7
21.9
413.6 0.001 78.2 0.001 15.1 0.001
(±1.1)
(±0.9) (±1.4) (±1.1)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BDI-II
39.9
21.3
41.9
32.6
70.9
7.9
7.4 0.008
0.001
0.006
(±1.7)
(±2.1) (±2.1) (±2.1)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BAI
32.7
19.7
32.7
24.1
50.4
2.0
0.15
0.6
0.41
0.001
(±2.0)
(±2.1) (±2.0) (±2.6)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BHS
11.5
6.5
13.4
11.3
29.7
4.8
10.8 0.002
0.001
0.03
(±0.8)
(±0.8) (±0.7) (±0.8)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BSI
15.7
4.6
17.0
13.4
40.2
7.4 0.008
0.001 10.4 0.002
(±1.5)
(±1.1) (±1.6) (±1.8)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BIS-11
73.5
68.2
76.6
74.0
9.7
1.1
0.29
4.3
0.003
0.04
(±1.5)
(±1.1) (±1.4) (±1.4)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
Nota: Adm: admissão hospitalar; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; GRID-HAMD21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de
Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de
Impulsividade de Barratt; epm: erro da média.

Conforme a tabela 28 demonstra, em relação à avaliação dos sintomas depressivos de pacientes
depressivos respondedores e não respondedores na admissão e 60 dias, a partir da GRID-HAM-D21,
encontramos diferenças significativas entre os tempos (admissão e 60 dias), na interação entre grupo vs.
tempos e entre os grupos (respondedores e não respondedores): p<0.001, p<0.001, p<0.001,
respectivamente. Ainda em relação à avaliação dos sintomas depressivos a partir da MADRS,
encontramos diferenças significativas entre os tempos, na interação entre grupo vs. tempos e entre os
grupos: p<0.001, p<0.001, p<0.001, respectivamente. Também com relação à avaliação dos sintomas
depressivos a partir do BDI-II, encontramos diferenças significativas entre os tempos, na interação entre
grupo vs. tempos e entre os grupos: p<0.001, p=0.006, p=0.008, respectivamente.
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Quanto à avaliação dos sintomas ansiosos de pacientes depressivos a partir da BAI, encontramos
diferenças significativas entre os tempos, p<0.001, porém não encontramos diferenças significativas
na interação entre grupo vs. tempos e os grupos: p=0.15, p=0.41, respectivamente.
Na avaliação dos sintomas de desesperança de pacientes depressivos a partir da BHS,
encontramos diferenças significativas entre os tempos, na interação entre grupo vs. tempos e entre os
grupos: p<0.001, p=0.003, p=0.002, respectivamente.
Os dados da avaliação dos sintomas de ideação suicida de pacientes depressivos a partir da BSI,
demonstraram diferenças significativas entre os tempos, na interação entre grupo vs. tempos e entre os
grupos: p<0.001, p=0.002, p=0.008, respectivamente.
E no que diz respeito à avaliação dos sintomas de impulsividade de pacientes depressivos a
partir da BIS-11, encontramos diferenças significativas entre os tempos, e entre os grupos: p=0.003,
p=0.04, respectivamente, mas não encontramos diferenças na interação entre grupo vs. tempos, p=0.29.
Devido às diferenças encontradas entre os tempos e grupos emrelação à avaliação dos sintomas
depressivos, foi aplicado o teste t para cada instrumento comparando pacientes depressivos
respondedores e não respondedores na admissão e 60 dias, a partir da GRID-HAM-D21, sendo que não
encontramos diferenças significativas entre os grupos na admissão (t=0.45; d.f.=71; p=0.65) e 60 dias
após encontramos uma diferença entre osgrupos na resposta ao tratamento(t=6.4; d.f.=71; p<0.001).
Ainda em relação à avaliação dos sintomas depressivos a partir da MADRS, não encontramos
diferenças significativas entre os grupos na admissão (t=-0.015; d.f.=71; p=0.99) e 60 dias após
encontramos uma diferença significativa entre os grupos e sua resposta ao tratamento (t=8.12; d.f.=71;
p<0.001). Também com relação à avaliação dos sintomas depressivos a partir do BDI-II, não
encontramos diferenças significativas entre os grupos na admissão (t=0.72; d.f.=71; p=0.47) e 60 dias
após encontramos uma diferença significativa entre os grupos (t=3.6; d.f.=71; p=0.001).
Quanto à avaliação dos sintomas ansiosos de pacientes depressivos a partir da BAI, não
encontramos diferenças significativas entre os grupos dos respondedores e não respondedores na
admissão (t=-0.20; d.f.=71; p=0.98) nem 60 dias após (t=1.31; d.f.=71; p=0.19).
Na avaliação dos sintomas de desesperança de pacientes depressivos a partir da BHS, não
encontramos diferenças significativas entre os grupos na admissão (t=1.61; d.f.=71; p=0.11), mas 60
dias após

o tratamento os grupos diferiram em relação aos níveis de desesperança (t=3.89;

d.f.=71;p<0.001), demonstrando níveis de desesperança maiores em pacientes não respondedores após
o tratamento de 60 dias.
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Os dados da avaliação dos sintomas de ideação suicida de pacientes depressivos a partir da BSI,
demonstraram que não houve diferenças significativas entre os grupos na admissão (t=0.58;
d.f.=71;p=0.56), mas 60 dias após encontramos uma diferença significativa entre os grupos em relação
ao escores de ideação suícida (t=4.13; d.f.=71; p<0.001).
No que diz respeito à avaliação dos sintomas de impulsividade de pacientes depressivos a partir
da BIS-11, não encontramos diferenças significativas entre os grupos na admissão (t=1.21; d.f.=71;
p=0.23) mas 60 dias após os grupos diferiram significativamente entre si (t=2.48; d.f.=71;p=0.015),
demonstrando níveis de impulsividade maiores nos pacientes não respondedores quanto tratamento de
60 dias.
Com relação à avaliação da auto-percepção do desempenho ocupacional de pacientes
depressivos vale a pena destacar que realizamos esta avaliação com uma amostra total de 54 pacientes
depressivos, sendo divididos em dois grupos: respondedores (n=29; 53.7%) e não respondedores (n=25;
46.3%). A tabela 29 evidencia os dados da avaliação na admissão e 60 dias após destes sujeitos, vide
abaixo:
Tabela 29- Avaliação do desempenho ocupacional de pacientes depressivos respondedores e não
respondedores na admissão e 60 dias
n=54 (100%)
Tempo
Grupos vs.
Grupos
Respondedores
Não
tempo
(n=29; 53.7%)
Respondedores
(n=25; 46.3%)
Adm
60 dias Adm 60 dias F
p
F
p
F
p
média
média média média (d.f)
(d.f)
(d.f)
(epm)
(epm) (epm) (epm)
2.5
5.7
2.8
4.4
60.3 0.001
6.6 0.01 1.2
0.26
COPM-D
(±0.2)
(±0.4) (±0.2) (±0.4) (1.0)
(1.0)
(1.0)
2.2
5.7
1.7
4.0
77.8 0.001
3.3 0.07 5.5
COPM-S
0.02
(±0.2)
(±0.4) (±0.2) (±0.4) (1.0)
(1.0)
(1.0)
Nota: Adm: admissão hospitalar; COPM-D: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (desempenho); COPM-S:
Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (satisfação); epm: erro da média.

Em relação à avaliação do desempenho ocupacional, sub-escala desempenho a partir da COPM,
encontramos diferenças significativas entre os tempos (admissão e 60 dias ), na interação entre grupo vs.
tempos, p<0.001, p=0.01, respectivamente, mas não encontramos diferenças entre os grupos
(respondedores e não respondedores): p=0.26. Em relação à avaliação do desempenho ocupacional, subescala satisfação a partir da COPM, encontramos diferenças significativas entre os tempos e entre os
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grupos p<0.001, p=0.02, respectivamente e uma tendência de haver uma interação signficativa entre
grupos vs. tempo (p=0.07).
Devido às diferenças encontradas entre os tempos e grupos em relação a auto-percepção do
desempenho ocupacional de pacientes depressivos respondedores e não respondedores avaliados na
admissão hospitalar e 60 dias após, foi aplicado o teste t .
A partir da subescala, de desempenho ocupacional não encontramos diferenças significativas
entre os grupos na admissão (t=0.70; d.f.=54; p=0.49), 60 dias após encontramos uma diferença entre
os grupos, com os repondedores apresentando melhor desenpenho ocupacional após o tratamento (t=2.32; d.f.=71;p=0.02). Da mesma forma na subescala, de satisfação não encontramos diferenças
significativas entre os grupos na admissão (t=-1.33; d.f.=53; p=0.17), 60 dias após encontramos uma
diferença entre os grupos com maior satisfação após o tratamento no grupo dos respondedores (t=-2.65;
d.f.=54; p=0.01).
A tabela 30 evidencia as pontuações obtidas no desempenho ocupacional dos pacientes
depressivos respondedores e não respondedores.
Tabela 30- Pontuação da mudança no desempenho ocupacional entre pacientes depressivos
respondedores e não respondedores
n=54 (100%)
Respondedores
Não
Estatística
p
(n= 29; 53.7%) Respondedores
(n=25;
46.3%)
3.2 (±0.4)
1.8 (±0.4)
t(d.f.)=-2.34
Mudança no Desempenho
0.02
(52.0)
3.4 (±0.4)
2.2 (±0.4)
t(d.f.)=-1.86
0.06
Mudança na Satisfação
(52.0)
Conforme a tabela 30 demonstra, a mudança no grau de desempenho no grupo de pacientes
depressivos respondedores foi de 3.2 pontos (±0.4) e no grupo não-respondedores foi de 1.8 (±0.4),
apresentando diferença significativa (p=0.02). Com relação a análise do grau de satisfação, a mudança
para o grupo de pacientes depressivos respondedores foi de 3.4 pontos (±0.4), enquanto que no grupo
não respondedores a mudança foi de 2.2 pontos (±0.4), apresentando uma tendência na significância
estatística. Dessa forma, observamos que o grupo de pacientes depressivos respondedores apresentou
uma mudança maior tanto no desempenho quanto na satisfação, revelando assim mudança na autopercepção do desempenho ocupacional.
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A tabela a seguir demonstra as áreas afetadas do desempenho ocupacional de pacientes
depressivos respondedores e não respondedores.
Tabela 31- Áreas afetadas no desempenho ocupacional entre pacientes depressivos respondedores e
não respondedores
n=54 (100%)
Respondedores
Não
Estatística
p
(n= 29; 53.7%)
Respondedores
(n=25; 46.3%)
26 (89.6)
23 (92.0)
X2(d.f.)=0.08 (1.0)
0.76
Auto-Cuidado
2
22
(75.8)
16
(64.0)
X
(d.f.)=0.90
(1.0)
0.34
Lazer
2
22 (75.8)
23 (92.0)
X (d.f.)=2.51 (1.0)
0.11
Produtividade
Conforme é evidenciado na tabela 31, houve um predomínio em ambos os grupos de
pacientes depressivos respondedores e não respondedores para prejuízos no auto-cuidado, lazer e
produtividade, sem diferença significativa entre as amostras. Ressalta-se que a porcentagem de
sujeitos com prejuízos no auto-cuidado é relativamente igual entre os grupos, ou seja,
respondedores: 89.6% vs. não respondedores: 92.0%, (p=0.76); Já em relação ao lazer, a
porcentagem dos sujeitos nos grupos com prejuízos na atividade de lazer é diferente, ou seja,
respondedores: 75.8% vs. não respondedores: 64.0%, sem diferença significativa (p=0.34). Vale
destacar que a porcentagem de sujeitos com prejuízos no domínio produtividade entre os grupos foi
expressivamente diferente, onde a porcentagem de pacientes respondedores é 75.8% vs. 92.0% para
o grupo de pacientes não respondedores, sem diferença significativa (p=0.11).
Além disso, realizamos análises de correlação entre a Escala de Avaliação de Depressão de
Montgomery-Asberg (MADRS) e os instrumentos de quantificação dos sintomas psiquiátricos na
admissão e 60 dias após a admissão. Ademais, foram conduzidas análises de correlação entre a
MADRS e a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) na admissão e 60 dias após
a admissão. A tabela 32 evidencia os resultados das correlações dos pacientes depressivos
respondedores e não respondedores no momento da admissão.
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Tabela 32- Correlações entre a Escala de Avaliação de Depressão de
Montgomery-Asberg (MADRS), instrumentos de quantificação dos sintomas
psiquiátricos e desempenho ocupacional entre pacientes respondedores e não
respondedores (na admissão hospitalar)
n=73 (100%)
INSTRUMENTO
Respondedores,
Não Respondedores,
40 (54.8%)
33 (45.2%)
(r=0.83; p<0.001)
(r=0.82; p<0.001)
MADRS e GRID-HAM-D21
(r=0.55; p<0.001)
(r=0.32; p=0.06)
MADRS e BDI-II
(r=0.52; p=0.01)
(r=0.19; p=0.28)
MADRS e BAI
(r=0.36; p=0.02)
(r=0.31; p=0.07)
MADRS e BHS
(r=0.54;
p<0.001)
(r=0.14; p=0.43)
MADRS e BSI
(r=0.32; p=0.04)
(r=0.26; p=0.13)
MADRS e BIS-11
n=54 (100%)
INSTRUMENTO
Respondedores,
Não Respondedores,
29 (53.7%)
25 (46.3%)
(r=-0.20; p=0.28)
(r=0.35; p=0.08)
MADRS e COPM-D
(r=-0.33; p=0.08)
(r=-0.52; p=0.80)
MADRS e COPM-S
Nota: MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; GRID-HAM-D21:
Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI:
Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação
Suicida de Beck; HAD-A: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala Ansiedade); HADD: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala Depressão); BIS-11: Escala de
Impulsividade de Barratt; COPM-D: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (desempenho);
COPM-S: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (satisfação); r: correlação de Pearson.

Conforme a tabela acima demonstra, encontramos 6 correlações significativas no grupo de
pacientes depressivos respondedores, no momento da admissão hospitalar, onde a gravidade da
depressão (de acordo com MADRS) está relacionada com a gravidade da depressão, de acordo com
a GRID-HAM-D21 e de acordo com o BDI-II (r=0.83; p<0.001), (r=0.55; p<0.001),
respectivamente. Além disso, a gravidade da depressão (de acordo com MADRS) está relacionada
com gravidade dos sintomas de ansiedade, desesperança, ideação suicida e impulsividade de acordo
com o BAI, a BHS, o BSI e a BSI, (r=0.52; p=0.01), (r=0.36; p=0.02), (r=0.54; p<0.001), (r=0.32;
p=0.04), respectivamente. Não encontramos correlações significativas entre a gravidade da
depressão (de acordo com a MADRS) e pior desempenho ocupacional e pior satisfação dos
pacientes depressivos respondedores, (r=-0.20; p=0.28) e (r=-0.33; p=0.08), respectivamente.
Em contrapartida, encontramos apenas uma correlação significativa no grupo de pacientes
depressivos não respondedores, no momento da admissão hospitalar, onde a gravidade da depressão
(de acordo com MADRS) está relacionada com a gravidade da depressão, de acordo com a GRIDHAM-D21(r=0.82; p<0.001).
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Na tabela 33 estão apresentadas as correlações dos pacientes depressivos respondedores e
não respondedores 60 dias após a admissão hospitalar.
Tabela 33- Correlações entre a Escala de Avaliação de Depressão de
Montgomery-Asberg (MADRS), instrumentos de quantificação dos sintomas
psiquiátricos e desempenho ocupacional entre pacientes respondedores e não
respondedores (60 dias)
n=73 (100%)
INSTRUMENTO
Respondedores,
Não Respondedores,
40 (54.8%)
33 (45.2%)
(r=0.88;
p<0.001)
(r=0.79;
p<0.001)
MADRS e GRID-HAM-D21
(r=0.56; p<0.001)
(r=0.49; p=0.03)
MADRS e BDI-II
(r=0.47; p=0.02)
(r=0.35; p=0.04)
MADRS e BAI
(r=0.44; p=0.04)
(r=0.40; p=0.02)
MADRS e BHS
(r=0.41; p=0.009)
(r=0.47; p=0.06)
MADRS e BSI
(r=0.37; p=0.03)
(r=0.37; p=0.01)
MADRS e BIS-11
n=54 (100%)
INSTRUMENTO
Respondedores,
Não Respondedores,
29 (53.7%)
25 (46.3%)
(r=-0.48; p=0.008)
(r=-0.50; p<0.001)
MADRS e COPM-D
(r=-0.59; p<0.001)
(r=-0.59; p<0.001)
MADRS e COPM-S
Nota: MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; GRID-HAM-D21:
Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck;
BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de
Ideação Suicida de Beck; HAD-A: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala
Ansiedade); HAD-D: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Subescala Depressão); BIS11: Escala de Impulsividade de Barratt; COPM-D: Medida Canadense de Desempenho
Ocupacional (desempenho); COPM-S: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional
(satisfação); r: correlação de Pearson.

Observamos que em ambos os grupos de pacientes respondedores e não respondedores, 60
dias após a admissão hospitalar, foram encontradas correlações significativas entre a MADRS e
todos os instrumentos de quantificação da sintomatologia psiquiátrica, ou seja, de depressão de
acordo com a GRID-HAM-D21 e acordo com o BDI-II, de ansiedade, desesperança, ideação suicida
e impulsividade, respectivamente para o grupo de pacientes respondedores (r=0.88; p<0.001;
r=0.56; p<0.001; r=0.47; p=0.02; r=0.41; p=0.009; r=0.37; p=0.01) e no grupo de pacientes não
respondedores (r=0.79; p<0.001; r=0.49; p=0.03; r=0.35; p=0.04; r=0.40; p=0.02; r=0.47; p=0.06;
r=0.37; p=0.03), respectivamente.
Ademais foram encontradas correlações significativas para o grau de desempenho
ocupacional e satisfação dos pacientes depressivos respondedores e não respondedores 60 dias após
a admissão hospitalar, indicando que a gravidade da depressão, de acordo com a MADRS está
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relacionada com o pior desempenho ocupacional e pior satisfação, de acordo com a COPM, (r=0.48; p=0.008) e (r=-0.59; p<0.001) respectivamente para o grupo de pacientes respondedores e
(r=-0.50; p<0.001) e (r=-0.59; p<0.001) no grupo de pacientes não respondedores.
Realizamos ainda a análise estatística denominada de ANOVA para avaliação dos sintomas
psiquiátricos dos pacientes depressivos com e sem estresse precoce na admissão e 60 dias após a
admissão, demonstradas na tabela a seguir:
Tabela 34- Avaliação dos sintomas psiquiátricos de pacientes depressivos com e sem estresse precoce
na admissão e 60 dias
n=73 (100%)
Com EP
Sem EP
Tempo
Grupos
vs. Grupos
(n=53; 72.6%)
(n=20; 27.4%)
tempo
Adm
60
Adm 60 dias F (d.f)
p
F
p
F
p
média
dias
média média
(d.f)
(d.f)
(epm)
média (epm) (epm)
(epm)
27.7
17.0
25.3
13.2
143.3 0.001 0.54
0.46
3.79
GRID-HAM0.05
(±0.9)
(±1.0) (±1.4) (±1.5)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
D21
MADRS
30.0
16.5
28.7
12.5
413.6 0.001
1.6
0.20
2.1
0.14
(±1.1)
(±1.2) (±1.4) (±1.5)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BDI-II
41.9
28.6
38.0
20.8
62.3 0.001
1.0
0.30
4.4
0.04
(±1.6)
(±2.0) (±2.5) (±2.6)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BAI
32.9
22.6
32.1
19.2
45.6 0.001
0.5
0.46
0.4
0.49
(±1.7)
(±2.0) (±2.5) (±2.7)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BHS
13.2
9.7
10.2
6.0
26.4 0.001
0.2
0.63
8.5
0.005
(±0.6)
(±0.8) (±1.2) (±0.7)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BSI
17.3
10.8
13.5
2.7
40.5 0.001
2.4
0.12
8.1
0.006
(±1.3)
(±1.4) (±2.3) (±0.8)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
BIS-11
76.6
72.3
70.4
67.0
7.4
0.0
0.78
5.9
0.008
0.01
(±1.3)
(±1.3) (±2.8) (±2.3)
(1.0)
(1.0)
(1.0)
Nota: Com EP: com Estresse Precoce; Sem EP: sem Estresse Precoce; Adm: admissão hospitalar; MADRS: Escala de Avaliação
para Depressão de Montgomery-Asberg; GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; BDI-II:
Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala
de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; epm: erro da média.

Conforme a tabela 34 demonstra, em relação à avaliação dos sintomas depressivos de pacientes
depressivos com e sem estresse precoce na admissão e 60 dias, a partir da GRID-HAM-D21,
encontramos diferenças significativas entre os tempos (p<0.001) e entre os grupos (p=0.05), porém não
foram encontradas diferenças significativas na interação entre grupo vs. tempo (p=0.46). Ainda em
relação à avaliação dos sintomas depressivos a partir da MADRS encontramos diferenças significativas
entre os tempos (p<0.001), porém não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos

Avaliação da Influência de Fatores Sociodemográficos, Clínicos, Estresse Precoce e Desempenho Ocupacional na
Resposta Terapêutica de Pacientes Depressivos Tratados em Semi-Internação Psiquiátrica. 133

(p=0.14) e na interação entre grupo vs. tempos (p=0.20). Também com relação à avaliação dos sintomas
depressivos a partir do BDI-II, encontramos diferenças significativas entre os tempos (p<0.001) e entre
os grupos (p=0.04), porém não foram encontradas diferenças significativas na interação entre grupo vs.
tempo (p=0.31).
Quanto à avaliação dos sintomas ansiosos de pacientes depressivos com e sem estresse precoce
na admissão e 60 dias a partir da BAI, encontramos diferenças significativas entre os tempos (p<0.001),
porém não foram encontradas diferenças significativas na interação entre grupo vs. tempos (p=0.46) e
entre os grupos (p=0.49). Na avaliação dos sintomas de desesperança de pacientes depressivos com e
sem estresse precoce na admissão e 60 dias a partir da BHS, encontramos diferenças significativas entre
os tempos (p<0.001) e entre os grupos (p=0.005), porém não foram encontradas diferenças
significativas na interação entre grupo vs. tempo (p=0.63).
No que diz respeito à avaliação dos sintomas de impulsividade de pacientes depressivos com e
sem estresse precoce na admissão e 60 dias a partir da BIS-11, encontramos diferenças significativas
entre os tempos e entre os grupos): p=0.008, p=0.01, respectivamente, mas não encontramos diferenças
na interação entre grupo vs. tempos, p=0.78.
Os dados da avaliação dos sintomas de ideação suicida de pacientes depressivos com e sem
estresse precoce na admissão e 60 dias a partir da BSI, demonstraram diferenças significativas entre os
tempos e entre os grupos, p<0.001, p=0.006, respectivamente, mas não encontramos diferenças
significativas na interação entre grupo vs. tempos: p=0.12.
Devido às diferenças encontradas entre os tempos e grupos em relação à avaliação dos sintomas
depressivos, foi aplicado o teste t para cada instrumento comparando pacientes depressivos com e sem
estresse precoce na admissão e 60 dias, sendo que a partir da GRID-HAM-D21, não encontramos
diferenças significativas entre os grupos com e sem estresse precoce na admissão (t=-1.41; d.f.=71;
p=0.16) e 60 dias após encontramos uma tendência dos sem estresse precoce responderem melhor ao
tratamento (t=-1.91; d.f.=71; p=0.06). Ainda em relação à avaliação dos sintomas depressivos a partir
da MADRS, não encontramos diferenças significativas entre os grupos com e sem estresse precoce na
admissão (t=-0.65; d.f.=71; p=0.52) e 60 dias após encontramos uma tendência dos sem estresse
precoce responderem melhor ao tratamento (t=-1.85; d.f.=71; p=0.07). Também com relação à
avaliação dos sintomas depressivos a partir do BDI-II, não encontramos diferenças significativas entre
os grupos com e sem estresse precoce na admissão (t=-1.26; d.f.=71; p=0.21) e 60 dias após
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encontramos uma diferença significativa dos sem estresse precoce responderem melhor ao tratamento
(t=-2.11; d.f.=71; p=0.03).
Quanto à avaliação dos sintomas ansiosos de pacientes depressivos a partir da BAI, não
encontramos diferenças significativas entre os gruposcom e sem estresse precoce na admissão (t=-0.27;
d.f.=71; p=0.79) nem 60 dias após (t=-0.90; d.f.=71; p=0.37).
Por outro lado, na avaliação dos sintomas de desesperança de pacientes depressivos a partir da
BHS, encontramos diferenças significativas entre os grupos com e sem estresse precoce tanto na
admissão (t=-2.30; d.f.=71; p=0.02) e 60 dias após (t=-3.250; d.f.=71;p=0.002), demonstrando níveis
de desesperança maiores nos pacientes com estresse precoce tanto na admissão quanto após a resposta
ao tratamento de 60 dias.
Os dados da avaliação dos sintomas de ideação suicida de pacientes depressivos a partir da BSI,
demonstraram que não encontramos diferenças significativas entre os grupos com e sem estresse
precoce na admissão (t=-1.49; d.f.=71; p=0.14) e 60 dias após encontramos uma diferença significativa
dos sem estresse precoce responderem melhor ao tratamento em relação ao escores de ideação suícida
(t=-4.80; d.f.=71; p<0.001).
Este dado merece destaque devido à sua relevância clínica, já que os pacientes depressivos com
e sem estresse precoce apresentaram sintomas de ideação suicida relativamente iguais na admissão
hospitalar, porém após 60 dias de semi-internação psiquiátrica, os pacientes depressivos sem estresse
precoce diminuiram significativa os sintomas de ideação suicida, enquanto que os pacientes com
estresse precoce ainda continuam bastante sintomáticos, conforme demonstra o gráfico a seguir:
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Gráfico 5- Ideação Suicida entre Pacientes Depressivos Com e Sem Estressse Precoce na
Admissão e 60 dias após (p<0.001).
A tabela 35 demonstra a avaliação do desempenho ocupacional de pacientes depressivos com e
sem estresse precoce na admissão e 60 dias após.
Tabela 35- Avaliação do desempenho ocupacional de pacientes depressivos com e sem estresse
precoce na admissão e 60 dias
n=54 (100%)
Tempo
Grupos vs.
Grupos
Com EP
Sem EP
tempo
(n=39; 72.2%)
(n=15; 27.8%)
Adm
60 dias Adm 60 dias F
p
F
p
F (d.f) p
média
média média média (d.f)
(d.f)
(epm)
(epm) (epm) (epm)
2.6
4.7
2.8
6.2
59.6 0.001
3.1 0.08 337.0
COPM-D
0.05
(±0.2)
(±0.3) (±0.4) (±0.6) (1.0)
(1.0)
(1.0)
1.8
4.4
2.4
6.1
73.6 0.001
2.0 0.16
5.4
COPM-S
0.02
(±0.1)
(±0.3) (±0.4) (±0.6) (1.0)
(1.0)
(1.0)
Nota: Com EP: com Estresse Precoce; Sem EP: sem Estresse Precoce; Adm: admissão hospitalar; COPM-D: Medida
Canadense de Desempenho Ocupacional (desempenho); COPM-S: Medida Canadense de Desempenho Ocupacional
(satisfação); epm: erro da média.

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, encontramos diferenças significativas
entre os tempos (p<0.001), na interação entre grupo vs. tempo e entre os grupos com relação a autopercepção do desempenho ocupacional, sub-escala desempenho de pacientes depressivos com e sem
estresse precoce avaliados na admissão hospitalar e 60 dias após: (p<0.001), (p=0.08), (p=0.05),
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respectivamente. Em relação à avaliação do grau de satisfação do desempenho ocupacional de
pacientes depressivos com e sem estresse precoce avaliados na admissão hospitalar e 60 dias após
encontramos diferenças significativas entre os tempos e entre os grupos p<0.001, p=0.02,
respectivamente, mas não encontramos significância estatística para a interação entre grupos vs. tempo
(p=0.16).
Devido às diferenças encontradas entre os tempos e grupos em relação a auto-percepção do
desempenho ocupacional, de pacientes depressivos com e sem estresse precoce avaliados na
admissão hospitalar e 60 dias após, foi aplicado o teste t.
A partir da subescala, de desempenho ocupacional não encontramos diferenças significativas
entre os grupos com e sem estresse precoce na admissão (t=0.65; d.f.=54; p=0.65), 60 dias após
encontramos uma tendência dos sem estresse precoce apresentarem melhor desempenho ocupacional
após o tratamento (t=0.84; d.f.=71; p=0.06). Da mesma forma na subescala, de satisfação não
encontramos diferenças significativas entre os grupos com e sem estresse precoce na admissão (t=1.26;
d.f.=21; p=0.26), 60 dias após encontramos uma tendência dos sem estresse apresentarem maior
satisfação após o tratamento (t=1.90; d.f.=54; p=0.06).
Discussão
A depressão é um transtorno com tendência predominante a recaída, sendo que de 10 casos,
aproximadamente 8 pacientes apresentarão recorrência do quadro, de forma que o diagnóstico
preciso e precoce, associado com tratamentos multimodais favorecerão a resposta terapêutica
adequada (Beck & Alford, 2011; Bottomley et al., 2010; Reid & Barbui, 2010; Piccoloto et al.,
2000).
Ademais, a literatura aponta que o principal objetivo do tratamento da depressão é a
remissão completa de todos os sintomas depressivos, já que a presença de sintomas residuais é o
motivo primário para as causa de recaída dos pacientes depressivos (Paykel, 1995; Kupfer, 1991).
Assim, a identificação dos fatores sócio-demográficos, clínicos, ocorrência de estresse precoce e
condições para desempenhar as ocupações são extremamente relevantes no desfecho clínico e
resposta terapêutica favorável do paciente depressivo, justificando a relevância deste estudo.
A nossa amostra de pacientes depressivos foi composta por 73 sujeitos, sendo que mais da
metade deles foram classificados como respondedores ao tratamento e a outra metade foi
classificada como pacientes depressivos não respondedores. Vale a pena mencionar que menos da
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metade dos pacientes depressivos respondedores apresentaram remissão completa dos sintomas, e,
portanto mais da metade dos pacientes apresentaram depressão leve e moderada (32.5%; 25%,
respectivamente).
Além disto, identificamos que em torno de 80% da amostra de pacientes depressivos não
respondedores possuíam história de estresse precoce, comparado a 65% no grupo de pacientes
depressivos respondedores. Este dado reforça os achados da literatura apontando que a depressão
está fortemente associada a vivências traumáticas na infância e adolescência (Agid et al., 1999;
Tennant et al., 1980; Bifulco et al., 1987). Ademais, os achados científicos sinalizam que o estresse
precoce é um moderador na resposta terapêutica dos pacientes depressivos (Harkness et al. 2012;
Solomon et al., 2000).
Quanto às características clínicas, identificamos que nenhum paciente depressivo do grupo
respondedor fazia uso abusivo de álcool, enquanto que no grupo de pacientes não respondedores,
em torno de 12% eram etilistas. Importante mencionar que os pacientes inseridos neste estudo
estavam em regime de semi-internação psiquiátrica no HD do HC-FMRP-USP e que o abuso de
álcool como diagnóstico primário é um fator que contra-indica a semi-internação, nesta instituição.
Nesse sentido, nossos dados não corroboram o que a literatura tem demonstrado, já que as
comorbidades psiquiátricas, além de influenciarem no aumento do risco de suicídio, também são
associadas em diversos estudos à recorrência e piora dos quadros de depressão resistente (Souery et
al., 2007; Fava et al., 2003, 1997). Henriksson et al. (1993) realizou um estudo de autópsia
psicológica com uma amostra de 229 suicídios e revelou que 93% tinham um diagnóstico
psiquiátrico. Ademais, 44% dos casos tinham 2 ou mais diagnósticos psiquiátricos, sendo a
depressão e a dependência ou abuso de álcool, os transtornos mais prevalentes (59% e 43%,
respectivamente).
Identificamos na nossa amostra que uma parcela significativa de pacientes depressivos não
respondedores possuía histórico familiar de transtorno psiquiátrico, quando comparado aos
pacientes respondedores. Condizente com este resultado, a pesquisa conduzida por Duggan et al.
(1998), apontou que a história familiar positiva para transtornos psiquiátricos graves, isto é, psicose
com ou sem componente afetivo, depressão com tratamento hospitalar e suicídio, foi associada com
uma pior evolução em pacientes com depressão maior.
Sabe-se que até o momento não existem marcadores biológicos bem estabelecidos para a
mensuração dos quadros psiquiátricos, sendo feito geralmente com base em sintomas e síndromes
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clínicas, e que as avaliações psicométricas são instrumentos relevantes para identificação fidedigna
dos sintomas psiquiátricos (Menezes & Nascimento, 2000). Assim, o nosso estudo colabora com as
evidências da literatura demonstrando a importância da utilização de instrumentos psicométricos ao
longo do tratamento psiquiátrico, especialmente no caso deste estudo na admissão hospitalar e 60
dias após.
Destaca-se ainda que foi utilizado neste estudo instrumentos padronizados considerados
padrão ouro na literatura para avaliação do diagnóstico psiquiátrico (MINI-PLUS), avaliação da
gravidade da depressão (GRID-HAM-D21), avaliação da resposta terapêutica da depressão
(MADRS), bem como para avaliação dos sintomas psiquiátricos (BDI-II, BAI, BHS, BSI, BIS-11)
e ainda para identificação da auto-percepção do cliente com relação ao desempenho ocupacional
(COPM).
Com relação à avaliação dos sintomas de depressão, os três instrumentos utilizados para
mensuração da gravidade depressiva na admissão e alta dos pacientes respondedores e não
respondedores, apontaram que ambos os grupos de pacientes apresentaram sintomas psiquiátricos
graves no momento da admissão, mas após 60 dias de tratamento, os pacientes não respondedores
continuam com sintomas depressivos importantes, classificados de moderado a grave. Somado a
isto, os pacientes depressivos não respondedores apresentaram sintomas de desesperança, ideação
suicida e impulsividade mais graves 60 dias após a admissão, quando comparados aos pacientes
respondedores que diminuíram de maneira expressiva as pontuações obtidas nos instrumentos
utilizados para avaliar os sintomas psiquiátricos. Assim, a literatura aponta que a presença dos
sintomas psiquiátricos graves pode influenciar na resposta terapêutica, devendo o tratamento da
depressão ser continuado até que os critérios dos resultados sejam atingidos e os pacientes
continuem no tratamento de manutenção para evitar recaídas (Keller, 2003). As pesquisas sinalizam
ainda que 50-70% dos pacientes se beneficiam do tratamento medicamentoso, porém muitos não
evoluem de maneira favorável, tornando-se necessária a adoção de estratégias subsequentes, que
proporcionem a remissão sintomatológica, pois a estimativa é de que 30 a 50% dos pacientes
deprimidos não se recuperam totalmente e tendem a cronificação (Rozenthal et al., 2004; Quraishi
& Frangou, 2002).
No que diz respeito ao desempenho ocupacional, os pacientes respondedores apresentaram
melhor grau de desempenho e satisfação 60 dias após o tratamento quando comparados aos
pacientes não respondedores. Nesse sentido, o estudo conduzido por Chesworth et al. (2002) com
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amostra de pacientes psiquiátricos avaliados na pré e pós-intervenção também apresentou melhoras
no grau de desempenho e satisfação dos participantes, embora tal estudo não tenha dividido a
amostra entre respondedores e não respondedores como ocorrido no nosso estudo.
Quando analisamos a mudança no grau de desempenho e de satisfação de pacientes
depressivos respondedores e não respondedores, encontramos que os pacientes respondedores
melhoraram de maneira expressiva o seu desempenho ocupacional e satisfação, embora os pacientes
não respondedores também melhoram, mas não tanto quanto o grupo de pacientes respondedores. A
Medida Canadense de Desempenho Ocupacional tem se mostrado um instrumento bastante
utilizado em pesquisas e na prática clínica do terapeuta ocupacional, porém é válido mencionar que
a utilização desta ferramenta avaliativa, de caráter qualitativo e quantitativo está baseada na Prática
Centrada no Cliente (Rogers, 1983), onde os resultados obtidos na avaliação refletem o ponto de
vista dos clientes que utilizam o serviço da terapia ocupacional (Foley, 1999).
Quanto às áreas do desempenho ocupacional afetadas entre pacientes depressivos
respondedores e não respondedores, encontramos que em ambos os grupos, o auto-cuidado, o lazer
e a produtividade estavam prejudicados em expressiva parcela dos dois grupos de pacientes. No
estudo tailandês conduzido por Pan et al. (2003) com 141 pacientes psiquiátricos foi verificado as
seguintes taxas para as áreas do desempenho ocupacional prejudicadas, 37% dos pacientes tinham
prejuízos no auto-cuidado, 30% apresentavam prejuízos no lazer e uma parcela menor, de 25%
deles apresentavam prejuízos na produtividade. Nesse sentido, diferentemente do estudo de Pan et
al. (2003) os nossos resultados apontam que quase todos os pacientes inseridos nesta pesquisa
apresentaram prejuízos importantes no desempenho ocupacional, condizente com as afirmativas da
literatura que evidenciam a depressão como sendo uma doença incapacitante, ocasionando prejuízos
em diversas áreas do desempenho ocupacional (Dossett & Stone, 2011).
Na nossa amostra, a gravidade da depressão dos pacientes respondedores, na admissão
hospitalar, foi relacionada com a gravidade dos sintomas de ansiedade, desesperança, ideação
suicida e impulsividade, enquanto que entre os pacientes não respondedores a gravidade da
depressão, segundo a MADRS, foi relacionada com a gravidade também da depressão, segundo a
GRID-HAM-D21. Nesse sentido, podemos inferir que apresentação sintomática dos pacientes
respondedores, envolve uma série de comprometimentos no funcionamento da vida da pessoa e
demonstram que a presença dos sintomas psiquiátricos está associada com pior funcionamento
social e qualidade de vida (Del Porto et al., 2009). No entanto, a literatura científica aponta que o
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estresse precoce desempenha um papel fundamental na resposta terapêutica de pacientes
depressivos, sendo que verificamos no nosso estudo mais de 80% dos pacientes não respondedores
tinham histórico de estresse precoce, o que nos permite mencionar que a apresentação clínica e
sintomatológica dos pacientes depressivos não respondedores pode ser explicada pela presença do
estresse precoce (Tunnard et al., 2014; Douglas & Porter, 2012; Saveanu & Nemeroff, 2012).
Em contrapartida, na avaliação 60 dias após o tratamento verificamos que a gravidade da
depressão relacionou-se com a gravidade de todos os sintomas psiquiátricos e também do
desempenho ocupacional nos dois grupos de pacientes depressivos respondedores e não
respondedores. Embora tais achados apontam para o fato de que tanto os pacientes respondedores
como os não respondedores apresentaram graves sintomas da depressão associados aos demais
sintomas psiquiátricos, é importante frisar que mais de 80% dos pacientes não respondedores
tinham histórico de estresse precoce e nesse sentido, conforme a literatura científica aponta
pacientes depressivos adultos com história de abuso ou negligência respondem diferentemente do
que outros pacientes depressivos aos tratamentos usuais, necessitando de novas abordagens
terapêuticas (Gillespie & Nemeroff, 2005).
Além disso, um estudo naturalístico revelou que a maioria dos pacientes resistentes ao
tratamento continua a ter sintomas significativos e incapacidade funcional ao receber o tratamento
usual (Antai-Otong, 2007). Acrescenta-se a este achado que o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal
(HPA) é ativado em resposta a estressores, ou seja, os eventos estressantes no início da vida
poderiam ter um papel etiológico significativo nas anormalidades do eixo HPA encontradas nos
pacientes depressivos (Tyrka et al., 2008; Shea et al., 2005; Bremner, 2003; Heim et al., 2000).
Consequentemente as alterações na reatividade do eixo HPA que, quando persistentes, resultam no
desequilíbrio da modulação do eixo, aumentando ainda mais a complexidade dos quadros de
depressão resistentes (Juruena, 2014; Baes et al., 2012;Lupien et al., 2009; Juruena et al., 2004).
Com relação à influência do estresse precoce na resposta terapêutica de pacientes
depressivos identificamos em nosso estudo que os pacientes com estresse precoce responderam pior
ao tratamento, já que 60 dias após a admissão hospitalar, os sintomas de depressão, ansiedade,
desesperança, impulsividade e principalmente suicídio ainda eram elevados, tanto que de acordo
com as classificações dos instrumentos, tais sintomas foram considerados moderados a graves,
graves a extremos. Nossos achados estão de acordo com a literatura científica, a qual indica que os
pacientes não respondedores apresentaram escores significativamente mais altos no CTQ quando
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comparados ao pacientes respondedores (Friedman et al., 2012; Kaplan & Klinetob, 2000). Klein et
al. (2009) corroborou que não só as múltiplas formas de EP estão associados com a gravidade da
depressão, mas também o número de episódios depressivos, histórico de tentativas de suicídio e
transtornos de ansiedade ao longo da vida. Miniati et al. (2010) salientou ainda sobre o papel
modulador do abuso emocional na infância entre pacientes depressivos, já que estes apresentaram
pior prognóstico da doença, com recaída do quadro depressivo.
Considerando que o suicídio é o pior desfecho na psiquiatria (Gabbard, 2006), nossos
achados sobre a ideação suicida entre pacientes depressivos com estresse precoce após 60 dias de
tratamento, sugerem para a necessidade de aprimorar as abordagens terapêuticas existentes para
pacientes que vivenciaram formas de abuso e negligência infantil. A literatura indica que a taxa de
tentativa de suicídio é proporcional ao número de eventos traumáticos na infância (Dube et al.,
2001). Nesta mesma direção, o estudo conduzido por Sfoggia et al. (2008) evidenciou que adultos
com histórico de abuso e negligência graves tinham mais tentativas de suicídio do que aqueles que
não relataram Estresse Precoce. Igualmente na pesquisa realizada por Brown et al.(1999) foram
encontrados dados importantes, em que vítimas de abuso sexual tem 8 vezes mais chances de
cometer o suicídio.
Já em relação ao desempenho ocupacional de pacientes depressivos com e sem estresse
precoce, identificamos que os pacientes com estresse precoce são admitidos no HD-HC da FMRPUSP com prejuízos no grau de desempenho e na satisfação bem semelhantes. Transcorrido 60 dias
após a semi-internação, os pacientes com e sem estresse precoce melhoram o seu desempenho
ocupacional, mas é expressiva a mudança do desempenho e satisfação de pacientes sem estresse
precoce, já que as pontuações médias que eles atingem são maiores que os pacientes com estresse
precoce.
Assim, estes resultados sugerem que as vivências traumáticas na infância e adolescência
prejudicam inúmeras esferas da vida do indivíduo, incluindo o comportamento, as emoções, a
socialização, o desempenho cognitivo e aspectos da saúde física (Teicher, 2002). Embora até o
momento não identificamos estudos que avaliam o desempenho ocupacional de pacientes
depressivos com estresse precoce, inferimos que se o estresse precoce atinge todos os domínios da
vida de uma pessoa ele atinge o desempenho ocupacional, sendo assim necessário o
desenvolvimento de outras pesquisas para ampliar os achados do nosso estudo.
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Ademais, os pressupostos da teoria do apego de John Bowlby (1982) indicam que o apego é
um mecanismo humano básico responsável por identificar pessoas capazes de oferecer respostas e
sensação de segurança. Contrariamente a este fenômeno esperado durante a infância, uma parcela
significativa de pessoas vivencia diferentes formas de violência na infância e adolescência, e,
portanto estão predispostos ao desenvolvimento de quadros crônicos, graves e incapacitantes de
transtornos mentais, especialmente de depressão no adulto, demonstrando assim a importância desta
pesquisa na identificação dos inúmeros fatores envolvidos na complexidade da depressão. Desta
forma, os transtornos depressivos devem ser compreendidos a partir de uma ótima ampliada,
envolvendo os componentes genéticos, biológicos, ocupacionais, sociais, emocionais e
especialmente os estressores da infância.

Estudo 5
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7. Estudo 5- Grupo de Terapia Ocupacional para Pacientes Depressivos com Estresse Precoce
Introdução
A depressão é uma doença psiquiátrica bem definida do ponto de vista clínico, com sintomas
intensos e prolongados ao longo do tempo, de curso crônico e recorrente (Fleck et al., 2009;
Kandhelwal, 2001). Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM5), a característica essencial de um episódio depressivo maior é o período mínimo de duas semanas
apresentando humor deprimido ou perda de interesse ou prazer pela maioria das atividades, e ainda
experimentar pelo menos quatro sintomas adicionais, que podem ser: alterações do apetite ou peso,
sono e atividade psicomotora, redução da energia, sentimentos de culpa, dificuldades para pensar,
concentrar-se ou tomar decisões e pensamentos recorrentes sobre morte ou ideação suicida (APA,
2014).
Evidências científicas demonstram a importância do componente genético na etiologia da
depressão, estimando que os fatores genéticos explicam 40 a 79% da vulnerabilidade para o
transtorno depressivo e que os fatores ambientais interfeririam na expressão gênica. Estudos
conduzidos com gêmeos univitelinos e bivitelinos confirmam que as possibilidades dos dois irmãos
idênticos compartilharem o transtorno depressivo são de 50 a 80% (Lima et al., 2004). No entanto,
os estudos têm demonstrado ainda a importância dos fatores ambientais como possíveis gatilhos
precipitantes de quadros depressivos (Post et al., 2000; Post, 1992). Presume-se que atualmente a
depressão afeta 121 milhões de pessoas, e que menos de 25% dos pacientes deprimidos têm acesso
ao tratamento (Fleck et al, 2009; OMS, 2003).
Os sintomas do quadro depressivo interferem no interesse do indivíduo para a execução de
atividades cotidianas, limitando sua funcionalidade para a realização de atividades essenciais para o
bem-estar, interferindo nas atividades diárias e comprometendo assim, o desempenho ocupacional
do sujeito (Eberle, 2011; Andrade & Mello, 2010; Kandhelwal, 2001).
Neste sentido, o terapeuta ocupacional é um profissional capacitado para oferecer
intervenções individuais e também grupais para pacientes depressivos, de acordo com os objetivos
terapêuticos (Cunha & Santos, 2009). Um dos princípios que norteiam a prática do terapeuta
ocupacional é a idéia de que o fazer tem efeito terapêutico. Assim, no contexto grupal, os
participantes têm a possibilidade de experimentar outras formas de se relacionar e de vivenciar
situações inéditas relativas ao fazer, possibilitando que a ação ganhe um sentido e um significado
(Ferrari, 1991).
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É valido mencionar que o início da utilização de grupos em saúde mental está fundamentado
na experiência de Joseph H. Pratt, tisiologista americano, o qual em 1905 observou que pacientes
reunidos na sala de espera interagiam e estabeleciam relações emocionais que melhoravam seu
estado de ânimo (Zimerman, 1993).
Após sua observação, muitos teóricos passaram a valorizar a potência dos grupos, como
Sigmund Freud, com o estudo das massas para compreensão da psicologia individual para a psique
coletiva. Além destes, Jacob Moreno desenvolveu o Psicodrama como recurso terapêutico, Kurt
Lewin, contribuiu com suas idéias sobre a dinâmica de grupo, campo grupal, formação de papéis,
Siegmund Heinz Foulkes, acrescentou seus princípios com a psicoterapia psicanalítica de grupo,
Pichon Rivière com os Grupos Operativos-Tarefa e Wilfred R. Bion com os conceitos de grupo
continente, dependência, luta e fuga, vínculo (Zimerman, 1993).
No campo da terapia ocupacional, a utilização de atividades com grupos foi
sistematicamente empregada nos Estados Unidos durante o período de 1930 a 1950, objetivando a
socialização de pessoas com transtornos mentais. A partir de 1950, os neurolépticos foram
introduzidos no tratamento dos pacientes, permitindo maior controle dos sintomas, sendo possível
investir em pesquisas e inovações para as abordagens com grupos terapêuticos (Ballarin, 2007).
Neste contexto, Fidler & Fidler referem que o grupo apresenta um potencial terapêutico e tem por
objetivo possibilitar a expressão e a gratificação de ansiedades, caracterizando os grupos enquanto
espaço que facilita o aprendizado e as mudanças de comportamento (Ballarin, 2007).
No Brasil, a partir da década de 1980 os investimentos em estudos e pesquisas sobre os
grupos aumentaram, principalmente com as Terapeutas Ocupacionais: Maria José Benetton, Sonia
Ferrari, Viviane Maximino, Solange Tedesco, Maria Luisa Gazabim Simões Ballarin, Marisa
Samea, entre outros (Anzieu, 1993). Os referenciais teóricos da psicologia e psicanálise
principalmente os conceitos psicodinâmicos, colaboraram para a construção dos grupos de terapia
ocupacional de forma articulada com os princípios da terapia ocupacional (Ballarin, 2007).
É valido mencionar que existem diferentes definições empregadas para os grupos de terapia
ocupacional, merecendo destaque para a conceituação de Ballarin, (2003), a qual descreve que “um
grupo de terapia ocupacional pode ser definido como aquele em que os participantes se reúnem na
presença do terapeuta ocupacional, num mesmo local e horário, com o objetivo de realizar uma
atividade” (Ballarin, 2003).
A autora reforça ainda que o grupo pode funcionar como uma caixa de ressonância,
ampliando as possibilidades de intervenção e tornando-se para seus integrantes um ambiente
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confiável e facilitador da exploração do mundo, assumindo então uma função de espaço potencial
onde as intervenções dirigidas a um paciente podem atingir o grupo como um todo (Ballarin, 2003).
Os grupos podem ainda, serem compreendidos como espaço potencial, proporcionando um
ambiente confiável para que o paciente arrisque, de maneira gradual, estabelecer relações e usar
objetos, sendo estimulado à experimentação (Ballarin, 2003).
Maximino (2001) traz a ideia de grupo como sendo um conjunto de pessoas reunidas com o
propósito de “fazer atividades” mediante ações e uso de materiais, na confecção de artesanatos, em
artes plásticas, desenho, teatro, entre outras. A autora ainda sugere que a escolha da atividade e sua
execução variam conforme o perfil e as necessidades de cada grupo e, de acordo com a orientação
teórico metodológica do terapeuta ocupacional (Maximino, 2001).
Benetton, (1991) acrescentou dois tipos de dinâmica relacionados ao uso das atividades, o
grupo de atividades, onde cada integrante realiza sua atividade e mantém com o terapeuta uma
relação individual; e a atividade grupal, em que os integrantes do grupo realizam uma única
atividade em conjunto, de modo que o terapeuta pode manter a relação de conjunto do grupo
(Benetton, 1991).
Mosey (1974; 1970) descreveu que os participantes do grupo apresentam certo grau de afeto e
confiança entre si, compartilhando um objetivo comum que só pode ser atingido através da
interação e trabalho conjunto.
Segundo Francisco (2001) o terapeuta ocupacional tem condições de através de técnicas,
estratégias e dinâmicas, oferecer ferramentas para que o indivíduo e o grupo se conscientizem de
sua condição não só de autor social, mas de construtor de sua própria história do mundo, além de,
através da formação de grupos terapêuticos, favorecer a organização do coletivo, possibilitando a
consciência e a construção da cidadania plena, a qual todos possuem direito. Diante desta realidade,
a Terapia Ocupacional trabalha a fim de possibilitar a transformação do indivíduo, definindo
estratégias para lidar e superar os conflitos cotidianos.
Nesse sentido, a literatura científica da terapia ocupacional vem destacando a importância do
uso dos grupos terapêuticos, na medida em que são recursos eficazes, necessários e comumente
utilizados nos serviços de saúde mental para pacientes depressivos (Brunello, 2002). Ademais, o
estudo clássico de Gillespie & Nemeroff, (2005) indica que pacientes depressivos adultos com
história de abuso ou negligência infantil respondem diferentemente dos tratamentos usuais que
outros pacientes depressivos. Assim, o presente estudo objetivou descrever grupos de Terapia
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Ocupacional para pacientes depressivos adultos com estresse precoce tratados em um programa de
semi-internação psiquiátrica em HD.
Métodos
Contexto do estudo
A intervenção em grupo de Terapia Ocupacional foi realizada no Hospital Dia do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Desenho do estudo:
Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo. Ressalta-se que foi adotado o delineamento
metodológico qualitativo baseado na definição de Minayo (2006). A autora afirma que a pesquisa
qualitativa “trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo nas relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.
Sujeitos da Pesquisa
Participaram das intervenções grupais de Terapia Ocupacional 10 pacientes em episódio
depressivo atual com estresse precoce em regime semi-internação psiquiátrica no HD. A avaliação
do estresse precoce foi realizada através do Questionário Sobre Traumas na Infância (CTQ). Foram
incluídos no estudo pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com diagnóstico de episódio depressivo
atual, incluindo Transtornos Depressivos Unipolares e Bipolares, de acordo com os critérios do
DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014), podendo ou não apresentar comorbidades
psiquiátricas associadas ao diagnóstico principal, com pontuação na Escala de Avaliação de
Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21) ≥16, ou seja, pacientes depressivos com
gravidade do quadro variando de moderada a grave (Hamilton, 1960). Todos os pacientes foram
avaliados clinicamente quanto à presença de comorbidades, transtornos físicos, condições médicas
gerais e estilo de vida. Foram excluídos pacientes com transtornos mentais causados por uma
condição médica geral ou resultantes de efeito fisiológico direto de uma substância, abuso ou
dependência de substâncias. Além disso, pacientes com retardo mental, déficits cognitivos, doença
neurológica progressiva e degenerativa ou ainda em episódio psicótico agudo também foram
excluídos, já que poderiam prejudicar a compreensão dos instrumentos de avaliação adotados neste
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estudo. Vale mencionar ainda que foram excluídos aqueles sujeitos que não aceitaram participar do
grupo, já que a participação foi voluntária.
Instrumentos
Questionário sócio-demográfico e clínico
Questionário desenvolvido pelos pesquisadores para avaliação das características
sociodemográficas e clinicas dos pacientes depressivos inseridos no estudo.
Questionário Sobre Traumas na Infância (Childhood Trauma Questionnaire - CTQ)
(Bernstein et al., 2003)
O Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) foi elaborado por Bernstein et al. (1994) para
investigar história de abuso e negligência durante a infância, podendo ser aplicado para
adolescentes (a partir de 12 anos) e adultos onde o respondedor gradua a freqüência de 28 questões
assertivas relacionadas com situações ocorridas na infância.
É uma entrevista retrospectiva, autoaplicável que avalia 5 subtipos de traumas na infância:
abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligência emocional e negligência física (GrassiOliveira et al., 2006; Seganfredo et al., 2009). Os itens do CTQ são classificados em uma escala
Likert que varia de 1 (nunca) a 5 (muito frequentemente). As pontuações variam de 5 a 25 para cada
tipo de abuso. Segundo o proposto por Bernstein et al. (2003), indivíduos que apresentam escores
de Moderado-Severo ou Severo-Extremo, em qualquer um dos subtipos, são considerados com
estresse precoce. Neste sentido, indivíduos sem estresse precoce são aqueles que apresentam
escores classificados como Nenhum-Mínimo ou Leve-Moderado, em todos os subtipos de estresse
precoce (Grassi-Oliveira et al., 2014; Carpenter et al., 2007; Bernstein et al., 2003; 1997;1994).
Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (Mini International Neuropsychiatric
Interview – MINI-Plus) (Sheehan et al., 1998)
A MINI é uma entrevista diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), compatível com
os critérios do DSM-III-R/IV e da CID-10, apresenta confiabilidade e validade globalmente
satisfatórias (Amorim, 2000). Foi desenvolvida por pesquisadores do Hospital Pitié-Salpêtrière de
Paris e da Universidade da Flórida. No nosso estudo utilizamos a versão MINI-Plus por esta se
destinar à avaliação mais aprofundada dos transtornos mentais ao longo da vida e explorar
sistematicamente todos os critérios de inclusão e de exclusão e a cronologia (data do início, duração

Grupo de Terapia Ocupacional para Pacientes Depressivos com Estresse Precoce. 149

dos transtornos e número de episódios) de 23 categorias diagnósticas do DSM-IV (Amorim, 2000).
A versão brasileira é denominada de Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, versão
brasileira 5.0.0, traduzida e adaptada para o português por Amorim (2000), sendo sua versão
original de Sheehan et al. (1998).
Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID Hamilton Depression Rating
Scale – GRID-HAM-D21) (DRSST, 2003)
A HAM-D foi elaborada para avaliação e quantificação da sintomatologia depressiva em pacientes
portadores de transtornos do humor (Hamilton, 1960). Os itens são avaliados de acordo com a
intensidade e a freqüência dentro de um período determinado de dias, variando a pontuação entre 0
a 2 ou de 0 a 4 (Gorenstein e Moreno, 2011). Embora este instrumento seja considerada padrãoouro na avaliação de gravidade da depressão, a literatura tem mostrado, ao longo dos anos, que há
falhas nesse instrumento, principalmente relacionadas à baixa confiabilidade interavaliadores, em
decorrência da falta de um modelo de entrevista e da dificuldade de padronização na pontuação
(Snaith, 1996; Williams, 2001; Bagby et al., 2004). Nesse sentido, em 2003 foi criada a GRIDHAM-D (DRSST, 2003), com o intuito de conferir melhorias na HAM-D, no sentido de fornecer ao
avaliador dimensões de intensidade e frequência independentemente para cada item da escala,
permitindo assim uma padronização na aplicação da escala e uma maior confiabilidade
interavaliadores na pontuação dos itens, sem que seja necessário o desenvolvimento de uma nova
escala (Iannuzzo et al., 2006; Willians et al., 2008). Por este motivo, em nosso estudo optamos por
utilizar a versão modificada da HAM-D, a GRID-HAM-D de 21 itens traduzida e adaptada para o
português por Henrique-Araújo et al. (2014).
Proposta de intervenção
O grupo de Terapia Ocupacional (TO) para pacientes em episódio depressivo atual com
estresse precoce foi desenvolvido a partir de um protocolo de intervenção de atividades semiestruturadas. A escolha das atividades deste protocolo grupal fundamenta-se num vasto
levantamento da literatura acerca das diferentes estratégias grupais utilizadas por terapeutas
ocupacionais com pessoas em sofrimento mental e também a partir da experiência clínica da
Terapeuta Ocupacional Pós-Graduanda em Saúde Mental.
A intervenção de grupo em TO desenvolvida neste estudo consistiu num protocolo de 8
encontros semanais, com frequência de 1 vez por semana, com duração de 90 minutos. A escolha
do número de encontros grupais para este protocolo está baseada no estudo de Junqueira (2009), o
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qual apontou que a média de tempo de semi-internação do paciente psiquiátrico no HD do HCFMRP-USP é em torno de dois meses.
Além disso, o estudo de Peres et al. (2007) utilizou a psicoterapia de exposição e
reestruturação cognitiva como forma de tratamento para pacientes com Transtorno de Estresse PósTraumático (TEPT). Embora tal pesquisa foi conduzida com uma clientela diferente do presente
estudo, os resultados indicaram que a ativação de circuitos cerebrais pós-psicoterapia parecem estar
associada com o processamento de informações relacionadas ao evento traumático, demonstrando
que a quantidade de 8 sessões foi eficaz. Ressalta-se que até o momento atual não foram
encontradas protocolos científicos na área da terapia ocupacional em saúde mental, direcionando a
quantidade de encontros grupais necessários para pacientes depressivos com estresse precoce, sendo
esta pesquisa inédita.
Vale a pena mencionar ainda que os grupos foram fechados, ou seja, após o início de cada
processo grupal não foi possível a entrada de novos participantes.
Entre os objetivos terapêuticos pretendidos para o grupo de terapia ocupacional para
pacientes depressivos com história de estresse precoce, elenca-se o estabelecimento de vínculo
terapêutico entre a Terapeuta Ocupacional e os participantes, bem como entre os participantes, a
expressão de sentimentos e ressignificação das vivências traumáticas, o estímulo de habilidades,
potencialidades e criatividade, o compartilhamento de experiências de vida, a oferta de espaço
terapêutico para o protagonismo e autonomia individual, bem como para a recuperação da autoestima, o estímulo de habilidades sociais, o resgate de memórias afetivas positivas da infância e
adolescência e a construção de planos e perspectivas de vida a partir do resgate ou estímulo de
papéis ocupacionais.
Nesse sentido, durante o grupo terapêutico foi trabalhado os aspectos emocionais, sóciorelacionais, cognitivos, sensoriais e psicomotores dos participantes, além dos domínios específicos
de intervenção da Terapia Ocupacional, ou seja, a realização de Atividades de Vida Diária
(AVD’s), de Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD’s), a Participação Social e o
desempenho de Papéis Ocupacionais.
Destaca-se que para esta intervenção grupal foram utilizados os seguintes materiais: rolo de
barbante, caneta esferográfica, folha sulfite, cola, tesoura, tinta guache, canetinha colorida, caderno
espiral de 96 folhas, cartões postais de imagens variadas, argila, vaso de cerâmica, papel mache,
revistas para recorte, bem como ingredientes para preparação das receitas selecionadas na oficina de
culinária.
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Resultados
O primeiro protocolo de grupo teve início com a participação de 5 integrantes, porém ao
longo do processo terapêutico ocorreram algumas faltas sem justificativas, de modo que para o
protocolo número 1 permaneceram apenas 2 pacientes. O segundo protocolo de grupo contou com a
participação inicial de 5 pessoas, onde todos os integrantes participaram deste estudo, já que as
faltas ocorridas foram justificadas e de acordo com o número permitido e estabelecido no contrato
terapêutico durante o primeiro encontro do grupo. Já o terceiro protocolo foi iniciado com 5
integrantes, mas foi finalizado com a participação de 3 pessoas, devido às faltas sem justificativas,
bem como desistências do processo terapêutico.
Nesse sentido, foram realizados 24 encontros grupais de Terapia Ocupacional para 15
pacientes depressivos com estresse precoce, no entanto com as perdas amostrais, este estudo incluiu
a participação de 10 sujeitos.
Assim, participaram do grupo de Terapia Ocupacional para pacientes depressivos com
estresse precoce 9 mulheres e 1 homem, com idade média de 36.1 anos. Houve um predomínio de
participantes da cor parda, casado(a)s amasiado(a)s, com ensino fundamental incompleto,
praticantes de religião, inativos e que residiam com a família conjugal. Além disso, metade dos
pacientes possuia filhos.
Quanto às condições clínicas, a maioria não fazia uso de tabaco, nem de drogas ilícitas e
nenhum participante era etilista. A maioria dos sujeitos possuía doença(s) clínica(s), tinham tentado
o suicídio, todos tinham realizado tratamento psiquiátrico anteriormente, sendo que metade deles
tinha passado por internação psiquiátrica prévia. Além disso, a maioria dos pacientes tinha histórico
de transtorno psiquiátrico na famíla.
No que se refere ao diagnóstico psiquiátrico, identificamos que a maioria (4) dos pacientes
foi diagnosticado com Transtorno Depressivo Maior, seguido de 3 pacientes com diagnóstico de
Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) tipo II, 2 pacientes com TAB tipo I e 1 paciente com Transtorno
Depressivo Maior com característica psicóticas.
Com relação à gravidade da depressão, mensurada através da GRID-HAM-D21, 2 pacientes
foram classificados com Depressão Muito Grave (entre 29-64 pontos), 4 com Depressão Grave
(entre 23-28 pontos) e 4 com Depressão Moderada (entre 16-22 pontos).
No que diz respeito à ocorrência dos subtipos de estresse precoce, 9 pacientes vivenciaram
abuso emocional, 6 abuso físico, 8 abuso sexual, 7 negligência emocional e 6 negligência física,
classificados como moderado-grave e grave-extremo.
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Ressalta-se que devido à quantidade de informações coletadas durante os 3 protocolos de
grupo de terapia ocupacional, apresentaremos os principais fenômenos psíquicos ocorridos com os
dez sujeitos que escreveram esta história grupal.
No primeiro encontro denominado de “Infância Roubada”, foi realizada uma dinâmica de
apresentação, chamada de Teia de Aranha, onde os participantes seguraram a ponta de um rolo de
barbante, enquanto se apresentavam (mencionando nome, idade, cidade de residência, entre outras
informações que desejassem) e após a apresentação jogaram o rolo de barbante para outro
participante, o qual também procedeu com a apresentação pessoal. Ao final da exposição de todos
os integrantes, incluindo a terapeuta, formou-se uma teia, onde os fios do barbante ficaram
entrelaçados e neste momento a terapeuta conduziu uma fala no sentido de que aquela teia
representava o processo grupal que estava sendo vivenciado no novo grupo terapêutico. Para
desconstrução da teia, o participante que ficou com o rolo de barbante falou das suas expectativas
do grupo e em seguida jogou o fio de barbante para o próximo paciente que procedeu da mesma
forma.
Com a desconstrução da teia, a terapeuta ocupacional apresentou os objetivos terapêuticos
do grupo, bem como expôs o contrato terapêutico, apresentando o número de encontros, a duração,
número de faltas permitido, a importância do sigilo e respeito entre os participantes, dentre outras
regras para o bom funcionamento do grupo. Após este momento, os participantes realizaram a
assinatura do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) e prosseguiu-se com as
orientações da atividade que foram realizadas neste primeiro encontro.
Assim, foi disponiblizado materiais para a confecção de um diário de sentimentos, onde
cada participante personalizou o seu de acordo com suas preferências, utilizando-o como recurso
para registrar as impressões pessois do grupo, dentre outras lembranças da infância e adolescência
que foram despertadas ao longo das oito semanas. Os registros contidos neste diário ficaram na
posse de cada participante, mas ao final do processo grupal, aqueles que desejassem compartilhar os
registros realizados ao longo das 8 semanas poderiam proceder com tais apresentações.
Durante a personalização dos diários foi possível resgatar algumas histórias da infância, já
que o contato com os materiais disponibilizados para a confecção dos mesmos despertou
lembranças positivas e negativas nos participantes. Uma das participantes lembrou-se do período de
escola, mencionando que ela tinha muitos materiais escolares, pois seus familiares compravam
muitos produtos de escola para ela, mas ao mesmo tempo ela era muito cobrada por eles. Outra
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paciente mencionou que não teve oportunidade de concluir os estudos, já que desde os 8 anos de
idade trabalhava como doméstica em casa de família.
Assim, de um modo geral, este primeiro encontro foi bastante produtivo para os três
protocolos, na medida em que os participantes aderiram à proposta ofertada pela terapeuta,
realizaram reflexões importantes, de modo especial, sobre a importância de cuidar de tais vivências
traumáticas (inclusive por algumas pessoas nunca verbalizadas) além de alguns integrantes terem se
sentido seguros para iniciar a narrarativa sobre as vivências do estresse precoce neste primeiro
encontro.
Vale mencionar que ao final deste primeiro encontro, os participantes responderam a três
perguntas dissertativas (avaliação pré-grupo), a saber: “Quais são suas expectativas para o grupo
de Estresse Precoce?”, “O que você espera aprender com o Grupo?” e “O que te motivou a
participar deste Grupo?”. Tais questionamentos tiveram o intuito de concretizar a fala dos
participantes proferida no momento da dinâmica inicial e reforçar a importância do compromisso
feito com o grupo terapêutico.
A tabela a seguir demonstra as respostas das 3 perguntas pré-grupo dos 10 participantes:
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Tabela 36- Respostas às 3 perguntas da avaliação pré-grupo
P
Questão 1
Questão 2
Questão 3
Pré-grupo
Pré-grupo
Pré-grupo
“Descobrir até onde esses estressores “Respeitar
mais
minha “O desejo de me sentir ao menos
1

2

e traumas me prejudicaram e até onde
eles influenciam na minha vida, no meu
caráter, nas minhas ações e saúde.
Além de entrar em contato com
traumas dos quais hoje não me lembro
perfeitamente. E aprender o que fazer
com isso”.
“Espero dar outros significados as
coisas que sofri na infância, foi muito
traumático. As melhoras expectativas”.

história e realidade e dos
outros. Pensaria em alcançar
alguma forma de dignidade e
liberdade, mas parece mesmo
muito inalcançável”.

um pouco livre de tanta angústia,
lembranças e consequências
disso”.

“Sentir que eu poderei desabafar,
contar
e
compartilhar
sentimentos, sentir que eu posso
conseguir os meus objetivos com
muita tranquilidade e ter como
me socializar e ter desenvoltura”.
“Porque
estou
buscando
mudanças, pensar diferente, agir
diferente”.

“Para poder ajudar outras
pessoas no futuro”.
“Curiosidade,
aprendizagem,
vontade de aprender e lidar com
a minha doença”.
“Minha motivação e minha
família”.

3

“Conseguir ver de outra forma o que
aconteceu na minha infância, porque
eu ficava pensando tudo que aconteceu
na infância era ruim, mas que eu posso
tirar coisas boas”.

“Recomeçar sem traumas,
aprender a me socializar
melhor a ressignificar os
sentimentos e reviver com
amor a minha infância e
adolescência”.
“Mudar o jeito de ver as
coisas da minha infância. A
parar de julgar os pais por
não ter sido do jeito que eu
queria”.

4

“São ótimas”.

“Como lidar com a doença”.

5

“As minhas expectativas são as
melhores. Acho que isso vai me ajudar
muito na minha doença”.
“Eu acho que vai ser muito bom”.

“Tudo de melhor e muitas
coisas boas”.

6
7

“Espero aprender a lidar com
meu sentimento e com as
dificuldades do dia a dia”.

“Não tenho expectativas, pois sei que é
uma pesquisa e se houver algum
resultado será para o futuro”.
“Minha expectativa é que o grupo me
ajude a melhorar e diminuir os
traumas da infância”.

“Ainda não sei bem”.

“Talvez a contribuição
futuros pacientes”.

“Aprender a lidar com os
meus problemas e comigo
mesmo”.

9

“Conseguir entrar em contato com
sentimentos muito dolorosos, que
guardei só para mim durante muitos
anos e tentar dar um novo sentido,
positivo, a essas experiências”.

“Espero
ouvir
outras
experiências
de
vida,
semelhantes as minhas ou
não, pois sei que é possível
aprender com a dor do outro e
compreender a si mesmo”.

10

“As minhas expectativas são muito
boas, estou com muita curiosidade
sobre a pesquisa”.

“Eu espero aprender a lidar
ou entender melhor sobre
traumas e sentimentos do
passado”.

“O fato de querer aprender e a
me conhecer mais e o fato de tirar
experiências que não foram vistas
antes”.
“O reconhecimento de que eu
preciso trabalhar essas questões
que ficaram sem resposta, por
conhecer essa necessidade em
mim e sentir que esses fatos foram
geradores de muitos problemas,
físicos e mentais, justamente por
não terem sido elaborados na
minha mente”.
“Conhecer melhor sobre algum
trauma do passado, entende-lo e
procurar melhorá-lo”.

8

Nota: P: participante

para

Grupo de Terapia Ocupacional para Pacientes Depressivos com Estresse Precoce. 155

O segundo encontro foi denominado de “Imagens que Falam”, onde os participantes
selecionaram algumas imagens em cartões do tipo postais disponibilizados pela terapeuta para
posteriormente apresentar as histórias traumáticas da infância e adolescência. Concomitantemente,
foi introduzido um áudio com músicas infantis para ser reproduzido, no intuito de direcioná-los a
recordações da infância, sendo solicitado pela terapeuta um momento de silêncio e introspecção
para a seleção das imagens. Em seguida, cada participante relatou sua história da infância a partir
das imagens selecionadas.
Foi notório o resgate das memórias afetivas da infância a partir do estímulo musical, já que
as músicas reproduzidas eram contemporâneas ao período da infância dos participantes, sendo um
disparador para falas que remetiam às festas de aniversário, algumas esperadas e nunca realizadas,
outras realizadas, cheia de afetos, mas com muita simplicidade e poucos alimentos. Além disso,
para um dos participantes, algumas músicas incomodaram e mobilizaram sentimentos de
irritabilidade, já que remetiam com muita fidedignidade a infância e, portanto as histórias de abuso,
que conforme seu relato estragou toda sua infância (sic).
Ademais, as imagens escolhidas pelos participantes foram extremamente significativas e
produtivas, já que a maioria utilizou-se do recurso fotográfico para externalizar as experiências
traumáticas da infância. A quantidade de imagens selecionada pelos participantes variou de uma até
30 imagens. Vale mencionar que este segundo encontro foi bem-sucedido nos três protocolos, já
que todos os participantes selecionaram imagens condizentes com as experiências de estresse
precoce, mas também permitiu vislumbrar momentos de alegria, brincadeiras e vivências saudáveis
da infância.
No terceiro encontro, designado de “Remodelando a Infância”, a atividade proposta foi
simbolizar as histórias da infância e adolescência através da modelagem em argila. Foi solicitado a
cada participante que representeasse uma imagem que remetesse as vivências infantis para posterior
relato verbal da modelagem. Vale mencionar que inicialmente os participantes ficaram com os
olhos vendados para manusear e sentir a argila, bem como para entrar em contato consigo mesmo a
fim de se recordar da infância. Em seguida, foi orientada a retirada da venda dos olhos para a
modelagem da argila, sendo que aqueles que desejassem permanecer com os olhos vendados
também poderiam proceder assim. Depois da modelagem da argila, cada participante realizou uma
narrativa da representação simbólica das vivências traumáticas da infância e adolescência.
A seguir serão apresentadas duas figuras da modelagem em argila ilustrando o processo
terapêutico de dois participantes.
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Figura 1- Fotografia de uma mão
confeccionada
em
argila
denominada de “A Mão do Id”.

A figura 1 representou uma vivência de abuso sexual de uma das participantes, a qual
relatou que escolheu a mão porque a fez pensar em tudo que as pessoas fazem com as mãos, por
exemplo, cozinhar, dirigir, entre outras atividades, mas para ela a mão também remetia ao abuso
sexual que ela sofreu, já que foi através das mãos que ela foi acariciada, que houve o toque íntimo.
Ao finalizar sua produção denominou-a como a “A Mão do Id”.
A figura 2 representou um prato raso, já que uma das participantes mencionou que passou
muita fome durante a infância. Ao verbalizar este fato, a paciente chorou e mobilizou os demais
integrantes do grupo. Além disso, a paciente relatou que devido este fato, nos dias atuais realiza
compras de alimentos compulsivamente, descrevendo ainda que passar fome é uma das piores
situações que já vivenciou. Ao ser questionada sobre o nome que daria para sua produção, a
paciente informou que não sabia que nome atribuir.
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Figura 2- Fotografia mostrando um prato raso
realizado em argila, representando a fome
vivenciada por um dos sujeitos.
Destaca-se que a proposta de trabalhar com modelagem de argila foi negada por dois
participantes, pois um deles relatou ter repulsa a este material, tanto que a exposição visual sem o
contato físico com a argila mobilizou uma diarréia repentina. O outro participante referiu ter alergia
a este material, mas fez colocações verbais pertinentes às vivências de estresse precoce disparadas
no processo terapêutico.
Assim, pode-se inferir que a atividade de modelagem de argila ofertada nos três protocolos
terapêuticos foram gatilhos extremamente importantes para a emersão das questões traumáticas da
infância, sendo possível atingir os objetivos terapêuticos propostos.
O quarto encontro foi chamado de “Reconstruindo Vidas”, onde foi ofertado vasos de
cerâmica intactos para posterior quebra dos mesmos. Neste momento, a terapeuta conduziu uma
reflexão sobre os processos de rupturas vinculares e perdas do signficado da vida ocasionados pelas
vivências traumáticas na infância e adolescência, sendo assim disponibilizado um momento para
relatos verbais dos participantes que desejaram compartilhar tais experiências de estresse precoce.
Depois disto, o comando seguinte foi a reconstrução dos pedaços do vaso de cerâmica,
trabalho este individualizado, embora podendo ser realizado com a ajuda da terapeuta e demais
participantes que reconstruíram seu vaso rapidamente, já que alguns realizaram a quebra do vaso
em pedaços maiores. As reações dos participantes frente ao comando de reconstrução dos pedaços
do vaso foram variadas, sendo que poucos pacientes desistiram imediatamente de reconstruir o
vaso, mesmo com a ajuda da terapeuta, já que os pedaços ficaram extermanente pequenos. Uma das
participantes mencionou que iria jogar os resquícios do vaso num riacho próximo da sua residência

Grupo de Terapia Ocupacional para Pacientes Depressivos com Estresse Precoce. 158

para serem levados bem longe da sua vida, atribuindo assim um significado simbólico para os
resquícios do vaso que representavam ela no momento do abuso sexual.
Em contrapartida, outros pacientes quebraram o vaso em pedaços maiores, pois
consideraram previamente que seria solicitada a reconstrução, de forma que não apresentaram
dificuldades na tarefa, mas conforme o esperado, também conseguiram atribuir um sentido para
aquela ruptura, para alguns classificada como violenta, assim como foram os episódios de estresse
precoce. Nesse sentido, ressalta-se o potencial simbolismo da quebra e reconstrução dos vasos de
cerâmica e analogia com a reconstrução e ressignificação das vivências de estresse precoce,
ocorridas durante os três protocolos de grupo.
Já no quinto encontro, os pacientes contornaram a imagem corporal no papel manilha para
posterior representação das vivências traumáticas da infância e adolescência que carregavam no
corpo. Para tal atividade, foram formadas duplas, onde um participante realizava o contorno do
corpo de seu colega e em seguida, o outro procedia da mesma forma. O passo seguinte foi desenhar
ou escrever no mesmo corpo contornado para simbolizar as lembranças de estresse precoce,
posteriormente foi realizado o compartilhamento grupal de tais produções. Este encontro foi
chamado de “Corpo Simbólico” e será apresentado a seguir algumas produções feitas pelos
participantes.

Figura
3Figura 3 – Fotografia
do desenho
do corpo de
uma pessoa que passou por Estresse Precoce –
Alcoolismo e Força.
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A figura 3 representou a produção de uma das participantes, a qual desenhou um frasco de
bebida e mencionou que seu pai fazia uso abusivo de álcool, onde posteriormente agredia
fisicamente sua mãe, situação esta que foi presenciada inúmeras vezes por ela. Ademais desenhou
algumas pessoas da sua família na cabeça, destacando a ausência da sua mãe, pois ela não
conseguia enxergar sua mãe com seu pai, já que eles se separaram durante sua infância. Escreveu
ainda várias palavras ao longo do corpo, e a última palavra escrita foi força, a qual estava grifada.
Vale mencionar que, a palavra força trazida pela paciente teve uma representação do potencial para
suportar a tensão traumática remotamente vivenciada, podendo ser condizente com a construção de
uma possível estrutura de resiliência.
Outra produção bastante signficativa foi a representada na figura 4, onde a paciente trouxe
muitas informações das vivências traumáticas, elencando palavras que remetiam sentimentos
dicotômicos, como incapacidade, esperança, dor e alegria. Escreveu na região da cabeça as palavras
religião, julgamentos e Deus. Também escreveu na região da genitália, a palavra abuso e prazer,
mencionando sobre o abuso sexual ocorrido, discorrendo sobre a culpa intensa que sentia devido ao
fato de ter sentido prazer na relação sexual abusiva. Ao final de seu relato mencionou que apesar de
todas as situações doloridas que ocorreram com ela, sempre prevalecia o sentimento de Esperança.

Figura 4- Fotografia do desenho do corpo de uma pessoa
que passou por Estresse Precoce - Prazer e Culpa.
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Outra importante representação foi a de uma paciente que escreveu a palavra burra na
cabeça, destacando que durante sua infância ouviu inúmeras vezes este termo por parte de sua mãe
e na escola, já que repetiu algumas vezes a 4ª série. Tal fala ficou gravada em sua mente e por isso
ela aborda as filhas de maneira diferente, chamando-as a todo momento de lindas, inteligentes (sic)
e dando muitos conselhos valorizando a importância dos estudo, bem como ofertando afeto sempre
que possível.
Novamente, pode-se perceber que esta atividade surtiu efeito terapêutico nos participantes,
os quais retrataram de maneira intensa as vivências de estresse precoce, obtendo assim sucesso nos
três protocolos de intervenção. No final deste encontro a terapeuta apresentou a proposta de
atividade do próximo grupo, a fim de se proceder a escolha da receita de culinária que remetesse a
infância, bem como quem seria o protagonista na confecção desta receita.
No sexto encontro, denominado de “Sabores Infantis”, foi conduzido o preparo de uma
receita de culinária que remeteu histórias da infância e adolescência, a qual fora escolhida
anteriormente e a partir do consenso coletivo de todos os participantes. O protagonista ensinou os
demais integrantes como se preparava o prato e ao fazer mencionou o motivo da escolha desta
receita. Enquanto a receita ficou pronta, a terapeuta instigou uma reflexão sobre o acesso a
alimentos durante a infância, além de oportunizar espaço para recordação de lembranças positivas
envolvendo comida, tais como festas de aniversários, Natal, Páscoa, entre outros momentos
festivos, ou até mesmo no dia a dia. Vale mencionar que com a finalização do preparo da receita, os
participantes degustaram o alimento e foi solicitado um retorno individual de cada participante
sobre tal processo vivenciado.
A primeira turma de participantes escolheu preparar uma receita de brigadeiro de colher,
pois segundo os mesmos este alimento remetia as festas infantis. A segunda turma de participantes
preparou salgadinhos e refrigerantes, também por causa de lembranças das festas infantis. Já a
terceira turma escolheu preparar um bolo de fubá, receita de família de uma das participantes.
Nota-se que o compartilhamento intenso das experiências de estresse precoce, nos encontros
anteriores, permitiu trabalhar e enaltecer alguns fatos alegres da infância, de modo que, deste
encontro em diante o processo terapêutico conduziu-se visando a valorização de aspectos
satisfatórios vivenciados na infância. A oficina de culinária favoreceu o resgate de agradáveis (e
doces) experiências infantis obscurecidas pela intensidade e gravidade do estresse precoce
vivenciado pelos participantes.
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No sétimo encontro, designado de “Criando Perspectivas e Planos Futuros”, foi oferecido
uma folha de papel sulfite com o desenho da Lâmpada Mágica, contendo a seguinte frase “Se você
tivesse direito a três pedidos, quais seriam eles?”. Após a entrega da folha para cada integrante, foi
ofertado um tempo para reflexão e elaboração da escrita dos 3 desejos dos participantes. Em
seguida, cada participante realizou a narrativa dos desejos escolhidos.
De um modo geral os participantes, mencionaram desejos de ter bons relacionamentos
interpessoais, com os familiares, amigos e no trabalho. Também destacaram o ensejo de ter saúde
física, espiritual e mental. Vale mencionar que apenas um dos participantes relatou que o seu maior
desejo era ter uma máquina do tempo para voltar no passado e apagar tudo que ocorreu de
traumático. Neste momento, a terapeuta referiu que esta idéia não seria possível, de modo que todas
as experiências sejam elas agradáveis ou traumáticas integram a vida de cada pessoa e que, apagar
os traumas infantis anularia um episódio importante, embora doloroso, da sua vida.
Deste modo, a reflexão oferecida foi de que o importante não era apagar o fato em si, mas
atribuir um novo sentido à experiência remota.
No último encontro foi proposto o compartilhamento dos registros individuais do diário de
cada participante, sendo orientado que os mesmos fizessem uma narrativa dos pontos mais
marcantes de cada encontro. Ademais, foi solicitado que todos os participantes relatassem a opinião
individual sobre o processo terapêutico vivenciado, bem como que os mesmos realizassem a
avaliação pós-grupo, a partir de três perguntas dissertativas, a saber: “Você gostou das atividades
propostas no grupo de Estresse Precoce?”, “Suas expectativas foram atendidas?” e “O que você
destacaria de aprendizado no grupo de Estresse Precoce?”. O oitavo encontro foi denominado de
“Ressignificando a Infância”, sendo extremamente produtivo nos três protocolos.
Uma das participantes mencionou que apesar de tudo que foi vivenciado de traumático em
sua infância, não gostaria de ter outros pais, pois tudo que aconteceu permitiu que ela crescesse e se
tornasse a pessoa que é atualmente.
Outro participante mencionou que aproveitou de maneira significativa o grupo e que
percebeu o benefício de se olhar para tais situações traumáticas e apreender que as mesmas foram
ressignificadas. A terapeuta pediu à mesma, um exemplo de ressignificação do estresse precoce e a
paciente relatou que quando tinha 4 anos de idade presenciou uma tentativa de homicídio de seu pai
para com sua mãe e que, ao lembrar-se desta situação pôde tomar consciência e pensar de maneira
ampla compreendendo seu pai, como sendo agressor, mas também vítima do seu próprio vício, já
que o mesmo era alcóolotra.
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Ao final do último encontro do grupo, a terapeuta mencionou a necessidade dos
participantes continuarem tratando de tais situações, já que esse é um processo contínuo de
aprendizado e ressignificação.
Na tabela a seguir estão apresentadas as respostas das três questões pós-grupo dos 10
participantes.
Tabela 37- Respostas às 3perguntas na avaliação pós-grupo
P
Questão 1
Questão 2
Pós-grupo
Pós-grupo
1

Questão 3
Pós-grupo

“Sim, as atividades propostas no
grupo despertaram pensamentos,
lembranças,
sentimentos
e
questionamentos, ajudando no
tratamento em si”.
“Eu adorei, achei bastante
gratificante, importante para o
nosso desenvolvimento emocional e
pessoal. Eu gostei de cada
atividade
muito
criativa
e
originais”.

“Sim, foram superadas. Ainda há
muita coisa pra se resolver em
mim, mas o grupo me ajudou
muito”.

“Respeito a mim mesma e dos
próximos”.

“Sim, lembrei com carinho do
período
da
infância
e
ressignifiquei muitas coisas que
eu vivi”.

3

“Sim, a única que não consegui ter
um bom entendimento foi a da
argila, mas também pode ter
significado”.

“Sim, para mim foi muito
importante. Consegui vomitar
muitas coisas que eu carregava
comigo e só me fazia mal, viver
pesada e guardar tudo isso era
muito difícil para mim”.

“A oportunidade de melhorar a
forma
como
lembramos
da
infância, eu aproveitei para ver
com carinho a forma que cresci e
me transformei para qual eu tenho
muito orgulho e me tornei uma
pessoa digna e carinhosa”.
“Que podemos falar sim das nossas
dores e tudo o que nos machuca e
encontrar lugar para tudo isso, só o
fato de conseguir pensar e falar é
suficiente”.

4

“Sim, foram muito profundas”.

5

“Muito, para mim foi muito
gratificante”.
“Eu gostei muito, foi muito bom
para mim”.

“Gostei bastante, sofri ao
lembrar das histórias da minha
infância, mas foi importante para
mim”.
“Com certeza sai desse grupo
transformada”.
“Sim foi como eu imaginei”.

“Aprendi que tenho que gostar de
mim acima de tudo e que meu
passado não mudará porque ele faz
parte da minha vida”.
“Aprendi a me valorizar como
pessoa e como ser humano”.
“Eu lembrei muitas coisas que eu
nem lembrava mais”.
“Dar um novo olhar para o
passado e outras questões através
do ouvir de outras experiências e
também a ajuda das dinâmicas”.
“A garra com que fomos
atendidas”.
“Repensar as atitudes em relação
aos acontecimentos do passado,
dando a eles a real dimensão que
possuem,
ressignificando-os
tornando mais leves e diminuindo
as culpas”.
“Que devemos nos despender de
culpas, relacionados ao passado e
destacar coisas boas ocorridas na
vida”.

2

6
7

“Sim muito. Foram bem dinâmicas
não ficou só em falar e escrever”.

“Sim, algumas. Outras eu prefiro
trabalhar individualmente”.

8

“Sim, são muito produtivas”.

9

“Muito, foram muito terapêuticas,
mas também conduzidas com muita
delicadeza e respeito”.

“Com toda certeza estou saindo
uma nova pessoa”.
“Plenamente”.

10

“Gostei muito, achei muito
interessante. Às vezes nos fizeram
voltar no passado”.

Nota: P: participante

“Algumas sim, outras não”.
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Discussão
A literatura científica aponta que os grupos terapêuticos são dispositivos extensivamente
utilizados no contexto de saúde mental, especialmente no contexto de semi-internação psiquiátrica
no modelo de Hospital-Dia, já que permitem a melhoria e o enfrentamento das dificuldades
advindas pelo transtorno psiquiátrico (Amarante, 2007; Contel &Villas-Boas, 1999). Além disso, as
abordagens em grupoterapias utilizam diferentes atividades enquanto recurso terapêutico, como as
sociais, envolvendo festividades, teatros e cinemas; motoras, a partir dos trabalhos com madeira,
couro, esportes, entre outros e ainda as atividades autoexpressivas, empregando dança, pintura e
cerâmica (Valladares et al., 2003).
O trabalho promissor da psiquiatra alagoana Nise da Silveira, demonstrou a importância das
atividades expressivas para pacientes psiquiátricos em sua experiência no Centro Psiquiátrico de
Engenho de Dentro no Rio de Janeiro em meados da década de 1940. A autora evidenciou que a
comunicação do paciente psiquiátrico parte-se do nível não-verbal, com a oferta de atividades que
permitam a expressão de vivências não verbalizáveis, já que este indivíduo encontra-se mergulhado
na profundeza do insconciente, ou seja, num universo arcaico de impulso, pensamentos e emoções
fora do âmbito das elaborações e da palavra (Silveira, 1992).
As pesquisas científicas enfatizam que as situações de estresse precoce são muito frequentes
em pacientes depressivos (Martins et al., 2014; Heim & Nemeroff, 2001). Segundo Hagedorn
(1999), os conflitos da vida recente, dentre eles, a ansiedade, culpa, problemas de relacionamento e
depressão são resultantes de conflitos inconscientes não elaborados, tendo origem nas memórias
reprimidas da pré-infância e adolência. Ademais, devido os efeitos nocivos e persistentes para o
indivíduo é necessário o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas que tratem as questões
traumáticas da infância e adolescência (Gillespie & Nemeroff, 2005).
Entre os tratamentos oferecidos aos pacientes depressivos com estresse precoce, a literatura
menciona inúmeras formas de psicoterapia, entre elas: Psicoterapia Interpessoal, Terapia Cognitiva
Comportamental, Psicoterapia Analítico Cognitivo-Comportamental, Psicoterapia Dinâmica Breve,
Meditação associada com Visita Domiciliar, Psicoterapia Dinâmica Intensiva de Curto Prazo
estando estas terapêuticas associados ou não com intervenções farmacológicas (Johnstone et al.,
2013, Kimbrough et al. 2010, Vitriol et al., 2009, Abbass, 2006, Nemeroff et al., 2003).
Para pacientes diagnosticados com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), os
estudos indicam que a psicoterapia baseada no método denominado de EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) e a Terapia de Exposição são eficazes no tratamento. Ademais
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esta última é considera padrão-ouro no tratamento para o TEPT, embora se saiba que os pacientes
podem apresentar resistência para lembrar-se de eventos traumáticos (Valente et al., 2011).
A justificativa da escolha da Terapia Ocupacional como recurso terapêutico para tratamento
de pacientes depressivos com estresse precoce está baseada no fato da formação base da
pesquisadora em questão e devido ao fato de inúmeras evidências científicas comprovarem a
eficácia dos grupos terapêuticos na área da terapia ocupacional em saúde mental, embora não
abordando o uso de grupos para pacientes depressivos com estresse precoce (Maximino &,
Liberman, 2015, Samea, 2002; Martins, 2002).
Vale mencionar ainda que para análise dos dados coletados nos três protocolos grupais
utilizaremos do referencial teórico da terapia ocupacional enraizado na psicodinâmica, originária de
Sigmund Freud, com desdobramentos de outros psicanalistas, tais como Carl Gustav Jung, Donald
Winicott, Melaine Klein, Alfred Adler, Harry Sullivan, Wilfred Bion, entre outros (Hagedorn,
1999).
A perspectiva psicodinâmica leva em consideração o inconsciente, as emoções, os
significados e simbolismos individuais atribuídos a eventos, objetos e pessoas, entendendo que as
atividades terapêuticas utilizadas nos grupos constituíram um campo procedimental e relacional
(Tedesco, 2007).
A abordagem psicodinâmica na Terapia Ocupacional originou-se com o casal americano
Fidler & Fidler e com os canadenses Azima e Wittkowe, em meados das décadas de 1950 e 1960.
Estes profissionais estavam interessados em compreender as potencialidades das atividades para
externalizar emoções, servindo de veículo de comunicação entre o paciente e o terapeuta
(Guglielmo, 2014).
No Brasil, Benetton, (1991) desenvolveu uma técnica específica em terapia ocupacional
baseada nos conceitos psicodinâmicos, denominada de Trilhas Associativas. Tal teoria aborda os
aspectos simbólicos envolvidos na realização das atividades terapêuticas, a relação terapeutapaciente, bem como a atividade enquanto objeto transicional.
Nesta perspectiva teórica consideram-se as relações objetais, ou seja, percepções e relações
da criança com objetos e pessoas desejados, relações estas que são decisivas nos relacionamentos
futuros. Nesse sentido, as experiências do passado compõem uma parte significativa do processo
terapêutico, de forma que a compreensão de eventos retrógrados no presente permite expressivas
mudanças internas e de comportamento (Hagedorn, 1999).
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A Terapia Ocupacional utiliza deste referencial com técnicas projetivas e criativas, através
de uma diversidade de atividades, as quais colaboram no desvelamento dos simbolismos e emoções
ocultas dos sujeitos. Assim, busca-se os porquês das reações do individuo diante dos seus
sentimentos, nos relacionamentos e perante objetos, construindo juntamente com o paciente uma
interpretação e análise do material produzido, das vivências internas ocorridas durante o processo
terapêutico oferecido (Guglielmo, 2014).
Nesse sentido, verificamos que o protocolo de grupo de terapia ocupacional para pacientes
depressivos mostrou ser uma ferramenta eficaz para a ressignificação de vivências de estresse
precoce, através das atividades de cunho simbólico e cheio de significados.
Assim, destaca-se que as atividades terapêuticas oferecidas no grupo de terapia ocupacional
para pacientes depressivos com estresse precoce apresentaram um simbolismo a partir da relação
entre a história de vida dos pacientes e suas associações com a atividade proposta. Segundo
Benetton, (1999), as atividades oferecem a possibilidade de simbolização da realidade externa com
a interna, a partir do momento que elas desempenharem o papel de atividades significativas para o
paciente.
Neste mesmo sentido, a pesquisa qualitativa conduzida por Carvalho (2010), utilizou do
mesmo referencial teórico escolhido neste estudo e objetivou avaliar os escritos em termos de forma
e conteúdo acerca das repercursões cotidianas na vida de pacientes com doença de Alzheimer. Os
resultados indicaram que os escritos autobiográficos foram um excelente recurso de atribuição de
sentido às vivências do paciente, permitindo o redimensionamento da doença frente à vida social, de
modo semelhante às vivências e insights relatados pelos participantes dos grupos desta pesquisa.
Outra teoria psicodinâmica de referencia para este estudo é a desenvolvida por Donald
Winicott, já que considera a importância do terapeuta oferecer uma escuta à linguagem muitas
vezes sem palavras, levando em consideração a "delicadeza do que é pré-verbal, não verbalizado e
não-verbalizável, exceto, talvez, na poesia” (Winnicott, 1975). Nesse sentido, as produções
simbólicas dos participantes do grupo de estresse precoce criaram uma linguagem implícita e
explicitado na produção grupal e individual, criando assim novos universos existenciais.
Desta forma, compreende-se que a dinâmica de apresentação dos participantes realizada no
primeiro contato, permitiu a sensibilização dos mesmos frente à proposta grupal de abordar
questões traumáticas na infância. Além disso, a literatura indica a importância do contrato
terapêutico no primeiro encontro a fim de explicitar combinações básicas e obrigações recíprocas
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por parte do paciente e do terapeuta que concordam iniciar um processo terapêutico (Zimmerman,
2004; Bowlby, 1982).
No segundo encontro, os participantes realizaram a representação das vivências de estresse
precoce através das imagens do tipo postais. Esta prosta condiz com a ofertada no trabalho de
Montrezor (2013) em uma unidade de internação intensiva em saúde mental da cidade de
Santos/SP, com diferentes estratégias grupais merecendo destaque para o Grupo de Reflexão, onde
foi ofertado atividades de escrita, desenhos, fotos, recortes de jornais e revistas, com posterior
discussão das produções.
Já no terceiro encontro, os participantes realizaram a modelagem em argila para simbolizar
as histórias de estresse precoce. O processo de modelagem em argila envolve inúmeras capacidades
por parte do indivíduo que irá utilizá-la, ou seja, a imaginação, a identificação de formas, de
desejos, símbolos, sonhos. Assim a argila, enquanto material úmido, plástico e de fácil manejo
possibilita uma expressão tridimensional, bem como uma manipulação lúdica (Gayão & Melo,
2010).
No quarto encontro, os pacientes trabalharam com um vaso de cerâmica, quebrando, colando
e reconstruindo-o. A literatura aponta que a partir do momento que o paciente possui uma melhor
compreensão da sua subjetividade, a sua autoimagem pode ser remodelada, permitindo assim uma
relação consigo mesmo e com os demais de maneira satisfatória (Bechelli & Santos, 2006).
No quinto encontro, os participantes realizaram uma atividade de desenho da imagem
corporal em papel manilha. Nesse sentido, a literatura aponta que o corpo é resultado de uma
relação do homem com o seu fazer (Almeida, 2004).
O relato de experiência de Pereira et al. (2014) com crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade evidenciou que a oficina de culinária é um excelente recurso terapêutico para
promover a autoestima, empoderamento, a cidadania, participação social, desenvolvimento de
habilidades, bem como a expressão de sentimentos. Neste sentido, a nossa proposta interventiva do
sexto encontro baseada na culinária também ratificou tais achados.
Segundo Ferrari (2001), o fazer, agir e a ação são necessidades de todo o ser humano. Neste
sentido, a atividade de escrita sobre os três desejos permitiu o planejamento de ações, fazeres e
perspectivas futuras, muitas vezes obscurecidos pelo sofrimento mental.
E no último encontro, os participantes realizaram o compartilhamento das experiências
grupais. Deste modo, a atribuição de sentido ao processo terapêutico grupal permitiu uma
conscientização dos fenômenos psíquicos vividos e ressignificação do estresse precoce. Segundo
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Frankl (2008) é possível encontrar sentido na vida quando se é confrontado com uma situação sem
esperança, quando se enfrenta uma fatalidade imutável. O que importa é o potencial humano que
consiste em transformar a tragédia pessoal em ensinamento, de modo que, quando o indivíduo não é
capaz de mudar uma situação ele é desafiado a transformar a si próprio (Frankl, 2008).
A estrutura do grupo teve uma configuração que foi do não-verbal, concretizadas nas
atividades até o verbal que exigiu funções psíquicas de abstração, marcando um desenvolvimento
que percorreu dos estágios primitivos de consciência, para estruturas de pensamentos mais
elaboradas. Assim, as etapas terapêuticas vivenciadas pelos participantes remeteram ao ciclo da
vida, onde novos contatos, olhares, sabores, odores e fazeres foram possíveis.
O fazer terapêutico, matéria prima e instrumento primordial do terapeuta ocupacional
alicerça a possibilidade de tornar conscientes as imagens simbólicas que se concretizaram em
colagens, remodelagens, desenhos, degustações, escritas e verbalizações. Assim, ao longo do
processo terapêutico grupal, a partir do contato com diversos materiais, foi possível proporcionar a
realização de produções simbólicas e concretas sobre as experiências traumáticas da infância e
adolescência dos participantes. Destaca-se que as construções individuais e coletivas vivenciadas no
grupo de terapia ocupacional foram sustentadas na subjetividade dos participantes que se
disponibilizaram adentrar um universo obscurecido, intocável e por alguns nunca acessado.
Nesse sentido, o protocolo grupal de terapia ocupacional para pacientes depressivos com
estresse precoce ofereceu possibilidades de ressignificação das experiências individuais e coletivas,
e conforme Turato (2005) menciona das próprias experiências de vida e vivências individuais.
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8. LIMITAÇÕES DA PESQUISA
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8. Limitações da pesquisa
No curso e desenvolvimento de projetos de pesquisas científicas, como o nosso, ocorrem
algumas limitações metodológicas que devem ser apontadas.
Nesse sentido, a primeira limitação do nosso estudo diz respeito à investigação de eventos
traumáticos na infância e adolescência. Embora tenhamos utilizado o instrumento Questionário
Sobre Traumas na Infância (CTQ), considerado padrão ouro na literatura, o mesmo investiga
somente as situações de abuso e negligência infantil. A literatura científica considera o estresse
precoce como sendo diversas situações traumáticas ocorridas na infância e adolescência, tais como
morte dos pais ou cuidadores, transtorno psiquiátrico na família, superproteção materna ou paterna,
situação econômica familiar precária, violência doméstica e divórcio dos pais, eventos estes não
abordados no nosso estudo, devido à escolha da avaliação do estresse precoce ser realizada pelo
CTQ.
Reforçamos que embora tenha ocorrido esta lacuna metodológica, nossa escolha pelo CTQ
está embasada em muitos estudos da literatura, como as duas revisões sistemáticas realizadas pelo
nosso grupo de pesquisa (Carr et al., 2013; Martins et al., 2011) identificando que a maioria dos
estudos publicados na última década nesta área tem utilizado o CTQ.
Além disso, existem outros fatores determinantes na gravidade do estresse precoce, tais
como, o grau de parentesco, a idade da criança e/ou adolescente, o tempo de ocorrência do estresse
precoce, a frequência e uso de força. Assim, compreende-se que tal fenômeno é bastante complexo
e, portanto, há a necessidade do desenvolvimento de outras pesquisas que investiguem todas estas
variáveis relacionadas ao estresse precoce.
Outra limitação importante do nosso estudo diz respeito à quantidade reduzida de pacientes
com a avaliação do desempenho ocupacional. Ressalta-se que o número de participantes nesta
amostra foi menor devido ao fato da pesquisadora ter encontrado dificuldades na identificação de
instrumentos na área da terapia ocupacional que avalie pacientes depressivos com estresse precoce.
Este fato deve ser analisado sob duas ópticas, a primeira aponta para a importância deste estudo, já
que ele parece ser pioneiro no processo de avaliação do desempenho ocupacional de pacientes
depressivos com estresse precoce e por isso a dificuldade de estudos condizentes com o
levantamento bibliográfico. A segunda razão se deve ao fato de alguns periódicos internacionais
específicos da terapia ocupacional oferecerem acesso às produções científicas a membros
cadastrados ou ainda requererem um pagamento para disponibilizar a informação científica. Assim
cabe aqui, enquanto profissional de Terapia Ocupacional indagar o motivo pelo qual se faz
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necessário a dificuldade no acesso à informação das produções da Terapia Ocupacional, profissão
esta tão importante e merecedora da valorização e divulgação de sua ciência, como as demais
profissões da saúde, educação e da área social tão consolidadas no meio acadêmico e clínico.
Além de tais limitações, os pontos fortes do nosso estudo também merecem ser apontados, a
saber:
A revisão da literatura, a qual por ter sido sistemática identificou os principais resultados na
área do estresse precoce, depressão e resposta terapêutica. Mas vale salientar que nossa revisão foi
conduzida no início deste projeto de pesquisa e por este motivo não incluímos a palavra-chave
terapia ocupacional, já que o projeto inicial não contemplava o enfoque da terapia ocupacional.
Com o passar do processo de pesquisa incorporamos esta variável de extrema relevância e para
minimizar possíveis falhas metodológicas incluímos referências teóricas da terapia ocupacional
baseada em evidências no transcorrer do primeiro estudo e ao longo deste trabalho.
O segundo estudo também é um ponto forte desta pesquisa, pois a análise estatística aplicada
ampliou os resultados do estudo dos pesquisadores em questão. Publicamos o artigo: “Emotional
Abuse in Childhood Is a Differential Factor for the Development of Depression in Adults. J
Nervous and Mental Disease. 2014; 202(11):774-82 dos autores, Martins CMS, Baes CVW, Tofoli
SMC, Juruena MF”, sendo que agora, neste estudo 2, identificamos com mais profundidade as
variáveis precipitoras do abuso emocional em pacientes depressivos, a saber: gênero, história de
doença psiquiátrica, tentativa de suicídio e desesperança.
O terceiro e quarto estudo também são relevantes cientificamente na medida em que
analisaram o impacto do estresse precoce na depressão, bem como investigaram a influência dos
fatores sócio-demográficos, clínicos, estresse precoce e do desempenho ocupacional na resposta
terapêutica de pacientes depressivos. Estas pesquisas vêm sendo desenvolvidas internacionalmente
há um certo tempo, mas no contexto nacional notamos que o nosso grupo de pesquisa vem se
destacando com estas investigações nos últimos anos.
O quinto estudo, de caráter qualitativo procurou acrescentar na literatura da terapia
ocupacional uma experiência clínica da aplicação de um protocolo terapêutico de grupo para
pacientes depressivos com estresse precoce, desenvolvido pela pesquisadora, sob a supervisão do
orientador. Este estudo merece devido destaque já que não encontramos na literatura protocolos de
intervenção como este e os resultados apontaram que as atividades oferecidas foram significativas
aos participantes, bem como possibilitaram o início do processo de ressignificação das vivências de
estresse precoce. Assim este protocolo pode ser replicado e/ou adaptado em outros settings
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terapêuticos, com as devidas precauções e a partir da análise da atividade que o terapeuta
ocupacional é instrumentalizado a realizar.

9. CONCLUSÃO
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9. CONCLUSÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, ao menos 20% das pessoas referiram ter
vivenciado situações de violência infantil.
Nesse sentido, o conhecimento apurado do fenômeno da violência infantil permitirá
instrumentalizar os profissionais da saúde, educação e da área social na identificação dos casos de
estresse precoce, aplicando medidas protetoras calcadas na legislação, bem como oferecer
tratamentos e protocolos especializados para a ressignificação das experiências traumáticas da
infância e adolescência.
Finalizamos este estudo ressaltando para a importância de outras pesquisas científicas
interdisciplinares, principalmente com o enfoque da Terapia Ocupacional para ampliação na
compreensão dos efeitos nocivos que o estresse precoce ocasiona no curso clínico e resposta
terapêutica do paciente depressivo, na família, no desempenho ocupacional, enfim enquanto
indivíduo holístico.
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ANEXO A- MINI ENTREVISTA NEUROPSIQUIÁTRICA INTERNACIONAL
(MINIPLUS)

M.I.N.I. PLUS
MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC
INTERVIEW
Brazilian Version 5.0.0

USA: D. Sheehan, J. Janavs, R. Baker, K.Harnett-Sheehan, E. Knapp, M. Sheehan
University of South Florida - Tampa
FRANCE: Y. Lecrubier, E. Weiller, T. Hergueta, P. Amorim, L.I. Bonora, J.P. Lépine
Hôpital de la Salpétrière - Paris

Tradução para o português (Brasil) : P. Amorim

© 1994, 1998, 2000, Sheehan DV & Lecrubier Y.
Todos os direitos são reservados. Este documento não pode ser reproduzido, todo ou em parte, ou cedido de
qualquer forma, incluindo fotocópias, nem armazenado em sistema informático, sem a autorização escrita
prévia dos autores. Os pesquisadores e os clínicos que trabalham em instituições públicas (como universidades,
hospitais, organismos governamentais) podem fotocopiar o M.I.N.I. para utilização no contexto estrito de suas
atividades clínicas e de investigação.
M.I.N.I. Plus 5.0.0 (Junho, 2001)
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ANEXO B- ESCALA DE AVALIAÇÃO DE DEPRESSÃO GRID DE HAMILTON
(GRID-HAM-D21)
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ANEXO C- QUESTIONÁRIO SOBRE TRAUMAS NA INFÂNCIA (CTQ)
Enquanto eu crescia…
1. Eu não tive o suficiente para comer.
2. Eu soube que havia alguém para me cuidar e proteger.
3. As pessoas da minha família me chamaram de coisas do tipo
“estúpido (a)”, “preguiçoso (a)” ou “feio (a)”.
4. Meus pais estiveram muito bêbados ou drogados para poder
cuidar da família.
5. Houve alguém na minha família que ajudou a me sentir
especial ou importante.
6. Eu tive que usar roupas sujas.
7. Eu me senti amado (a).
8. Eu achei que meus pais preferiam que eu nunca tivesse
nascido.
9. Eu apanhei tanto de alguém da minha família que tive de ir
ao hospital ou consultar um médico.
10. Não houve nada que eu quisesse mudar na minha família.
11. Alguém da minha família me bateu tanto que me deixou
com machucados roxos.
12. Eu apanhei com cinto, vara, corda ou outras coisas que
machucaram.
13. As pessoas da minha família cuidavam umas das outras.
14. Pessoas da minha família disseram coisas que me
machucaram ou me ofenderam.
15. Eu acredito que fui maltratado (a) fisicamente.
16. Eu tive uma ótima infância.
17. Eu apanhei tanto que um professor, vizinho ou médico
chegou a notar.
18. Eu senti que alguém da minha família me odiava.
19. As pessoas da minha família se sentiam unidas.
20. Tentaram me tocar ou me fizeram tocar de uma maneira
sexual.
21. Ameaçaram me machucar ou contar mentiras sobre mim se
eu não fizesse algo sexual.
22. Eu tive a melhor família do mundo.
23. Tentaram me forçar a fazer algo sexual ou assistir coisas
sobre sexo.
24. Alguém me molestou.
25. Eu acredito que fui maltratado (a) emocionalmente.
26. Houve alguém para me levar ao médico quando eu precisei.
27. Eu acredito que fui abusado (a) sexualmente.
28. Minha família foi uma fonte de força e apoio.

Nunca

Poucas
Vezes

Às
vezes

Muitas
Vezes

Sempre
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ANEXO D- ESCALA DE DEPRESSÃO DE MONTGOMERY-ASBERG (MADRS)
Nome do paciente: ______________________________________ Data: __________
1. Tristeza aparente:
□ 0 Não há tristeza
□1
□ 2 Aparenta desanimado, mas pode se descontrair sem dificuldade
□3
□ 4 Parece triste e infeliz a maior parte do tempo
□5
□ 6 Parece infeliz o tempo todo. Extremamente desanimado
2. Tristeza expressa:
□ 0 Não há tristeza
□1
□ 2 Aparenta desanimado, mas pode se descontrair sem dificuldade
□3
□ 4 Parece triste e infeliz a maior parte do tempo
□5
□ 6 Parece infeliz o tempo todo. Extremamente desanimado
3. Tensão interna:
□ 0 Calmo. Tensão interna apenas passageira
□1
□ 2 Sentimentos ocasionais de irritabilidade e de mal-estar mal definido
□3
□ 4 Sentimentos contínuos de tensão interna ou pânico intermitente que o paciente
só pode superar com dificuldade
□5
□ 6 Medo ou angústia permanente. Pânico invasor.
4. Redução do sono:
□ 0 Dorme como usualmente
□1
□ 2 Leve dificuldade para dormir, ou sono levemente reduzido, leve ou agitado
□3
□ 4 Sono reduzido ou interrompido pelo menos duas horas
□5
□ 6 Menos de duas ou três horas de sono
5. Redução do apetite:
□ 0 Apetite normal ou aumentado
□1
□ 2 Apetite levemente reduzido
□3
□ 4 Falta de apetite. Alimentos sem gosto
□5
□ 6 Só come se for persuadido

Anexos. 209

6. Dificuldades de concentração:
□ 0 Não há dificuldade de concentração
□1
□ 2 Dificuldades ocasionais para reunir seus pensamentos
□3
□ 4 Dificuldades para se concentrar e manter sua atenção, o que reduz a capacidade para a leitura ou
para sustentar uma conversa
□5
□ 6 Incapaz de ler ou de conversar sem grande dificuldade
7. Lassidão:
□ 0 Quase nenhuma dificuldade para iniciar algo; sem lentidão
□1
□ 2 Dificuldades para iniciar atividades
□3
□ 4 Dificuldades para iniciar atividades rotineiras, que são efetuadas com esforço
□5
□ 6 Grande lassidão. Incapaz de fazer nada sem ajuda
8. Incapacidade para ressentir:
□ 0 Interesse normal pelo mundo externo e pelas pessoas
□1
□ 2 Capacidade reduzida para obter prazer com seus interesses habituais
□3
□ 4 Perda de interesse pelo mundo externo. Perda de sentimentos pelos amigos e
conhecidos
□5
□ 6 Sentimento de estar paralisado emocionalmente, incapacidade para sentir
raiva, tristeza ou prazer, e impossibilidade completa ou mesmo dolorosa de
sentir algo pelos parentes e amigos próximos
9. Pensamentos pessimistas:
□ 0 Não há idéias pessimistas
□1
□ 2 Idéias intermitentes de fracasso, de auto-acusação ou de auto-depreciação
□3
□ 4 Auto-acusações persistentes ou idéias de culpabilidade ou de pecado precisas
mas ainda racionais. Pessimismo crescente à respeito do futuro.
□5
□ 6 Idéias delirantes de ruína, remorsos ou pecado imperdoável. Auto-acusações
absurdas e com convicção.
10. Idéias de suicídio:
□ 0 Goza da vida ou a vive como ela vem.
□1
□ 2 Cansado da vida, idéias de suicídio apenas passageiras.
□3
□ 4 Gostaria de estar morto. As idéias de suicídio são freqüentes e o suicídio é
considerado uma solução possível, mas sem projeto ou intenção precisa.
□5
□ 6 Projetos explícitos de suicídio se tiver oportunidade. Preparativos de suicídio
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ANEXO E- INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (BDI-II)
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ANEXO F- INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK (BAI)
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ANEXO G- ESCALA DE DESESPERANÇA DE BECK (BHS)
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ANEXO H- ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA DE BECK (BSI)
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ANEXO I- ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO (HAD)
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ANEXO J- ESCALA DE IMPULSIVIDADE DE BARRATT (BIS-11)
Nome :__________________________________________________Data: ___/___/___
Instruções: As pessoas são diferentes quanto à maneira como se comportam e pensam em situações distintas. Este é um questionário
para medir algumas formas como você age e pensa, não existe resposta certa ou errada. Marque apenas uma alternativa para cada
questão. Não pense em nenhuma das questões. Responda rápida e honestamente.
Raramente /
Nunca
1.

Eu planejo minhas atividades com cuidado

2.

Eu faço as coisas sem pensar

3.

Eu sou despreocupado, “cuca fresca”

4.

Meus pensamentos são rápidos

5.

Eu planejo minhas saídas ou passeios com antecedência

6.

Eu sou uma pessoa controlada

7.

Eu me concentro com facilidade

8.

Eu tenho facilidade para economizar dinheiro

9.

Eu acho difícil ficar sentado por muito tempo

10. Eu costumo pensar com cuidado em tudo
11. Eu quero ter um trabalho fixo para poder pagar minhas despesas
12. Eu falo as coisas sem pensar
13. Eu gosto de ficar pensando sobre problemas complicados
14. Eu troco de trabalho freqüentemente ou não fico muito tempo
com a mesma atividade (cursos, esportes)
15. Eu faço as coisas no impulso
16. Eu me canso com facilidade tentando resolver problemas
mentalmente, de cabeça
17. Eu me cuido para não ficar doente
18. Eu faço as coisas no momento em que penso
19. Eu tento pensar em todas as possibilidades antes de tomar uma
decisão
20. Eu troco de casa com freqüência ou não gosto de viver no
mesmo lugar por muito tempo.
21. Eu compro coisas impulsivamente, sem pensar
22. Eu termino o que começo
23. Eu caminho e me movimento rápido
24. Eu resolvo os problemas com tentativa e erro
25. Eu gasto mais do que ganho ou do que posso
26. Eu falo rápido
27. Enquanto estou pensando um uma coisa, é comum que outras
idéias me venham à cabeça ao mesmo tempo.
28. Eu me interesso mais pelo presente do que pelo futuro
29. Eu me sinto inquieto em aulas ou palestras
30. Eu faço planos para o futuro

Às vezes

Frequentemente

Sempre ou
quase sempre
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ANEXO L- MEDIDA CANADENSE DE DESEMPENHO OCUPACIONAL (COPM)
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APÊNDICES
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Por meio deste termo, você está sendo convidado (a) a participar como voluntário(a) de uma
pesquisa
LEIA CUIDADOSAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre as consequências do estresse
sofrido na infância em alguns aspectos da vida de pessoas adultas.
O principal objetivo dessa pesquisa é avaliar a associação entre o histórico de estresse precoce
com diagnóstico de transtornos do humor e comorbidades, alterações no eixo hormonal relacionado
ao estresse e em funções cognitivas. As avaliações serão realizadas no serviço de psiquiatria do
Hospital das Clínicas da FMRP-USP, sempre por profissionais da área da saúde treinados para os
procedimentos. O diagnóstico e os dados colhidos poderão ser úteis em saúde coletiva capazes de
propor intervenções na área dos maus tratos infantis e na sua associação com os transtornos
psiquiátricos.
A sua participação é voluntária e envolverá o fornecimento de informações sobre fatos da
história da sua vida e fatos da sua situação atual ao responder questionários e entrevistas. Você
receberá instruções para que preencha sozinho alguns questionários. Esses instrumentos serão
entregues em envelopes, e você poderá respondê-los em casa ou em outro ambiente em que se sinta à
vontade. Todos eles devem ser devolvidos no prazo de uma semana. Caso tenha dúvidas no
preenchimento, haverá uma pesquisadora à disposição pra esclarecê-las e oferecer um feedback da
sua avaliação.
Estamos cientes que a natureza de algumas das informações que lhe solicitaremos poderá ser
penosa e delicada, e não desejamos provocar maiores sofrimentos ao relembrá-las. Se você, mesmo
assim, aceitar participar desta pesquisa, estaremos disponíveis para conversar sobre quaisquer
sofrimentos despertados, e encaminhá-la, se necessário, para o atendimento psicológico ou médico
adicional que se fizer necessário.
Além disso, pode ser solicitado a você que colha amostras de saliva (cuspe) para um exame
hormonal. Para isso, você será ensinado(a) a coletar um pouco de saliva em um algodão e depois
guardar dentro de um tubinho e colocar na sua geladeira. Essa coleta será repetida cinco vezes: às
22h, assim que você acordar na manhã seguinte, 30 e 60 minutos depois e às 9:00 horas. Há ainda a
possibilidade de que uma médica peça para que você tome um comprimido algum tempo antes de
fazer essa coleta. Será também necessário realizar um exame de sangue, em que uma enfermeira irá
colher cerca de 20 ml (uma colher de sopa) de sangue, e cuja picada da agulha não doerá mais do que
uma coleta de sangue usual. Para a avaliação das funções cognitivas, uma psicóloga administrará
alguns testes psicológicos compreendidos dentro de uma bateria de testes padrão comum para todos
os participantes.
Você terá o número do telefone de um médico da nossa equipe, no caso de sentir algum
desconforto. Caso, em algum momento do estudo, seja necessário encaminhamento para os serviços
de saúde, você será encaminhado(a) pelo médico responsável aos serviços de saúde públicos
oferecidos na comunidade.
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Seus registros médicos, e as informações que você fornecer serão tratados sempre
confidencialmente (mantidos em segredo). Por outro lado, evitando que você seja identificada, os
resultados desse estudo poderão vir a serem publicados em revistas científicas, ou serem levados para
discussão com outros profissionais da área da saúde
É importante que você saiba que a pesquisa garante a você:
1- Acesso, a qualquer tempo, às informações a cerca dos procedimentos, riscos e benefícios da
pesquisa.
2- Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem
que isso lhe traga qualquer prejuízo.
3- Confidencialidade, sigilo e privacidade.
Riscos e Benefícios da Pesquisa
Essa pesquisa não envolve procedimentos arriscados para você. Por outro lado, a sua
participação não garante nenhum benefício imediato a você, os benefícios serão indiretos e futuros.
Informações sobre a pesquisa científica
Título dos projetos envolvidos:
• “O Impacto da História de Estresse Precoce nos Transtornos do Humor”
• “A Neurobiologia da Depressão em Pacientes com Estresse Precoce: O Papel do Eixo HPA e
da Função dos Receptores Glicocorticóides (RG) e Mineralocorticóides (RM)”
• “Do Estresse Precoce à Depressão: Avaliação da atividade do eixo HPA e da função cognitiva”.
Unidade: Serviço de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo.
Pesquisadoras responsáveis:
• Camila Maria Severi Martins, Terapeuta Doutorandas do Curso de PósGraduação em Saúde Mental da
Ocupacional
Faculdade Medicina de Ribeirão Preto
• Cristiane Von Werne Baes, Psiquiatra
da Universidade de São Paulo.
• Nayanne Beckmann Bosaipo, Psicóloga
Endereço: Hospital-dia do Hospital das Clínicas da FMRP-USP
Rua Tenente Catão Roxo, 2650
CEP: 14051-140
Ribeirão Preto/SP
Telefone: (16) 3602 – 4623
Docente responsável: Prof. Dr. Mário Francisco Juruena.
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Email: juruena@fmrp.usp.br
Fone: (16)3602-4614, Fax: (16)36307961 , Celular: (16)81398456

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro que, após conveniente explicação pelo pesquisador, e após ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente protocolo de pesquisa.
Ribeirão Preto, ..... de..................................................de 20.....
Assinatura do participante ou de seu representante legal

Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE B- TCLE DO GRUPO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTES
DEPRESSIVOS COM ESTRESSE PRECOCE (TCLE-G)
Programa de Assistência, Ensino e Pesquisa em Estresse, Trauma e Doenças Afetivas (EsTraDA)
Grupo de Terapia Ocupacional para Pacientes Depressivos com Estresse Precoce
LEIA CUIDADOSAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO
Por meio deste termo, você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) de uma pesquisa
de Doutorado da Terapeuta Ocupacional (TO) Camila Maria Severi Martins, sob orientação do Prof. Dr. Mario
Francisco Juruena.
Tal pesquisa envolve a realização de uma atividade de grupo terapêutico que será realizado no
Hospital Dia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Esta atividade será
realizada às quartas-feiras, das 14h15-15h15, sendo coordenada pela TO Camila Maria Severi Martins com
participação de eventuais colaboradores.
A sua participação no grupo envolverá o fornecimento de informações sobre fatos da história da sua
vida, especialmente da sua infância e adolescência e sobre a situação atual de vida. Para tanto, você receberá
instruções para preencher alguns questionários. Esses instrumentos serão entregues em envelopes, e você
poderá respondê-los em casa ou em outro ambiente em que se sinta à vontade. Todos eles devem ser
devolvidos no prazo de uma semana. Será solicitado que você preencha tais questionários antes de iniciar o
período do grupo e ao final. Caso tenha dúvidas no preenchimento, haverá uma pesquisadora à disposição para
esclarecê-las e oferecer um retorno da sua avaliação.
Durante o grupo terapêutico serão realizadas dinâmicas, atividades expressivas, oficina de culinária, entre
outros e também realizaremos discussões sobre o estado atual de saúde, objetivando oferecer um espaço de
ressignificação das situações traumáticas ocorridas na infância e adolescência.
Ressaltamos que a sua participação no grupo é voluntária, porém reforçamos sobre a importância desta
atividade adicional durante o seu tratamento no Hospital Dia. Além disso, informamos que sua participação irá
colaborar no entendimento sobre os efeitos de histórias traumáticas na vida adulta.
A atividade de grupo terá duração de 8 semanas, iniciando em ____/_____/_____ com término em
____/____/_____ .
Iremos estabelecer algumas regras para o melhor funcionamento e aproveitamento do grupo, que são
descritas a seguir:
 Faltas: No período de 2 meses, serão toleradas 1 falta não justificadas e 2 faltas com justificativa;
 Atrasos: Serão aceitos, atrasos de no máximo 15 minutos;
 Sigilo: Todo o conteúdo que é exposto no grupo deve ser mantido sob sigilo para garantir a
privacidade e a confiança entre os participantes do grupo;
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É importante que você saiba que a sua participação no grupo pesquisa garante a você:
1- Acesso, a qualquer tempo, às informações a cerca dos procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa; 2Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isso lhe
traga qualquer prejuízo; 3- Confidencialidade, sigilo e privacidade.
Riscos e Benefícios da Pesquisa
Essa pesquisa não envolve procedimentos arriscados para você. Entretanto, cabe ressaltar que a sua
participação não garante nenhum benefício imediato a você, os benefícios serão indiretos e futuros.
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro que, após conveniente explicação pelo pesquisador, e após ter entendido o que me foi explicado,
consinto em participar do presente protocolo de pesquisa.

Nome do paciente: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Assinatura do paciente
Telefone de contato pessoal e de um familiar/responsável:
_________________________________________
_________________________________________
Ribeirão Preto, ____, _________________________, __________
Camila Maria Severi Martins
Terapeuta Ocupacional
Mestre e Doutoranda em Saúde Mental, Programa de Pós Graduação em Saúde Mental-USP
Pequisadora no Programa de Assistência, Ensino e Pesquisa em Estresse e Doenças Afetivas (EsTraDA) do HC da FMRP-USP.
Docente do curso de graduação em Terapia Ocupacional do Claretiano Centro Universitário de Batatais.

Docente responsável: Prof. Dr. Mário Francisco Juruena.
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo. Email: juruena@fmrp.usp.br
Fone: (16)3602-4614, Fax: (16)36307961 , Celular: (16)98139-8456

Apêndices. 226

APÊNDICE C- FICHA SÓCIO-DEMOGRÁFICA
PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS
IDENTIFICAÇÃO
Nome: ________________________________________________________________
Registro do HC:_________________________________
Data de Nascimento: ______/______/______
Peso:_________________________
Sexo: 1 - Feminino

Idade: ______________________

Altura:_____________________________

2 - Masculino

Religião: 1 - Católica 2 - Evangélica 3 - Espírita 4 - Sem religião
5 – Outras, qual: _______________________
Estado civil: 1 - Solteiro 2 – Casado/Amasiado 3 - Viúvo
4 – Divorciado/Desquitado/Separado
Cor: 1 - Branco 2 - Pardo 3 - Preto 4 - Amarelo
Escolaridade: ( ) analfabeto ( )fundamental ( ) médio ( ) superior
( ) completo ( ) incompleto ( ) outros:__________________________
Profissão: ____________________________________________________________
1 - ativo 2 - desempregado 3 - afastado 4 - aposentado
Renda Pessoal: R$___________________

Renda Familiar: R$_________________

Filhos: ( )Sim ( ) Não Número:_________
Abortos prévios: ( )Sim ( ) Não Número:_________
Reside: 1 - sozinho 2 - família originária 3 - família conjugal

4 - cuidador

outros:_______________________________
Adotado: ( )Sim ( ) Não

Gêmeo: ( )Sim ( ) Não ___________________

Doenças Clínicas: ( ) Sim ( ) Não
( ) DM ( ) HAS ( ) Cardiopatias ( ) outras:_____________________________
Medicamentos em uso: ( )Sim ( ) Não
Descrição e dosage

Tempo de uso
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Uso de Anticoncepcional:
Menopausa:

( )Sim ( ) Não

( )Sim ( ) Não

Reposição Hormonal: ( )Sim ( ) Não

Tabagista atual: ( )Sim ( ) Não

tempo ______n.º cigarros /dia__________

Tabagismo prévio: ( )Sim ( ) Não
Etilista atual: ( )Sim ( ) Não tempo _____ quantidade dose /dia_____________
Etilismo prévio: ( )Sim ( )Não
tipo de bebida:___________________________________________________
Drogas ilícitas atual: ( )Sim ( ) Não

tempo _____ quantidade dose /dia____

Uso prévio de drogas ilícitas: ( )Sim ( )Não
tipo:____________________________________________________________
Tratamentos Psiquiátricos Prévios:

( )Sim ( ) Não

Internações Psiquiátricas Prévias:

( )Sim ( ) Não

Nº internações

Local

Internação integral
Semi-internação
Ambulatorial
Tentativa de Suicídio Prévios: ( )Sim ( ) Não n º de tentativas________________
Doença mental na família: ( )Sim

( ) Não qual(ais) familiar(es) e qual(ais) diagnóstico(s)

_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Internação atual no HD: ( )Sim ( ) Não
Data de Admissão: ______/______/_____

Data de Alta: ______/______/_____

Diagnóstico Psiquiátrico na Admissão:______________________________________
Diagnóstico Psiquiátrico na Alta:___________________________________________
Internação prévia no HD: ( )Sim ( ) Não quantas:__________________________
Acompanhamento no HD e grupos de pós-alta no HD: ( )Sim ( ) Não
Quais:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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APÊNDICE D- FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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APÊNDICE E – ARTIGO PUBLICADO NO THE JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE
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