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RESUMO 

Com o objetivo de avaliar a repercussão da doença orgânica de baixa morbi

mortalidade e da suspeita de transtornos mentais medida através de uma escala de 

triagem, foi delineado um estudo transversal agregado ao Fator em Estudo, onde 187 

adolescentes entre 13 e 20 anos foram avaliados quanto ao nível de depressão, 

expectativa de futuro, ideação e comportamento suicida. 

Os jovens foram divididos em grupos conforme a presença de doença orgânica 

e de acordo com a positividade da triagem para transtorno mental. Foram controladas 

variáveis sócio-demográficas como idade, sexo, instrução, défict cognitivo, Depressão 

Maior, classe social, tabagismo, turno escolar e turno de atendimento médico, assim 

como a presença de suspeita ou diagnóstico de doenças neuro-psiquiátricas e doenças 

orgânicas graves. 

A presença da doença orgânica esteve associada a maiores níveis de 

depressão, transtorno mental, menor expectativa de futuro, sem diferenças quanto à 

ideação e comportamento suicida. A positividade na escala de rastreamento para 

transtorno mental foi de 8% em jovens da comunidade e 28% em adolescentes com 

doença orgânica. Quando divididos pelo ponto de corte da escala de triagem, houve 

associação do grupo positivo com maiores níveis de depressão, menor expectativa de 

futuro, maior ideação suicida, havendo maior comportamento suicida apenas nos 

jovens sem diagnósticos clínicos. 
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O sexo feminino apresentou maior nível de depressão e maiores escores de 

transtorno mental nas escolas da comunidade. Não houve relação entre nível sócio

econômico e nível de instrução com as variáveis estudadas. 

Este estudo conclui que a doença orgânica de baixa morbi-mortalidade exerce 

influência nos jovens avaliados, caracterizando-se por maior nível de depressão, 

transtorno mental e menor expectativa de futuro. Os adolescentes da comunidade com 

triagem positiva para transtorno mental através de uma escala de rastreamento 

demonstram maior sintomatologia depressiva, menor motivação para o futuro e maior 

ideação e comportamento suicida. 

Finalmente, enfatiza a importância de considerar a seriedade das queixas dos 

adolescentes doentes clinicamente, e da necessidade da investigação de alterações 

psiquiátricas nos jovens através de instrumentos elaborados e direcionados às 

características peculiares desta etapa da vida. 
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"Fiaming youth has become a flaming question. 

And youth comes to us wanting to know what we may 

propose to do about a society that hurts so many of !hem". 

Franklin O. Roosevelt, 

address, April, 1936 



1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 ADOLESCENCIA- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 .1 Conceituando a Adolescência 

"É uma tarefa difícil tentar transmitir o que se passa durante os anos em que a 

criança desabrocha em um adulto assolado por emoções conflitantes, lutando por 

manter auto-controle e conseguir auto-expressão sob o impacto de sensações e 

impulsos que dificilmente são entendidos, mas que insistentemente exigem atenção. É 

uma época de metamorfose física e emocional, durante a qual o adolescente se sente 

alheado do eu que a criança conhecia. É um tempo de busca: uma busca interna para 

se saber quem é; uma procura no exterior a fim de localizar o lugar que se tem na vida; 

um anseio por outrem a fim de satisfazer os fortes desejos de intimidade e realização. 

É uma ocasião de despertar turbulento para o amor e para a beleza, mas também de 

dias escurecidos por solidão e desespero. É um tempo de vagares descuidados do 

espírito através dos reinos da fantasia e em busca de visões idealísticas, mas também 

de desilusão e desgosto com o mundo e o eu. Pode ser uma época de aventura com 

episódios maravilhosos de tolice impensada, mas também de vergonha e pesar que 

ficam pairando. O adolescente vive com uma sensibilidade vibrante que leva a alturas 

de êxtase e baixa para profundezas quase insuportáveis. Para alguns, a estabilidade 

emocional conseguida na meninice e a segurança dos apegos de família contêm a 

amplitude das oscilações e permitem uma direção bastante firme; ao passo que outros 
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precisam lutar para reter um senso de unidade e um pouco de controle do 

ego" (Lidz, 1983). 

Certamente, essa é a melhor maneira de conceituar a Adolescência: com 

emoção! Apenas de posse desse sentimento, que resume o dia-a-dia dos jovens, 

poderemos compreender a necessidade de realizar estudos mais profundos sobre este 

período da vida. 

A evolução no conceito da Adolescência tem ocorrido, nos últimos anos, de 

forma dinãmica e integrada ao desenvolvimento do mundo moderno. De uma simples 

passagem da infãncia para a vida adulta e descrita como um conjunto de alterações 

biológicas, a adolescência tem sido apresentada como o conjunto de transformações 

biopsicossociais que levam à estruturação final da personalidade do indivíduo. Assim, 

reservamos para o termo Puberdade as modificações biológicas (físicas), permitindo 

que o termo Adolescência apresente o contexto psico/sócio/cultural, que torna-se 

peculiar a cada estrutura de sociedade. O conjunto de todos os aspectos acima 

referidos conferem a unidade ao fenômeno da adolescência. 

A Organização Mundial da Saúde define ao grupo de adolescentes como a 

população compreendida entre os 10 e os 20 anos de idade e, para fins estatísticos, o 

grupo de jovens compreendido entre os 15 e 24 anos (Word Health Organization -

WHO, 1985). Somando adolescentes e jovens na faixa etária de 1 O a 24 anos, 
, 

encontraremos aproximadamente 30% da população na América Latina. Entretanto, o 

aspecto fundamental é que a adolescência tem limites pouco definidos, considerando-

se que a Adolescência, como processo, inicia muitas vezes antes dos 1 O anos e não 

termina aos 19 anos (Donas, 1992). 

Embora com aspectos culturais especificas, existem caracteristicas estruturais 

em comum (Osório, 1992): 
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a) Redefinição da imagem corporal, manifestada pelo processo de 

perda do corpo infantil e da conseqüente aquisição do corpo adulto; 

b) Aquisição de relações de autonomia plena, em substituição à fase de 

dependência com os pais, finalizando a etapa de separação; 

c) Elaboração de lutos referente à perda da condição infantil; 

d) Organização de uma escala de valores própria; 

e) Procura de elementos de identificação no grupo de companheiros; 

f) Instalação de conflitos no relacionamento com a geração precedente; 

g) Assimilação dos ritos de iniciação para ingresso ao status adulto; 

h) Demonstração ao mundo adulto de papéis sexuais definidos 

conforme suas inclinações pessoais, independentemente de 

expectativas familiares ou imposições biológicas de seu próprio 

gênero. 

1.1.2 Aspectos Psicológicos 

Essas características estruturais acima descritas são vividas pelo jovem como 

verdadeiras perdas de personalidade, que vão acompanhadas por todo o complexo 

psicodinãmicq do luto normal e em ocasiões, transitória e fugazmente, adquirem as 

características do luto patológico. Esta situação do adolescente frente a sua realização 

evolutiva, baseada nas relações interpessoais de sua infância, a qual deverá 

abandonar, leva-o à instabilidade que o define, constituindo uma espécie de entidade 

nosológica que Knobel descreve como "síndrome da adolescência 

normal" (Knobel, 1991 ). 

Devemos procurar o adolescente junto ao meio que o cerca, pois não 

encontraremos nenhum significado da doença de um indivíduo quando isolado de seu 

mundo. A presença da patologia representa a expressão do conflito do indivíduo com 
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a realidade, tanto pela inter-relação de suas estruturas psíquicas, como através do 

manejo das mesmas frente ao mundo exterior. 

Ao considerarmos os vários grupos etários, os jovens, em virtude da crise 

essencial da adolescência, estão na idade mais suscetível para sofrer os impactos de 

uma realidade frustrante. As modificações psicológicas características deste período, 

que significam a correlação com transformações corporais , são elementos que 

conduzem a uma nova relação dos jovens com seus pais e o mundo. Esse processo 

apenas prossegue caso o adolescente consiga elaborar, ainda que dolorosamente, o 

luto pelo corpo e identidade infantil, assim como pela relação parenta! da infância. 

Dando continuidade a esse processo, a cada conquista do adolescente na troca 

de experiências com um mundo novo que se apresenta, surge a necessidade de uma 

nova ideologia que proporcione, a seu corpo adulto e sua nova identidade, condições 

de adaptação e transformação. Neste período, o indivíduo flutua entre uma 

dependência e uma independência extremas até que possa, já com a maturidade 

adulta, tolerar o limite de sua independência dentro da dependência necessária. Sem 

dúvida, esses dias serão marcados por contradições, ambivalência, conflitos familiares 

e sociais, nos quais os jovens tendem a agir impulsivamente frente ao medo de 

abandonar um mundo conhecido e seguro. Será esse o período onde, freqüentemente, 

os limites entre as atitudes próprias da Adolescência e as patológicas podem ser 

confundidas (Aberastury & Knobel, 1989). 

A partir destas peculiaridades que definem o comportamento adolescente, e 

considerando a instabilidade própria do mundo adulto, os jovens adquirem o direito de 

se apresentarem de um modo especial , absolutamente diverso dos valores e conceitos 

estabelecidos pelos adultos à normalidade desta fase da vida. 
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1.1.3 Desenvolvimento Cognitivo 

Durante a passagem da fase inicial até a fase final da Adolescência, ocorrem 

alterações significativas na capacidade cognitiva do jovem. A característica egocêntrica 

que se salienta na primeira etapa da Adolescência (10-14 anos), somada à limitação do 

raciocinio abstrato, pode expor os jovens a maior risco de acidentes. Nesse período, o 

conceito de irreversibilidade da morte não está bem definido. Apenas na fase 

intermediária desta etapa da vida (15-17 anos), o adolescente irá adquirir um nível 

cognitivo suficiente para assimilar as informações e avaliar as conseqüências das 

ações futuras. 

Embora na fase escolar e nos primeiros anos da Adolescência o 

comportamento impulsivo possa estar associado à imaturidade, os adolescentes são 

mais capazes que crianças de compreender cognitivamente a irreversibilidade da 

morte, podendo assumir idéias e atitudes auto-destrutivas conscientemente (Sulik & 

Garfinkel, 1992). 

Na fase final (17-20 anos), através de um pensamento mais concreto e com 

conceitos bem estabelecidos sobre o aspecto temporal, os jovens utilizam com 

propriedade seu juízo crítico, ponderando a relação risco/benefício adequadamente. 

Finalmente, ao utilizar um novo sistema de valores adaptado por sua experiência 

pessoal no intercâmbio com o mundo adulto, o adolescente opta conscientemente por 

um estilo de vida, argumenta e discute, com conhecimento, o rumo decidido para sua 

vida. 

Aos 11 anos. em meio à cruel guerra da Bósnia, a jovem Zlata inicia sua 

adolescência e, embora na primeira etapa deste período, já demonstra uma 

capacidade admirável de compreensão do mundo ao seu redor e das conseqüências 

nas pessoas: 
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"Escrevo você sentada na mesa, "dear Mimmy" (nome de seu diário). 

Estou vendo papai e mamãe. Os dois estão lendo. Quando eles 

levantam os olhos do livro, ficam pensando. Em que eles pensam? No 

livro que estão lendo? Ou será que tentam recolher os pedaços que a 

guerra espalhou? Sinto uma coisa esquisita vendo os dois assim. À luz 

da lamparina (como nossas velas acabaram, fabricamos lamparinas com 

óleo) eles me parecem cada vez mais tristes. Olho para papai. Como ele 

emagraceu! Perdeu vinte e cinco quilos pesados na balança, mas 

quando olho tenho a impressão de que deve ter sido até mais. Dá a 

impressão de que os óculos ficaram grandes demais para seu rosto. 

Mamãe também emagreceu muito. Parece que ela murchou, a guerra 

cavou rugas em seu rosto. Meu Deus, o que esta guerra fez de meus 

pais! ... Eles já não se parecem com meu pai e minha mãe. Será que 

tudo isso acaba um dia, será que nossos sofrimentos em breve vão 

chegar ao fim para que eles voltem a ser o que eram - pessoas alegres, 

sorridentes, elegantes? Esta guerra estúpida destrói minha infância e 

estraga a vida de meus pais. Mas Por quê? Stop the war! Peace! I need 

peace! 

Tudo bem, vou jogar uma partida de cartas com eles!" (Filipovic, 1994). 

1.1.4 A Família e a Sociedade 

Será durante a adolescência que o indivíduo construirá seu projeto de vida, 

onde muitas decisões pessoais, mesmo que em continuidade a idéias oriundas da 

infância, mostrarão sua perspectiva de futuro . A sociedade, através dos meios que 

oferece ao jovem, apresenta modelos a serem seguidos que podem ser adaptados ou 

aceitos pelos mesmos, num processo de intercâmbio significativo. Donas (1992) 

enfatiza a necessidade de considerarmos que a presença de tais planos de futuro 

constituem um fator protetor frente aos riscos de saúde do adolescente. 

Existem diferenças culturais e econômicas significativas nas diversas 

sociedades do mundo moderno, as quais podem definir os limites do período da 

adolescência. Comparando-se culturas onde o jovem inicia a trabalhar precocemente 

devido a dificuldades econômicas com sociedades mais desenvolvidas onde os 
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mesmos adquirem sua indepêndencia mais tardiamente, encontraremos a expressão 

da ação do meio no processo de adolescência. 

O jovem se caracteriza por uma vulnerabilidade especial para assimilar os 

impactos projetivos de pais, irmãos, amigos e de toda a sociedade. Deste modo, torna

se um alvo fácil para assumir os conflitos dos outros e incorporar os aspectos mais 

doentios do meio em que vive. Esta é a realidade do mundo moderno, e da qual todos 

somos testemunhas, onde a sociedade projeta suas próprias fa lhas nos assim 

chamados excessos da juventude, responsabilizando-os pela delinqüência, pelo abuso 

de drogas, pela prostituição, etc (Aberastury & Knobel, 1989). 

Os pais atravessam essa fase vivendo o luto pela perda da relação de 

dependência com seu filho infantil. Desta forma, devem também renunciar à 

estabilidade e segurança do papel de juizes e compreender as razões dos 

questionamentos, rebeldia e enfrentamentos que, nos casos onde adultos não têm 

conscientes os seus problemas frente ao adolescentes, podem evoluir a graves 

conflitos familiares . 

A aceitação da perda do filho-criança significa, para os pais, um período de 

reavaliação de suas próprias vidas, suas limitações, fracassos e finitude. Muitas vezes, 

o amadurecimento do jovem, a explosão de vitalidade e ideais, entram em conflito com 

a sensação de decadência física e moral dos próprios pais, dificultando a entrada no 

mundo adulto pelo adolescente. As atitudes dos pais podem variar desde um confronto 

direto, manifestado através de limitações sociais, econômicas e afetivas a seus filhos, 

até a uma rejeição mascarada por trás de uma exessiva liberdade, a qual pode ser 

traduzida como abandono (Maakaroun, 1991). 

Assim como os pais deixam de ocupar a posição de ídolos ou modelos a serem 

seguidos, tornando-se, por vezes, agentes repressores e de boicote ao 

desenvolvimento dos jovens, a sociedade também pode, a fim de evitar 
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questionamentos e transformações em sua estrutura, distanciar e agravar os conflitos 

vividos pelo adolescente na busca de um mundo adulto, a que tem direito. 

1.2 SÍNDROME DA ADOLESCÊNCIA NORMAL 

Conforme referência de Aberastury & Knobel (1989), Anna Freud relata que é 

muito difícil assinalar o limite entre o normal e o patológico na adolescência e enfatiza 

que seria anormal a presença de um equilíbrio estável durante o processo 

adolescente. A partir deste princípio, e considerando o critério evolutivo da psicologia, é 

que podemos compreender e aceitar a adolescência como um processo em 

desenvolvimento, e não um período definido e estabilizado. 

Knobel (1991) define uma entidade semipatológica denominada "síndrome da 

adolescência normal" caracterizada por instabilidade, a qual se mostra perturbadora 

para si e para o mundo adulto, porém imprescindível para o adolescente, o qual deve 

estabelecer a sua identidade, sendo este um objetivo fundamental deste momento da 

vida. Segundo este autor, as modificações do meio vão determinar a expressão da 

normal anormalidade do adolescente, entretanto, não podemos vincular a realidade 

biopsicológica deste processo com a responsabilidade exclusiva das circunstãncias 

exteriores. 

Ao deparar-se com uma realidade nova, na qual deve abandonar as relações 

anteriores que estavam seguramente estabelecidas, o jovem pode fazer uso 

normalmente de mecanismos psicopáticos de atuação. Por meio de um curto-circuito 

do pensamento, o indivíduo deixa de lado a conceitualização lógica optando pela 

expressão através da ação, ainda que de modo fugaz e transitório. Será, portanto, pela 

persistência e intensidade da utilização deste mecanismo, que poderemos distinguir o 

comportamento normal do doente. 
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IMAGEM CORPORAL 

Das diversas maneiras pelas quais podemos compreender a dimensão das 

transformações psíquicas e físicas durante a adolescência, será de grande valia a 

descrição dos próprios jovens sobre seus conflitos. O Diário de Anne Frank (1974) é 

um relato precioso sobre a adolescência dos 13 aos 15 anos de uma jovem judia que, 

no período da 28 Guerra Mundial, esteve refugiada na Holanda. A sua narração sobre a 

descoberta de uma nova imagem corporal e conseqüente busca de uma identidade 

adulta é emocionante: 

"Acho que o que me está acontecendo é tão maravilhoso, não apenas as 

transformações que se podem ver em meu corpo, mas principalmente o 

que está acontecendo dentro de mim! Nunca falo com ninguém sobre 

essas coisas, por isso tenho de falar delas comigo mesma. Cada vez 

que fico menstruada- e isso só aconteceu três vezes-, sinto que, apesar 

de toda a dor, desconforto e sujeira, sou dona de um segredo só meu, e 

é por isso que, embora de certo modo não passe de um período 

aborrecido, anseio pelo tempo em que sentirei dentro de mim aquele 

segredo. Depois que vim para cá, logo ao fazer 14 anos comecei a 

pensar em mim, mais cedo que a maioria das meninas, e a perceber que 

era uma -pessoa-. " 

A busca da identidade adulta ocorre a partir das modificações do corpo infantil 

para o adulto, caracterizando um período ambivalente, de sofrimento e euforia. Apenas 

no momento em que o jovem consegue conviver, ao mesmo tempo, com seu lado 

infantil e adulto, ele inicia a aquisição de sua nova identidade. 

CRISE DA ADOLESCÊNCIA E DE IDENTIDADE 

O processo de Identificação pelo qual o jovem atravessa na sua adolescência 

está, indiscutivelmente, interligado a apectos sócio-culturais. Conforme Osório (1992), 

" ... quando estamos falando de adolescentes, na verdade apenas estamos 

considerando os jovens cuja preocupação com a sobrevivência imediata é secundária. 
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Quem sabe incorrendo em certo exagero poder-se-ia dizer que a adolescência é um 

privilégio das classes mais abastadas. Esse período de moratória ou preparação para a 

idade adulta é um luxo não permitido àqueles que estão empenhados na encarniçada 

luta por sua subsistência. Estes apenas experimentam a puberdade, enquanto 

inevitável processo de transformações corporais, mas não se lhes concede a 

oportunidade de vivenciar o processo de elaboração das perdas infantis e assimilação 

das aquisições adultas que caracterizam a adolescência do ponto de vista psicológico. 

Para tanto, é preciso dispor de um espaço-tempo a que não têm acesso os que estão 

confinados pela geografia da fome e da miséria". 

FLUTUAÇÕES DO HUMOR 

Os fenõmenos de depressão e luto fazem parte do processo de aquisição de 

identidade na adolescência. Atravessando as dificuldades em meio a uma realidade 

diferente, o jovem experimenta sentimentos intensos de ansiedade e solidão. Tais 

sentimentos terão expressão variável conforme a elaboração dos lutos desta fase. 

Dependendo da intensidade e da freqüência dos mecanismos de introjeção e 

projeção, podem ocorrer alterações rápidas no estado de ãnimo. Os inevitáveis 

sentimentos de ansiedade e desesperança, que sucedem a elaboração dos lutos, 

evoluem desde sintomatologia depressiva até uma atitude de extrema presunção e 

auto-confiança exagerada. A dificuldade, ou mesmo a incapacidade em superar tais 

perdas, podem manifestar-se por micro-crises maníaco-depressivas (Aberastury & 

Knobel, 1989). 

Para ilustrar a passagem da ambigüidade dos sentimentos adolescentes, que 

evoluem até a aquisição de uma identidade adulta, voltaremos ao relato de Anne 

Frank: 
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" ... ah, como desejo - tudo! Falar, ter liberdade, amigos, poder estar só. E 

queria tanto ... chorar! Sinto que estou a ponto de estourar e sei que se 

pudesse chorar tudo havia de melhorar; mas não posso, estou inquieta, 

vou de um quarto para outro, aspiro com sofreguidão o ar que passa 

pela fresta de uma janela fechada, sinto meu coração bater como se 

dissesse: "Quando você poderá finalmente satisfazer meus anseios?" .. . 

Tenho medo de mim mesma, medo de me entregar depressa demais, 

tantos são os meus anseios.. . Peter Uovem amigo de Anne) e eu 

lutamos com nossos sentimentos íntimos, sentimo-nos inseguros e 

somos sensíveis demais a qualquer tratamento rude por parte dos 

outros. Se somos assim tratados, nossa reação é fugir de tudo. Como 

isto aqui é impossível, guardo meus sentimentos, torno-me agressiva, 

barulhenta e estabanada, para que todos queiram me ver pelas costas. 

Ele, ao contrário, fecha-se em sua concha, quase não fala , sonha 

acordado, escondendo cuidadosamente sua verdadeira 

personalidade." 

Representando um desfecho a esse conflito adolescente, Anne Frank escreve 

já fazendo parte de um mundo adulto, exercendo a pleno o conhecimento de seu 

caráter e seus princípios: 

"O que resta desta menina? Oh, não se preocupe, "Kitty'' (nome de seu 

diário). Não esqueci do riso nem da resposta na ponta da língua; meu 

espírito crítico está mais afiado do que nunca - até melhor - e ainda sei 

flertar, se quiser. Mas não se trata disso; gostaria ainda daquela vida por 

uma tarde, alguns dias, uma semana talvez: uma vida sem 

preocupações e repleta de alegrias... Não quero bajuladores, quero 

amigos, admiradores que não se deixem atrair apenas por um palminho 

de cara bonita, mas que me apreciem pelo que sou e pelo que faço ... 

Apesar de ter apenas catorze anos, sei muito bem o que quero, sei 

quem está certo e quem está errado; tenho idéias próprias, princípios e 

opiniões minhas e, embora pareça exagero, sinto-me mais adulta do que 

criança, e bastante independente de quem quer que seja... Consigo 

fiscalizar-me e aos meus atos como se fosse uma estranha. Sou capaz 

de encarar a Anne de todos os dias sem preconceitos e sem fazer 

concessões, observando o que nela há de bom e de mau... Deixem que 

eu seja eu mesma e ficarei satisfeita." 
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1.3 O ADOLESCENTE NO BRASIL E NO MUNDO 

1.3.1 Aspectos Epidemiológicos 

O reconhecimento do adolescente como parte integrante de Programas Sociais 

e de Saúde é relativamente recente e representa uma modificação significativa no 

desenvolvimento de políticas e estratégias de saúde aos jovens. 

A inclusão deste grupo da população nos planos de saúde tem sido uma 

inovação, não apenas nas Américas, como também através do mundo. Esta 

incorporação está tornando-se progresivamente necessária, devido ao número e 

crescimento proporcional deste grupo, que tem sido mais marcante nos países em 

desenvolvimento. 

Nas décadas recentes, a população de adolescentes tem aumentado 

consideravelmente em relação a outros grupos etários e em números absolutos. Na 

América Latina e Caribe, onde este aumento relativo é considerado um dos maiores no 

mundo, comparável apenas ao grupo etário correspondente no Sul da Ásia, este grupo 

representa uma parcela maior que 20% da população total (WHO, 1985). 

Em 1960, o total da população jovem na América Latina atingia cerca de 39 

milhões e em 1980, cerca de 73 milhões, quase o dobro em 20 anos. De acordo com 

projeções das Nações Unidas, em torno do ano 2000 haverá cerca de 107 milhões de 

jovens nesta região (WHO, 1985). 

1.3.2 Características da Mortalidade entre Adolescentes 

A taxa de mortalidade entre adolescentes é baixa quando comparada com a de 

outros grupos etários. No entanto, os coeficientes mostram diferenças significativas 

segundo a causa, especialmente ao confrontarmos regiões desenvolvidas com as sub-
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desenvolvidas. Tais diferenças apontam para a importãncia da identificação dos fatores 

predisponentes e condicionantes desta situação, assim como requerem uma definição 

objetiva na política assistencial a este grupo. 

Este aspecto, sem dúvida, torna-se ainda mais importante quando 

consideramos a característica predominantemente jovem da população dos países em 

desenvolvimento. No Brasil, em 1980, aproximadamente 44% da população estava 

entre 10 e 19 anos de idade, divididos em 2 grupos: 10-14 anos (50.5%) e 15-19 anos 

(49.5%). Quanto ao sexo, o primeiro grupo apresentava 50.6% no sexo masculino e 

49.4% no feminino, enquanto o segundo grupo incluía 49% no sexo masculino e 51% 

no sexo feminino (WHO, 1985). 

A mortalidade por causa é, indiscutivelmente, um índice útil para avaliar as 

condições de saúde do adolescente. Entretanto, deve-se considerar que a quantidade 

e a qualidade dos dados têm relação direta com a confiabilidade do atestado de óbito 

que, por sua vez, está na dependência da disponibilidade de médicos e de seu 

adequado preenchimento. Este problema, ainda hoje, representa uma das maiores 

limitações para a existência de dados (Yunes & Primo, 1983) (WHO, 1985). 

Mesmo dentro de nosso país, devemos individualizar as populações dos 

diferentes estados para efetuar um estudo mais aprofundado. No Rio Grande do Sul, 

dados fornecidos pela Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente (1993) através de 

estatísticas anuais, esclarecem o perfil da mortalidade de nossa população jovem. Em 

1991 , a população compreendida entre 10 e 19 anos era estimada em 1.986.346 

pessoas, correspondendo a 21 .76% do total. Cerca de 1/3 exercia algum tipo de 

atividade remunerada. Em Porto Alegre, o percentual de trabalhadores na faixa de 14 a 

19 anos era de 53.78% em 1990, sendo essa proporção maior do que a de 

trabalhadores de todas as idades. 
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Através dos mesmos indicadores, quando analisamos a mortalidade por causas 

externas, a adolescência destaca-se como o período mais relacionado à morte devido 

a causas violentas, conforme demonstrado na Figura 1. 

o <de 1 ano 

CJ 1 ano 

o 2 a 4 anos 

o 5 a 9 anos 

o 10 a 14 anos 

01 5 a 19 anos 

020 a 29 anos 

0 30 a 39 anos 

040 a 49 anos 

o so a 69 anos 

O> de 70 anos 

Figura 1 - Mortalidade Proporcional por Causas Externas no 
total de todas as causas por Faixa Etária, RS, 1991 

o 1 o 20 30 40 50 60 70 80 90 1 00 

(%) 

Geralmente, o coeficiente de mortalidade entre adolescentes é baixo, e a taxa 

do Brasil (73.9 por 100:000 da população) é ainda menor que alguns países como os 

E.U.A. (75.9), Chile (100.2), México (131.1) e Tailândia (157.9). Contudo, é maior que a 

taxa na Suécia (46.0), Japão (49.3) e Itália (56.8) (Yunes & Primo, 1983). 

Existem diferenças regionais quanto às estatísticas de mortalidade proporcional 

por causas externas, isto é, as originadas por todo o tipo de acidentes e violência; 

destas, a primeira causa é por acidente (Programa de Saúde do Adolescente, 1989). 

Ao analisar a mortalidade por sexo para os diferentes grupos etários no Brasil, 

fica comprovado não apenas que a mortalidade é sempre maior no sexo masculino, 

mas também que o grupo de mais alto risco é o de 15 a 19 anos, com uma proporção 

de 2:1 em relação ao grupo de 10-14 anos (WHO, 1985). 
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Quanto ao estado do Rio Grande do Sul, a evolução dos Coeficentes de 

Mortalidade na Adolescência demonstra um predomínio da faixa etária de 15 - 19 anos, 

e, embora mantendo-se estável na série histórica de 1987/1991 . aponta com uma 

tendência à ascenção no subgrupo dos 15 - 19 anos, conforme Figura 2 (Secretaria da 

Saúde e do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, 1993). 

Figura 2 - Coeficientes de Mortalidade de Adolescentes 
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Em estudo comparativo entre a América do Sul e do Norte, a análise dos dados 

referente aos dois grupos etários (10-14 anos e 15-19 anos) assinala a alta 

percentagem que representa, na América do Sul e no Brasil, a causa de óbito 

classificada como "outras causas". Na América do Norte, este item representa 

aproximadamente 25% das mortes para 10-14 anos e 16.2% para 15-19 anos, 

enquanto no Brasil, a mortalidade por esta causa duplica para o grupo etário de 10-14 

anos e triplica no de 15-19 anos (Yunes & Primo, 1983) (WHO, 1985). 

Mais uma vez, esta situação traduz a grande limitação dos dados disponíveis 

(ou até mesmo sua ausência) para o diagnóstico na América do Sul e no Brasil, 

situação esta associada à referência anterior quanto aos dados do atestado de óbito. 
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No Brasil, tanto no grupo de 10-14 anos como no de 15-19 anos, as 13 e 23 

causas de morte são respectivamente causas externas e causas indefinidas, que 

demonstra, em parte, a precariedade da assistência médica, seja devido a sua 

cobertura, ou pela qualidade de atendimento prestado (Yunes & Primo, 1983). 

Considerando a faixa etária de 10-19 anos, as 5 principais causa de morte 

demonstram suas diferenças significativas quanto às taxas, conforme a ordem de 

freqüência, conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1- Mortalidade de adolescentes de 10-19 anos por 100.000 de população, 

por causa e sexo no Brasil, 1980 (WHO, 1985). 

Causa Mas c F em Total 

Acidentes 60.1 19.6 39.7 

Causas Indefinidas 12.9 9.9 11.4 

Doenças Sistema Circulatório 5.8 5.2 5.5 

Doenças Infecciosas I Parasitárias 5.9 4.3 5.1 

Neoplasmas 5.5 4.1 4.8 

Os Acidentes representam aproximadamente 49.4% das mortes neste grupo 

etário (10-19 anos), chegando à taxa de 58% das mortes entre jovens do sexo 

masculino na mesma faixa etária. O grupo dos 15-19 anos apresenta maior taxa de 

mortalidade em relação a acidentes e causas indefinidas do que o grupo de 10-14 anos 

(WHO, 1985). 
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1.3.3 Programa de Saúde do Adolescente - Bases Programáticas 

Em cumprimento à Constituição promulgada em 05 de outubro de 1988, o 

Ministério de Saúde oficializou o programa do adolescente, apresentado pelas Bases 

Programáticas para o Programa Saúde do Adolescente, através da Divisão Nacional de 

Saúde Materno-Infantil. 

O Programa Saúde do Adolescente - PROSAD (1989) apresenta suas ações 

básicas fundamentadas numa política de promoção de saúde, identificação de grupos 

de risco, detecção precoce dos agravos, tratamento adequado e reabilitação. 

Define como seus objetivos: 

a) Promover a saúde integral do adolescente, favorecendo o processo 

geral de seu crescimento e desenvolvimento, buscando reduzir a 

morbi-mortalidade e os desajustes individuais e sociais. 

b) Promover e apoiar estudos e pesquisas multicêntricas relativas à 

adolescência. 

"Os adolescentes brasileiros sofrem o impacto da desestruturação funcional 

familiar, sócio-política e econõmica por que passa o país, sendo o abandono, a 

drogadição, a prostituição e a criminalidade formas evidentes de grave doença mental. 

No que se refere à questão da mortalidade, a primeira causa de morte dos 

adolescentes, no Brasil , são as causas externas, ou seja, aquelas possíveis de serem 

evitadas, como os acidentes de trânsito, atropelamentos, homicídios e suicídios. 

Depreende-se de todo o sumário diagnóstico que os nossos adolescentes 

necessitam, de forma urgente e eficaz, da atenção dos diversos setores de Governo e 

de instituições não governamentais, num esforço conjunto, com a participação 

imprescindível da população, vale dizer, dos próprios adolescentes, das famílias e da 

comunidade em geral" (Programa Saúde do Adolescente, 1989). 
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Donas (1992), na elaboração do Marco Epidemiológico-Conceptual da Saúde 

Integral do Adolescente, relata, oportunamente, que para conseguir a integralidade da 

atenção no setor Saúde, devemos desviar o eixo de Prevenção Secundária e Terciária 

para prevenção Primordial e Prevenção Primária. 

Deve-se esclarecer que Prevenção Primordial significa apoiar ou promover o 

desenvolvimento humano, possibilitando ao adolescente desenvolver seu juízo crítico, 

e não apenas buscar a prevenção de doenças, mas sim favorecer o desenvolvimento 

como um todo, num contexto social e ecológico favorável, visando a máxima 

expressão de nosso potencial genético e social. 

1.4 O ADOLESCENTE DOENTE 

1.4.1 Motivos de Consulta na Adolescência 

No Marco Epidemiológico-Conceptual da Saúde Integral do Adolescente, Donas 

(1992) relata que cada grupo social tem uma concepção do que é estar sadio ou 

doente. Este aspecto é fundamental na relação com o adolescente, da mesma forma 

que é com o adulto. Igualmente importante é quando julgamos que um adolescente 

está doente, enquanto o mesmo julga ao contrário, porque tem uma percepção 

diferente de sua saúde e de sua doença. Infelizmente, os adultos tendem a subestimar 

o grau e o nível de preocupação que os adolescentes têm em relação a sua própria 

saúde, seja a nível físico ou psíquico. 

Através desse conceito próprio, a procura do serviço de saúde pelo adolescente 

deve ser valorizada no sentido de estar sendo vivenciada uma necessidade concreta 

de auxílio, independente da visão que o mundo adulto possa ter sobre suas queixas. 

Segundo Smith (1990), a simulação de doenças é uma causa rara de consultas 

médicas entre os adolescentes. Mesmo quando apresenta um sintoma psicossomático, 
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existe maior possibillidade deste fato significar uma dificuldade concreta do que 

simulação. 

Além de queixas orgânicas gerais ou específicas, existem outros motivos que 

incluem estresse ambiental significativo, distúrbios psiquiátricos, isolamento social e 

necessidade de informação. Neste último, o adolescente pode demonstrar, consciente 

ou inconscientemente, interesse em compreender melhor o momento atual de sua vida, 

representado por uma grande variabilidade de apresentações, que podem ser desde 

uma queixa física até os limites esperados da expressão de seus sentimentos. 

Ao enfrentarem os conflitos próprios da Adolescência ou dificuldades a nível 

sócio-econômico e familiares, o jovem pode manifestar sua angústia através de 

sensações somáticas. A ansiedade, muitas vezes, é revelada em sintomatologia 

relacionada à hiperatividade dos sistemas autônomo e voluntário como dispnéia, 

palpitações, dor torácica, sufocação, tonturas, parestesias, sudorese, desmaios ou 

tremores (Smith, 1990). 

1.4.2 A Doença Orgânica 

Embora esteja crescendo o número de pesquisas sobre as alterações do humor 

e prevalência de transtornos psiquiátricos na Adolescência, poucos estudos dão ênfase 

à repercussão dos obstáculos diários que os jovens encontram neste período da vida. 

Embora caracterizada como uma época de baixa morbidade, é importante 

compreendermos o significado da doença orgânica no comportamento do adolescente, 

mesmo sendo de característica aguda e de bom prognóstico. 

Estudos recentes sugerem que afecções clínicas podem aumentar 

significativamente os níveis de estresse dos adolescentes, manifestando 

sintomatologia depressiva, de ansiedade e inclusive comportamento auto-destrutivo. 

Fazendo parte de um Estudo Epidemiológico de Saúde Mental em Washington e 
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Kansas, os pesquisadores consideram a importância da doença orgânica como uma 

razão associada ã tentativa de suicídio (Gofdberg, 1981). 

Revisando um período de 7 anos de um serviço de emergência hospitalar, 

Garfinkel et ai. (1982) encontraram 505 crianças e adolescentes que tentaram suicídio. 

Quando comparados a um grupo controle com doença orgânica ou psiquiátrica, os 

autores encontraram, no grupo suicida, maiores sintomas somáticos, e consideram que 

adolescentes com doença orgânica podem ter alto nível de estresse, de difícil controle, 

podendo estar relacionado a comportamento suicida. 

No mesmo estudo, a presença de doença orgânica e doença psiquiátrica 

comparadas nos dois grupos foi maior significativamente no grupo suicida (p = 0.01). 

Pacientes deprimidos que demonstram maior freqüência de sintomas somáticos podem 

ter maior risco de tentativas de suicídio do que aqueles sem queixas físicas (Garfinkel 

et ai., 1982). Estes resultados corroboram estudos anteriores (Weinberg, 1970) 

(Schless et ai., 1977), onde problemas físicos foram associados com tentativas de 

suicídio. 

Smith et ai. (1990) avaliaram uma amostra de 228 jovens que procuram 

atendimento em uma Clínica Geral de Adolescentes. Foram utilizadas auto-escalas 

para triagem de ansiedade e depressão (Spielberger State-Trait Anxiety lnventory -

STAI e Children's Depression lnventory- CDI), após uma divisão em grupos conforme 

a presença de diagnósticos clínicos e psiquiátricos. Pacientes apenas com 

diagnósticos psiquiátricos apresentaram maiores escores para ansiedade e depressão 

do que adolescentes apenas com diagnósticos clínicos (p = 0.000). Por outro lado, 

através das auto-escalas, foi possível detectar 1 O. 7% de distúrbios psiquiátricos em 

pacientes que receberam somente diagnósticos clínicos pela equipe médica. 

Através do estudo da repercussão da dor abdominal no comportamento de 

crianças e adolescentes, Garber et ai. (1990) encontraram diagnósticos de Distúrbios 
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Afetivos (segundo critérios do DSM-111: Manual de Diagnóstico de Distúrbios Mentais -

Associação Americana de Psiquiatria) em todos os indivíduos com dor abdominal sem 

causa orgânica definida. Entretanto, nos pacientes com doença orgânica esclarecida, 

as taxas de diagnósticos psiquiátricos foram significativamente maiores (p = 0.02) em 

comparação ao grupo controle, principalmente para Depressão Maior e Ansiedade. Os 

autores sugerem que, embora indivíduos sem doença orgânica e com queixas 

somáticas possam apresentar transtornos emocionais subjacentes, os sintomas 

psiquiátricos nos pacientes com doença orgânica podem ser conseqüência dos 

próprios problemas médicos. 

Apesar da alta prevalência de queixas orgânicas originári.as de conflitos da 

esfera emocional, os clínicos devem estar cientes do risco de um diagnóstico de 

sintoma psicossomático prematuro, mantendo proximidade com o adolescente e 

revisando, durante as próximas consultas, o seu diagnóstico. 

O crescimento físico e o desenvolvimento não devem ser alterados por 

manifestações psicossomáticas. Estabilização significativa na curva de peso ou 

alterações no sono podem indicar comprometimento psiquiátrico {depressão, anorexia 

nervosa, bulimia) ou doença física (doença intestinal inflamatória, úlcera péptica). 

Anormalidades da função mental (confusão, déficit de memória) e sintomas 

depressivos com fadiga persistente, devem ser investigados quanto à presença de 

abuso de substância ou distúrbio físico (anemia e neoplasia). Alterações na conduta, 

ansiedade, depressão e fadiga também necessitam diagnóstico diferencial com 

doenças endocrinológicas (hipotireiodismo, hiperprolactinemia e hipopituitarismo). Dor 

lombar não é uma queixa psicossomática comum na adolescência inicial e 

intermediária, sugerindo a presença de comprometimento ortopédico (espondilite 

anquilosante) (Smith, 1990). 
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1.4 .3 Alterações Psiquiátricas 

Cantwell (1992) refere que, no DSM-111 ou DSM-111-R (Manual de Diagnóstico e 

Estatística de Distúrbios Mentais da Associação Americana de Psiquiatria - 3a edição 

revisada) , não estão listados distúrbios do humor categorizados no período da Infância 

e Adolescência. Estes instrumentos postulam que, quando depressão, mania ou 

transtornos do humor existem em crianças e adolescentes, suas manifestações clínicas 

ocorrem do mesmo modo como nos adultos. Assim, não considera qualquer quadro 

clínico especial nestas etapas ou sintomatologia clínica mascarada, que seriam 

distintos de diagnósticos psiquiátricos no adulto. 

Destacando a importância da triagem de transtornos psiquiátricos em 

populações adolescentes da comunidade, Angold & Costello (1992) relatam a 

necessidade de planejamento de pesquisas através de instrumentos direcionados aos 

jovens. Estes autores evidenciaram a presença significativa de transtornos 

psiquiátricos em populações de crianças e adolescentes que procuram serviços 

médicos a nível de atendimento primário, sugerindo uma nova categoria de morbidade 

oculta nesta população. 

Existe significativa co-morbidade de depressão com doenças orgânicas e 

psiquiátricas, nos quais a depressão tende a ser sub-diagnosticada na maioria dos 

casos. Diagnósticos psiquiátricos freqüentemente acompanhados por depressão 

incluem distúrbios de ansiedade, distúrbios alimentares e de conduta, estados 

limítrofes e abuso de substância (Hodgman & McAnarney, 1992). 

Estudos epidemiológicos apontam para altas taxas de prevalência de distúrbios 

psiquiátricos na população jovem, ocorrendo desde 10% na idade escolar e 

aumentando até 18.7% na adolescência (Smith et ai., 1990). 

A presença de distúrbio psiquiátrico pode favorecer o desenvolvimento de 

ideação e comportamento suicida, principalmente em jovens. Embora ainda sejam 
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poucos os estudos com jovens e doença orgânica, a severidade do diagnóstico clínico 

pode afetar o ajuste psicológico do paciente e aumentar a probabilidade de 

comportamento suicida (Spirito et ai., 1989). 

Os sintomas psicossomáticos mais freqüentemente associados a Transtornos 

Psiquiátricos durante a Adolescência são cefaléia, dor torácica, dor abdominal e fadiga 

persistente. Independente da presença de doenças orgânicas supostamente benignas 

ou de curta evolução, a avaliação clínica nos jovens deve sempre incluir uma 

cuidadosa investigação de distúrbios psiquiátricos. As tendências atuais da teoria 

psicossomática dão maior ênfase às respostas psicofisiológicas aos estímulos 

ambientais do que às características de personalidade e psicodjnâmica individuais. 

Tem sido proposto que a informação (ex: eventos da vida, estresse) seja processada a 

níveis consciente e inconsciente pelo indivíduo e receba um significado subjetivo. Este 

significado ativa emoções, que estimulam respostas cognitivas, comportamentais e 

fisiológicas que resultam em sintomatologia ou alterações reais nas condições de 

saúde. Os indivíduos podem ter padrões característicos de resposta ao estresse, 

refletindo tanto sua predisposição genética quanto o comportamento adquirido 

(Smith, 1990). 

A ldeação e o Comportamento Suicida são aproximadamente quatro vezes mais 

comuns entre pacientes que apresentam problemas psiquiátricos em relação à 

população geral. A severidade da ldeação Suicida tem sido correlacionada com a 

severidade de sintomas depressivos, desesperança e, quando presente, a proximidade 

do momento do abuso físico (Brent, 1989). 
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1.5 DEPRESSÃO 

1.5.1 Aspectos Clínicos e Epidemiológicos 

Podemos dizer que existe um desafio originado das diversas formas com que a 

Depressão pode apresentar-se no adolescente, da ampla variedade e severidade do 

problema, e do fato que a palavra depressão descreve tanto um sintoma como um 

transtorno afetivo. 

A Depressão na adolescência pode variar de sentimentos normais e transitórios 

de tristeza e isolamento experimentados pela maioria dos jovens como reação à 

percepção de seu meio ambiente ou perdas do desenvolvimento, até instâncias bem 

menos comuns de Transtorno Bipolar ou episódios de Depressão Maior (Kovacs, 1989) 

(Hodgman, 1990). A apresentação da depressão durante a adolescência é, além disso, 

complicada por muitos comportamentos de risco a que os jovens podem aderir durante 

tentativas de também alterar ou melhorar seu humor. Na depressão do adolescente, 

como na depressão durante qualquer estágio no ciclo da vida, os clínicos devem 

sempre considerar sintomas depressivos em relação ao espectro normal dos aspectos 

de desenvolvimento e comportamento (McCracken, 1992). 

Uma vez que a depressão adolescente é difícil diagnosticar e classificar, é 

igualmente difícil medir ou estimar a prevalência da condição. Incidências da depressão 

adolescente na população geral são relatadas como variando de 1,5% de jovens com 

depressão severa até 33% a 47% com sintomas depressivos auto-relatados 

(Kaplan et ai., 1984) (Kovacs, 1989) (Garrison et ai. , 1989) (Hodgman, 1990). 

Hodgman & McAnarney (1992) relatam taxas de depressão leve a severa em 

36.3% dos adolescentes. Entretanto, quando utilizadas auto-escalas para 

sintomatologia depressiva, registrou-se, na faixa etária de 14 a 15 anos, 41 ,7% de 

prevalência no sexo masculino e 47,7% entre o sexo feminino. 
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Quando Kaplan et ai. (1984) combinaram sintomas auto-relatados com 

manifestações obseNáveis de depressão em uma amostra de estudantes 

secundaristas sem doença psiquiátrica, eles encontraram uma freqüência de 13,5% 

com depressão leve, 7% com depressão moderada e 1,3% com depressão severa. 

Esses resultados são consistentes com os achados de que, entre 10% e 20% dos 

adolescentes na população geral exibem alguma forma de distúrbio emocional severo, 

do qual depressão é o diagnóstico mais prevalente (Sadler, 1991 ). 

Após um estudo transversal de base populacional realizado na cidade de 

Ontário, Fleming et ai. (1989) demonstraram a relação entre a severidade dos sintomas 

(medida por escore de três níveis) e taxas de prevalência de Depre~são, baseados em 

critérios do DSM-111 para Depressão Maior. Analisando uma amostra de 2852 pré-

adolescentes (4 a 11 anos) e adolescentes (12 a 16 anos), as taxas variaram entre 

1.8%, 7.8% e 43.9% {alta, média e baixa intensidade dos sintomas depressivos, 

respectivamente) no grupo de 12 a 16 anos. Os autores consideram que a categoria de 

maior severidade na sintomatologia apresenta maior acurácia na estimativa de 

prevalência. Quanto ao gênero, maior prevalência de depressão foi relatada pelo sexo 

feminino apenas na categoria de baixa severidade dos sintomas (p < 0.05). 

Apesar da discordância sobre prevalência e classificação da depressão, duas 

tendências amplamente aceitas indicam que os clínicos necessitam considerar 

seriamente e avaliar esse diagnóstico em seus pacientes adolescentes: 

1) O dramático aumento nas taxas de depressão e suicídio em pessoas 

que passam através da infância para a adolescência (Rutter, 1986) 

(Kovacs, 1989). 

2) Os transtornos depressivos rompem o ciclo do desenvolvimento, 

revelando que têm espaço durante a adolescência; seus efeitos 

podem acompanhar o indivíduo não apenas através da adolescência 

como, além disso, dentro do seu ciclo de vida (Kovacs, 1989). 
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Na avaliação de um adolescente, a aparência pode ser o primeiro indício de 

depressão. A expressão facial , o tom da voz, estilo das roupas (dependendo da idade 

e costumes locais), assim como o grau de adesão na conversação, podem ser todos 

fatores que alertem aos clínicos a possibilidade de depressão (Sadler. 1991 ). 

A fim de estabelecer o diagnóstico, devem ser consideradas diferenças entre os 

jovens de fases iniciais e finais da adolescência quanto ao desenvolvimento biológico, 

fisiológico e cognitivo. Nos primeiros anos da adolescência, o pensamento de modo 

operacional concreto demonstra um estilo cognitivo enfocando o aqui e agora. As 

etapas intermediárias e finais apresentam um pensamento de modo operacional 

formal, um estilo cognitivo mais abstrato, refletindo na relação d~ seus sentimentos 

com dos outros, assim como pensamentos sobre o futuro (Hodgman & McAnarney, 

1992). 

Sempre que houver suspeita de depressão, é imprescindível que o adolescente 

seja questionado sobre a possibilidade de suicídio. Neste processo de avaliação, 

devem ser considerados os seguintes aspectos (Sadler, 1991): 

a) existência e prevalência de tristeza ou diminuição da auto-estima; 

b) tempo de duração dos sintomas; 

c) como age o adolescente para melhorar seu humor; 

d) avaliar questões específicas sobre comportamento suicida 

1.5.2 Critérios Diagnósticos 

Os critérios de diagnósticos psiquiátricos e classificação de transtornos 

depressivos no Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais, 3a edição 

revisada (OSM-111-R, 1989) são criticados por sua falta de especificidade para os vários 

estágios no ciclo da vida. Em adição aos sinais diagnósticos e sintomas de depressão 

listados no OSM-111-R, incluindo tristeza, falta de prazer, alterações de peso e apetite, 
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modificação no sono, mudanças no nível de energia, sentimentos de inutilidade, 

incapacidade de concentração e pensamentos sobre morte ou suicídio, os 

adolescentes aderem a suas próprias formas e padrões de comportamento que 

acompanham depressão (DSM-111-R, 1989). 

O fato da Depressão se apresentar diferentemente entre os adolescentes de 

idades diversas aponta para as limitações dos critérios diagnósticos do DSM-111-R. 

Enquanto esses critérios são essenciais para os últimos anos da adolescência, os 

jovens da primeira fase da adolescência nem sempre verbalizam sintomas clássicos de 

depressão, tais como humor disfórico (Hodgman & McAnarney, 1992). 

O estágio de desenvolvimento do adolescente é um importante fator contextual 

do qual se infere como o adolescente irá atuar em relação á depressão, e que exige 

dos profissionais e das pessoas que com ele mantém vínculo, conhecimento sobre as 

peculiaridades desse comportamento adolescente. 

Existem, porém, outros fatores contextuais, como nível sócio-econômico, raça, 

grupo de companheiros e família , assim como fatores endógenos como gênero e 

genética ou constituição bioquímica, que são todos importantes para o quadro clínico 

da depressão em adolescentes. "Cada um desses importantes componentes são 

apresentados e discutidos com vista a seu próprio valor, não apenas como uma 

simples explanação de depressão, mas como uma peça entrelaçada de um quebra

cabeças complexo da depressão adolescente" (Sadler, 1991). 

Atualmente, não existe nenhum teste biológico seguro para Depressão, embora 

alguns possam auxiliar no diagnóstico. Tais exames incluem Teste de supressão da 

Dexametasona, que mede a secreção de cortisol adrenal após administração de 1 mg 

de dexametasona e atualmente é uma medida de estresse. Teste de hormônio tireóide

estimulante responsivo á liberação de tireotrofina, diminuição dos níveis urinários de 

methoxihidroxifenilglicol e diminuição da latência do sono REM (Rapid Eye Moviment) 
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podem ser utilizados como métodos auxiliares de diagnósticos (Hodgman & 

McAnarney, 1992). 

As tentativas de determinar a prevalência da depressão adolescente encontram 

obstáculo na diferenciação entre doença depressiva e uma resposta apropriada a uma 

perda significativa, ou seja, uma síndrome anormal e um comportamento normal. A 

distinção entre estes dois aspectos pode ser difícil pela sobreposição de sintomas e 

manifestações, onde uma resposta normal à intensidade do estresse típico desta fase 

da vida é confundida com a doença depressiva que, por sua vez, pode ser menos 

pronunciada e de menor duração que a resposta depressiva normal (Hodgman & 

McAnarney, 1992). 

As alterações no humor e a presença de sentimentos transitórios de depressão 

fazem parte da adolescência em resposta a enormes modificações encontradas pelos 

jovens em diferentes itens como a aparência física, a função endocrinológica, as 

relações familiares e de grupo e no desenvolvimento cognitivo. O que não é 

considerado normal, contudo, é o humor depressivo de forma prolongada ou 

permanente; períodos de isolamento ou hostilidade prolongada no relacionamento com 

a família e amigos; afastamento da escola e de atividades com grupo de companheiros 

ou vários comportamentos de atuação relatados a abuso de substância, violência 

física, atividade sexual, ou fuga. Esses tipos de comportamento requerem avaliação 

clínica não apenas devido à depressão subjacente, como também pela possibilidade 

de intenção auto-destrutiva ou suicida (Sadler, 1991 ). 

Kashani et ai. {1989b) estudaram três grupos de jovens, com idade de 8 , 12 e 

17 anos de uma população sem diagnósticos clínicos (n=21 O). Cada grupo 

apresentava uma constelação diferente de sintomas depressivos. O grupo mais jovem 

exibia sintomas relacionados a pessimismo e isolamento. O grupo intermediário 

relatava sintomas depressivos relacionados a pessimismo sobre o futuro e queixas 

físicas gerais. O grupo final esteve mais relacionado a sentir culpa sobre a ocorrência 
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de coisas ruins, ser mais descuidados sobre sua própria segurança, ter pesadelos e 

vivência de ideação suicida. Esses achados reforçam a importãncia do processo de 

maturação na diferenciação particular de sintomas e comportamento depressivos 

adolescentes. 

INSTRUMENTOS 

Existem muitos questionários auto-aplicados e escalas para rastreamento de 

depressão encontrados em pesquisas de estudos clínicos com adolescentes 

(Hanna, 1992). Estes instrumentos variam em sua efetividade devido aos jovens 

apresentarem diferentes níveis na facilidade de leitura e compreensão, 

desenvolvimento adequado, e tendência dos adolescentes super-dimensionarem os 

sintomas. Tais recursos diagnósticos tendem a ser mais úteis quando utilizados em 

conjunção com entrevistas clínicas ou observação comportamental (Sadler, 1991 ). 

Entretanto, Shain et ai. (1990) encontraram alta correlação entre o uso de auto

escalas e escalas de avaliação clínica para diagnóstico de depressão, em ambos os 

sexos (p < 0.0001 ). Avaliando 45 jovens com Depressão Maior (segundo o DSM 111-R), 

os autores utilizaram a Hamilton Rating Scale for Oepression e a Children's Rating 

Scale Revised (CORS-R) como avaliação clínica e as auto-escalas Children's 

Oepression lnventory (COI) e a Reynolds Adolescent Oepression Scale, obtendo 

coeficientes de correlação de Pearson entre 0.72 e 0.78. 

O Inventário de Depressão de Beck (BOI) é um questionário com 27 itens que 

mede o espectro total da sintomatologia depressiva (Beck et ai., 1961 ). Embora tenha 

sido utilizado freqüentemente com adolescentes, foi desenvolvido para adultos e 

requer um nível de compreensão similar ao dos adultos (Sadler, 1991). 

Tendo como origem a escala BOI, a Children's Oepression lnventory (COI) é 

composta por 21 itens que avaliam aspectos da depressão relacionados a questões 

vegetativas, cognitivas e psicomotoras (Kovacs & Beck, 1977). 
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A escala do Center for Epidemiologic Studies Oepression Scale (CES-0) é uma 

auto-escala com 20 itens originalmente elaborada para adultos. Esse instrumento 

mede a duração e freqüência dos sintomas depressivos ocorridos na semana anterior à 

utilização do questionário. A escala CES-0 (Radloff, 1977) tem se mostrado efetiva 

para diferenciar sintomas depressivos transitórios versus sintomas persistentes em 

adolescentes (Garrison et ai., 1989). 

A escala The Children's Oepression Rating Scale (CORS-R) é composta por 16 

itens, desenvolvidos para crianças de 5 a 15 anos de idade, através da qual o clínico 

mede sintomas depressivos após entrevistar o indivíduo (Pozansky et ai. , 1979). Este 

instrumento fornece minunciosa avaliação de sintomas biológicos, e seu uso não é 

limitado pelo nível de entendimento do indivíduo (Hodgman, 1990). 

Apesar do grande número de instrumentos pesquisados atualmente para 

diagnóstico de depressão em adolescentes, não existem estudos de validação para 

tais escalas no Brasil. Portanto, a escolha entre as opções existentes não deve ser 

baseada apenas nas referências da literatura estrangeira, mas também considerar as 

características de aplicabilidade e de compreensão tanto para os profissionais, como 

para os adolescentes. 

1.5.3 Relações Sócio-Culturais 

FATORES FAMILIARES 

A dinâmica familiar e a natureza do processo de relações entre os adolescentes 

e outros membros da família, especialmente pais, podem influenciar a manifestação da 

depressão. A presença de conflitos entre os pais ou o processo de divórcio dentro da 

família é emocionalmente desagregante para a maioria dos jovens, assim como 

relações abusivas entre pais e filhos atuam diretamente na auto-estima do adolescente 

(McCauley & Myers, 1992). 
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Antecedentes familiares médicos, particularmente psiquiátricos, constituem 

outro fator importante a ser considerado. Pais deprimidos projetam um sentimento de 

pessimismo e desesperança a seus filhos. A doença crônica dos pais, especialmente 

psiquiátrica ou patologia que requeira hospitalização, tem sido correlacionada 

significativamente com distúrbios na geração de seus filhos adolescentes 

(Sadler, 1991). 

FATORES ÉTNICOS E SÓCIO-ECONÔMICOS 

Segundo alguns autores, a depressão adolescente não está limitada a qualquer 

grupo étnico ou sócio-econômico. No entanto, estudos demográficos recentes têm 

encontrado que ambos, estados de pobreza e minoria étnica envolvem maior risco de 

desenvolvimento de sintomas depressivos (Kaplan et ai. , 1984) (Garrison et ai. , 1989). 

GÊNERO 

Ostrov et ai. (1989) investigaram 497 estudantes secundaristas de Chicago, em 

um estudo normativo de sintomatologia adolescente. Diferenças de gênero 

significativas foram encontradas naqueles adolescentes que apresentavam sintomas 

depressivos. O sexo feminino tende a relatar mais sintomas intimamente direcionados 

à depressão e ansiedade, enquanto o sexo masculino relata mais comportamento de 

atuação , tais como roubos, fuga ou drogadição. 

Baron & Perron (1986) em estudo de 312 estudantes de 2° grau do Canadá, 

encontraram que no sexo feminino havia escores significativamente maiores em 

questionários auto-relatados sobre depressão. Webb & VanDevere (1985) encontraram 

diferenças semelhantes quanto a gênero em um estudo de 101 5 estudantes de escola 

pública de Ohio. Stapley & Haviland (1989) estudaram 262 estudantes de estágios 

iniciais e finais do ciclo secundário e encontraram diferenças significativas entre os 

sexos para emoções, incluindo tristeza. Eles também demonstraram que moças 
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relatam mais sentimentos de tristeza ou depressão, enquanto rapazes relatam mais 

sentimentos de desprezo e ironia. 

PERDAS PESSOAIS 

Os adolescentes que perderam um membro da família ou amigo por falecimento 

ou que têm mantido uma perda física pessoal significativa, tal como um acidente 

desfigurante ou doença crônica, geralmente sofrem um período de depressão em 

relação à perda. Apresentam, também, luto por perda da integridade da imagem 

corporal. Surgem questões sobre independência, sexualidade, estilo de vida e visões 

do futuro. 

A presença de estresse, manifestada na forma de uma visão negativa da vida e 

de baixa auto-estima está descrita como um fator de risco para Depressão 

(Garber & Hilsman, 1992). A relação entre esses aspectos ocorre quando altos níveis 

de estresse conduzem à Depressão nos indivíduos que têm a tendência cognitiva de 

interpretar eventos da vida negativamente. 

FATORES BIOLÓGICOS 

Assim como ocorre na depressão dos adultos, dentro de cada constituição 

bioquímica ou genética do adolescente, existem fatores biológicos que contribuem para 

uma vulnerabilidade fisiológica para depressão. Algumas teorias indicam que níveis 

depletados de norepinefrina, dopamina ou serotonina podem resultar em depressão. 

Do mesmo modo, problemas no balanço relativo entre vários neuro-transmissores e 

seus receptores também podem contribuir para esse quadro nosológico 

(Hodgman, 1990) (Brumback, 1993). 

Embora ainda em investigação, o coeficiente de ligação de imipramina em 

plaquetas pode significar um marcador de Depressão Maior associado ou não com 

comportamento suicida. Ambrosini et ai. (1992) controlando a presença de défict 
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cognitivo, doença psiquiátrica e orgânica, encontraram níveis baixos do coeficiente de 

ligação em adolescentes durante a fase ativa de Depressão Maior, enfatizando seu 

papel como marcador para este grupo. Do mesmo modo, valores similares foram 

encontrados na presença de história suicida, embora o número de sujeitos avaliados 

tenha sido reduzido. 

Do ponto de vista da Neurociência, os sintomas fisiológicos da Depressão são 

importantes por sugerirem que a doença depressiva, mais do que alterações do humor, 

está associada a profundos efeitos em múltiplos centros cerebrais. Modificações na 

eletro-fisiologia cerebral, função neuro-endócrina, capacidades neurofisiológicas e 

sinais neurológicos têm ocorrido em associação com sintomas fisiológicos de 

Depressão (Brumback, 1993). 

MANIFESTAÇÕES 

A depressão na adolescência é manifestada através de vários comportamentos 

relacionados á idade, e freqüentemente através de uma combinação dos mesmos. 

Muitas vezes, o problema atual na depressão adolescente é manifestado através de 

alterações no comportamento, enquanto a depressão, de maneira subjacente, pode 

permanecer não detectada (Hodgman, 1990). 

Os fatores mais envolvidos na manifestações da depressão em jovens são os 

seguintes (Sadler, 1991): 

a) Retração social 

b) Baixo rendimento escolar 

c) Atividade sexual de risco ( incluindo gravidez precoce ) 

d) Abuso de Substância 

e) Distúrbios de Conduta 

f) Dor física sem base orgânica 

g) Distúrbios da esfera oro-alimentar 

h) Suicídio 
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1.6 SUICÍDIO 

1.6.1 O Suicídio na Adolescência 

A contradição existente na análise da morte intencional praticada por indivíduo 

pleno de vida e de potencialidade, encaminha os investigadores a uma melhor 

compreensão dos conflitos da adolescência que podem levar a sua destruição. 

A relação do adolescente com o tempo tem uma conotação de relação com um 

objeto, a fim de o jovem poder manejá-lo. Desta maneira, ele tem melhores condições 

de se defender da dificuldade em distinguir presente-passado-futuro, fato que pode 

conduzi-lo a situações de conflitos. A espacialização do tempo, juntamente com o 

conceito de morte como um processo irreversível, leva o jovem a defrontar-se com a 

sua própria morte e a de seus pais. Se, por um lado, esse conflito pode desestabilizar 

ainda mais o processo de amadurecimento, por outro lado, leva o adolescente a 

estruturar mais concretamente sua noção de tempo e encontrar maior autonomia 

quando desvincular a idéia da sua própria morte com a de seus pais (Cassaria, 1979). 

Assim como atua em relação ao conceito de tempo, a idéia de morte também 

é manipulada com o objetivo de dominá-la, de manifestar seus sentimentos de 

onipotência. Algumas vezes, mecanismos de negação e de intelectualização são 

utilizados como defesas frente à insegurança e à ansiedade. A maioria dos conflitos 

relacionados à explosão instintiva da adolescência, a desejos genitais edípicos, a 

conflitos relacionados ao processo de independência dos pais, conflitos sexuais e no 

estabelecimento de uma identidade adulta podem ser considerados "suicidógenos" 

(Cassaria, 1987). 

A busca de identificação dos adolescentes, natural nesta etapa de maturação 

psicológica, ocasiona o distanciamento dos cuidados familiares. A curiosidade, 

impetuosidade, o idealismo e a contestação despertam nos adolescentes um 
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sentimento de desafio que, associando-se à falta de experiência e vivências anteriores, 

levam freqüentemente a uma conduta de alto risco. 

O adolescente normal, ainda que vivendo um processo de luto, passará por 

momentos ou fases de tristeza levando, consequentemente, a pensamentos de morte 

de si mesmo, mas logo investirá em novos objetos e em sua própria pessoa. 

"Sobre a morte, a única coisa que eu posso dizer ê que nunca me 

assustou. Que muito pelo contrário: numa fase dificil que vivi , a certeza 

de sua existência era a única coisa que me dava alguma segurança! 

Porque se tudo piorasse e não houvesse como escapar, a morte era 

minha garantia de que eu não ia ter que viver com todo aquele 

sofrimento ... Ou seja: houve um tempo em que and.ei de braços dados 

com a morte. Até que um dia pensei uma outra coisa ... Pensei que esse 

pensamento era, na verdade, estúpido! Porque morrendo eu, morreriam 

também todas as coisas boas da vida .. . E tudo continuaria a existir, só 

que sem mim .. . e eu queria tomar parte! " (Confissões de Adolescente -

Mariana, 1992) 

Perturbações no esquema corporal ocasionam conflitos na percepção do meio 

ambiente, ocorrendo um brusco aumento energético, assim como a dificuldade em 

dominar seus instintos, não apenas sexuais, como também com sua própria força 

muscular. A manifestação deste fenômeno surge através de comportamento impulsivo, 

cuja tendência pode não apenas ser causa de suicídio, como um agente facilitador 

para tal acontecimento (WHO, 1985). 

Enquanto muitos adolescentes suicidas apresentam maior relato de eventos 

estressantes na vida, a maioria dos indivíduos que sofrem estresse semelhante não 

são suicidas. No grupo de jovens com maior Risco de Suicídio, encontramos esta 

característica manifestada por maior conflito famil iar, maior freqüência de divórcios, 

isolamento social e presença de doença psiquiátrica parenta! (Rubenstein et ai. , 1989). 
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O modelo bioquímico descrito na gênese do processo suicida sugere um 

substrato biológico ou genético, o qual pode estar subjacente ao desenvolvimento de 

doença psiquiátrica e consequente comportamento suicida. Entre os aspectos 

investigados encontra-se um desajuste dos níveis de serotonina, do metabolismo 

noradrenérgico e hiperatividade do eixo adrenal-hipófise-hipotálamo (Sulik & Garfinkel, 

1992). 

Outro aspecto destacado é o modelo independente de vulnerabilidade, no qual 

um fator subjacente possa predispor ao desenvovimento de comportamento suicida. 

Alterações de aprendizagem, doença orgânica, características culturais e de 

personalidade agiriam como estímulo de maior suscetibilidade do risco de suicídio 

(Sulik & Garfinkel, 1992). 

Em adição à vulnerabilidade cognitiva e de personalidade, a presença de 

doença orgânica contribui na origem de reações adversas, as quais resultam em maior 

nível de estresse. Shaffi et ai. (1988) encontraram quase 50% de diagnósticos clínicos 

em amostra de adolescentes vítimas de suicídio. 

Entrevistas com familiares e amigos das vítimas de suicídio indicam que entre 

63% e 76% destes adolescentes têm um transtorno afetivo e aproximadamente 1/3 

tinha problemas com abuso de substância, freqüentemente em combinação com 

transtorno afetivo. Uma minoria substancial tem mostrado dificuldades acadêmicas e 

comportamentais na escola, problemas anti-sociais na comunidade e problemas de 

personalidade de inibição, perfeccionismo e explosividade. As famílias das vítimas de 

suicídio parecem ter altas taxas de distúrbios psiquiátricas, particularmente transtornos 

afetivos unipolar e bipolares, desordens sociais, tentativas de suicídio e suicídio 

(Shaffer, 1974) (Brent et ai., 1988). 

Runeson (1989) revisando retrospectivamente os 58 casos de suicídio de 

adolescentes e adultos jovens durante um período de três anos na cidade de 
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Gothenburg (Suécia), observou que a morbidade psiquiátrica era evidente em quase 

todos os sujeitos analisados, mesmo naqueles onde alguns diagnósticos apresentavam 

elementos duvidosos. Os principais diagnósticos associados foram: Depressão Maior 

(22%), Esquizofrenia (14%), Transtorno de Ajustamento (14%), Personalidade 

Borderline (28%) e Abuso de Substância (47%). 

Marttunen et ai. (1991) em estudo retrospectivo de 53 casos de suicídio, 

encontraram 94% de presença de Transtorno Mental, segundo o OSM-111-R. Os 

diagnósticos mais prevalentes foram: transtornos depressivos (51%) e abuso ou 

dependência de álcool (51%). 

1.6.2 Dados Epidemiológicos 

O suicídio é atualmente a terceira principal causa de morte entre adolescentes 

de 15 a 19 anos e relacionado a 12% da mortalidade nos adolescentes e adultos 

jovens. As taxas de suicídio têm triplicado de 2.7:100.000 a 8.5:100.000 dos anos 1950 

a 1980 entre jovens de 15-19 anos. Esse dramático aumento permanece ainda não 

esclarecido, mas pode estar associado a aumento paralelo nas taxas de abuso de 

álcool e depressão em jovens nascidos após a 2a Guerra Mundial, maior acesso a 

armas de fogo, aumento nas taxas de divórcio, aumento na mobilidade social, 

diminuição no ingresso de religiões e aumento do número de adolescentes como 

resultado do "baby boom" do pós-guerra (Shaffer & Fisher, 1981 ). 

Além da dificuldade na obtenção de dados estatísticos sobre suicídio, 

principalmente entre os jovens, a característica da proporção entre diferentes faixas 

etárias de uma população pode significar taxas distintas de prevalência. Países 

desenvolvidos, quando analisam suas taxas de suicídio na adolescência, apontam para 

um decréscimo em relação às últimas décadas, pois a percentagem relativa da 

população jovem diminui em relação ao restante da população (Holinger & Offer, 
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1982). Este fato deve ser enfatizado sempre que nos referimos a países em 

desenvolvimento que, como acontece no Brasil, apresenta um contingente de jovens 

progressivamente maior. 

Apesar dos limites na interpretação e na representação dos dados de 

mortalidade por suicídio, é importante lembrar que as causas externas abrangem os 

principais motivos de óbito entre os adolescentes. Acidentes, homicídios, afogamentos 

entre outros, podem ocultar manifestações de comportamento suicida. A Figura 3 

apresenta as principais causas externas de mortalidade de adolescentes entre 1980 e 

1991 no Rio Grande do Sul (Estatísticas de Saúde: Mortalidade 1991 , 1993) 

Figura 3 - Mortalidade por Algumas Causas Externas de 
15 a 19 anos - Rio Grande do Sul 1980, 1985, 1990, 1991 
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Segundo Cassaria {1979}, as estatísticas sobre suicídio nesta faixa etária são 

altamente criticáveis. As principais causas de erros são as seguintes: 
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a) Critérios diagnósticos: muitos "acidentes" e envenenamentos 

acidentais consistem, na verdade, atos conscientes de suicídio· . 
b) fatores culturais: na maioria das sociedades, o suicídio constitui-se 

em tabu para as famílias e o próprio grupo social. Conforme este 

autor, isto deve ocorre com maior freqüência na adolescência; 

c) a inexistência de uma metodologia para investigação da população 

jovem, tanto em critérios diagnósticos como de seleção nas amostras 

estudadas, conduzem a generalizações inadequadas. 

Considerando as limitações metodológicas sobre índices de tentativas e 

suicídios consumados, encontraremos uma ampla variação nas taxas dos mesmos. 

Estudos norte-americanos sobre prevalência das tentativas .de suicídio entre 

populações adolescentes têm variado de cerca de 8% entre estudantes de nível 

superior e jovens atendidos em serviços médicos da rede pública, até cerca de 15% 

entre adolescentes com o mesmo nível de escolaridade, porém de cidades diferentes 

(Low & Andrews, 1990). 

Em um estudo de caso-controle realizado em Campinas - SP , um grupo de 50 

adolescentes suicidas foi comparado a dois grupos controles: jovens supostamente 

normais e jovens com diagnósticos psiquiátricos. Os resultados apontaram para um 

coeficiente de tentativa de suicídio de 150:100,000 habitantes, onde 75% dos casos 

ocorreram em menores de 27 anos. A proporção quanto a sexo foi de 5,4 mulheres 

para cada homem. A distribuição do grupo suicida quanto ao nível sócio-econômico e 

nível de instrução não diferia da população geral (Cassorla, 1984). 

Através de dados do estado de Minas Gerais, os autores Lippi et ai. (1990) 

registraram que no ano de 1988 houve 24.8% de suicídios e tentativas na faixa etária 

de 13 a 21 anos. A amostra do estudo foi de 1316 indivíduos, dos quais 25.8% eram 

adolescentes. Revisando retrospectivamente os 7 anos anteriores á pesquisa, 

encontraram um aumento das taxas no sexo masculino e um decréscimo no sexo 

feminino para um nível de significãncia de 0.01 . 
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Entre as principais razões para a discordância nas taxas de prevalência, está a 

falta de padronização de instrumentos diagnósticos, principalmente durante a 

adolescência. Algumas pesquisas foram baseadas apenas em uma pergunta sobre o 

tema suicídio, como vemos no trabalho de Moscicki et ai. (1989) : "Você alguma vez 

tentou suicídio? ". Diekstra (1989) baseou sua estimativa no Suicida! Behaviour 

Questionnaire, no qual a palavra suicídio foi evitada, substituída por exemplos de 

atitudes suicidas. 

Estudos recentes têm demonstrado interesse em investigar Risco de Suicídio 

em adolescentes da comunidade, sem diagnósticos psiquiátricos. Avaliando jovens 

estudantes secundaristas entre 13 e 19 anos, Rubenstein et ai. (1989) utilizaram a 

Depressão (Beck Depression lnventory) e a Expectativa de Futuro (Beck Hopelessness· 

lnventory) como variáveis independentes e controlando aspectos sócio-demográficos. 

Entre os jovens avaliados, 20% da amostra foi classificada como suicida, através de 

uma auto-escala com 2 questões de resposta sim I não : "No último ano, você tentou 

machucar-se ? - No último ano, você tentou se matar ? " . Depressão e Baixa 

Expectativa de Futuro foram as variáveis mais relacionadas ao comportamento suicida 

(p < 0.001 ), estando ambas inter-relacionadas por um coeficiente de r= O. 75 . 

Kashani et ai. (1989a) investigou ldeação Suicida em população de crianças e 

adolescentes da comunidade. A estimativa de prevalência para ldeação Suicida foi de 

14%. Escores de Depressão foram significativamente maiores no grupo suicida do que 

no grupo controle (p < 0.001). Dentro do grupo suicida, 64% mostrou um padrão de 

sintomas suficiente para preencher critérios de Depressão do DSM-111. 

Cull & Gill (1982) apresentaram uma escala auto-aplicada para medida do 

potencial suicida, The Suicide Probability Scale, elaborada para adolescentes e adultos 

com 36 itens. Avaliações sobre conteúdo, critérios utilizados e aplicabilidade têm sido 

considerados satisfatórios. 
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O Suicida/ Behaviors Questionnaire (SBQ) é um instrumento com 25 itens que 

avalia a presença de tentativa e ideação suicida no passado, relacionando com 

pensamentos ou tentativas futuras (Connell & Meyer, 1991 ). Inúmeras escalas têm 

sido desenvolvidas para avaliar Risco de Suicídio: Beck's Suicide lntent Scale, Pierce's 

lntent Sca/e e Risk and Rescue Sca/e (Sulik & Garfinkel, 1992). 

1.6.3 ldeação Suicida e Comportamento Suicida 

A ldeação Suicida, ou pensamentos sobre suicídio, é muito mais freqüente que 

o comportamento suicida. A ldeação Suicida pode ser reconhecida como um espectro 

de ideação não específica (ex: "a vida não merece ser vivida", "eu desejo que eu 

estivesse morto"), ideação específica (ex: ideação suicida com intenção de morrer ou 

com um plano suicida) e, finalmente, Comportamento Suicida atual, que inclui a 

tendência à tentativa de suicídio e ao suicídio consumado. Estudos baseados em 

populações da comunidade indicam que entre 12 e 25% de alunos de escola primária e 

secundária têm alguma forma de ideação suicida (Smith & Crawford, 1986) 

(Pfeffer, 1986) (Hibbard et ai., 1988). Taxas de prevalência de 25% de pensamentos 

suicidas foram relatadas em pesquisas com estudantes secundaristas (Sulik & 

Garfinkel, 1992). 

Devemos levar em consideração que o individuo, muitas vezes, pode não 

considerar a dimensão concreta da morte e, junto a isso, não desejar realmente 

morrer. A atitude ou o pensamento suicida podem ser traduzidos, quando 

cuidadosamente investigados, como um desejo de libertação de um sofrimento, e 

fantasias de encontrar uma nova vida com uma união a objetos perdidos ou a Deus, 

assim como um sentimento de vingança ou auto-punição (WHO, 1985). 

Demonstrando o sofrimento e angústia vividos por si e pelos pais (Aiicas e 

Maliks). a jovem Zlatas escreve em seu diário: 
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"A situação política é uma idiotice. Uma enooorme idiotice, é mesmo! 

Não sei o que fazer, continuar a viver e a sofrer, continuar a esperar, ou 

achar uma viga, uma corda e ... Mais uns anos assim e vou ter vinte 

anos; se a coisa continua- "como no Líbano", é o que dizem -, vou ter 

trinta. Vou morrer e esta guerra ainda não vai ter acabado. E quando 

mamãe me diz: "Vamos embora daqui, Zlata", fico com vontade de me 

matar. Como se lá fora só estivessem esperando por Alicas, Maliks e 

Zlatas.. . Sou apenas um ser humano e tenho limites. Como estou 

sofrendo!" (Filipovic, 1994). 

Estudos epidemiológicos de escolas públicas e clínicas médicas indicam que 

tentativas de suicídio podem ser mais comuns que dados como os de que, nos últimos 

12 meses e em toda a vida, a prevalência de comportamento suicida corresponda a 

4% e 8% respectativamente (Smith & Crawford, 1986). 

Kerfoot & McHugh (1992) realizaram um estudo de coorte de 100 crianças e 

adolescentes (idades entre 8 e 16 anos) hospitalizados por comportamento suicida e 

comparados a um grupo controle psiquiátrico não-suicida. As principais alterações 

detectadas no segmento do estudo foram: problemas de aprendizagem escolar, 

transtornos de conduta, dificuldades no relacionamento social e familiar e, 

posteriormente, comportamento suicida. Estas circunstâncias, avaliadas após um 

seguimento de 7 anos, evidenciaram relação entre dificuldades escolares e nível de 

desemprego (p = 0.005). 

Um estudo longitudinal envolvendo 1073 estudantes durante três anos 

consecutivos avaliou depressão e ideação suicida, através de uma auto-escala para 

depressão (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale - CES-0) e uma 

escala para medida nível de estresse (Coddington Life Events Scale for Adolescents). 

A presença de ldeação Suicida foi considerada pelo uso de questões da escala CES-0 

referentes à ideação suicida. Altos escores para Depressão e maior presença de 

eventos negativos na vida foram associados significativamente com maior ldeação 

Suicida (p < 0.05) (Garrison et ai. , 1991 ). 
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FAIXA ETÁRIA E SEXO 

Embora impulsos suicidas não sejam incomuns em crianças pré-púberes, o 

suicídio completo é raro (Pedroso et ai., 1986). A maioria dos investigadores indica 

que o aumento na taxa de suicídio não ocorreu na faixa etária dos 1 O -1 4 anos, mas 

apenas entre os 15 -19 anos. Dentro da infância e adolescência, a taxa de suicídio 

aumenta com a idade. Pré-púberes e adolescentes jovens podem estar protegidos 

contra o suicídio devido a sua imaturidade cognitiva, a qual lhes previne a planificação 

e execução de uma tentativa de suicídio (Shaffer, 1981). 

O suicídio consumado no sexo masculino é muito mais significativo que entre o 

sexo feminino, talvez devido à propensão dos primeiros recorrerem a uma 

representação mais violenta e irreversível do suicídio (Shaffer, 1981 ). No entanto, as 

tentativas de suicídio no sexo feminino excedem significativamente as taxas 

encontradas no sexo masculino. 

Cassaria (1987) propõe uma separação dos adolescentes suicidas em dois 

grupos, com caracterísricas epidemiológicas e psicodinâmicas diferentes: 

a) Jovens do sexo masculino, que geralmente morrem como 

conseqüência do ato suicida e 

b) Jovens predominantemente do sexo feminino, que raramente morrem 

após o ato suicida. 

Na adolescência, segundo o mesmo autor, a proporção de tentativas de suicídio 

para · cada suicídio exitoso aumenta mais de 10 vezes, principa lmente nas 

adolescentes. A repetição da tentativa pode variar entre 25 a 67 % dos jovens, e a 

chance de suicídio consumado aumenta quando há uma tentativa anterior. 
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O PAPEL DA DEPRESSÃO 

Embora nem todos suicídios adolescentes sejam precedidos por depressão, 

muitos adolescentes deprimidos podem evoluir à tentativa de suicídio ou suicídio 

completo. Muitas vezes o adolescente, em sua tentativa de suicídio, está agindo de 

modo impulsivo, e pode não ser capaz cognítivamente de compreender de modo 

completo a finalidade de suas ações (Pedroso et ai., 1986). Por isso, os jovens da 

fase mais final da adolescência apresentam maior risco para suicídio consumado 

(Hodgman, 1990). 

Durante os conflitos vividos pelos adolescentes, muitos fatores poderão abrir 

passagem à depressão, em especial a má elaboração dos lutos ou mesmo mini-crises 

depressivas durante a evolução normal do processo de luto. Entre os lutos a serem 

elaborados e na procura por uma identidade nova, de adulto, o jovem encontra a 

angústia, culpa e a tentativa de negação do corpo. As alterações na conscientização 

da imagem corporal, a sua desvalorização e a culpa juntam-se, levando não só à 

depressão, como a tentativas de destruir esse corpo, que não pode ser 

controlado (WHO, 1985). 

Os sintomas de depressão que freqüentemente são observáveis no jovem 

suicida não se manifestam da mesma maneira que no adulto: apenas jovens na fase 

final da adolescência irão demonstrar tristeza, perturbação do sono, flutuação diurna 

do humor, sentimentos de desvalorização e perda. "Encontraremos, com maior 

freqüência, equivalentes depressivos, tais como tédio, aborrecimento, cansaço, 

dificuldade de concentração e problemas de comportamento. Estes últimos, são 

explicados pela expressão dos seus pensamentos e emoções através de ações como 

fugas, atos delinqüenciais, cabular a aula, brigas, promiscuidade e propensão a 

acidentes. Os equivalentes, muitas vezes, manifestam-se através de sintomas 

somáticos, e o alcoolismo e drogadição freqüentemente se associam ao quadro" 

(Cassaria, 1980). 
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Levy & Deykin {1989) avaliaram 424 estudantes entre 16 e 19 anos de idade 

com objetivo de procurar associação entre depressão e ideação ou comportamento 

suicida, utilizando critérios do DSM-111 para Depressão Maior, a auto-escala CES-0 

(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) e questões sobre suicídio da OIS 

(Diagnostic lnterview Schedule). Os autores encontraram associação de Depressão 

Maior com ideação e comportamento suicida para um nível de significãncia menor que 

0.01. Na ausência de Depressão Maior, a freqüência de ideação e comportamento 

suicida para ambos sexos foi semelhante. Na presença de Depressão Maior, as taxas 

de ideação e comportamento suicida foram marcadamente maiores não havendo, 

entretanto, diferença entre sexo. 

Em todas as faixas etárias. a maioria dos indivíduos com diagnósticos 

psiquiátricos têm um risco significativamente maior de tentar e concluir o suicídio, 

quando comparados à população geral. As condições psiquiátricas que têm sido 

relacionadas ao suicídio entre adolescentes são: hospitalização psiquiátrica prévia, 

distúrbio de afetividade (depressões unipolar e bipolar), psicose ou esquizofrenia, 

assim como abuso de substáncia e alcoolismo (Low & Andrews, 1990). 

Estudos entre grupos de adolescentes com tentativas de suicídio comparados a 

jovens que nunca tentaram suicídio demonstraram que o primeiro grupo apresenta 

maior freqüência de distúrbios depressivos e conflitos inter-pessoais. Até onde 

sintomatologia depressiva está relacionada à agitação, a hostilidade, sentimentos de 

desesperança e pessimismo são mais prevalentes. Alterações cognitivas também 

estão claramente associadas com transtornos depressivos, como uma visão negativa 

de si mesmo. uma visão negativa da relação com os outros e em relação ao 

futuro (Diekstra, 1989). 

A Depressão e o Suicídio, assim como nos adultos, podem ter origem dentro de 

uma grande variedade de fatores psicológicos e biológicos. incluindo perdas pessoais, 

estações do ano, datas de traumas emocionais anteriores e doença orgãnica. Este 
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aspecto multi-fatorial de abordagem da Depressão e Suicídio não invalida a hipótese 

de que estas condições tenham uma mesma explicação bioquímica (Hodgman & 

McAnarney, 1992). 

IDENTIFICAÇÃO E MANEJO 

Estudos indicam que pediatras geralmente não têm sido ativos na identificação 

e encaminhamento do jovem suicida (Pedroso et ai., 1986). Isto é de particular 

importãncia porque apenas 12% dos jovens que tentam suicídio recebem atenção 

médica (Smith, 1986). Contudo, como a natureza da prática pediátrica varia desde o 

tratamento de doença infecciosa aguda até ênfase do desenvolvimento e questões 

psico-sociais, é fundamental que o pediatra seja capaz de, competentemente, cuidar 

de pacientes com esta causa comum e séria de morbidade e mortalidade. 

Aproximadamente 2/3 dos adolescentes que tentam suicídio apresentam 

comportamento suicida por razões outras que um desejo de morrer. Freqüentemente, a 

motivação tem como objetivo influenciar outros, para ganhar atenção, comunicar amor 

ou raiva, ou simplesmente escapar de uma situação nociva. Se alguém puder 

compreender a motivação do adolescente que tenta suicídio e auxiliar o jovem para 

influenciar outras pessoas, ganhar atenção ou comunicar seus sentimentos de uma 

maneira apropriada, então o adolescente pode não necessitar recorrer para um 

comportamento suicida quando sob estresse no futuro. "A maioria das tentativas de 

suicídio por adolescentes são impulsivas e resultam em pequena ameaça à vida" 

(Brent, 1989). 

O conhecimento sobre os conflitos da adolescência é indispensável não apenas 

a clínicos gerais ou pediatras, mas também a todos adultos que estão em contato 

direto com jovens, como familiares, professores, assistentes sociais, autoridades 

policiais e judiciárias. A partir disso, interpretar os motivos que levam o adolescente a 

tal comportamento, sem ter o objetivo específico de punir ou limitá-lo (WHO, 1985). 
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Situações que apresentem um afastamento social significativo devem ser 

investigadas; quando houver um contato com profissionais da área da saúde, qualquer 

jovem que esteja com suspeita de estar com risco de suicídio deve ser questionado 

sobre ideação suicida. Os adolescentes devem ser encorajados a discutir mais 

profundamente seus problemas e, para tanto, os adultos precisam resolver os conflitos 

de sua própria adolescência, freqüentemente mal elaborados. 

Embora não se encontre condição médica especificamente associada com 

comportamento suicida, deve ser do interesse do pediatra a informação do estudo de 

Hawton & Catalan (1987), onde metade de uma série de adolescentes britãnicos 

visitaram um médico dentro de um mês de sua tentativa de suicídio. Apenas uma 

minoria daqueles que tentaram suicídio discutiram com seu médico os problemas que 

levaram a sua "overdose" . É possível que uma investigação mais ampla pela parte do 

médico possa levar à descoberta de um interesse suicida em grande número de 

adolescentes. 

Conforme relata Shaffer et ai. (1988), atividades profiláticas primárias alteram 

uma tendência do indivíduo que não praticou o suicídio a executá-lo, que incluem a 

identificação e o tratamento precoce das condições que predispõem os indivíduos ao 

comportamento suicida. As intervenções profiláticas secundárias reduzem o potencial 

para a execução do suicídio em pessoas de risco, como a presença de uma doença 

depressiva não suicida confirmada. Os esforços terciários estão relacionados aqueles 

indivíduos que já ameaçaram ou tentaram suicídio e têm como objetivo interromper o 

curso do suicídio seja por meio de remoção dos métodos para a prática de tal ato, do 

tratamento da crise ou pós-crise do paciente suicida. 

Todos adolescentes deprimidos devem ser submetidos à triagem para ldeação 

Suicida. Não existe evidência que o questionamento sobre pensamentos suicidas 

possa encorajar os jovens a assumir atitudes relacionadas a tais pensamentos 

(Hodgman & McAnarney, 1992). 
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A acurácia e precocidade na identificação e manejo do risco de suicídio em 

adolescentes deve ser uma preocupação não apenas de psiquiatras, como de qualquer 

médico envolvido em cuidados primários de saúde desta faixa etária. Caso seja 

identificado sua presença, o conhecimento sobre comportamento suicida é 

fundamental para o manejo e avaliação adequados. O contato do clinico com 

adolescentes deve incluir uma anamnese completa, investigando fatores de risco, 

eventos estressantes, alterações de comportamento e pensamentos auto-destrutivos 

(Sulik & Garfinkel, 1992). 

1.7 EXPECTATIVA DE FUTURO 

A Expectativa de Futuro, ou nível de Desesperança (Hopelessness), tem obtido 

maior reconhecimento como uma variável sensível na avaliação de distúrbios afetivos e 

cognitivos. Embora não exista ainda um consenso, uma baixa Expectativa de Futuro 

tem sido associada à severidade da ldeação Suicida e é considerado preditivo de 

tentativa futura de suicídio (Pfeffer, 1986) (Hawton & Catalan , 1987). 

Essa variável tem apresentado correlação entre comportamento suicida e 

depressivo, demonstrando adequado nível de confiança e significància tanto em 

estudos em adultos, como em adolescentes (Garber & Hilsman, 1992). A presença de 

sentimentos profundos de Desesperança é descrita como uma característica 

importante na diferenciação entre indivíduos deprimidos suicidas e não suicidas (Sulik 

& Garfinkel, 1992). 

O conceito de uma baixa expectativa de futuro tem sido considerado fator 

central no modelo cognitivo da Depressão (Garber & Hilsman, 1992). Relacionada ao 

diagnóstico de Depressão, Curry & Craighead (1990) também descreveram que jovens 

com diagnóstico de Depressão Maior estão menos propensos a reconhecer e valorizar 

eventos positivos em suas vidas do que adolescentes não deprimidos. 
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Estudando adolescentes originários de escolas de 2° grau e sem diagnósticos 

clínicos, Cole (1989) demonstrou que, após controlar a variável Depressão, a baixa 

Expectativa de Futuro manteve uma modesta correlação com comportamento suicida 

para o sexo feminino (r= 0.47), não ocorrendo o mesmo com os rapazes (r= 0.00). 

Beck et ai. (1990) realizaram um estudo de coorte entre 1978 e 1985 com 

1958 pacientes adolescentes e adultos. Através da escala de Expectativa de Futuro 

(Beck Hopelessness Scale), foram identificados 94,2% dos indivídios que cometeram 

suicídio, sugerindo esse instrumento como um indicador sensível de potencial suicida. 

Do mesmo modo, níveis significativamente maiores de depressão, medida através da 

escala BOI (Beck Depression lnventory), foram encontrados nos pacientes suicidas 

quando comparados com os sujeitos que foram a óbito por causas naturais. 
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2.0 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Sendo a Adolescência um período caracterizado por baixa morbi-mortalidade 

em relação aos demais grupos etários e. paradoxalmente, por conflitos bio-psico

sociais intensos, este estudo foi proposto para estudar a repercussão das alterações 

orgânicas e psíquicas próprias desta fase da vida no comportamento atual e futuro do 

adolescente. 

Existem poucos estudos investigando a repercussão de eventos estressantes 

(a nível orgânico, psiquiátrico, ou social) no comportamento dos adolescentes, os quais 

podem estar associados com sintomas depressivos e transtornos psiquiátricos (Garber 

& Hilsman, 1992). O estudo destas variáveis em populações da comunidade, 

controlando outros diagnósticos e déficits cognitivos é prioritário para a compreensão 

dos transtornos emocionais e alterações esperadas pela passagem do período 

adolescente, devendo preceder pesquisas em amostras de jovens com presença de 

doença psiquiátrica ou outras amostras selecionadas. 

Entre as inúmeras manifestações de eventos estressantes na vida de um 

adolescente, a doença orgânica pode aumentar a suscetibilidade de risco de suicídio 

(Sulik & Garfinkel, 1992) e distúrbios depressivos, os quais demonstram uma visão 

negativa da vida e baixa auto-estima (Garber & Hilsman, 1992). Estudos recentes têm 

encontrado alta prevalência de diagnósticos clínicos em pacientes suicidas, porém 

poucas pesquisas controlaram diferenças entre doenças agudas e graves, assim como 

neurológicas (Shaffi et ai. , 1988). 
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A triagem de transtornos psiquiátricos em jovens da comunidade e nos 

adolescentes que procuram atendimento médico a nível primário configura-se como 

prioritária, desde que, conforme evidenciam Angold & Costello (1992), exista um 

adequado planejamento de pesquisas incluindo a utilização e o desenvolvimento de 

instrumentos direcionados aos adolescentes. 
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3.0 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliação da repercussão da presença da Doença Orgânica de baixa morbi

mortalidade e da suspeita de Transtorno Mental em adolescentes de 13 a 20 anos, 

medida através de escalas de sintomatologia Depressiva, de Expectativa de Futuro, de 

ldeação e Comportamento Suicida. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Avaliar se a presença de patologia orgânica de baixa morbi

mortalidade expõe o jovem a um maior risco de depressão, suicídio e 

perda da motivação para o futuro. 

2) Avaliar se os escores e a positividade de um teste de triagem de 

Transtorno Mental estão associados a sintomas de depressão, risco 

de suicídio e perda da motivação para o futuro. 

3) Controlar algumas variáveis de confusão, como sexo, nível sócio

econõmico, instrução, turno que freqüenta a escola ou é atendido no 

ambulatório, função cognitiva global e fase da adolescência 

(expressa por anos de idade). 
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4.0 SUJEITOS E MÉTODOS 

4.1 DELINEAMENTO 

As características deste estudo são as seguintes: 

Estudo Transversal Agregado ao Fator em Estudo: utiliza-se da aferição 

simultânea do Fator em Estudo e o do Efeito Clínico, testando sua associação 

(Figura 4). Ambos são apresentados por doenças de progressão lenta. Este 

delineamento tem sua população dividida pelo Fator em Estudo, onde os casos e os 

controles não foram escolhidos da mesma população (como encontramos no estudo 

transversal clássico) por dois motivos: 

1) Para controlar melhor a presença do Fator em Estudo e 

2) Por tratar-se de um estudo com adolescentes, a escolha da origem da 

população com o Fator em Estudo onde as informações não dependem 

apenas do indivíduo, mas também de um prontuário e de uma equipe de 

profissionais especializados, ocorreu como forma de apresentar maior 

fidedignidade na caracterização deste grupo. 

q 1° Fator em Estudo = Doença Orgânica de baixa morbi-mortalidade 

q 2° Fator em Estudo = Suspeita de Transtorno Mental, medido através da 

triagem de uma auto-escala para detecção de casos suspeitos de Transtorno Mental: 

Self-Reporting Questionnaire [SRQ]. 
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G Efeito Clínico = Nível de Depressão [MADRS]; Expectativa de Futuro [QEF]; 

ldeação Suicida [RS]; Comportamento Suicida [RS1]; Expectativa de Futuro 

relacionada à Doença Orgânica (QEF-D]. 

Figura 4 - Diagrama do Delineamento do Estudo 

SRQ(+) - MAORS I QEF I RS I RS1 

sem doença orgânica< 

SRQ (-) - MAORS I QEF I RS I RS1 

SRQ(+)- MAORS I QEF I RS I RS1 I QEF-0 

com doença orgânica< 

SRQ(-) - MAORS I QEF I RS I RS1 I QEF-0 

(EFEITO ClÍNICO) 

Obs: as referências bibliográficas dos instrumentos estão descritas no item 4.4.2 

4.2 POPULAÇÃO ALVO 

A população estudada foi constituída de 187 jovens de 13 a 20 anos de idade e 

dividida em 2 grupos conforme a presença do 1° Fator em Estudo: 

1° Grupo = 126 adolescentes provenientes de escolas da rede pública de Porto 

Alegre , sem apresentarem doença orgânica e suspeita ou diagnóstico de doença 

neuro-psiquiátrica. 

2° Grupo = 61 adolescentes provenientes da Clínica para Adolescentes do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CPA), em acompanhamento ambulatorial , com 
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diagnóstico de doença orgânica de baixa morbi-mortalidade e sem diagnóstico ou 

suspeita de doença neuro-psiquiátrica. 

4.3 AMOSTRA 

4.3.1 Cálculo da Amostra 

O cálculo da amostra foi realizado através de dados obtidos após o Estudo 

Piloto. Os critérios estabelecidos foram os seguintes: Risco Mínimo = 2.5% , Erro 

Alfa = 5% e Erro Beta = 10%. 

4.3.2 Critérios de Exclusão e Inclusão 

INCLUSÃO: 

a) Gera/ = Adolescentes com idade entre 13 anos completos e 20 

anos incompletos. 

b) 1° Grupo = origem de escolas selecionadas da rede pública de 

Porto Alegre. 

c) 2° Grupo = adolescentes em acompanhamento ambulatorial na 

Clínica para Adolescentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

EXCLUSÃO: 

a) Geral: = suspeita ou diagnóstico de doença neuro-psiquiátrica 

= repetência escolar maior que dois anos 

= uso de medicações 

b) 1° Grupo =diagnóstico de doença orgânica 

c) 2° Grupo = excluído quando em 1 a consulta 

= diagnóstico de doença orgânica de alta morbi-mortalidade 
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DEFINIÇÕES: 

Doença Neuro-psiquiátrica ~ Doença que apresente distúrbio das funções 

cognitiva, emocional e comportamental. 

Doença Orgânica de Alta Morbi-Mortalidade o Doença de mau prognóstico; 

doença que interfere nas atividades habituais do indivíduo, alterando a qualidade de 

vida, com dano de função; doença que expõe o indivíduo a adquirir novas patologias. 

4.4 INSTRUMENTOS 

4.4.1 Característ icas do Protocolo 

Uma vez que não há, na bibliografia internacional, um consenso sobre o melhor 

instrumento para avaliar (na adolescência) Depressão, Risco de Suicídio e Expectativa 

de Futuro, assim como não existem estudos com jovens em nosso meio que avaliem 

tais variáveis com controle sócio-econõmico, cognitivo, distribuição por faixa etária, 

nível de instrução, nossa característica principal foi pesquisar instrumentos que 

tivessem boa aceitação por parte dos próprios jovens, pais, educadores e profissionais 

da área da saúde que atuem com adolescentes. 

Exemplificando a escolha de um instrumento, citamos a MADRS 

(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale). Conforme mencionado no item 1.5, o 

estudo da sintomatologia depressiva em jovens não apresenta, ainda, um instrumento 

padronizado e de consenso, principalmente aplicado a nossa população adolescente. 

Estudos comparativos entre crianças e adolescentes relatam manifestações peculiares 

a este grupo etário, através de alterações no sono, modificações ponderais, 

pessimismo, perturbações motoras e de atenção, assim como comportamento suicida 

(Ryan et ai. , 1987). 
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A escala MADRS, apesar de ter sido elaborada para adultos, é de fácil manejo 

clínico e compreensão, sendo constituída de 1 O questões com escores individualizados 

e adequados na investigação de sintomatologia depressiva em jovens, avaliando os 

seguintes itens: 

1) Tristeza Aparente 

2) Tristeza Relativa 

3) Tensão Interior 

4) Alteração de Sono 

5) Diminuição do Apetite 

6) Dificuldade de Concentração 

7) Inibição Motora 

8) Incapacidade de Sentir 

9) Pensamentos Pessimistas 

1 O) Pensamentos Suicidas 

Através de entrevistas individuais com representantes de grupos citados 

anteriormente, o pesquisador realizou um levantamento sobre os aspectos principais 

de cada variável a ser investigada, formas de questionamento, modo de apresentação 

da pesquisa, termos mais adequados para apresentação ao adolescente. 

Na etapa seguinte, de posse dos instrumentos selecionados como os 

provavelmente mais adequados a nossa população de jovens (item 4.4.2}, foram 

realizadas séries de entrevistas com adolescentes voluntários entre 1 O e 20 anos de 

idade, quando foi testada a técnica de abordagem, o uso de auto-escalas dirigidas 

(adolescente recebe as perguntas e as opções de resposta) ou semi-dirigidas 

(entrevistador pergunta e o adolescente recebe apenas as opções}, assim como a 

compreensão do conteúdo das perguntas relacionada à faixa etária. 

Conforme Hanna (1992}, o sucesso de uma entrevista com crianças e 

adolescentes depende da capacidade de introspecção, cooperação social , cognição e 

amadurecimento emocional do paciente. As questões, orais ou escritas, devem ser 
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realizadas de maneira clara, objetiva, através de uma linguagem concreta, mesmo que 

modificadas em relação aos sintomas ou nível de desenvolvimento da população-alvo. 

Após as últimas modificações, foi planejado o Estudo Piloto no qual, além de 

outros objetivos (item 4.6), foi testado o protocolo definitivo e a relação equipe ~ 

instrumentos ~ população-alvo. 

4.4.2 Escolha dos Instrumentos 

Além da limitação diagnóstica imposta por instrumentos não individualizados 

para adolescentes, a possibilidade do diagnóstico de apenas um transtorno mental ou 

do diagnóstico psiquiátrico principal pode erroneamente suprimir o efeito da co

morbidade, freqüentemente presente nesta etapa da vida. Muitas associações 

descritas entre condições psiquiátricas são explicadas pela alta freqüência das 

mesmas nas populações estudadas, quando não existe triagem adequada e controle 

de variáveis de confusão (Berkson's bias) (Schlesselman, 1982). 

Estudos na população da comunidade adolescente investigando transtornos 

psiquiátricos ainda são raros, principalmente com discussão sobre co-morbidade e 

utilizando critérios do DSM ou CID (Classificação Internacional de Doenças) na 

comparação dos resultados encontrados (Angold & Costello, 1992). Procurando 

contolar essas variáveis , e oferecendo critérios adequados aos adolescentes, os 

instrumentos selecionados e que constituíram o protocolo de pesquisa foram os 

seguintes: 
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NSE => Escala de Nível Sócio-Econômico (Anexo 1) 

Escala para classificação em Classes Sociais, baseada em estudos de 

Graciano (1980), Barros (1986) e de Lombardi et ai. (1988). 

Elaborada através de um questionário que avalia 5 critérios (Situação 

econômica da família I Número de membros da família I Grau de instrução dos chefes 1 

Habitação I Profissão dos chefes) com escores individualizados, apresenta um Sistema 

de Pontos para Classificação Sócio-Econômica: 

Classe Baixa Inferior Bl 

Classe Baixa Superior BS 

Classe Média Inferior Ml 

Classe Média M 

Classe Média Superior MS 

Classe Alta A 

SRQ =:> Self-Repporting Questionnaire (Anexo 2) 

Auto-escala para detecção de casos suspeitos de Transtorno Mental, foi 

elaborada através de questões de respostas fechadas com opções SIM I NÃO 

(Harding et ai., 1983), com estudos realizados no Brasil (Fagundes, 1981). É dividido 

em 2 etapas: a primeira consta de 20 perguntas indicadoras de sintomas neuróticos e a 

segunda abrange 6 questões detectoras de sintomas psicóticos, epilepsia e alcoolismo. 

Neste estudo foi utilizada a 1 a etapa, com variação no escore de O a 20 e Ponto de 

Corte de 8 (~ 8 = sugere presença de Transtorno Mental) (Busnello et ai. , 1983) 

(Fieck, 1991) (Hoefel et ai. , 1992). 
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MM =:> Mini Mental State (Anexo 3) 

Escala para avaliação do Estado Mental (Folstein et ai. , 1975). Apresenta 

questionamento sobre aspectos da função cognitiva (Orientação I Memória Imediata 1 

Atenção e Cálculo I Memória Recente I Linguagem), com variação do escore de O a 30 

e Ponto de Corte de 24 (~ 24 = Défict Cognitivo) (Tombaugh & Mclntyre, 1992) 

(Chaves & lzquierdo, 1992). 

MADRS =:> Montgomery-Asberg Oepression Rating Scale (Anexo 4) 

Escala para medida do nível de Depressão (Montgomery & Asberg, 1979) e com 

validação no Brasil (Oractu et ai., 1985 e 1987). Elaborada através de 1 O questões que 

avaliam aspectos distintos do comportamento depressivo, apresenta variação no 

escore de O a 60 e tem Ponto de Corte de 11 (2: 11 = maior sintomatologia Depressiva), 

conforme resultados do Estudo Piloto e pesquisa de Kearns et ai. (1982). 

RS =:> Escala de ldeação Suicida (Anexo 5) 

Obtida através de questões sobre ldeaçãoiComportamento Suicida originários 

da OIS (Oiagnostic lnterview Schedule) (Robins et ai., 1981). Elaborada com 6 

questões de respostas fechadas com opções SIM I NÃO, variando a pontuação de 6 a 

16, com Ponto de Corte de 8 (2: 8 = ldeação Suicida). 

RS1 =:> Escala de Comportamento Suicida (Anexo 5) 

Obtida através da avaliação isolada de 2 questões inseridas na Escala de 

ldeação Suicida [RS] e também com origem na OIS (Oiagnostic lnterview Schedule) 

(Robins et ai. , 1981 ), as quais informam sobre comportamento suicida. Apresenta uma 

variação de 2 a 8 e Ponto de Corte de 5 (2: 5 = Comportamento Suicida). 
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QEF => Questionário de Expectativa de Futuro (Anexo 6) 

Este Instrumento avalia a Expectativa do individuo quanto ao seu Futuro. 

Adaptado da Hopelessness Scale (Beck et ai. , 1974), é constituído por 8 questões com 

três opções de resposta (representando sentimentos favoráveis, desfavoráveis ou 

neutros) e tem uma variação no escore de (- 8) a (+ 8), com Ponto de Corte de 2 

(::; 2 = Baixa Expectativa de Futuro). 

QEF- D => Expectativa de Futuro Relacionada à Doença Orgânica (Anexo 7) 

Esta escala complementao QEF (escala de Expectativa de Futuro) e também é 

adaptado da Hopelessness Scale (Beck et ai., 1974). Entretanto, suas questões são 

aplicadas apenas na presença de uma Doença Orgânica. 

DSM-111-R => Check-List para Depressão Maior 

Este Check-List para diagnóstico de Episódio Depressivo Maior pertence ao 

Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais - Associação Americana 

de Psiquiatria- 38 edição revisada (DSM-111-R, 1989) e inclui os seguintes códigos para 

diagnóstico: 

a) Ausente 

b) Presente 

c) Presente, mas pode ser devido a outro dignóstico ou condição 

d) Luto 

e) Incerto 

4.4.3 Adaptação dos Instrumentos 

Conforme especificado no item 4.4.1, a seleção dos instrumentos mais 

adequados para mensurar as variáveis em estudo ocorreu após uma série de 

entrevistas com profissionais da área da saúde com experiência em Adolescência, 

pais, educadores e adolescentes. 
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Alguns dos instrumentos eleitos, quando aplicados integralmente a jovens 

voluntários, não apresentavam correlação esperada entre o conteúdo da questão e a 

resposta do adolescente, fato também confirmado durante entrevistas simuladas com 

adultos. 

As principais limitações observadas foram: 

a) Termos técnicos ou de linguagem sofisticada utilizados na 

construção das perguntas, dificultando a correta compreensão dos 

mesmos. 

b) Respostas para questões fechadas com excesso de opções, 

algumas vezes incluindo o mesmo conteúdo em 2 opções diferentes. 

c) Palavras que, quando traduzidas rigorosamente, não conservavam o 

sentido original, necessitando um sinônimo ou termo correspondente 

a nossa cultura. 

d) Instrumentos aplicados como auto-escala, onde as perguntas e 

respostas permaneciam com o adolescente, demonstravam menor 

fidedignidade quando comparadas com uma auto-escala semi-

dirigida (pesquisador faz as perguntas, que são respondidas 

pelo entrevistado, o qual permanecia mais atento ao instrumento). 

A partir de então, foram elaboradas as modificações nos instrumentos que 

testados em fase posterior (item 4.5.3). 

4 .5 TREINAMENTO DA EQUIPE 

4 .5.1 Formação da Equipe e Apresentação da Pesquisa 

A Equipe de Pesquisa foi constituída por 3 elementos: 1 Supervisor (mestrando) 

e 2 acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (U.F.R.G.S.). 
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A seleção dos acadêmicos da F acuidade de Medicina ocorreu através de 

entrevistas com alunos já envolvidos em pesquisa no Curso de Graduação, e em 

acompanhamento de reuniões científicas com a Orientadora desta Dissertação. 

Na entrevista de escolha dos participantes da Equipe, foi esclarecido a 

importância da participação ativa dos mesmos não apenas na coleta dos dados, mas 

também na discussão do Protocolo de Pesquisa, no estudo do Marco Teórico, nas 

reuniões periódicas de avaliação, assim como na divulgação dos resultados (seja 

através de seminários, publicações cientificas ou congressos) . 

A apresentação do Protocolo de Pesquisa teve como objetivo discutir, passo a 

passo, todas as etapas de sua elaboração, a fim de que todos os pesquisadores 

estivessem cientes da justificativa, objetivos, metodologia e aplicabilidade deste 

estudo. Apenas deste modo, haveria uma Equipe de Trabalho motivada e esclarecida, 

oportunizando um grau de confiabilidade esperado para o início das atividades. 

4.5.2 Simulação de Entrevistas 

O objetivo desta etapa foi de estudar não apenas a melhor correlação entre a 

elaboração das questões e a resposta do adolescente, como também aval iar a relação 

pesquisador <:::::> entrevistado, a fim de obter o melhor aproveitamento na entrevista. 

Para isso, o pesquisador iniciou entrevistas com jovens voluntários entre 10 e 

20 anos, estabelecendo como 13 anos completos e 20 anos incompletos a Faixa Etária 

adequada para responder ao protocolo. Nesta fase foram avaliados aspectos 

fundamentais como: 

a) características do ambiente da entrevista, oportunizando privacidade. 

b) apresentação da pesquisa pelo entrevistador, definindo os objetivos, 

o caráter voluntário e a não identificação do adolescente na 

divulgação da pesquisa. 
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c) Uso de linguagem acessível ao adolescente. 

d) Estabelecimento de um relacionamento atencioso e cortês com o 

jovem entrevistado, criando um momento descontraído e com menor 

formalidade. 

No momento seguinte, foram realizadas entrevistas com acadêmicos da 

Facu ldade de Medicina da U.F.R.G.S., nas quais participou a equipe completa 

(mestrando + 2 pesquisadores}, alternando 1 como entrevistador e os 2 restantes 

como observadores. 

4.5.3 Padronização de Entrevistas 

Como prosseguimento ao item anterior (4.5.2}, fo i estruturada a fase de 

Padronização de Entrevistas. A mesma constituiu de 1 O entrevistas utilizando 

pacientes internados no Hospital de Clinicas de Porto Alegre, com os mais diversos 

diagnósticos e selecionados de forma aleatória. 

Na equipe de 3 pesquisadores, as entrevistas eram realizadas com 1 

entrevistador e 2 observadores em sistema de rodízio, sendo que todos os integrantes 

da equipe avaliavam individualmente o entrevistado. 

Finalmente, os dados foram computados e analisados segundo a análise de 

Homogeneidade inter-avaliador de Kappa, com concordância > 90% (Norusi s, 1986). 

4.5.4 Reuniões de Equipe I Participação de Decisões 

Iniciando cada etapa caracterizada por um novo local de trabalho (ex: Escolas 

ou Serviço de Ambulatório para Adolescentes}, o Supervisor da Equipe reunia-se com 

os responsáveis pela Instituição ou Serviço e apresentava os demais pesquisadores, 

momento em que também discutia-se os objetivos e a metodologia aplicada na 

pesquisa. 
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Desde o momento da formação da Equipe de Pesquisa , houve reuniões 

periódicas semanais ou para estudo do Protocolo e seminários teóricos, durante um 

período de 3 meses. Durante a fase de Coleta de Dados, as reuniões tiveram um 

intervalo quinzenal, nas quais algumas entrevistas foram discutidas em grupo, a fim de 

manter os pesquisadores padronizados na mesma sistemática de trabalho. 

Na fase de Análise dos dados. as reuniões tiveram um intervalo semanal por um 

período de 2 meses, quando todos os pesquisadores participaram da interpretação dos 

resultados e do rumo das análises seguintes. 

Exceto na fase de Coleta dos Dados, a Orientadora da Dissertação participou 

de reuniões em todas as etapas, desde a Escolha e Adaptação dos Instrumentos até a 

Análise e Discussão dos Dados. 

4.5.5 Material 

Durante a fase de elaboração do Protocolo de Pesquisa. assim como na etapa 

de Coleta e Análise de Dados, a Equipe de Pesquisa utilizou o seguinte material: 

a) Micro-Computador Microtec lnside 386 SX-40 com Programa de 

Processamento de Textos Word para o Microsoft Windows na 

versão 2.0; 

b) Cópias Xerográficas para artigos científicos. questionários, 

anotações; 

c) Crachás de Identificação, com nome e especificação da função; 

d) Canetas azuis e vermelhas, lápis e borrachas; 

e) Pranchetas para utilização dos protocolos; 

f) Envelopes tamanho ofício, numerados e identificados em relação ao 

local da entrevista e ao pesquisador (através de códigos); 

g) Pastas individuais para transporte do material; 
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h) Programa Microsoft Graph (Microsoft Word) para elaboração de 

Figuras e Tabelas; 

i) Pacote Estatístico SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

(Norusis, 1986). 

4.6 ESTUDO PILOTO 

Uma vez que não dispomos de estudos anteriores com as mesmas 

características (tanto em nosso meio como na literatura internacional). e as taxas 

de prevalência das variáveis em estudo apresentam um perfil heterogêneo nas 

pesquisas investigadas (seja pelas peculiaridades da população avaliada ou pelos 

instrumentos utilizados) foi planejado um Estudo Piloto. 

4.6.1 Objetivos do Estudo Piloto 

a) Avaliar o comportamento do Efeito Clínico na ausência dos Fatores 

em Estudo, demonstrando as características de uma amostra de 

jovens em nosso meio. 

b) Estimar prevalência de nível de Depressão, ldeação e 

Comportamento Suicida e Expectativa de Futuro. 

c) Obter dados para o cálculo do tamanho amostrai. 

d) Testar os instrumentos e a equipe de pesquisa em um grupo maior 

de indivíduos após a fase de investigação, adaptação e 

montagem do protocolo. 

4.6.2 Execução do Estudo Piloto 

A seleção da área a ser estudada foi resultado da escolha de uma escola 

pública de Porto Alegre com perfil de alunos de classe média/média-inferior e nível de 
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instrução esperado para a faixa etária e compatível com as características planejadas 

para este estudo. 

Uma vez escolhida a escola, houve uma série de reuniões da equipe de 

pesquisa com a Direção, e junto ao Serviço de Orientação Pedagógica (S.O.P.) foi 

elaborada a seleção dos alunos (amostra aleatória simples), assim como escolha da 

sala de entrevistas e horários a serem cumpridos pelos pesquisadores. 

Cada aluno sorteado era comunicado através de uma professora do S.O.P. o 

motivo da entrevista e se concordava com a mesma; por conseguinte, um dos 

pesquisadores apresentava os objetivos propostos, reinterando o caráter espontãneo 

da presença do aluno e do sigilo das respostas. 

Foram entrevistados 36 alunos entre 13 anos completos e 20 anos completos, 

os quais não preencheram algum dos Critérios de Exclusão, quais sejam: 

a) História prévia de doença psiquiátrica ou neurológica; 

b) Presença de Doença Orgãnica; 

c) Uso de medicações; 

d) Auto-Escala para Transtorno Mental positiva (ponto de corte ;::: 8) . 

4.6.3 Resultados do Estudo Piloto 

A amostra de 36 adolescentes apresentou a seguinte distribuição quanto à faixa 

etária: (13-15 anos Q n = 10) (15-17 anos Q n = 12) (17-20 anos Q n = 14). 

A freqüência do sexo masculino e feminino foi a mesma (50%). Não houve 

diferença significativa das variáveis MADRS, SRQ, RS, RS1 e QEF pelo nível sócio

econômico (análise de variãncia de Kruskaii-Wallis) . 

As adolescentes apresentaram maiores escores de MADRS (p = 0.04) pelo 

teste de Mann-Whitney. Quanto à faixa etária , houve diferença significativa entre a 
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idade de 15 -17 anos e 17- 20 anos, com ma1or freqüência da última (p = 0.03), 

segundo teste de Mann-Whitney. 

Os cálculos de prevalência para nível de Depressão {MADRS) foi de 8% e para 

Comportamento Suicida foi 2.8%, a partir dos quais foi elaborado o cálculo do "n" total. 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística deste estudo foi rea lizada em micro-computador IBM

compatível através do Pacote Estatístico SPSS: Statistical Package for the Social 

Sciences (Norusis, 1986). 

4.7.1 Dados Contínuos 

As comparações dos dados contínuos entre Grupos ou por variáveis que 

subdividem o Grupo foram realizadas por teste "t" de Student ou ANOVA de 1-via, 

seguida por teste de contraste (Tukey) (Fieiss, 1986). 

As correlações destes dados foram realizadas por Correlação de Pearson (r) e, 

eventualmente, quando a maioria dos dados a serem correlacionados não eram 

contínuos, por Correlação de Spearman (Fieiss, 1986). 

4.7.2 Dados Ordinais 

As comparações de escores entre e dentro dos Grupos foram elaboradas pelo 

teste de Mann-Whitney quando haviam 2 amostras. Os casos nos quais os Grupos se 

subdividem em 3 ou mais amostras, a análise de variância de Kruska/1-Wa//is foi 

utilizada (Fieiss, 1986). 

As correlações foram realizadas pela uti lização da análise de Spearman 

(Fieiss, 1986). 
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4.7.3 Dados Categóricos 

Para utilização de pontos de cortes e outras variáveis qualitativas, as análises 

de associação foram realizadas pelo teste de Qui-quadrado de Mantei-Haenszel 

(Schlesselman, 1982). 

4.8 CONTROLE DE QUALIDADE 

Com o objetivo de controlar, do melhor modo possível , erros desde o início da 

coleta de dados até a tabulação, criação de banco de dados e análise estatística, ficou 

estabelecido o seguinte fluxograma para o Controle de Qualidade: 

q Cada pesquisador recebia o mesmo número de envelopes contendo os 

Protocolos de Pesquisa, ficando registrado aqueles inutilizados; 

q Durante a Tabulação dos dados, cada pesquisador preenchia uma Grade de 

Respostas que incluía as informações de determinada fase, a qual era xerografada 

antes de ser entregue para elaboração do Banco de Dados no Micro-Computador; 

q Supervisor da Equipe (mestrando), sorteava uma proporção de 20% de 

protocolos a cada lote entregues, passando um gabarito e realizando conferência 

manual das respostas dos questionários com as Folhas de Rosto dos protocolos; 

q Nas reuniões de Equipe durante a Coleta de Dados, cada pesquisador 

apresentava alguma entrevista como exemplo, onde era discutido a interpretação das 

perguntas dos questionários do Protocolo; 

q A elaboração do Banco de Dados foi realizada por um indivíduo. sendo 

conferido a intervalos regulares por outro, confrontando valores no Micro-Computador 

com as Grades manuscritas dos pesquisadores; 

q Foi estipulado um intervalo (aleatório) para conferência dos dados entre o 

registro dos sujeitos no Banco de Dados, onde foram revisadas todas as variáveis de 

cada conferência. 

Através desta sistemática. foi possível identificar alguns erros na escala de 

Nível Sócio-Econômico (algumas classes sociais não correspondiam a sua pontuação) 
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e erros nos escores da escala para Expectativa de Futuro (que apresentava valores 

positivos e negativos os quais, no escore final de algumas entrevistas, mantinham os 

valores apenas positivos), que foram corrigidos através da revisão destas variáveis em 

toda a amostra do Banco de Dados por 2 observadores. 

Assim que foram identificados tais erros, era discutido o problema com o 

pesquisador responsável, e um revisor conferia os protocolos de toda a etapa 

envolvida realizada pelo mesmo pesquisador. 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

A ênfase quanto ao aspecto ético desta pesquisa pode ser observada desde as 

etapas iniciais (seleção de instrumentos) até o planejamento da divulgação dos 

resultados obtidos. 

A preocupação em esclarecer os objetivos da pesquisa iniciou com os 

responsáveis pelo atendimento aos adolescentes (Serviço de Orientação Pedagógica 

nas Escolas I Chefia e Equipes de Atendimento Médico no Hospital) e seguiu-se com 

uma apresentação objetiva e acessível a cada jovem entrevistado, após estudo da 

melhor abordagem ao mesmo, evitando constrangimentos ou pressões para aceitação 

da entrevista. 

Qualquer adolescente selecionado para responder ao Protocolo, ainda que 

dado seu Consentimento Informado, se apresentasse alguma manifestação de 

arrependimento ou indisposição em responder as questões formuladas, o pesquisador 

interrompia a entrevista discutindo esse aspecto e deixando a oportunidade de 

suspender o Protocolo. 

Na apresentação da justifica tiva da pesquisa ficava sempre informado o caráter 

voluntário e desvinculado da relação do jovem com a Instituição em questão 

(qualidade do atendimento médico pela equipe do Hospital ~ respostas ao Protocolo 
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ou avaliação escolar do corpo docente nas Escolas <=> desempenho no Protocolo), 

assim como a garantia de anonimato na divulgação dos resultados. 

É importante salientar, neste momento, que seguindo a sistemática elaborada 

na metodologia e abordagem ao adolescente, não houve nenhum caso de recusa ou 

interrupção de entrevista em toda a amostra de jovens. 

Durante o período de Coleta de Dados houve em 2 momentos identificação de 

Comportamento Suicida considerado significativo durante uma entrevista no Hospital e 

em outra com um adolescente na Escola. Em ambos casos, o pesquisador abordou o 

assunto com o jovem, sugeriu atendimento especializado e, posteriormente, 

apresentou o fato à Equipe responsável no Hospital e, no segundo caso, informou à 

Orientadora Pedagógica, sugerindo o encaminhamento adequado. 

Após a etapa de Análise dos Dados, houve uma reunião com representantes 

das Equipes de Atendimento aos adolescentes do Hospital , seguida de outras 

correspondentes com as Direções e Serviços de Orientação Pedagógicas nas Escolas 

participantes com o objetivo de informar e discutir os resultados obtidos. 

4.1 O CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

4.1 0.1 Nível Sócio-Econômico 

A distribuição da amostra de 187 adolescentes, conforme sua classe social , 

ocorreu em apenas 4 classes centrais (Média-superior [MS]; Média [M]; Média-Inferior 

[MI] e Baixa-Superior [BS]) das 6 categorias investigadas através do instrumento de 

nível sócio-econômico. 

A Figura 5 apresenta a distribuição das classes sociais dentro do Grupo 1 (sem 

Doença Orgânica) e dentro do Grupo 2 (com Doença Orgânica). Através da análise 
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passo-a-passo de tabelas 2x2 (Breslow and Day, 1980), observou-se uma distribuição 

diferente entre as classes sociais M e Ml (p = 0.005), demonstrando maior freqüência 

de Classe Média-Inferior [MI] entre os jovens no Hospital. 

No entanto, quando a análise considera as 4 classes sociais cumulativamente, 

a diferença de distribuição deixa de ser estatisticamente significativa (p > 0.05 ; OR = 
2,75 e IC = 0.32- 61.11). 

Para a aplicação clínica dos resultados deste instrumento, devemos considerar 

que, entre as 6 classes sociais investigadas, a presença da diferença significativa 

apenas nas 2 classes centrais [M e Ml] não expressa um perfil sócio-econômico distinto 

dos 2 grupos de adolescentes, quando analisados de modo global. 

Figura 5 - Distribuição da Classe Social x Doença Orgânica 
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A faixa etária entre os 13 anos completos e 20 anos incompletos foi selecionada 

após uma etapa inicial de avaliação abrangendo a 2a década de vida ( 10-20 anos), 
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onde testamos o nível cognitivo mínimo para entendimento do protocolo (ver item 

4.4.1). 

Considerando, então, como 13 anos completos a idade inicial da amostra, 

dividimos a mesma em 3 etapas, a fim de manter a individualidade de cada período, 

assim como controlar as características psico-sociais das mesmas. 

Os 187 jovens que constituíram o estudo foram distribuídos nos seguintes 

grupos: 

a) 13 - 15 anos (156 meses - 180 meses) 

b) 15- 17 anos (181 meses- 204 meses) 

c) 17- 20 anos (205 meses- 239 meses) 

Na amostra total , encontramos uma proporção semelhante em relação à 

distribuição da faixa etária (n=52, n=71 e n=64 respectivamente), conforme 

demonstrado na Figura 6. 

Figura 6- Distribuição da Faixa Etária na Amostra Total 

o 13 - 15 anos 
o 15- 17 anos 

o 17- 20 anos 

38% 
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Entretanto, quando divididos pelo 1° Fator em Estudo (presença de Doença 

Orgânica), observa-se uma diferença significativa quanto à distribuição da idade 

através da análise de Qui-quadrado de Mantei-Haenszel (p=O.OOO), conforme Figura 7. 

Contudo, como as variáveis em estudo (com excessão da Expectativa de 

Futuro) não sofrem uma influência da idade no Grupo da Comunidade (Escola) (ver 

item 5.1.1 = faixa etária), este achado não sugere, do ponto de vista metodológico, que 

a diferença de distribuição de idade entre os 2 Grupos possa influenciar os resultados. 

o 13-15a 
O 15-17a 

o 17-20a 

Figura 7 - Distribuição de Faixa Etária X Presença 
de Doença Orgânica 
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A amostra de 187 jovens, quando dividida pelo 1° Fator em Estudo (Presença 

de Doença Orgânica), apresentou uma distribuição de faixa etária demonstrada 

pela Figura 8. 



75 

No Grupo com Doença Orgânica, foi controlada a possibilidade de alguns 

diagnósticos apresentarem repercussão diferente (tanto física como psicologicamente) 

no comportamento dos jovens. As diferentes Doenças Orgânicas classificadas entre os 

adolescentes em acompanhamento ambulatorial foram listadas por Sistemas (ver 

Tabela 2). Além dos diagnósticos principais, outros diagnósticos secundários foram 

registrados com o mesmo objetivo. 

o sem O. Orgânica 

o com O. Orgânica 

Figura 8 - Distribuição pela Presença de Doença Orgânica 
na Amostra Total 

33% 

67% 

Analisou-se as variáveis em estudo, neste sub-grupo, pela presença ou não do 

diagnóstico mais prevalente, que foi de "Obesidade" .. (28%), com o objetivo de 

certificar-se de que esta condição não representaria um fator individual, produzindo 

alterações diferentes das demais condições clínicas. 

Após análise estatística pelo teste Mann-Whitney, não foram demonstradas 

diferenças significativas entre Obesidade e os demais diagnósticos do Grupo em 

atendimento ambulatorial relacionando-os com as variáveis estudadas. 
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Tabela 2 - Distribuição de Diagnósticos e/ou Queixas Principais por Sistemas (n=61) 

Aparelho (%) 

Genito-Urinário 16.4% 

Cardio-Pulmonar 18.0% 

Digestivo 6.6% 

Pele I Fâneros 6.6% 

Miscelânea 52.4% 

Total 100% 

Diagnósticos e I ou Queixa Principal 

Amenorréia I Varicocele I Dismenorréia I Leucorréia 1 

Orquiectomia I Ovários Císticos I Enurese 

Asma I Rinite Alérgica I Sinusite I Sopro Cardíaco I 

Extra-Sístole I Dor Torácica 

Estomatite I Dor Abdominal I Verminose 

Desidrose I Escabiose I Acne I Nevo 

Anemia I Perda Ponderai/ Lesão Óssea I Cefaléia I 

Dor Extremidades I Lombalgia I Baixa Estatura I 

Obesidade* 

* Obesidade representou 28% de todos os diagnósticos 

4.10.4 Sexo 

A amostra de 187 jovens está dividida em 85 adolescentes do sexo masculino 

(45%) e 102 do sexo feminino (55%). Quando consideramos o 1° Fator em Estudo 

(presença de Doença Orgânica), não se observa uma diferença significativa na 

distribuição do sexo nos Grupos, através do teste de Qui-quadrado de Mantaei-Hanszel 

(Figura 9). 

4.1 0.5 Desempenho Cognitivo 

A avaliação de Desempenho Cognitivo ocorreu através do Mini Exame do 

Estado Mental (Mini-Mental State Examination) [MM] e utilizando como ponto de corte o 

escore 24 (>24 = sem défict cognitivo). Desta forma, a prevalência de alteração 

cognitiva foi de 8% na amostra total. 



Figura 9 - Distribuição de Sexo x Presença de Doença Orgãnica 
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A estratificação quanto ao tabagismo está apresentada na Tabela 3, sugerindo 

uma distribuição semelhante. 

Tabela 3 - Distribuição do Tabagismo x Presença de Doença Orgânica 

Sem D.Org. Com D.Org Total 

até 1 O cig/d ia 8.7% 9.8% 9.1% 

10-20 cig/dia 1.6% 4.9% 2.7% 

Não Fumante 89.7% 85.2% 88.2% 

Total 100% 100% 100% 
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4.1 O. 7 Turno 

A classificação dos adolescentes por turno foi realizada de modo distinto 

conforme o Grupo de origem. No Grupo sem Doença Orgânica, este foi avaliado com o 

objetivo de controlar possíveis fatores sócio-econômicos que distinguissem jovens que 

estudam no turno diurno e noturno. No Grupo com Doença Orgânica, o registro do 

turno teve como objetivo controlar possíveis diferenças nos diagnósticos realizados 

pela equipe médica do turno da manhã e equipe da tarde. 

4.1 0.8 Nível de Instrução 

O Grupo sem Doença Orgânica apresentou maior nível de Instrução (expresso 

por anos completos de estudo) nas faixas etárias de 13-15 anos e 15-17 anos 

(p = 0.013 e 0.003 respectivamente), não ocorrendo na última faixa etária (17-20 anos) 

possivelmente devido ao pequeno número de indivíduos nesta categoria (n= 08). A 

representação desses resultados está demonstrada na Figura 1 O. 

o sem D.Orgânica 

o com D.Orgânica 

Figura 10 - Média de Anos de Estudo Controlado por Faixas 
Etárias ( teste T de Student para amostras independentes ) 
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Entretanto, quando as variáveis estudadas (MM I MADRS I SRQ I QEF I RS I 

RS1) foram analisadas entre os jovens das Escolas pelo Nível de Instrução, não houve 

diferença significativa dos escores das mesmas nas 3 faixas etárias, segundo a análise 

de Variância de Kruskai-Wallis. 

4.1 0.9 Depressão Maior 

O diagnóstico de Depressão Maior foi investigado através da aplicação do 

Check List do DSM 111-R (Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais, 38 

edição revisada, 1989). 

Entre os 187 jovens avaliados neste estudo, apenas 3 apresentaram critérios de 

Depressão Maior classificados no Check List do DSM-111-R. Neste grupo, um dos 

adolescentes fazia parte do Grupo sem Doença Orgânica e foi classificado no item 

"Presente, mas pode ser devido a outro diagnóstico ou condição" (no caso de uma 

jovem com história de gestação há dois anos) e os outros dois adolescentes, também 

do sexo feminino , porém no Grupo com Doença Orgânica, foram classificados no item 

"Luto". Entretanto, nenhum dos 3 adolescentes preencheram todos os critérios para o 

item "Depressão Maior presente". 
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5.0 RESULTADOS 

5.1 ANÁLISE NOS GRUPOS: SEM E COM DOENÇA ORGÂNICA 

5.1.1 Comparação por Aspectos Sócio-Demográficos 

A análise das variáveis em estudo dentro do Grupo sem Doença Orgânica 

comparadas pelo Nível Sócio-Econômico não demonstrou diferenças significativas pelo 

teste de Mann-Whitney. Quando realizada análise correspondente no Grupo com 

Doença Orgânica, também não houve diferenças significativas. 

Quanto ao Turno Escolar freqüentado pelos adolescentes nas escolas (turno 

diurno/noturno), não houve diferenças significativas em relação às variáveis analisadas 

pelo teste de Mann-Whitney. Em relação ao Turno freqüentado pelos jovens na Clínica 

para Adolescentes (Equipe do turno manhã/tarde) , o resultado foi o mesmo. 

Na avaliação pelo Gênero, no Grupo das Escolas, o sexo feminino apresentou 

níveis significativamente maiores de Depressão medidos pela escala de Montgomery

Asberg [MADRS] (p = 0.000) e escores mais altos no Questionário de triagem de 

Transtorno Psiquiátrico medido pela escala Self-Reporting Questionnaire [SRQ] 

(p = 0 .001 ), não havendo alterações significativas nas demais variáveis anal isadas. No 

Grupo de jovens em atendimento ambulatorial, o sexo feminino apresentou maiores 

escores na escala de Expectativa de Futuro Relacionada à Doença Orgânica [QEF-0] 

(p = 0.01 7), não ocorrendo diferença entre gênero para as demais variáveis analisadas 

através do teste de Mann-Whitney. 
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Na análise pela Faixa Etária, no Grupo sem Doença Orgânica, observou-se que 

a Expectativa de Futuro [QEF] foi significativamente menor na faixa etária Intermediária 

(15 -17 anos) (p = 0.041). No Grupo com Doença Orgânica, por sua vez, somente o 

nível de Depressão [MADRS] foi significativamente maior na faixa etária Intermediária 

(p = 0.045), analisado pelo teste de Kruskai-Wallis. 

5.1 .2 Triagem de Transtornos Mentais 

O intervalo de variação dos escores da escala de triagem de Transtornos 

Mentais dentro do Grupo das Escolas foi de O- 3, com mediana 3.00 e variãncia 7.14. 

Por outro lado, no Grupo de adolescentes em acompanhamento ambulatorial, o 

intervalo de variação foi de O -13, com mediana 5.00 e variãncia de 9.39. Ao aplicar o 

ponto de corte deste instrumento de triagem, com valor definido em 8 (Busnello et ai., 

1983) (Fieck, 1991), a freqüência de Suspeita de Transtorno Mental foi 8% entre os 

escolares e de 28% nos jovens do ambulatório. 

Analisando as variáveis em estudo (MADRS- QEF- RS- RS1) entre os sujeitos 

com triagem SRQ (+) e SRQ (- ), observa-se que os escores de MADRS e RS são 

maiores e os escores do QEF são menores nos jovens SRQ (+) tanto nas Escolas 

quanto no Ambulatório (p < 0.01). Entretanto, os escores de RS1 foram diferentes 

apenas nas Escolas (p = 0.000), não ocorrendo entre os jovens do Hospital (p > 0.05) 

pela análise de Mann-Whitney. 

5.1.3 Nível de Depressão 

Entre os adolescentes avaliados nas Escolas, a variabilidade dos escores da 

escala de MADRS foi de O - 24, com mediana de 3.0 e variância de 23.16. No 

Hospital, a variabilidade foi de O - 26, com mediana de 5.0 e variãncia de 36.6 . 
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Aplicando-se um ponto de corte de 11 (Kearns et ai., 1982), observou-se uma 

freqüência de 11% de presença de maior sintomatologia depressiva no Grupo da 

Escola e de 23% entre adolescentes do Hospital. 

Através da análise das variáveis em estudo, entre adolescentes MADRS (+) e 

MADRS (- ), observa-se que os escores de SRQ e RS são maiores e os escores de 

QEF são menores nos jovens MADRS (+) tanto nas Escolas como no Hospital 

(p < 0.01), segundo a análise de Mann-Whitney. Contudo, os escores de RS1 foram 

diferentes apenas nas Escolas (p = 0.000), não ocorrendo o mesmo entre os 

adolescentes do Hospital (p > 0.05) pela análise de Mann-Whitney. 

5.1 .4 Expectativa de Futuro Relacionada à Doença Orgânica 

No Grupo com Doença Orgânica, foi investigada a repercussão da patologia na 

Expectativa de Futuro do adolescente [QEF-D]. A variabilidade encontrada nos escores 

foi de (-2) a (+4), com mediana de 2.0 e variância de 1.95 . 

Os escores de QEF-D são significativamente diferentes entre os adolescentes 

com Doença Orgânica, quando analisados pela aplicação do ponto de corte das 

variáveis MADRS e RS (p = 0.022 e 0.004 respectivamente) , sendo mais baixos nos 

sub-grupos que apresentam maior sintomatologia depressiva e maior ideação suicida, 

demonstrando pior Expectativa da Patologia sobre seu Futuro (Teste de Mann

Whitney). Através do mesmo teste, observou-se que as mulheres apresentam maiores 

escores de QEF-D, ou seja, maior otimismo sobre a repercussão de sua doença no 

futuro (p = 0 .02). 

Não houve diferença significativa de Expectativa de Futuro Relacionada à 

Doença Orgânica em função das variáveis Sócio-Demográficas, conforme análise de 

Kruskai-Wallis . 
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5.1.5 Expectativa de Futuro, Risco de Suicídio e Comportamento Suic ida 

Na Tabela 4, está apresentado o perfil das variáveis Expectativa de Futuro 

[QEF]. Risco de Suicídio [RS] e Comportamento Suicida [RS1] nos Grupos de 

adolescentes das Escolas e do Ambulatório do Hospital. 

Os valores de ponto de corte destas variáveis foram definidos a partir do Estudo 

Piloto (ver item 4.6) e são os seguintes: QEF = 2 . RS = 8 e RS1 = 5 . Após a 

aplicação destes pontos de corte, as freqüências de baixa Expectativa de Futuro foram 

18% e 28%, de presença de ldeação Suicida 19% e 30% e de Comportamento Suicida 

9% e 10% nos Grupos sem e com Doença Orgânica, respectivamente. 

Tabela 4 - Expectativa de Futuro, Risco de Suicídio e Comportamento Suicida dos 

Adolecentes estudados segundo {mediana}, (variância) e [intervalo de variação] 

Sem D.Orgânica Com D.Orgânica 

QEF { 5.5} ( 5.02 ) { 4.0} ( 6.56 ) 

[ -1 a 8] [ -2 a 8] 

RS {6.0} (3.72) {7.0} (3.87) 

[6a15] [ 6 a 16] 

RS1 {2.0}(1 .92) { 2.0} ( 1.64 ) 

[ 2 a 8] [ 2 a 8] 
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5.2 COMPARAÇÃO DOS GRUPOS: SEM X COM DOENÇA ORGÃNICA 

5.2.1 Variáveis Sócio-Demográficas 

Os adolescentes do sexo masculino em acompanhamento ambulatorial 

apresentaram escores significativamente mais altos na escala de MADRS (p = 0.008) e 

SRQ (p = 0.000) do que os das Escolas. Por sua vez, as adolescentes pertencentes 

ao grupo do Hospital apresentaram escores maiores apenas no SRQ (p = 0.004), 

quando comparadas com as jovens das Escolas, segundo análise estatística de Mann

Whitney. 

Ao compararmos os desempenhos no Mini-Mental entre os 2 Grupos, 

observamos que o desempenho do Grupo sem Doença Orgânica (mediana = 28 e 

variância = 3.6) é melhor do que o Grupo com Doença (mediana = 28 e variância = 
4.1), através da análise de Mann-Whitney (p = 0.03). 

5.2.2 Nível de Depressão 

O nível de Depressão medido através da escala de Montgomery-Asberg 

(MADRS] é significativamente maior nos adolescentes com Doença Orgânica 

(p = 0.003), pela análise de Mann-Whitney. 

5.2.3 Triagem de Transtorno Mental 

Maiores escores de suspeita de Transtorno Mental estão significativamente 

presentes nos adolescentes Com Doença Orgância (p = 0.000), quando comparados 

com o grupo Sem Doença Orgânica pelo teste de Mann-Whitney. 
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5.2.4 ldeação Suicida e Comportamento Su icida 

Os escores de ldeação [RS] e Comportamento Suicida [RS1] não diferem 

significativamente entre os Grupos sem e com Doença Orgânica (p > 0.05). 

5.2.5 Expectativa de Futuro 

A Expectativa de Futuro, avaliada pela escala QEF, apresentou escores 

significativamente menores nos jovens do grupo Com Doença Orgânica (p = 0.015), 

quando analisadas pelo teste de Mann-Whitney. 

5.3 PRESENÇA DE TRANSTORNO MENTAL 

5.3.1 Aspectos Sócio-Demográficos 

Quanto ao Nível Sócio-Econômico, tanto as classes sociais mais baixas, assim 

como as mais altas, apresentaram escores significativamente maiores dos níveis de 

Depressão, ldeação Suicida , Comportamento Suicida e menores de Expectativa de 

Futuro nos adolescentes com suspeita de Transtorno Mental, conforme análise de 

Mann-Withney. Estes resultados são apresentados na Tabela 5. 



Tabela 5 - Mediana (md) e variância {s2} das variáveis MADRS, QEF, RS, RS1 

em função do Nível Sócio-Econômico e pela Suspeita de Transtorno Mental. 

Variáveis Nível Sócio-Econômico 

Nível A Nível 8 

Transtorno Mental 

Ausente Presente Ausente Presente 

MADRS (2,5) {14,36} a (13) {44,25} a (2,0) {16,60} e (10,5) {38,21} e 

QEF (6,0) {4,78} b (3,5) {5,97} b (5,0) {5,53} f (2,0) {5,02} f 

RS (6,0) {1 ,85} c (8,5) {8,86} c (6,0){2, 16} g {7,0) {7,68} g 

RS1 (2,0) {0,77} d (2,0) {6,53} d (2,0) {1,16} h (2,0) {3,76} h 

[ p = 0.000] a [ p = 0.015] b [ p = 0.000] c [ p = 0.000] d 

( p = 0.000] e [ p = 0.000] f [ p = 0.003 ] g [ p = 0.006] h 

Nível A = Classe MS ( Médio-Superior ) + Classe M ( Média ) 

Nível B = Classe Ml (Médio-Inferior) +Classe BS (Baixo-Superior) 

5.3.2 Faixa Etária 

86 

Na primeira Faixa Etária (13-15 anos), foram observados maiores níveis de 

Depressão (p = 0.001). ldeação Suicida (p = 0.007) e menor Expectatica de Futuro 

(p = 0.002) nos adolescentes com suspeita de Transtorno Mental, não ocorrendo o 

mesmo com Comportamento Suicida, através do teste de Mann-Whitney. 

A Faixa Etária intermediária (1 5 -17 anos), no grupo de jovens com suspeita de 

Transtorno Mental. apresentou escores maiores de Depressão (p = 0.000), ldeação 

Suicida (p = 0.007). Comportamento Suicida (p = 0.012) e menores de Expectativa de 

Futuro (p = 0.000). 

Entre os adolescentes da Faixa Etária Final (17- 20 anos), observou-se maiores 

escores de Depressão (p = 0.000). ldeação Suicida (p = 0.001), Comportamento 
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Suicida (p = 0.002), não ocorrendo o mesmo com a variável Expectativa de Futuro, no 

grupo positivo na triagem de Transtorno Mental. 

5.3.3 Sexo 

Quanto à variação de gênero, tanto o sexo masculino como o feminino 

apresentaram maiores escores de nível de Depressão, ldeação Suicida, 

Comportamento Suicida e menor Expectativa de Futuro nos adolescentes positivos 

para Transtorno Mental (p < 0.007). 

5.3.4 Doença Orgânica 

Nos adolescentes positivos para suspeita de Transtorno Mental (n = 27), os 

níveis de Depressão, ldeação Suicida, Comportamento Suicida e Expectativa de Futuro 

foram iguais ente os jovens sem e com Doença Orgânica. 

Do mesmo modo, entre os adolescentes negativos na triagem de Transtorno 

Mental (n = 160 ), os níveis de Depressão, ldeação Suicida, Comportamento Suicida e 

Expectativa de Futuro foram iguais ente os jovens sem e com Doença Orgânica. 

5.4 ESTIMATIVA DE PREVALÊNCIA 

As estimativas de prevalência das variáveis estudadas, quando analisadas 

pelos Fatores em Estudo (Doença Orgânica e Transtorno Mental), são apresentadas 

na Tabela 6. 
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Tabela 6- Estimativa de Prevalência (freqüência) de MADRS, SRQ, RS, RS1 e QEF 

pela presença de Doença Orgânica e Transtorno Mental 

Variáveis 

MADRS 

SRQ 

RS 

RS1 

QEF 

MADRS 

RS 

RS1 

QEF 

Fatores em Estudo 

(1) Doença Orgânica 

Ausente 

11% 
8% 

19% 

9% 

18% 

Presente 

23% 

28% 

30% 

10% 

28% 

(2) Transtorno Mental 

Ausente 

5% 

7% 

2% 

16% 

Presente 

52% 

48% 

19% 

48% 
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6.0 DISCUSSÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1.1 Delineamento 

Ao iniciar uma linha de pesquisa em adolescentes do nosso meio através de 

metodologia própria (elaboração e adaptação de instrumentos, treinamento da equipe, 

etc), este estudo apresenta um delineamento adequado, ou seja, um estudo 

transversal, onde avalia-se a presença de associação entre Fator em Estudo e Efeito 

Clínico, sem a preocupação causa/efeito. Através do eixo de Controle e dividindo a 

população pelo Fator em Estudo, houve controle da presença de Doença Orgãnica e 

Transtorno Mental, caracterizando-se adequadamente os grupos de adolescentes 

avaliados. 

Os estudos revisados na literatura têm demonstrado restrições metodológicas 

principalmente pelo delineamento retrospectivo e amostras psiquiátricas, sem grupo 

controle normal, sem controle de diagnósticos clínicos e sem análise de variáveis sócio

econõmicas (Garber & Hilsman, 1992). Apesar da limitação de ser um estudo 

fotográfico (estudo simultãneo), houve controle de diagnósticos psiquiátricos tanto na 

população normal, como nos indivíduos com o Fator em Estudo, sendo iniciado o 

estudo em indivíduos mais próximos da população de adolescentes do nosso meio. 

Os resultados e conclusões descritos apenas devem ser considerados em 

sujeitos com as mesmas características apresentadas na metodologia, não sendo 
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possível elaborar generalizações relacionadas a outras amostras de adolescentes. 

Sem dúvida, a partir de resultados expostos neste estudo, é necessário o 

aprofundamento de pesquisas através de delineamentos com características 

prospectivas e seguimento dos sujeitos, assim como manter o enfoque etiológico e 

diagnóstico. 

6.1 .2 Protocolo de Pesquisa 

A importância da validação dos instrumentos é tão grande como a elaboração, 

adequação e treinamento na aplicação dos mesmos em populações específicas. 

Quando nos referimos a adolescentes, a revisão da literatura demonstra, claramente, a 

intenção de definir critérios diagnósticos direcionados aos jovens. A ausência de 

instrumentos considerados padrão-ouro nestes casos, justifica a procura de opções 

adequadas a nossa comunidade. Embora o presente estudo tenha incluído um 

instrumento que pode ser considerado padrão-ouro para controle de Depressão Maior 

(DSM-111-R), alguns dos questionários foram adaptados e aplicados pela primeira vez 

em amostra de adolescentes (RS, RS1 e SRQ respectivamente) , outros instrumentos 

[MADRS] têm validação no Brasil, mesmo que em sujeitos adultos. Por fim, algumas 

variáveis amplamente discutidas na adolescência foram investigadas com 

questionários adaptados de estudos com jovens de outros países (QEF e QEF-D). 

A utilização de escalas para sintomas auto-relatados entre os adolescentes, 

principalmente na investigação de Depressão e Suicídio, deve ser avaliada com algum 

ceticismo, devido à tendência, entre os jovens, de auto-dramatização (Hodgman & 

McAnarney, 1992). Entretanto, quando aplicadas sob condições que favoreçam um 

bom aproveitamento na entrevista, tanto no treinamento do profissional como na 

aceitação pelo adolescente (item 4.4), podemos obter resultados satisfatórios e 

minimizar os efeitos de super-valorização dos sintomas pelo entrevistado. 
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Na elaboração do protocolo de pesquisa, a escolha dos instrumentos ocorreu 

de maneira que aqueles selecionados apresentassem um questionamento objetivo e 

de compreensão adequada pelos nossos adolescentes. Embora existam inúmeras 

opções, inclusive algumas mais freqüentemente referidas em pesquisas recentes, a 

opção feita pelo presente estudo foi testar em campo as necessidades dos jovens (item 

4.4) e, através dessa experiência, avaliar seus resultados, sempre ciente do caráter 

inicial da pesquisa e das possíveis limitações de alguns instrumentos. 

Algumas variáveis como Risco de Suicídio, quando não avaliadas 

especificamente em relação à ldeação e Comportamento Suicida e utilizando 

questionários apenas auto-relatados podem originar um viés significativo mesmo em 

estudos com controle adequado de aspectos sócio-demográficos e amostragem 

(Rubenstein et ai., 1989). Contornando essa dificuldade, este protocolo apresenta 

instrumentos distintos para ideação e comportamento suicida, evitando termos de difícil 

compreensão, assim como mantendo a atenção do entrevistado com uma escala 

semi-dirigida. 

Com excessão do Check-list do DSM-111-R para Depressão Maior, os demais 

questionários avaliam escores, os quais significam maior ou menor sintomatologia da 

variável em questão, e não definem diagnóstico clínico. Portanto, deve-se ressaltar que 

os resultados descrevem o nível de sintomas que o indivíduo entrevistado apresenta. 

Embora ainda seja um assunto discutível, alguns autores relatam que 

transtornos afetivos comuns na Infância e Adolescência podem ser diagnosticados, 

principalmente na fase tardia da Adolescência , através dos mesmos critérios aplicados 

aos adultos (Carlson & Strober, 1979). Contudo, nosso estudo manteve, desde o 

planejamento a sua execução, uma preocupação em individualizar critérios 

diagnósticos para nossos jovens, conforme recomendação de pesquisas recentes 

(Angold & Costello, 1992). 
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6.1.3 Amostra 

O presente estudo foi realizado com amostra de sujeitos de base não 

populacional, de acordo com o perfil da pesquisa, ou seja, uma fase inicial do estudo 

em adolescentes do nosso meio. Entretanto, o "n" total foi calculado cuidadosamente 

conforme resultados do estudo piloto, planejado para auxiliar no cálculo amostrai, uma 

vez que não havia dados disponíveis de taxas de prevalência obtidas através de 

pesquisas com as características metodológicas propostas neste trabalho e porque não 

poderíamos supor que as variáveis estudadas apresentassem uma curva de 

normalidade. 

A amostra de adolescentes (do tipo aleatória simples) incluiu jovens com perfil 

sócio-econômico médio, com características de instrução e cognitivas consideradas 

também médias para a população adolescente de nossa comunidade. Foi através 

desta expectativa que foram selecionadas as Escolas e o Serviço de Atendimento 

Médico. a partir do qual desenvolveu-se este estudo. 

A faixa etária dos 13 anos completos a 20 anos incompletos foi estabelecida 

após estudos preliminares que definiram um nível mínimo de compreensão e 

complacência necessários para responder ao protocolo (item 4.4.1 ), correspondendo 

ás referências de Hodgman & McAnarney (1992), os quais relatam limitações na 

avaliação dos primeiros anos da adolescência quando utilizaram questionários 

padronizados para diagnóstico de Depressão em jovens. 

A inclusão de um grupo de adolescentes normais, com origem em escolas da 

rede pública e de outro grupo com doenças orgânicas próprias da adolescência ou 

mais prevalentes nesta faixa etária, teve como objetivo obter informações de sujeitos 

mais próximos dos jovens da nossa comunidade, gerando dados que possam ser 

utilizados em estudos posteriores. 
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Além das freqüentes limitações na metodologia de pesquisa, alguns estudos 

confirmam a importância do cálculo amostrai adequado: Hodgman & McAnarney 

(1992), avaliando jovens de uma clínica geral de adolescentes, utilizaram questionários 

para sintomatologia depressiva e suicida sobre os últimos 12 meses. Quando todos os 

jovens que procuravam a clínica foram entrevistados, as taxas de depressão e suicídio 

dobraram em relação aos resultados de uma amostra menor. 

6. 1.4 Justificativa 

Estudos recentes demonstram uma tendência geral, entre os clínicos, de 

desatenção na investigação e diagnóstico de sintomas depressivos e suicidas nos 

pacientes adolescentes. Questões sobre depressão e suicídio raramente fazem parte 

da anamnese de rotina em pacientes de qualquer idade. Mesmo quando questões 

relevantes são perguntadas, os sintomas destes diagnósticos poucas vezes são 

explorados exaustivamente. Conforme relatam Hodgman & McAnarney (1992) isto 

contribui, em parte, ao sub-diagnóstico de depressão e suicídio entre os adolescentes. 

Segundo estes autores, todos adolescentes deprimidos devem ser submetidos à 

triagem para ldeação Suicida, pois não existe comprovação de que a discussão sobre 

pensamentos suicidas possa estimular os jovens a assumir um comportamento suicida. 

A importância deste estudo não está somente em avaliar variáveis de 

repercussão como as citadas anteriormente, mas também no fato de demonstrar a 

prevalência de alterações nos sentimentos e no comportamento dos nossos jovens. 

Traduzindo em linguagem científica o sofrimento que um adolescente pode viver por 

trás de sua busca diária por um mundo adulto, ou quando adoece ainda que de uma 

doença simples (para seu médico ou para sua família) , este estudo procura sensibilizar 

a profissionais. familiares e educadores sobre a necessidade de aprofundarmos 

nossos conhecimentos sobre a Adolescência, assim como compreender a seriedade 

das questões que os jovens podem nos trazer. 
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Frente a esta realidade e à escassez de estudos investigando diferentes 

manifestações de estresse no comportamento dos adolescentes. este estudo contribui 

para que novos critérios de triagem de distúrbios psiquiátricos possam ser associados 

com sintomatologia clínica ou com rastreamento em adolescentes na comunidade, 

reforçando recomendações de autores como Angold & Costello (1992), Garber e 

Hilsman (1992) Cantwell (1992) e Donas (1992). 

Os médicos que atuam em Saúde Pública, principalmente os pediatras, podem 

exercer um papel fundamental na prevenção da morbidade psiquiátrica na 

adolescência através de um melhor conhecimento de suas condições e tratamentos; 

investigando sintomatologia depressiva e suicida como rotina de sua anamnese; 

estando alertas a manifestações de baixa auto estima e perda da motivação de futuro 

em todos os pacientes adolescentes e, por fim, assumindo a responsabilidade de 

manejar adequadamente alguns dos casos de jovens com comprometimento da esfera 

emocional, ao invés de evitá-los ou encaminhar imediatamente a outros profissionais. 

6.2 RESULTADOS 

6.2.1 Presença de Doença Orgânica 

O presente estudo demonstra que adolescentes de 13 a 20 anos com Doença 

Orgânica de baixa morbi-mortalidade apresentam maiores níveis de Depressão, menor 

Expectativa de Futuro e maior suspeita de Transtorno Mental do que jovens na mesma 

faixa etária sem diagnósticos clínicos (p < 0.015). Portanto, a repercussão da doença 

orgânica na vida dos jovens pode superar as manifestações próprias da doença clínica, 

surgindo sintomas psiquiátricos relevantes. Estes resultados corroboram pesquisas de 

Garber et ai. (1990), que relatam sintomatologia psiquiátrica em decorrência de 

doenças orgânicas. 
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Enquanto nosso trabalho demonstra associação entre Doença Orgânica de 

baixa morbi-mortalidade de modo significativo, outros autores obtiveram resultados 

semelhantes, avaliando a repercussão da doença física grave (Hodgman & 

McAnarney, 1992). Estes autores encontraram correlação entre depressão e a doença 

física severa não atingindo, no entanto, a maioria destes adolescentes. Mesmo assim, 

descrevem sua experiência relatando o benefício da terapêutica anti-depressiva 

associada ao tratamento clínico de doenças físicas. 

Entre as diversas manifestações possíveis de eventos estressantes durante a 

adolescência, a doença clínica, mesmo sem características graves ou de mau 

prognóstico, interfere no comportamento dos jovens, através de sintomatologia atual ou 

na perda da motivação do futuro. Esses resultados estão de acordo com Garber & 

Hilsman (1992), que relatam o significado do estresse (na forma de acontecimentos 

negativos na vida) gerando maior risco de Depressão e menor motivação para o futuro. 

Entretanto, não houve maior ldeação e Comportamento Suicida entre os jovens 

do Grupo com Doença Orgânica, quando estas variáveis foram investigadas através 

dos instrumentos RS e RS1 . Embora alguns autores tenham encontrado maior Risco 

de Suicídio entre adolescentes com diagnósticos clínicos (Sulik & Garfinkel, 1992) 

(Shaffi et ai., 1988) (Garfinkel et ai., 1982), os mesmos não controlaram sua gravidade, 

função cognitiva e doenças de origem neurológica/psiquiátrica. Em nosso trabalho, a 

presença da Doença Orgânica pode ter influenciado de tal modo o jovem que, em meio 

a elaboração de lutos e encaminhamentos dos conflitos próprios à síndrome da 

adolescência normal não chega, entretanto, a interferir na ldeação e Comportamento 

Suicida que possam existir. É necessário considerar, porém, que as limitações destes 

instrumentos (RS e RS1) quanto à variãncia observada e ao desconhecimento de seus 

valores disgnósticos também podem justificar essa discordância de resultados. 

O estudo dos fatores de risco para o suicídio entre adolescentes deve ser 

considerado através de suas próprias limitações, ou seja, as pesquisas tém 
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proporcionado indicadores que parecem apresentar apenas sensibilidade razoável, 

porém, com pouca especificidade. Sendo o suicídio consumado um acontecimento 

incomum quando comparado às tentativas de suicídio, qualquer instrumento de 

pesquisa nesta área deve ter objetivos e limitações claramente definidos, sob o risco 

de não possuir aplicabilidade clínica. 

6.2.2 Triagem de Transtorno Mental 

Classicamente, as pesquisas que investigam transtornos psiquiátricos na 

adolescência comparam diagnósticos clínicos com psiquiátricos, sem incluir um grupo 

controle normal (não avaliando a síndrome normal da adolescência) e não avaliando 

separadamente os diferentes Fatores em Estudo: Doença Orgânica e Transtorno 

Mental. Smith et ai. (1990), por exemplo, avaliando 228 jovens que procuram 

atendimento em uma Clínica Geral de Adolescentes através de auto-escalas para 

triagem de ansiedade e depressão, encontraram maiores escores de depressão e 

ansiedade nos jovens com diagnósticos psiquiátricos, quando comparados à presença 

de diagnósticos clínicos (p = 0.000). Apesar do resultado significativo, não foi 

individualizado cada Fator em Estudo, além de não controlar a presença de doenças 

neurológicas, ou classificar doenças clínicas em agudas e crõnicas ou graves. 

Quanto às estimativas de taxas de prevalência das variáveis nível de 

Depressão, ldeação e Comportamento Suicida e Expectativa de Futuro, o Grupo de 

adolescentes positivos para Transtorno Mental apresentou maiores taxas do que os 

jovens do Grupo com Doença Orgânica. Esses resultados demonstram que, embora a 

doença Orgânica aumente a sintomatologia depressiva e suicida, diminuindo a 

expectativa de futuro , a positividade no rastreamento de Transtorno Mental apresenta 

maior repercussão nas mesmas variáveis (Tabela 6). 
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Os indivíduos sem Doença Orgância e positivos para Transtorno Mental têm 

maior nível de Depressão, Risco de Suicídio (ldeaçâo e Comportamento) e menor 

Expectativa de Futuro (p < 0.006). Quando havia Diagnóstico Clínico, os jovens 

positivos para Transtorno Mental, ao contrário do Grupo anterior, não apresentaram 

maiores escores de Comportamento Suicida e Expectativa de Patologia Orgânica 

(p > 0.05). Uma das explicações para a diferença quanto ao Comportamento Suicida 

refere-se ao fato do instrumento RS1 apresentar pequeno intervalo de variação, 

tornando-se desta forma menos sensível a pequenas diferenças dentro de um grupo 

muito selecionado (adolescentes com doença orgânica e positivos para transtorno 

mental). Quanto à Expectativa de Patologia Orgânica [QEF-0]. independente do 

rastreamento positivo para Transtorno Mental, os adolescentes não apresentam 

expectativa distinta em relação a sua doença clínica e seu futuro . 

Este trabalho encontrou uma prevalência de 8% em adolescentes da 

comunidade e 28% em jovens com Doenças Orgânicas. Em recente revisão da 

literatura, Smith et ai. (1990) encontraram taxas de prevalência de Transtornos Mentais 

entre 1 O% e 18% em populações de escolares e adolescentes. Os mesmos autores, 

através de auto-escalas, obtiveram taxas de 1 O. 7% de distúrbios psiquiátricos em 

pacientes com diagnósticos clínicos. 

Frente a estes achados, o rastreamento de alterações psiquiátricas em 

adolescentes normais ou com doenças próprias do período tem, indiscutivelmente, uma 

importância significativa. Conforme Angold & Costello (1992). esta investigação é 

imperativa na população adolescente; através de instrumentos de triagem, esses 

autores encontraram alta prevalência de transtornos psiquiátricos em jovens da 

comunidade. 
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6.2.3 Controle de Variáveis de Confusão 

Entre as variáveis controladas para a análise deste estudo, a distribuição do 

sexo nos dois Grupos (sem e com Doença Orgânica) foi semelhante. Entretanto, 

quando o gênero foi analisado pelas variáveis estudadas, o sexo feminino apresentou 

maior nível de depressão [MADRS] e maiores escores no instrumento para transtorno 

mental [SRQ] do que o sexo masculino nas escolas. Estes resultados estão de acordo 

com estudos de Fleming et ai. (1989), que encontraram maior prevalência no sexo 

feminino de sintomas depressivos em estudo de base populacional. 

No Grupo do hospital, o sexo masculino demonstrou maiores escores nas 

escalas MADRS e SRQ do que os rapazes das escolas, enquanto as adolescentes 

apresentaram apenas maiores escores na triagem para transtorno mental [SRQ]. A 

explicação para tal diferença é o fato das meninas já expressarem maior sintomatologia 

depressiva na comunidade (sem Doença Orgânica); o mesmo não ocorreu com 

escores do SRQ, devido à influência de outros fatores na positividade desta escala, 

favorecendo que o sexo feminino demonstre maiores escores quando com Doença 

Orgânica. 

Entre o Grupo em acompanhamento no hospital, o sexo feminino demonstrou 

maior otimismo quanto à presença da Doença Orgânica, confirmado através de 

maiores escores na escala de Expectativa de Futuro Relacionada à doença Orgânica 

[QEF-D]. 

Quanto à distribuição do nível sócio-econômico, apesar da maior freqüência da 

classe social Média-Inferior [MI] nos jovens do hospital, analisando cumulativamente o 

conjunto das classes sociais em cada Grupo encontramos um comportamento 

semelhante da variável, não demonstrando distinção sócio-econômica nos 

adolescentes de ambos os Grupos. Não houve diferença significativa entre classe 

socia l e Doença Orgânica e Transtorno Mental. 
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A análise do nível de instrução por faixa etária indicou melhor escolaridade nos 

indivíduos das escolas ao ser comparado com o Grupo do hospital. No entanto, se 

entre os jovens das escolas (que representam a população "normal") , o Efeito Clínico 

não diferia nas diversas faixas etárias, consideramos sem repercussão esta diferença 

entre os Grupos sem e com Doença Orgânica. 

Embora a distribuição por faixa etária (13-15 anos, 15-17 anos e 17-20 anos) 

apresente semelhança no grupo de 187 jovens (28%, 38% e 34% respectivamente), 

quando observamos a amostra dividida pelo 1° Fator em Estudo (Doença Orgânica) 

existem diferenças significativas nas três faixas de idade (p = 0.000). Apesar da 

análise das variáveis entre os adolescentes das escolas não demonstrar influência das 

freqüências distintas na idade (sugerindo que não há viés significativo), devemos 

considerar uma possível limitação na interpretação destes resultados. 

Nos jovens das escolas, a idade Intermediária apresentou escores 

significativamente menores de Expectativa de Futuro, enquanto no Grupo do hospital 

esta faixa etária demonstrou maior nível de Depressão do que as demais. 

Quando analisamos a suspeita de Transtorno Mental pelas diferentes faixas 

etárias, observamos que nos jovens positivos na escala SRQ a etapa intermediária 

(15-17 anos) apresenta maiores alterações em todas as escalas utilizadas (MADRS I 

RS I RS1 I QEF), enquanto a etapa inicial (13-15 anos) apenas não varia quanto ao 

Comportamento Suicida e a etapa final (17-20 anos) somente não varia quanto à 

Expectativa de Futuro. Deste modo, podemos dizer que os adolescentes entre 15-17 

anos demonstram menor motivação para o futuro durante este período e que a doença 

clínica aumenta significativamente sua sintomatologia depressiva. O fato destes 

mesmos jovens apresentarem maiores alterações em todas as variáveis quando 

ultrapassam o ponto de corte para Transtorno Mental, sugere que esta faixa etária 

(15-17 anos) esteja representando melhor a expressão dos conflitos adolescentes, 

através de um período onde o jovem já ultrapassou a maturação cognitiva e o 
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comportamento impulsivo dos primeiros anos da adolescência (fase inicial) e, por outro 

lado, ainda está distante da elaboração dos lutos e de um pensamento mais concreto 

de intercâmbio com um mundo adulto (característico da fase final da adolescência). 

Quanto aos dignósticos clínicos nos jovens do hospital, o controle dos mesmos 

foi planejado definindo-se a origem dos sujeitos, ou seja, ao entrevistar adolescentes 

vinculados a um serviço médico, nossa equipe teria condições de registrar e revisar os 

diagnósticos evitando potenciais tendensiosidades caso essa informação dependesse 

exclusivamente dos jovens. Mesmo categorizando as doenças orgânicas em alterações 

de baixa morbi-mortalidade, isolamos o diagnóstico mais freqüente do Grupo 

(obesidade), observando que não havia repercussão, nas variáveis estudadas, em 

relação aos demais diagnósticos clínicos. 

A análise do desempenho cognitivo indicou melhor desempenho dos jovens nas 

escolas em relação aos adolescentes do hospital. Embora as taxas de prevalência de 

déficit cognitivo pelo Mini-Mental tenham sido 10% e 11% respectivamente, a diferença 

no desempenho entre os dois Grupos pode ter ocorrido em função da discreta 

diferença de escolaridade e idade, produzindo uma interação entre estas variáveis, o 

que não é possível identificar através de análises estatísticas. 

Sobre as demais variáveis controladas, tais como tabagismo e turno 

(diurno/noturno nas escolas e manhã/tarde no hospital), não houve repercussão das 

mesmas sobre os resultados obtidos. 

6.2.4 Aplicação dos Critérios do DSM-111-R 

Embora alguns autores tenham encontrado em adolescentes correlação de 

sintomas depressivos com os cri térios do DSM-111 (Kashani et ai., 1989b), nosso estudo 

não evidenciou preenchimento do Check-list para Depressão Maior do DSM-111-R, 

mesmo nos adolescentes com altos escores de Depressão pela escala MADRS. O 



101 

estudo de Kashani, embora utilizando uma amostra da comunidade, não controlou a 

presença de diagnósticos clínicos e psiquiátricos e sua taxa de 64% de concordância 

para os critérios do DSM-111 estavam associados apenas ao grupo de casos (presença 

de ldeação Suicida). 

Garber et ai. (1990) encontraram presença de Depressão Maior pelo DSM-111 em 

4 de 11 pacientes com doença orgânica e nenhum caso nos controles, e 14 nos 19 

pacientes psiquiátricos. Entretanto,seus resultados foram baseados numa amostra 

reduzida de sujeitos, e com grupo controle de tamanho semelhante aos casos. 

Nossos achados referentes à baixa prevalência de positividade segundo 

critérios do DSM-111-R ratificam estudos de Hodgman & McAnarney (1992) e Cantwell 

(1992), que consideram limitações importantes na utilização do DSM-111-R para 

populações de adolescentes. 

Entretanto, entre os 187 jovens entrevistados em nosso estudo, 3 casos foram 

classificados no Check-List em opções diversas de "Depressão Maior presente" 

(1="presente, mas pode ser devido a outro diagnóstico" e 2="/uto"). Estes adolescentes 

apresentaram maior nível de Depressão [MADRS], maiores escores de Transtorno 

Mental [SRQ], Comportamento Suicida [RS1] e menor Expectativa de Futuro [QEF]. 

Quanto ao Risco de Suicídio [RS]. 1 dos jovens apresentou escores normais e 2 jovens 

obtiveram escores altos para Risco de Suicídio. O fato destes 3 casos apresentarem 

maiores alterações nas variáveis estudadas, aponta para uma "tendência" de 

aproximação entre indivíduos de maior sintomatologia psiquiátrica com os critérios do 

DSM-111-R. 

Estes 3 indivíduos categorizados no DSM-111-R , quando analisados pela 

presença de Doença Orgânica, mostraram que 2 faziam parte do Grupo em 

acompanhamento ambulatorial e o terceiro caso foi de uma estudante com gestação 

recente. Novamente, embora considerando apenas 3 sujeitos, podemos sugen'r que as 
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alterações orgânicas repercutam de tal forma sobre os jovens, a ponto de preencherem 

alguns critérios do DSM-111-R. Contudo, os resultados descritos não sugerem que o 

Check-list para Depressão Maior do DSM-111-R possa ser utilizado como padrão-ouro 

para estudos de depressão em adolescentes. 
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7 .O CONCLUSÕES 

~ Adolescentes de 13 a 20 anos com Doença Orgânica de baixa morbi

mortalidade apresentam maiores níveis de Depressão, menor Expectativa de Futuro e 

maior suspeita de Transtorno Mental do que adolescentes da comunidade sem 

diagnósticos clínicos, não ocorrendo diferenças com ldeação e Comportamento 

Suicida. 

~ O rastreamento de Transtorno Mental em adolescentes normais, através de 

uma escala de triagem, identifica jovens com maior sintomatologia Depressiva, maiores 

escores de ldeação e Comportamento Suicida e menor Expectativa de Futuro. Com 

exceção ao Comportamento Suicida, os jovens com Doença Orgânica também 

apresentam as mesmas alterações. 

~ O sexo feminino apresenta maior nível depressivo e maiores escores numa 

escala de triagem para Transtorno Mental em jovens da comunidade. Quando existe 

Doença Orgânica, as adolescentes demonstram maior otimismo em relação à doença. 

~ Não há diferença de nível sócio-econõmico e de instrução quanto à 

sintomatologia Depressiva, Expectativa de Futuro, ldeação e Comportamento Suicida e 

Transtorno Mental. 

~ A faixa etária dos 15 -17 anos apresenta menor Expectativa de Futuro na 

comunidade, maior nível de Depressão nos jovens com Doença Orgânica e maiores 

manifestações identificadas pelas escalas para nível de Depressão, Expectativa de 

Futuro, ldeação e Comportamento Suicida entre os suspeitos para Transtorno Mental, 

representando o período de maior expressão dos conflitos adolescentes. 

~ Os critérios do DSM-111-R para Depressão Maior apresentam baixa 

prevalência de positividade em adolescentes da comunidade e com Doença Orgânica 

de baixa morbi-mortalidade quando comparados aos escores de uma escala para 

medida de sintomatologia depressiva. 
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q Este trabalho enfatiza a importância da investigação e diagnóstico de 

Transtornos Mentais em adolescentes normais e portadores de doenças próprias da 

Adolescência, devido a significativa repercussão em relação ao comportamento atual 

dos jovens, assim como em sua visão de futuro , contribuindo para a promoção da 

saúde integral da Adolescência e reduzindo os desajustes individuais e sociais . 
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9.0 ANEXOS 



Anexo 1 

NSE q Nível Sócio-Econômico 

Quadro I- Situação Econômica da Família : 

FAIXA SALARIAL PONTOS 

Acima de 35 SM 10 

Entre 25 e 35 SM 7 
Entre 14 e 25 SM 5 

Entre 6 e 14 SM 3 

Entre 2 e 6SM 1 
Abaixo de 2SM o 

Quadro 11- Número de Membros da Família : 

NÚMERO DE MEMBROS DA FAMÍLIA PONTOS 

1 a 2 8 

3 a 4 5 

5 a 7 3 

Acima de 7 o 

Quadro 111 - Grau de Instrução dos Chefes: 

NÍVEL PONTOS 

Superior Completo ( 3° grau ) 8 

Superior Incompleto 7 
Colegial Completo ( 2° grau ) 6 

Colegial Incompleto 5 

Ginasial Completo ( 83 série ) 4 
Ginasial Incompleto ( 63 a 83 

) 3 

Primâno Completo ( 53 série ) 2 

Primário Incompleto (< 5• série) 1 

Analfabeto ou Semi-Analfabeto o 

Quadro IV - Habitação: 

HABITAÇÃO PONTOS 

Casa Própna 4a8 

Res1dênc1a em Amortização 4 a6 

Casa Ced1da por Benefi c1o 3a5 

Casa Alugada 2 a6 

Casa Ced1da por Necessidade 2 



Quadro V- Profissão dos Chefes: 

NÍVEL PONTOS 

Grande Industrial, Grande Comerciante, 10 
Grande Fazendeiro, Grande Empresário 

Profissional liberal, Oficial, 7 
Funcionário de Nível Superior 

Médio Industrial, Médio Comerciante, 5 
Médio Agricultor, Médio Empresário, Médio Funcionário 

Profissional Nível Médio e/ou Técnico 

Funcionário ou Empregado Nível Inferior, Mestre Oficial, 3 

Pequeno Comerciante, Pequeno Agricultor (autônomo} 

Pequeno Funcionário ou Trabalhador, Operário, 2 
Trabalhador Rural, Suboficial 

Subempregado: Trabalhador Volante ou Ambulante o 
(rural e outros} 

Sistema de Pontos para Classificação Sócio-Econômica: 

PONTOS NÍVEL PONTOS 

0 - 5 Classe Baixa Inferior 81 

6- 11 Classe Baixa Superior BS 

12-20 Classe Média Inferior Ml 

21 - 29 Classe Média M 

30 - 38 Classe Média Superior MS 

39 ou> Classe Alta A 



Anexo 2 

SRQ ~ Escala de Triagem para Transtorno Mental 

( 1 ) (o) 

1. Você tem dores de cabeça com frequência ? ....... ........................... . SIM NÃO 

2. Tem falta de apetite? ........................ .......... .......................... .......... . SIM NÃO 

3. Dorme mal ? ...... ........ ......... .. ... .. ....... ........... ........... .......................... . SIM NÃO 

4. Fica com medo com facilidade? ............. ................................. .... .... . SIM NÃO 

5. Suas mãos tremem ? .................................................................... ... . SIM NÃO 

6. Se sente nervoso, tenso ou preocupado ? .............. .......... .............. . SIM NÃO 

7. Tem problema digestivo? ................. ... ....... .... .................... ........ .... .. SIM NÃO 

8. NÃO consegue pensar com clareza ? ...... ........ ............... ................. . SIM NÃO 

9. Sente-se infeliz? ...................................................... ........ ... ......... ... .. SIM NÃO 

1 O. Chora mais que o comum ? .. ........ ...................... ...... .... ....... ........... .. SIM NÃO 

11. Acha difícil gostar de suas atividades diárias ? ........ .... ........ ........... .. SIM NÃO 

12. Acha difícil tomar decisões? ........................................................ .... . SIM NÃO 

13. Seu trabalho diário é um sofrimento ? (tormento) ............... .......... .. .. SIM NÃO 

14. NÃO é capaz de ter um papel útil na vida? ...... ................... .......... .. . SIM NÃO 

15. Perdeu o interesse pelas coisas ? .......................... ...... ...... ....... ...... . SIM NÃO 

16. Acha que é uma pessoa que não vale nada ? ........ ........................ .. SIM NÃO 

17. O pensamento de acabar com a vida já passou por sua cabeça? .. . SIM NÃO 

18. Se sente cansado o tempo todo ? ....... .. ...................... ............... .... .. SIM NÃO 

19. Tem sensações desagradáveis no estômago ? ........ ............... ....... .. SIM NÃO 

20. Fica cansado com facilidade ? ........... ........................................ ...... . SIM NÃO 

ESCORE: 



Anexo 3 

MM Q Mini Exame do Estado Mental 

1. ORIENTAÇÃO: 

• Qual o dia, mês, ano, dia da semana, estação ? . . .. ..... .. . . . .. ... .. ... . 5 

• Qual a cidade, estado, país, rua (hospital} , número (andar)?... ... 5 

2 . MEMÓRIA IMEDIATA: 

• Repetir: "pente, rua e azul ". Fazer repetir até aprender..... ....... 3 ( ) 

3. ATENÇÃO E CÁLCULO: 

• Subtração seriada de 7 a partir de 100. Um ponto para cada resposta correta 

até 5 subtrações; suspender após o 1° erro. (alternativa = repetir uma seqüência de 

números [ 7 52 4 8 9 1 ) se errar a 1a ou 2a subtração) ........................ .... 5 ( ) 

4. MEMÓRIA RECENTE: 

• Perguntar pelas três "coisas" nomeadas no item 2 3 ( ) 

5. LINGUAGEM: 

• Nomear uma caneta e um relógio ............................................... . 2 

• Repetir: " nem aqui, nem ali, nem lá " ......................................... . 1 

• Seguir o comando: "Pegue o papel com a mão O, dobre-o ao meio e 

coloque-o no chão" ............. ...... .................................................................. . 3 ( 

• Leia e execute: Feche os olhos ............... .. .. ....... .... .. .................. . 1 ( 

• Escreva uma frase .. ....... .... ..................................... ... ... .............. . 1 

• Copie o desenho 1 

ESCORE TOTAL 30 

OBS: Nivel de Consciência (alerta, sonolento, coma) 



Anexo 4 

MADRS c> Escala para medida de Depressão de Montgomery-Asberg 

1. TRISTEZA APARENTE 

• Ele parece abatido ? (para o entrevistador) 

• Se anima com alguma coisa ? (para o entrevistador) 

O - Ele não aparenta tristeza. 

2 - Parece abatido, mas se anima. 

4 - Parece triste e infeliz o tempo todo. 

6 - Parece triste e desanimado de forma persistente e extrema. 

2. TRISTEZA RELATIVA 

• Você tem se sentido triste ? 

• Quando? 

O -Acontece só de vez em quando ? 

2 - Acontece seguido? Em alguma vez se anima ? 

4 - É muito comum? Algo de fora modifica sua tristeza ? 

6 - É muito comum? É um desânimo forte demais ? 

3. TENSÃO INTERIOR 

• Você tem se sentido neNoso ? 

• Como é seu nervosismo ? 

O - Você se sente tranqüilo ? 

2 - É uma irritação, um desconforto ? 

4 - É uma tensão por dentro ou chega a ser uma sensação de desespero ? 

6 - É uma angústia que nâo tem melhora ou um desespero sem controle ? 

4 . ALTERAÇÃO DE SONO 

• Como você dorme ? 

O- Você dorme como sempre fez? 

• Como é seu problema com o sono ? 

2 - Você dorme com dificuldade leve ou seu sono está um pouco diminuído ou 

atrapalhado ? 

4 - Você está com seu sono diminuído ou atrapalhado por pelo menos 2 horas ? 

6 - Você tem tido menos que 2 ou 3 horas de sono ? 



9. PENSAMENTOS PESSIMISTAS 

• Você tem tido pensamentos pessimistas I negativos I ruins ? 

• (Ler) : culpa, inferioridade, pecado, auto-reprovação, remorso 

O- Não 

2 - Você tem tido idéias de que falhou? Tem se acusado ou reprovado a si 

mesmo? 

4 - Você tem se acusado a si mesmo com muita freqüência? Tem idéias de 

culpa ou pecado ainda racionais? (para o entrevistador) 

6 - Você tem idéias que tudo está acabado, que não tem conserto (delírio de 

ruína)? Sente remorso e pecado que não tem solução? Fica se auto-acusando de 

forma absurda (para o entrevistador) ? 

1 O. PENSAMENTOS SUICIDAS 

O- Você tem gostado da vida como ela é? 

2 - Você se sente cansado da vida? Alguma vez lhe apareceu a idéia de se 

matar? 

4 - Você acha que seria melhor que você morresse? Tem com freqüência 

pensado em se matar? Você acha que se matar seria uma solução ? (sem planos 

específicos) 

6 - Você fez um plano para se matar para quando houver o momento certo? 

Você prepara ou organiza seu suicídio ? 

OBS: Os escores variam de O a 6 em cada questão. 

Os escores 1, 3 e 5 são atribuídos quando o sintoma ou sinal 

encontra-se entre as opções apresentadas. 



5. DIMINUIÇÃO DO APETITE 

• Como está seu apetite ? 

O - O seu apetite está normal ou aumentado ? 

2 - O seu apetite está um pouco diminuído ? 

4 - Você está sem apetite? A comida não tem gosto ? Precisa fazer força para 

comer? 

6 - Você precisa ser forçado a comer? Não aceita comer ? 

6. DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO 

• Você tem sentido dificuldade de se concentrar I prestar atenção ou organizar seu 

pensamento ? 

O- Não 

2 - As suas dificuldades de organizar o próprio pensamento são pouco comuns? 

(raras) ? 

4 - As suas dificuldades de concentração e de pensamento dificultam a sua 

leitura ou a conversa com as pessoas ? 

6 - Você acha que sua falta de concentração não deixa você fazer nada ? 

7 . INIBIÇÃO MOTORA 

• Você vem se sentindo lento I meio devagar para começar ou fazer suas atividades 

diárias ? (ex: escovar dentes, pentear os cabelos, .. .) 

O - Daria para dizer que é raro você ter problemas para começar e não é lento ? 

2- Tem problemas para começar as atividades? 

4 - Tem problemas para começar as atividades e suas tarefas comuns exigem 

muito esforço ? 

6 - Não consegue sair do lugar? Não é capaz de começar qualquer atividade 

sem ajuda? 

8. INCAPACIDADE DE SENTIR 

• Como está o seu interesse e as suas reações em relação ao que está a sua volta? 

O - O seu interesse é normal pelo que está a sua volta e pelas pessoas ? 

2 - Você tem gostado menos do que sempre lhe interessava? A sua capacidade 

de sentir raiva diminuiu ? 

4 - O seu interesse pelo que estava a sua volta dimunuiu? Perdeu os seus 

sentimentos pelos amigos ou conhecidos ? 

6 - Sente-se emocionalmente paralisado? Não é capaz de sentir raiva ou 

tristeza e tem falta de sentimentos por parentes próximos e amigos ? 



Anexo 5 

RS c? Escala de ldeação Suicida 
RS1 c? Escala de Comportamento Suicida 

1. Você já passou 2 semanas ou mais pensando em morte ? ......... SIM NÃO 
(2) (1) 

2. Você já passou 2 semanas ou mais em que sentiu vontade 

de morrer? ...... ........ ...... ............... ............................... ...... ................ .......... . 

3. Você já teve pensamentos de se matar? .................................. . 

4. Você já planejou se matar? ..... ........ ............. ............................. . 

5. Você alguma vez já tentou se matar? ... ................... ................. . 

6. No dia-a-dia, você faz alguma coisa que você ache 

perigoso I arriscado ou que as pessoas critiquem achando perigoso 

SIM NÃO 

( 2 ) ( 1 ) 

SIM NÃO 
( 2) ( 1 ) 

SIM NÃO 
( 4 ) ( 1 ) 

SIM NÃO 
( 4 ) ( 1 ) 

I arriscado ? . .. ......... . .. .. .. . . . .. . . . . ..... .. . . . .. . . ... .. . . .. .. .... .. ...... . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . ... .. . . .. . SIM NÃO 

(2) (1) 

OBS: RS = Questões 1 a 6 (ldeação e Comportamento Suicida) 

RS1 = Questões 4 e 5 (Comportamento Suicida) 

OBS: Na aplicação do protocolo, apenas a folha de respostas era entregue ao 

adolescente sem o valor dos escores, que a completava sem a visão do 

entrevistador ; as questões eram lidas pelo entrevistador, e ao final, o 

adolescente colocava a folha de resposta em envelope numerado sem 

identi ficação. 



Anexo 6 

QEF c? Questionário de Expectativa de Futuro 

1. Quando tu eras pequeno, imaginavas o futuro de um certo modo. 

Hoje, tu imaginas de outro. A maneira como tu imaginas hoje o futuro é: 

a) pior que antes 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 . ( - 1 ) 

b) igual a antes oooo oo oooo oo oooo oo oo oooooo oooo oo oooo oo oooooooo oooooooooo oooooooooo oooo ooo ( O ) 

c) melhor que antes 00 00 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ( + 1 ) 

2. Quanto aos teus planos para o futuro, tu tens: 

a) muitos ..... . 00 00 00 00 00 00 . 00 .. 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00 00 00 00. 00 • • 00 00.00 00 00 . 00 00 ••••• 00 00.. . ( + 1 ) 

b) não tenho OOOOOOoo OO OOOO OO OOOOOO OOOOOO OOOOOO O OO OOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOO O ( - 1 ) 

c) poucos 00 00 00 00 00 00 00 00 .00 00 00 00 00 00 00 00. 00 00 00 00 00 00 00 00. 00 00 00 .00 00 00 00.00 00 00.00 00. 00. ( O ) 

3. Amanhã, provavelmente estarás te sentindo: 

a) mal oo oooooo o •• oo • • ooooooo oooooooo oooo oo oo o oo oooooo oo oo oooo oo o oooooo ···oooo oo o oooo o oo ooooooo ( - 1 ) 

b) mais ou menos oo oooo oooooo oooo oo ooooooooOOOOoo oo ooooOOOOOOOOOO oo ooooooooooooooooooO ( O ) 

c) bem ooo oo oooooooooooooooo o oo oo· ·· ·· ooooo oooooOOO o OO OO o O oo o ooooOoOo ooooooo .. .. ... . . ..... . ... ( + 1 ) 

4. A tua vida tende a ser: 

a) ru im ........ ... 00 00 00 ........... .. .. 00 00 . .... 00 o 00. 00 00 00 00.00 • • • • 00 o 00 ....... 00.00 00 ..... ( - 1 ) 

b) boa oo o oooo o ...... .... oo .. ...... OOOO OO OO OOOO OOOOOo 0000000000 0000 0000000000000 00 00 00 · 00 -· 00· ( + 1 ) 

c) mais ou menos 00 .. . 00 00 00 00 00 o .. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.. ( O ) 

5. Quando pensas no futuro, te sentes: 

a) com medo 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 0000000 00 OOooOOOOO o 00 00 .. oo 00 00 . .. 00 .. .... 00 00 00 0000 00 . ( - 1 ) 

b) mais ou menos 000 00 o oo OO OOOO OOOOOO 00 00000000 00 00 oooo oooooo oo oo o oo oo oooo 00 00 000000 00 ( O ) 

c) bem OOo oooooo oooo oooooooo oo oo· · ooooOO OOOO oo . ooOOOO oooooooooo oo o oooo oooooo oo oO OO OO OO . OOOOOOO ( + 1 ) 

6. Quanto fazes planos, tens a impressão que eles: 

a) talvez vão acontecer 000000 00 00 . .. 00 . 00 00 00 00 00 0000 0000 00 00 0000 oo oOOO 00 00 00 0000 00 • ( O ) 

b) não vão acontecer oooooooo oooooo oo ooOO OO ooooooo oooO OOOO OOOO OOO OO OOOOOOOOOOO. .. . ... (- 1 ) 

c) vão acontecer 00 .. o 00 00 00 00 00 00 00 000 oo o oo 00 00 .. . 00 00 00 00 00 00 00 00 o 0000 00 00 .. .. 0000 00 00 ( + 1 ) 



7. Quanto pensas no futuro das pessoas que gostas, te sentes: 

a) bem .......................................... ...... .................. ... .. ............... ( + 1 ) 

b) mal ........................ ................ .......... ...................................... (- 1 ) 

c) tanto faz .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .............. ....... ... ( O ) 

8. Tu vês o teu futuro com: 

a) otimismo .. .. ...... ...... ............................ .. ............................ ... .. ( + 1 ) 

b) dúvidas .................. ........ ............... ..... ....... ......... ................... ( O ) 

c) pessimismo .. ...... .. .. ..... .. . .. . .. .. ............ .... .. ........ ....... ............... (- 1 ) 

OBS: Na aplícação do protocolo, apenas a folha de respostas era 

entregue ao adolescente sem o valor dos escores, que a completava sem a visão 

do entrevistador ; as questões eram lidas pelo entrevistador, e ao final , o 

adolescente colocava a folha de resposta em envelope numerado sem 

identificação. A seqüência das respostas ( + 1, -1 e O ) para cada questão foi 

aleatóría. 



Anexo 7 

QEF- 0 q Escala de Expectativa de Futuro Relacionada à Doença Orgânica 

1. Quanto a tua esperança de melhorar, tu achas que: 

a) é certo que vais melhorar . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . ( + 1 ) 

b) não sabes se vais melhorar ................... .. ... ... ................. ... .. . ( O ) 

c) não vais melhorar . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ( - 1 ) 

2 . A situação da tua vida, dentro de algum tempo estará: 

(explicar para o paciente agudo que refere-se à crise) 

a) boa .. .... ..... ... .................. ................ ..... ..... .. .. ....... ..... .. ... .... .... ( + 1 ) 

b) mais ou menos ............ ......... ................... .. .. .... .......... ... .... .... ( O ) 

c) ruim .. . . . . .. . . . ... . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . ( - 1 ) 

3. Estar doente como agora faz com que tua vida esteja: 

a) pior . .. .. .. .. .. ... .. ...... ........... .. .. .. . .... .. ... ....... ... .. . . .. .. . .. .... ..... ... ..... ( - 1 ) 

b) igual ............... .. .. .................... ....... ...... ..... ...... ..... .................. ( O ) 

c) melhor . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( + 1 ) 

4. O que esta doença vai fazer com tua vida futura : 

a) melhorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( + 1 ) 

b) ficar igual ........ ........................ .... ....... ............... ..... .... ... ...... .. ( O ) 

c) piorar . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( - 1 ) 

OBS: Na aplicação do protocolo, apenas a folha de respostas era 

entregue ao adolescente sem o va lor dos escores, que a completava sem a visão 

do entrevistador ; as questões eram lidas pelo entrevistador, e ao final, o 

adolescente colocava a folha de resposta em envelope numerado sem 

identificação. A seqüência das respostas ( + 1. -1 e O ) para cada questão foi 

aleatória. 


