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"0 que coloca o mundo em movimento é o jogo das 
diferencas, suas atracaes e repulsoes. Vida e pluralidade, morte é 
uniformidade. Ao suprimir as diferencas e as peculiaridades, ao 
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e nos mutila. Cada visao de mundo que se extingue, cada cultura 
que desaparece, diminui uma possibilidade de vida". 

Octavio Paz (1961) 
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ABSTRACT 

Background- Transcultural studies remain an important strategy to study symptoms and 
diagnostic validity in Psychiatry. There is a lack of studies comparing in a non-impressionistic 
way the depressive symptomatology in Brazil with other cultures. The present study uses a 
transversal controlled design to compare inpatients depressive symptomatology in two University 
Services in Brazil and France. 

Methods- One hundred and thirty inpatients with a depressive syndrome were evaluated in a 
consecutive way, 60 patients in Paris (France) and 70 patients in Porto Alegre (Brazil), according 
to well defined inclusion and exclusion criteria. All patients were evaluated using a semi-
structured interview that brought up necessary data to fill 4 depression rating scales: Hamilton 
Depression rating scale - 17 items, Montgomery-Asberg Depression rating scale, Depressive 
retardation scale and a Complementar depressive rating scale adapted for this study. All patients 
were evaluated by the same bilingual investigator in the two countries. The psychiatric diagnose 
were established according to DSM HI-R and ICD-10 with the Composite International 
Diagnostic Interview (CIDI). The samples were similar according to sex, marital status, intensity 
of depressive syndrome. However, age, education, and income were higher in France. The 
statistical analysis included Principal Components Analysis using Kaiser and a simulation 
method; mean scores comparicons of scale items, co-variance and discriminant analysis. 

Results- (1) The Principal Component Analysis of the Hamilton depression scale -17 items 
identified a "core symptoms" factor common to the Brazilian and French samples comprising by 
depressive mood, feelings of guilt, feelings of incapacity/desinterest and psychomotor 
retardation. The presence of psychic anxiety in the brazilian sample and general somatic 
symptoms in the french sample completed the principal syndromic block, reproducing the 
results of BECH (1981) using the Rasch model. 

(2) The distribution of mood disorders diagnosis was similar in the two samples as the 
comorbidity diagnosis, except for anxiety disorders according to DSM III-R that were more 
prevalent in Brazil and hypnotics and sedatives dependence according to DSM III-R and ICD-10 
that were more prevalent in France. 

(3) Psychic anxiety had a different behaviour in the two samples. In Brazil, it was more 
strongly correlated with the "core symptoms" of depression. In France it was correlated more 
strongly with somatic anxiety items. 

(4) The psychotic symptomatology was more frequent and intense in the Brazilian 
sample. 

(5) The depressive retardation had an unidimensional behaviour in french sample. In 
brazilian sample there was an objective retardation (identified by the interviewer) and a 
subjective retardation (identified by the patient). 

(6) The brazilian sample showed a greater number of factors in a Complementar Scale 
using in this study and a greater number of items received scores higher than O. 

(7) The rate between women and men in the two samples was 3 women for 1 men in 
the total sample. When the patients were divided in "pure depression" or depresion with any 
comorbidity diagnosis, this rate changed. The patients with "pure depression" had a 1 to 1 rate. 
On the other hand, the patients with depresion and comorbidity had a strong preponderance of 
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women. This trend was present in the two samples with the two diagnostic systems except for 
ICD-10 in France. 

(8) Years of schooling and age were the demographic variables that discriminate 
Brazilian and French samples in discrimminat analysis while "psicose factor" was the 
psychopathological one. 

(9) Subjects with regular religious practice in Brazil showed the same scores as the ones 
with no religious practice in items of all depression scales. In France this result could not be 
evaluated for ethical reasons. 

(10) The presence of comorbidity increased the total score of Hamilton Depression 
scale-17 items. However this finding was due to the scores of items comprehended by factors 2 
and 3. Factor I represented by "core symptoms" of depression was not modified by presence and 
absence of comorbidity. 

Conclusions- (1) The same "core symptoms" of depression were identified in brazilian and 
french samples composed by depressive mood, guilt, work and activities reduction, psychomotor 
retardation. 

(2) The different behaviour of psychic anxiety in the two samples points to the fact that 
brazilian samples differentiate between "psychic" and "somatic" levels. On the other hand, french 
samples differenciate "depression" from "anxiety". 

(3) Psychotic symptomatology was more frequent and intense in Brazilian sample and 
constitutes the main symptomatological factor with discriminant power between the two samples. 

(4) The findings were not explained by differences in level of education and age 
presented between the two samples, being influenced by more general aspects of the cultural 
structure of each sample. 

(5) The presence of comorbidity in both samples was related to more intensity in 
depression due to secundary factors, keeping the same intensity in "core symptoms" of 
depression. 

(6) Presence of comorbidity is related to a higher rate of women in relation to men. 
Cases of "pure depression" had a rate close to 1:1 and depended on the diagnostic system used. 

(7) Subjects having a regular religious practice in Brazil had the same scores in items 
of all depression scales. In France this relation was not studied for ethical restrictions. 
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RESUMO 

Introductio- Os estudos transculturais permanecem uma estrategia importante para examinar 
a validade dos sintomas e dos diagnosticos em Psiquiatria. No Brasil, nlo ha trabalhos que 
comparem de forma nlo-impressionistica a sintomatologia depressiva observada com a de 
outras culturas. A presente tese consiste num estudo transversal que compara a 
sintomatologia depressiva de pacientes deprimidos internados em dois servicos Universitarios 
da Franca e em urn do Brasil. 

Metodos- Foram avaliados de forma consecutiva 130 pacientes internados por uma sindrome 
depressiva, sendo 60 em servicos Universitarios de Paris (Franca) e 70 em Porto Alegre 
(Brasil), respeitando criterios de inclusio e excluslo bem definidos. Todos os pacientes foram 
examinados atraves de uma entrevista semi-estruturada que permitia que fossem obtidos 
dados para o preenchimento de 4 escalas de depressAo: Escala de Hamilton para depressAo 
(17 itens), Escala de Montgomery-Asberg, Escala de lentificacAo depressiva e uma Escala 
Complementar de sintomatologia depressiva adaptada para este estudo. Todos os pacientes 
foram avaliados por um mesmo entrevistador bilingfie (nos dois paises). 0 diagnostic° foi 
estabelecido segundo os criterios do DSM e da CID-10 atraves do Composite 
International Diagnostic Interview (CIDI). A amostra obtida foi semelhante em relacAo ao 
sexo, situaclo conjugal, intensidade da sindrome depressiva, diferindo em relaclo a idade, 
nivel de escolaridade e renda mensal, em que a amostra francesa teve indices superiores. A 
analise estatistica incluiu Analise de Componentes Principais, utilizando o metodo de Kaiser, 
e de simulacAo para escolha do niunero de fatores, comparacab da media dos escores nos 
itens das escalas e analise discriminante. 

Resultados- (1) A Analise de Componentes Principais da escala de Hamilton 17 itens 
identificou urn nude.) de sintomas depressivos comum as amostras brasileira e francesa, 
composto por humor depressivo, sentimentos de culpa, sentimento de 
incapacidade/desinteresse e retardo psicomotor. A presenca de ansiedade psiquica na amostra 
brasileira e sintomas somaticos gerais na amostra francesa complementaram o bloco 
sindromico principal, reproduzindo os mesmos achados de BECH (1981) utilizando o modelo 
de Rasch. 

(2) A distribuicao dos diagnosticos de transtornos de humor foi semelhante nas duas 
amostras, bem como os diagnosticos de comorbidade, exceto os transtornos de ansiedade 
segundo o DSM 	que foram mais prevalentes no Brasil e a dependencia a hipnoticos e 
sedativos segundo o DSM III-R e a CID 10 que foram mais prevalentes na Franca. 

(3) A ansiedade psiquica teve um comportamento diferente nas duas amostras. No 
Brasil, ela se correlacionou mais fortemente corn os itens nucleares da depressAo. Na Franca ela 
se correlaciona mais fortemente corn os itens somaticos de ansiedade. 

(4) A sintomatologia psicotica estava presente num niunero maior de pacientes 
brasileiros que na amostra francesa, e sua intensidade é maior que na populacAo francesa. 

(5) A lentificacao depressiva comportou-se de forma unidimensional na amostra 
francesa, enquantoque na mostra brasileira uma dimensaio de lentificaclo objetiva (identificada 
pelo entrevistador) se °Os a lentificacAo subjetiva (identificada pelo paciente). 
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(6) A amostra brasileira apresentou um maior niunero de fatores na escala 
complementar, e um maior numero de itens desta escala obtiveram escores diferentes de zero. 

(7) Observou-se que a relacAo entre mulheres e homens nas duas amostras foi em tom° 
de 3 mulheres para 1 homem na amostra total. Quando separados os pacientes corn depresslo 
pura dos pacientes corn depressao mais algum diagnOstico de comorbidade, esta relacAo 
modificou-se. Os pacientes com depressAo pura tenderam a uma relagao de 1:1, enquanto os que 
tiveram diagnostic° de depressao mais comorbidade tiveram uma forte preponderancia de 
mulheres, com excecio do comportamento da 	na Franca. 

(8) A Analise discriminante evidenciou que a escolaridade e a idade foram as variaveis 
demograficas que mais diferenciaram as duas amostras. 0 "fator psicose" foi a variavel 
psicopatologica mais discriminante. 

(9) Os individuos qu possuiam uma pratica religiosa regular no Brasil nAo apresentaram 
uma pontuacAo diferente em relaclo aos que nAo possuiam. Na Franca, este resultado nao Ode 
ser avaliado pela impossibilidade etica de se questionar sobre a pratica religiosa. 

(10)A presenca de comorbidade tende a aumentar o escore total na escala de Hamilton. 
No entanto, este aumento deve-se aos escores de itens que comp& os fatores 2 e 3. 0 fator 1, 
representado pelos sintomas nucleares da depressio, nAo se modifica pela presenca ou ausencia 
de comorbidade. 

Conclusiks- (1) Foi identificado um nude° de sintomatologia depressiva bastante semelhante 
entre a amostra de pacientes hospitalizados no Brasil e na Franca, composto por humor 
depressivo, culpabilidade, diminuicao de trabalho e atividades e retardo psicomotor. 

(2) A diferenca do comportamento da ansiedade psiquica entre as duas amostras 
permite afinnar que a amostra brasileira diferencia entre o que a "psiquico" e o que a "somatico". 
Ja na amostra francesa, o que a "depressab" e o que a "ansiedade" a agrupado separadamente. 

(3)A sintomatologia psicetica a mais freqiiente e mais intensa na amostra brasileira e 
constitui o principal fator sintomatologico corn poder discriminante entre as duas amostras. 

(4) Os achados nAo sao explicados por diferencas de nivel educacional e de idade 
apresentadas entre as duas populacoes, sendo, portanto, influenciados por aspectos mais gerais 
e abrangentes da estrutura cultural de cada amostra. 

(5) A presenca de comorbidade em ambas as amostras relaciona-se corn maior 
intensidade nas depressOes as custas dos fatores secundarios, mantendo inalterada a intensidade 
dos sintomas nucleares da depressAo. 

(6) A presenca de comorbidade esta relacionada corn uma relacAo aumentada de 
mulheres para homens. Os casos de depressao pura apresentam relaclo mais proxima de 1:1 e 

dependente do sistema diagnostic° utilizado. 
(7) Os individuos que tinham tuna pratica religiosa regular (independente do credo) no 

Brasil nAo tiveram escores diferentes nos itens das diferentes escalas de depresslo. 



1- INTRODUCAO 

1.1- 0 CONCEITO DE CULTURA 

0 conceito de Cultura, embora central para a compreens'a'o de virias areas do 

conhecimento, esti longe de obter uma unanimidade, tendo KLUCKHONH e KROEBER (1952) 

(apud MARSELLA, 1989) encontrado 150 definicoes para o termo. 

A dificuldade de obter um consenso sobre o termo decorre Lao so da complexidade e 

abrangencia do mesmo, mas tambem de diferencas conceituais e de orientacab teorica de seus 

autores. MARSELLA (1989), a partir da definicao de LINTON (1945) (apud MARSELLA, 

1989), define Cultura como "urn conjunto de comportamentos compartilhados e aprendidos, 

transmitidos de uma gerarelo a outra corn o objetivo de ajustamento, adaptacao e crescimento 

humanos. A Cultura tem referenciais externos e internos. Os referenciais externos incluem os 

papeis e as instituicoes. Os referenciais intemos incluem atitudes, valores, crencas, expectativas, 

epistemologias e consciencia". HELMAN (1991) define Cultura como "uma lente herdada, 

composta por um conjunto de conceitos e regras de significado compartilhados, atraves dos quais 

urn grupo ou sociedade percebe o mundo onde vive, guiando-o no seu comportamento diario em 

relacao a outras pessoas, ao ambiente natural e as forcas sobrenaturais e deuses. Cultura é um 

conjunto de diretrizes, implicitas ou explicitas, que um individuo herda como membro de uma 

sociedade particular. E transmitida de geracao a geracAo atraves do use da linguagem, de 

simbolos e de rituais, e, sem ela, nem a coesao, nem a continuidade de urn grupo seria possivel". 

Pode-se considerar a cultura segundo urn nivel mais profundo e inacessivel ("nivel primario") 

e sobre o qual as pessoas nao tem consciencia, algo como uma "gramitica cultural" e um nivel 

observivel ("nivel secundirio") aparente nas diferentes manifestacties culturais como rituais, 

costumes, festas etc. (HALL, 1983). 
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Dentro de uma cultura existem grupos que, ao mesmo tempo que partilham de muitas 

das diretrizes gerais de uma determinada sociedade, apresentam, no entanto, caracteristicas 

anicas que os diferenciam deste grupo mais amplo. E o que se denomina "subcultura". As 

subculturas podem compreender minorias etnicas, religiosas e sociais; instituiceies, como 

hospitais, clubes, universidades; seguidores de determinados estilos de vida, assim como certos 

grupos profissionais (a profissAo medica, p.ex., corn sua linguagem, organizacao social, 

identidade profissional, valores e visAo de mundo distintas). Ao trabalhar corn navies 

industrializadas ou unties urbanizadas que contem subculturas, considera-se que simbolos e 

categorias comuns usualmente prevalecem e espera-se que formas mais ou menos tipicas de 

doencas psiquiatricas sejam encontradas (FABREGA e col., 1968). 

Raga, etnia, nacionalidade, identidade etnica e pais slo conceitos que, embora 

dire' elites, teen sido usados muitas vexes de forma inteteambiavel em varios estudos 

transculturais. MARL (1989) destaca que Cu!tura operacionalmente tern sido equiparada ao 

conceito de nava°. Nesta equiparacAo duas suposicOes estio implicitas: (a) a de que diferentes 

nac6es tern Culturas diferentes e (b) a de que dentro de uma mesma nacao so existe uma Cultura . 

MARSELLA (1986) considera quc tuna maior enfase deveria scr dada a avaliacao da identidade 

etnica, atraves da avaliacao de atitudes e comportamentos. Por exemplo, pouca informacao e 

obtida se os pesquisadores estudam nigerianos sem diferencia-los entre aqueles que mantem 

estilos de vida culturalmente tradicionais e aqueles ocidentalizados. Pacientes nieerianos 

ocidentalizados se parecem corn pacientes europeus e americanos porque seas raizes culturais 

tradicionais nAo sap inais mediadoies de scu compoi tainento. 

Quando um pesquisador estuda as manifestacoes de uma doenca entre pessoas cuja 

Cultura (e lingua) se afasta significativamente da area de influencia da cultura europeia ocidental 

(e das linguas indo-europeias) pode-se esperar que encontre variac6es psicopatologieas 
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significativas (MECHANIC, 1972). No entanto, ao estudar subgrupos dentro de uma sociedade 

pluralista, as diferencas sao menores entre estes subgrupos do que entre dois grupos sociais 

singulares. Valores e orientacoes amplas dos subgrupos em questao, bem como a estrutura e 

sintaxe da linguagem, serao compartilhados. Se ainda estes subgrupos forem significativamente 

expostos as instituicoes ocidentais, eles serao alfabetizados e de algtuna forma expostos a alguns 

valores centrais da cultura ocidental, como a nocao de individuo, de causalidade e da natureza 

da realidade social. Estes fatores produzem uma homogeneidade cultural consideravel na 

aparencia, na experiencia e no comportamento. 0 grau corn que estes grupos preservam seus 

padreies culturais "nativos" é urn fator critico que permite ou nao o aparecimento de 

manifestacties psicopatologicas diferentes dentro de uma mesma Cultura. Tomando um grupo 

de migrantes de uma Cultura nao europeia ocidental como exemplo, a provivel que a variacao 

cultural seja significativa e a expectativa de diferencas psicopatologicas seja razoavel. Entre os 

descendentes estas variacoes tendem progressivamente a diminuir (FABREGA e cols, 1988). 

1.2- PSIQUIATRIA E CULTURA: BREVE HISTORICO 

A constatacao de que a cultura pode influenciar a manifestacao de sintomas patologicos 

antiga. ELLENBERGER (1981) cita, como o mais antigo documento de psiquiatria 

transcultural, urn escrito da colecao hipocratica "Dos ares, das Aguas e dos lugares" que contem 

a descricao da doenca dos citos. Entre os nomades das estepes da Citia (sudoeste da Russia 

atual) um certo nu ner° de homens tornaram-se impotentes e comecaram a falar com uma voz 

feminina, adotando o estilo de vida das mulheres. 0 autor atribuia esta doenca ao clima iunido 

e brumoso da Cilia, a alimentacao e ao estilo de vida dos citos. Existe uma serie de relatos 

dispersos, realizados por viajantes, historiadores, medicos e administradores sobre determinados 

comportamentos "diferentes" atribuidos a determinadas regioes, desde a antiguidade classica ate 
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nossos dias. MURPHY (1982) cita os relatos do historiador arabe Ibn Khaldun no seculo XIV, 

como o primeiro estudos detalhado da influencia da cultura sobre a saude mental, quando o autor 

descreve o efeito da fixacao em cidades sobre algumas tribos n8mades. 

BOISSIER DE SAUVAGE (1771, apud SOUGEY, 1992) incluiu o quadro de "amok" 

na Malasia no seu Nosologia, bem como outras doencas ditas exoticas. No entanto, para que 

uma relacAo entre sociedade e doenca mental pudesse realmente ser estabelecida e incorporada 

ao pensamento medico, seriam necessarias mudancas mais profundas. 0 Iluminismo e as 

conseqiiencias sociais e politicas da RevolucAo Francesa foram decisivas para esta nova etapa 

do pensamento moderno sobre a relacdo de Cultura e "loucura". A nocab de "born selvagem" 

(ROUSSEAU, 1775), de que o homem a inerentemente born e que a sociedade o corrompe 

passou a estar presente numa serie de reflexoes sobre a menor incidencia de transtomos mentais 

em sociedades primitivas. A expansAo colonial da Europa, que tinha, no ano de 1878, o dominio 

de 67% das terras do globo, levou o europeu ao contato corn "povos exoticos". Foi corrente entre 

"alienistas" franceses, alemles, ingleses e italianos durante o seculo XIX, como Esquirol, Moreau 

de Tours, Morel, Griesinger, Krafft-Ebbing, Hack Tuke e Cesar Lombroso, a nocao de que a 

doenca mental estava ligada a civilizacio. Alguns destes autores, em viagens pelas colonias, 

observavam e descreviam as condicoes de saude mental e de atendimento, bem como de 

peculiaridades de algumas destas colonias. MOREAU DE TOURS (1843), por exemplo, 

publicou o resultado de suas observacoes sobre os estabelecimentos de alienados na Ilha de 

Malta, no Cairo, em Esmirna e em Istambul. Sempre que possivel examinava pacientes e 

responsaveis pelo seu cuidado. No seu relatorio compara dados estatisticos de prevalencia de 

doencas, assim como o desenvolvimento cultural, considerando o Oriente do seculo XIX 

semelhante a Europa Medieval. Observa que a loucura no Oriente era urn "mal sagrado", o que 

fazia com que apenas doentes agressivos fossem internados. Estabelece, ainda, relates entre o 
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clima e a religiao, que seriam responsaveis pela constituicao submissa e fatalista dos povos 

orientais. WINSLOW (1853) relata sua experiencia em um sanatorio em Bengala, na India, pois 

corn a expansab dos colonialismos ingles, frances e holandes houve um aumento do interesse e 

da responsabilidade da matriz em relacao as condicoes precarias do atendimento dos alienados 

nas colonias. Comecam, entao, a ser enviados alienistas para se ocuparem do desenvolvimento 

dos cuidados com os doentes. Assim, proliferam relatos comparativos, especialmente na Africa, 

na Asia e no Caribe. OBERSTEINER (1880), um neuropsiquiatra alemao, citado por 

ELLENBERGER (1981), descreveu em tuna revista nao-cientifica, mas baseado em fontes 

confiaveis, doencas mentais incidentes em tribos primitivas inciigenas, nos negros do Brasil e da 

Guiana Inglesa, nos egipcios, turcos, persas, esquimos, islandeses e garimpeiros australianos. 

Os quadros hoje denominados inadequadamente "ligados a cultura" como Amok, Latah e Koro, 

em Java (ELLIS 1893, 1897; VAN BRERO, 1895), Myriath, na Siberia (TOKARSKY, 1890, 

apud DALGALARRONDO, 1994), Piblokto entre os esquimos (BRILL, 1913), sao 

detalhadamente descritos. 

A preocupacao com a universalidade de alguns diagnosticos europeus comecou de 

forma mais marcada a partir do final seculo XD(, embora ja o proprio MOREAU DE TOURS 

(1843) houvesse constatado a raridade dos casos de paralisia geral progressiva no Oriente. 

Assim, GILLES DE LA TOURETTE (1885), corn a sindrome que ate hoje leva seu nome, 

KRAEPELIN (1904), com a demencia precoce e BLEULER (1911), corn a esquizofrenia 

procuraram demonstrar que os quadros descritos por eles nao se restringiam a Europa. 

KRAEPELIN (1904) sistematizou a preocupacao corn a observacao da doenca mental 

em diferentes grupos de pessoas, o que ele denominou de "Psiquiatria Comparada". Para ele 

"... se caracteristicas raciais estao refletidas na religiao e nos costumes, nas suas realizacoes 

espirituais e artisticas e no seu desenvolvimento historico, elas devem encontrar expressao na 
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freqiiencia das formas clinicas das doencas mentais, especialmente naquelas que nao tem causa 

extema" . Sua primeira viagem de pesquisa deu-se em 1904 ao Sul da Asia conduzindo-o 

formulacao da "Psiquiatria Comparada" como urn campo cientifico criado para contribuir a uma 

melhor compreensao dos processos psicopatologicos. Um projeto de pesquisa transcultural de 

Kraepelin foi cuidadosamente planejado para 1915 numa viagem de nove meses, estendendo-se 

a seis paises nao-europeus (Siberia, Japao, Cingapura, Burma, India e Egito) corn o suporte de 

varios psiquiatras dos paises que seriam por ele visitados. Nan foi realizado, no entanto, devido 

ao inicio da Primeira Guerra Mundial e as conseqtiencias do pos-guerra (JILEK, 1995). Em 

1925, urn ano antes de sua morte, Kraepelin realizou uma viagem de tres meses aos Estados 

Unidos, ao Mexico e a Cuba para comparar a manifestacao daparalisia geral progressiva entre 

indios, negros americanos e americanos de origem europeia. 

0 termo "Psiquiatria Comparada" cunhado por Kraepelin foi progressivamente 

tornando-se inadequado na medida em que, pelo menos no inicio, limitava-se a designar o estudo 

clinico da manifestacao das formas tradicionais das doencas mentais nos paises ocidentais em 

relacao a outros paises considerados "exoticos" do ponto de vista eurocentrico. "Psiquiatria 

transcultural ", "Etnopsiquiatria" ou a denominacao "Cross-cultural Psychiatry" da literatura 

de lingua inglesa (e de dificil traducao para o portugues: "Psiquiatria atraves das Culturas") tem 

sido termos utilizados para definir este vasto campo de interface entre a psiquiatria, a 

antropologia e a sociologia (BRODY, 1967). MURPHY (1989) considera que o termo 

"Psiquiatria transcultural" tem sido preferido por aqueles que entendem o fenomeno da doenca 

mental como universal e "Cross-cultural Psychiatry" por quem simplesmente considera que em 

psiquiatria a relevante investigar comparativamente uma grande variedade de temas em 

diferentes panes do mundo (WITKOWER, 1964, 1965, 1966). Na literatura internacional, no 
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entanto, estes termos parecem ser usados, na grande maioria das vezes, como sinonimos. 

0 interesse pelos aspectos culturais esti presente tambem na obra de FREUD. No 

trabalho "Totem e tabu" (1917) é discutida a origem da vida em sociedade a partir da repressao 

das tendencias edipianas e do incesto atraves da pratica exogamica. Na famosa hipotese da horda 

primitiva, o pai que guarda as femeas para si é morto por seus filhos. Este parricidio gera a culpa, 

da qual nascem as instituicaes: totemismo que identifica o pai corn o animal falico, exogamia 

e homossexualidade dessexualizada, base da solidariedade. 

Ap6s a Primeira Guerra Mundial, a psiquiatria transcultural sofreu uma influencia 

crescente da etnologia. Na Alemanha, Richard Thumwald e sua escola iniciam o estudo 

sistematico dos efeitos do contato entre ragas e culturas de niveis diferentes. Nos Estados Unidos, 

influenciada pela corrente psicanalitica, a Escola de Antropologia Cultural procura verificar a 

universalidade de alguns conceitos psicanaliticos fundamentais. MALINOVSKI (1927) (apud 

PELICIER, 1982) estuda a populacao das ilhas Trobriand na sua obra Sex and Repression in 

Savage Society. Ele considera que o complexo de Edipo é um produto da sociedade vitoriana. 

Entre os melanesios, o pai biologic° nao é importante, e sim o tio matemo. Um grande Milner° 

de trabalhos na decada de 20 questionam a universalidade dos conceitos, nao apenas 

psicanaliticos, mas tambem de "normalidade", a partir da observacao de aspectos especificos de 

determinadas culturas. Em 1928, Margaret Mead, da Universidade de Columbia em seu livro 

Coming age in Samoa refuta a tese da universalidade da crise da adolescencia. Em 1934, Ruth 

Benedict seguidora de Franz Boas publica o livro Patterns of Culture onde destaca o "ethos" de 

urn grupo como a caracteristica fundamental, a sua "personalidade de base". A normalidade nab 

é urn conceito absoluto, mas relativo a uma dada cultura (GIEL, 1966). Aliancas formais entre 

psiquiatras e antropologos comecam neste momento a ocorrer. Antmpologos da Universidade 

de Columbia (Benedict, Mead, Linton entre outros) tomam-se membros editores de revistas 
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psiquiatricas e membros atuantes em sociedades intemacionais de saude mental. A aproximacao 

deste grupo corn um psiquiatra (Kardiner), atraves de seminarios e discussOes de resultados de 

pesquisas e o embriao de uma subespecialidade da antropologia cultural denominada "Cultura 

e Personalidade". Ralph Linton desenvolve as teses de Kardiner, dando enfase as caracteristicas 

ambientais e modelos culturais, e enfatizando a prioridade da influencia das primeiras relacaes 

sobre os genes. A corrente culturalista centra-se na analise dos modos atraves dos quais urn 

individuo segue ou nao sua cultura. Os conflitos interpessoais resultantes sao utilizados para 

compreender a sociedade e a doenca mental. Kardiner descreve a "personalidade de base" como 

a configuracao psicologica prnpria aos membros de um grupo, definida pelas atitudes, crencas, 

relates e fantasias. Outros autores destacados desta corrente sao Erich Fromm, Geza Roheim, 

Karen Homey, Clyde Kluckohn, Herbert Marcuse e Erik Erikson. 

No Canada, a partir do ano de 1956, Wittkower e Fried organizam a Secao de Estudos 

de Psiquiatria Transcultural, com o objetivo de ser um centro de informacan, pesquisa e ensino 

na area. Desenvolvem linhas de pesquisa na analise comparativa da sintomatologia 

esquizofrenica e depressiva (MURPHY e cols, 1964). 

Na Franca, a origem das pesquisas vem de dual fontes: por um lado, os trabalhos de 

grandes etn6logos como Lucien Levy-Bruhl, Marcel Mauss, Marcel Griaule, Maurice Leenhardt, 

Claude Levi-Strauss (PELICIER, 1982); por outro lado, as observacOes acumuladas por 

psicanalistas e etnopsiquiatras como George Devereux e seu discipulo Tobie Nathan. Para estes 

autores, as identificacaes sucessivas formadoras da personalidade de um individuo sao, na 

verdade, modelos culturais impostos pela sociedade e por ele interiorizados (DEVEREUX, 

1978). Na medida em que um individuo se socializa, ele participa obrigatoriamente do modelo 

cultural no qual esta imerso (POSTEL, 1993). Ape's a Segunda Guerra, cabe citar os estudos de 

Roger Bastide consagrados a Africa e sobretudo a America do Sul e as religides afro-brasileiras. 
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Na Africa, devem ser mencionados os trabalhos de Henri Collomb e de seus sucessores 

no Centre Hospitalier de Farm, em Dacar (Senegal) sobre peculiaridades da manifestacao 

psicopatolegica africana (alta prevalencia de psicoses breves - bouffees delirantes - p.ex.) 

(COLLOMB, 1966). 

No Brasil, o trabalho precursor da relacao entre aspectos sociais e doenca mental foi 

o de RODRIGUES (1898) publicado em fiances, no qual o autor procura estudar o episedio de 

Canudos como urn fenomeno sintomatologico grupal. A interferencia de praticas religiosas afro-

brasileiras no desencadear de manifestacoes alucinaterias e delirantes foi sucessivamente 

estudada por PERNAMBUCO (1932), ROXO (1938) e RAMOS (1940) (spud LEME LOPES, 

1966). LEME LOPES (1966), ao revisar o tema da Psiquiatria Transcultural no Brasil, salienta 

a pouca quantidade de dados e a importMcia de publicacOes nesta area em nosso meio. Durante 

os anos 50 e 60, as teorias da escola norte-americana designada como "Cultura e Personalidade" 

foram transmitidas nas universidades brasileiras, atraves do trabalho de Rene Ribeiro, Rui 

Coelho e Gioconda Mussulini (TRINDADE, 1993). Nesta epoca, o pensamento antropologico 

fiances era tambem fortalecido no nosso meio atraves da longa permanencia de Roger Bastide 

na Universidade de Sao Paulo. Segundo esta tradicao, os fenomenos estudados deveriam ser 

compreendidos como fenomenos sociais totais (segundo o conceito de Mauss) em suas mfiltiplas 

dimensoes: histerica, psicologica e antropolegica. Bastide estimulou seus alunos (Maria Isaura 

Queiroz, Florestan Fernandes e Rui Coelho, entre outros) as pesquisas interdisciplinares voltadas 

a reflexao dos temas e problemas apresentados pela sociedade brasileira (TRINDADE, 1993). 

No anode 1968, realizou-se em Salvador o Simpesio Internacional de Psiquiatria Transcultural 

em que foram apresentadas as contribuicees de RUBIM DE PINHO e colaboradores (1969) 

sobre os fatores socio-culturais das depressoes, e de LUCENA (1969), que fez uma revisao sobre 

as caracteristicas culturais brasileiras e sobre dados do significado transcultural obtido por 
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psiquiatras brasileiros. LAPLANTINE (1987, 1988) estudou caracteristicas culturais brasileiras 

e suas influencias na medicina tradicional do Nordeste e na manifestacAo sintomatologica, 

rejeitando a exploracio" do que a "doente" no estudo das expressOes culturais e centralizando sua 

analise no conceito psicanalitico de sublimacao e na funcdo "psicoterapeutica" dos rituals afro-

brasileiros. 

A partir do anode 1971, com o projeto Estados Unidos-Reino Unido (KENDELL e col., 

1971), o metodo epidemiologico passa a ter urn papel de destaque na pesquisa transcultural. As 

diferencas na prevalencia de esquizofrenia, depresslo, mania e transtornos de personalidade 

encontradas entre Estados Unidos, Reino Unido e Escanchnivia sao atribuidas 

fundamentalmente a variacAo dos criterios diagnosticos e nAo propriamente a uma real diferenca 

de prevalencia nos diferentes paises. A Organizacao Mundial da Sande passa a coordenar uma 

serie de estudos multicentricos sobre a manifestacao psicopatologica, o curso e o prognostico das 

doencas mentais. 0 Estudo Internacional Piloto da Esquizofrenia dirigido por N. Sartorius em 

dez paises (SARTORIUS e col., 1986) bem como o Estudo Colaborativo da OMS de avaliacao 

de transtornos depressivos (SARTORIUS e col., 1983) concluem pela preponderancia de 

semelhancas entre os diferentes diagnosticos em diferentes culturas, enfatizando a universalidade 

dos diagnosticos fundamentais da psiquiatria ocidental. A preocupaclo corn a confiabilidade 

entre avaliadores (WITTENBORN, 1972) assume urn papel de destaque na psiquiatria do Ultimo 

quarto do seculo. Surgem end() os criterios de Feighner ou de Saint Louis (FEIGHNER e 

col.,1972) e a seguir o "Research Diagnosis Criteria" (RDC) (SPITZER e col.,1978), que 

influenciaram fortemente as sucessivas versOes da ClassificacAo da Sociedade Americana de 

Psiquiatria (DSM Ill, APA,1980; DSM APA, 1987 e DSM IV, APA, 1995) e da 

Classificaclo Internacional das Doencas, 10a ediclo, da OMS (OD-10, OMS, 1992). A busca 

de uma linguagem comum e a valorizacao de perspectivas internacionais para os diagnosticos 
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em psiquiatria passa a ter urn importkicia primordial (SARTORIUS, 1988). 

A preocupacao com o estabelecimento de criterios diagnosticos claros e de facil 

concordancia entre avaliadores passa a ser o objetivo central das classificacoes. A pretensao de 

que este sistema classificatorio, a partir do DSM tenha uma utilizacao internacional flea 

mais evidente corn o acrescimo de algumas sindromes originalmente ligadas a Cultura (STEIN, 

1993). 0 desenvolvimento de varios instrumentos diagnosticos padronizados, completamente 

estruturados ("Diagnostic Interview Schedule" - DIS (ROBINS e cols, 1981), "Composite 

International Diagnostic Interview" - CIDI - OMS, 1989) p.ex.) ou semi-estruturados 

("Standardized Psychiatric Examination" - SPE, ROMANOSKI 1988; "Schedules for Clinical 

Assessment in Neuropsychiatry" - SCAN ; "Structured Clinical Interview for DSM III-R" - 

SCID) é uma forma de aumentar ainda mais a confiabilidade dos diagnosticos. A questa° da 

validade transcultural das principais categorias diagnosticas ainda permanece, no entanto, sujeita 

a muitos questionamentos (NIKELY, 1988). FABREGA (1995) considera que urn modelo 

reducionista neurobiologico tem sido o referencial teorico hegemonico e a justificativa para uma 

visao universalista das doencas mentais. Os sistemas diagnosticos parecem requerer continua 

revisao na medida em que sao influenciados por aspectos culturais e sociais, e estes estao em 

continua mudanca (FABREGA, 1992). 

A proliferacao de escalas para avaliacao de sintomas em psiquiatria a partir da decada 

de 1950 fez coin que estivessem a disposicao de diferentes paises corn diferentes culturas uma 

quantidade muito grande de instrumentos de avaliacao, que foram, na imensa maioria das vezes, 

desenvolvidos em paises ocidentais ditos industrializados e traduzidos para as diferentes linguas. 

A sofisticacao progressiva dos metodos de traducao (traducao e retrotraducao) e a validacao dos 

instrumentos na maior parte das vezes levaram a labirintos tautologicos. Na verdade, as 

sociedades culturalmente mais diferentes do Ocidente e, portanto, do ponto-de-vista 
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transcultural, as mais interessantes, sal° justamente aquelas corn poucos recursos para 

desenvolver projetos de pesquisa autOctones. Historicamente, elas tem sido estudadas por 

pesquisadores ocidentais que trazem o vies de seu referencial ocidental (LEFF, 1990). Ainda que 

seja inegavel o progresso que o enfoque epidemiologico tem trazido para a compreensao da 

universalidade de alguns achados da manisfestacao das doencas mentais, existe o risco de que 

o etnocentrismo, ao privilegiar os modelos ocidentais, transforme a psiquiatria transcultural em 

um instrumento de imperialism° cultural (FANON, 1952 apud POSTEL, 1993 e BIBEAU 1981). 

BIBEAU (1981) destaca que o perigo da abordagem antropologica que critica a metodologia que 

embasa a universalidade das doencas mentais e o de cair em um conjunto de monografias 

defendendo o relativismo cultural e negligenciando o que a comum e universal. 

Embora hegemonica, a visa° da universalidade dos diagnesticos, onde a cultura tem, 

quando muito, um papel patoplastico nab a unanime. 0 sistema classificatorio "DSM", 

representando a cultura ocidental, exemplifica esta contradicao. Ele foi construido por uma 

cultura que a minoritaruia em termos populacionais, mas hegemonica em termos culturais, 

representando em termos populacionais 20% da populacao mundial (LEWIS-FERNANDEZ e 

KLEINMAN, 1994). Assim, classifica em "atipicas" varias categorias predominantes em culturas 

nao-ocidentais. 

1.3- QUESTOES METODOLOGICAS NOS ESTUDOS TRANSCULTURAIS 

Os estudos transculturais sao de interesse de pelo menos tres grandes areas de 

conhecimento: a antropologia, a psiquiatria clinica e a epidemiologia psiquiatrica. Cada uma 

destas areas tern seu desenvolvimento historic°, suas questoes de pesquisa, suas correntes 

ideologicas e seus metodos de investigacao. 

A riqueza do enfoque transcultural reside justamente na tensao inerente ao aporte destas 
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tres grandes areas de pesquisa que de certa forma reproduz a complexidade de seu objeto de 

estudo. A antropologia ye nos sintomas formas de manifestacoes culturais humanas e a propria 

psiquiatria como uma "manifestacAo cultural" e isto 6, em si, seu objeto de estudo. Ja a 

psiquiatria clinica interessa-se pelos estudos transculturais, pois estes podem ajuda-la a encontrar 

sintomas nucleares que permitiriam diagnosticar e validar suas principais sindromes, baseando-se 

na universalidade de algumas manifestacOes psicopatologicas. Como ciencia aplicada, a 

psiquiatria 6 pressionada para a obtenclo de modelos que, na impossibilidade de serem 

comprovados cientificamente, possam, ao menos, ter valor heuristico para a compreenslo e 

alivio do sofrimento psiquico humano. Ji a epidemiologia que tem a populacio, o grande 

numero de individuos, como objeto de estudo, se propoe estudar a distribuicAo, a prevalencia de 

doencas nas populacOes, exigindo da psiquiatria clinica modelos simplificados, categorias 

diagnosticas clams e refinamentos na psicometria no sentido de quantificar para poder comparar. 

Como se pode observar, a convivencia destas tres areas nAo é pacifica. 0 que é 

considerado virtude e rigor cientifico no metodo epidemiologico (padronizacA'o da coleta de 

dados, quantificacAo de variaveis subjetivas, controle de variaveis relativas ao "coletador de 

dados" etc.) é visto pelo metodo etnografico, nap so como uma tarefa impossivel, mas, ate 

mesmo, indesejavel. 

1.3.1- Emico x Etico. 

A definicao de uma perspectiva emica ou erica a uma questa° central nos estudos em 

ciencias sociais. A perspectiva emica esti baseada na Cultura do grupo em estudo. Ela a definida 

a partir de conceitos e pressupostos interims de cada Cultura. Ela é preferencialmente estudada 

por pesquisadores originarios desta Cultura, ou por conhecedores profundos desta mesma Cultura 

a partir do metodo etnografico. A perspectiva erica, ao contrario, é baseada em pressupostos e 
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conceitos exteriores a esta cultura. Ela a em geral estudada por pesquisadores alheios a cultura 

estudada, que utilizam os mesmos metodos de obtenclo de informacao do pais de origem. Tem 

no metodo epidemiologico um de seus principais representantes (WEISS et al. 1992). 

A tensao entre o metodo epidemiologico e o metodo etnografico caracteriza a pesquisa 

em psiquiatria transcultural. 0 metodo etnografico a qualitativo, e sua questao central e a 

validade. Ja o metodo epidemiologico a quantitativo e preocupa-se fimdamentalmente corn a 

confiabilidade e a possibilidade de replicacao dos dados. 0 etnografo procura dominar a lingua 

local, dispende meses e as vezes anos no local de estudo, desenvolvendo relacao de trabalho 

pr6xima a urn grupo relativamente pequeno de informantes-chave. Concentra-se na traducao e 

na interpretacao do significado. 0 epidemiologista, ao contrario, permanece semanas ou no 

maximo poucos meses no campo. Normalmente desconhece a lingua local, baseando-se em 

questionarios e medidas "observaveis" e "quantificaveis" de comportamento. 0 epidemiologista 

considera a tarefa do etnografo como "impressionistica", "anedotica", "nao-controlada", 

"misturada", "nao-rigorosa", "nao-cientifica". 0 etnografo, por sua vez, considera o trabalho do 

epidemiologista como "superficial", "com vicios", "pseudocientifico", "invalido", "de pouca 

erudicao". Duas atitudes decorrem desta tensa'o: a primeira, e a mais frequente, e a 

desconsideracao reciproca dos trabalhos. Na segunda, a mais rara, os pesquisadores buscam uma 

visas° integrada. (KLEINMAN e GOOD, 1985). 

KLEINMAN (1987b) considera que a pesquisa transcultural tem urn forte vies que 

o de "descobrir" similaridades culturais e universais nas doencas mentais. Assim, a questao 

antropologica de "como as doencas psiquiatricas diferem nas culturas" a necessariamente urn 

complemento a questao psiquiatrica hegemonica (KLEINMAN, 1987a). Alem disso, considera 

que existe urn a priori na pesquisa psiquiatrica atual de que a biologia determina a causa e a 

estrutura de um transtomo mental, enquanto fatores culturais e sociais moldam ou influenciam 
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o contendo do transtomo. KLEINMAN (1977) julga que a cultura molda muito mais que a 

manifestacan de urn transtomo mental: molda tambem a maneira pela qual urn psiquiatra 

concebe uma doenca. As concepches de doencas (quer sejam biologicas, psicologicas ou 

sociolegicas) nAo sib "coisas-em-si" (no sentido kantiano "da expressao) e sim modelos 

explicativos. Desta forma, quando comparamos doencas, comparamos modelos explicativos e 

nAo entidades. Segundo o autor, um modelo em que biologic e fatores culturais interagem é mais 

proximo da realidade clinica. A questAo da tradu "cao de instrumentos de pesquisa merece tambem 

a critica deste importante antropologo, bem como de varios outros autores (WAGATSUMA, 

1975). Do ponto-de-vista antropologico a traducio nAo é uma nuanca ou um problema tecnico, 

é a essencia da pesquisa etnografica. A traducAo de resultados em categorias para a comparacito 

em diferentes culturas é a concluslo e nit) o primeiro passo, como o e para a pesquisa 

psiquiatrica de cunho epidemiologico. Assim, KLEINMAN (1977) cunhou o termo "falicia 

categorial", que é a aplicaclo numa cultura de uma categoria nosolegica desenvolvida em outra, 

para a qual falta coerencia, e cuja validade nao foi estabelecida. Afirma que uma das principais 

flinches da antropologia em relacAo a psiquiatria é continuamente encoraja-la a htunildade face 

as formulaches culturais alternativas, a visa.° progressivamente medicalizante da condicao 

humana, vendo-as nAo como reflexo da "ignorancia", mas sim como Angulos diferentes de um 

fenomeno multifacetado e de dificil apreenslo por qualquer teoria globalizante. Prop& o que 

denominou "A nova perspectiva transcultural" ("The new cross-cultural perspective") 

(KLEINMAN, 1977). 

Esta nova perspectiva se diferenciaria da "velha perspectiva" pelo fato de que esta 

simplesmente se propunha verificar a existencia de modelos ocidentais de doenca em sociedades 

nAo-ocidentais, ocorrendo uma mudanca de "categorias para contextos" (LITTLEWOOD, 1990). 

A "Nova Psiquiatria Transcultural", corn suas origens na antropologia, caracteriza-se pelo use 
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de dados oriundos de diferentes sociedades, pela aceitaclo de lidar corn os dados biologicos, por 

uma preocupaclo corn papeis em vez de identidades, pela enfase nos simbolos que representam 

preocupacoes individuais e sociais e por uma base fundamental em trabalhos intensivos de 

campo (LITTLEWOOD, 1990) LEFF (1990) aponta que a radicalizaclo desta tendencia seria 

o abandon do diagnostico e mesmo da nocAo de "patologia" e uma volta a alguns conceitos 

proximos aos defendidos pela anti-psiquiatria dos anos 60. Prop:3e entAo o que chama de uma 

solucAo "menos niilista", que seria a valorizacao das crencas populares sobre doenca mental e 

sua categorizacao como parte do sistema biomedico ocidental de psiquiatria. Varios autores vem 

ressaltando os problemas metodologicos de uma serie de estudos transculturais (SINGER, 1975, 

1984; BERNER e BERNER, 1987; LEFF, 1990). LEFF (1990) considera que estes problemas 

se devam as reais dificuldades metodologicas neste campo do conhecimento. Descartar todos 

estes estudos ja realizados seria como "jogar fora o bebe corn a agua do banho" (LEFF, 1990). 

LI I I LEWOOD e LIPSEDGE (1987) destacam que a psiquiatria no Ocidente raramente emprega 

modelos derivados dos estudos antropologicos para pequenas comunidades a fim de estudar as 

sindromes e a patoplastia ligadas a cultura ocidental, tendendo a olhar-se como se fosse 

"culturalmente e cientificamente neutra". Examina varias conceptualizactles biomedicas 

contemporar' leas como intoxicacoes medicamentosas, roubo patologico, maus tratos na infancia, 

agorafobia, e anorexia, entre outras, e sua associacio estreita corn pressupostos culturais e 

politicos implicitos, particularmente concementes a papeis sexuais, nocoes de identidade e 

atribuicAo pessoal. FAVAZZA e OMAN (1984) consideram que, em algum grau, todos os 

transtomos sat) ligados a cultura. No entanto, como estamos imersos na nossa propria cultura 

dificil ve-la objetivamente. Para eles, a "do importante entender o contexto cultural da histeria 

no Vieta e nos Estados Unidos como no Artico". 

OBEYESEKERE (1985) destaca que o conceito de depressao atraves das sucessivas 
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classificarioes DSM foi tendo sua identificacao facilitada, tendo sido reconhecida numa grande 

variedade de paises e culturas, o que levou a uma conclusAo aparentemente logica de que seria 

uma doenca universal. 0 autor, para ilustrar sua critica a esta conclusao, usa o que ele chama 

de um exercicio de "etnocentrismo reverso" no exemplo que segue: no sul da Asia existe uma 

sindrome denominada "perda de semen". Urn individuo que apresenta emagrecimento, corn 

fantasias sexuais, polucao notuma e urina descolorida é diagnosticado como tendo "perda de 

semen". Embora estes sintomas possam ser encontrados em diferentes culturas, eles nao foram 

fundidos em uma concepcao de doenca ("perda de semen") na cultura americana. Destaca, ainda, 

que dentro da religiao budista muitos dos "sintomas", descritos como caracteristicos de uma 

sindrome depressiva, sax) estagios evolutivos a serem buscados. 0 sofrimento, a desesperanca, 

a consciencia de que o prazer é ilusorio sao ideais a serem buscados e identificam o individuo 

como estando em urn nivel superior, mas nunca "doente". 

1.3.2- Os sintomas nucleares 

BERNER e BERNER (1987) consideram que a busca de sintomas nucleares (ou o que 

a psiquiatria alema chama de "sindromes axiais") esta ligada a hipotese de que as "verdadeiras 

doencas mentais" tem sempre um causa orgktica. Esta visAo conduz a necessidade de distincao 

entre o que é determinante patogenico e o que é patoplastico ou, dito de outra forma, o que é 

"forma e conteudo" (BIRNBAUM 1923, apud BERNER e BERNER, 1987; McHUGH e 

YOUDOVSKY 1989). Assim, os fatores patoplasticos determinariam o "colorido" do quadro de 

base subjacente. Fatores culturais, nivel socio-economico e estrutura de personalidade seriam 

alguns destes fatores responsaveis pela "patoplastia". MARSELLA (1989) sugere uma estrutura 

em piramide para representar a influencia patoplastica da variabilidade cultural (Figura 1). 



18 

FIGURA 1- Influencia da variabilidade cultural sobre a manifestacio dos sintomas 
(MARSELLA, 1989) 

doenca neurologica severa 

doenca neurologica menor 

transtomo psicotico funcional 

transtomo neuratico 

estados transitorios menores 

comportamento normal 

variabilidade cultural 

Este diagrama ilustra que o comportamento normal 6 muito determinado pela 

variabilidade cultural. Na medida em que a "organicidade" toma-se mais evidente, sua 

participacao tende a diminuir. 

1.3.3- As dificuldades metodologicas 

A dificuldade metodologica central a ser resolvida nos estudos tranculturais 6 a questau 

da equivalencia, isto 6, em que extensao uma palavra, conceito, escala ou norma pode ser 

considerada relevante ou aplicavel a outros grupos que nao aqueles para os quais foram 

desenvolvidos (ANDERSON,1984). FIGUEIREDO e LEMKAU (1980) discutiram algumas 

precaucoes referentes a validade e a confiabilidade da entrevista psiquidtrica em diferentes 

culturas. MARSELLA (1989) considera que existem quatro tipos de equivalencia: a lingiiistica, 

a conceitual, a de escala e a de normatizacao. As equivalencias lingiiistica e conceitual esti.° 

estreitamente relacionadas e referem-se a possibilidade de uma mesma palavra ou um mesmo 

conceito ter a mesma conotacao em diferentes culturas. Por exemplo, o conceito de 
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"dependencia" tern uma conotacao negativa na cultura ocidental, relacionada especialmente com 

imaturidade. DOI (1973) (aped MARSELLA, 1989) mostra que na cultura japonesa o conceito 

desta mesma palavra (dependencia) tem uma conotacao positiva. LEMOINE e colaboradores 

(1981) e AMMAR e colaboradores (1981) salientam a ausencia de uma traducao literal em 

alguns dialetos Arabes para a palavra tristeza. KORTMANN e HORN (1988) estudando a 

validade do Questionario de Auto-Resposta (SRQ) para rastreamento de transtorno mental da 

OMS (HARDING, 1980) na Etiopia destacam alguns problemas de validade conceitual de 

algumas perguntas do SRQ. Como exemplo cita a pergunta "Voce vem chorando mais do que 

o seu habitual?". Na Etiapia, as pessoas costumarn frequentar os funerais da maioria da 

vizinhanca e mesmo de inimigos. Nestas ocasiiies o choro faz parte do ritual. Esta pergunta pode-

se referir ao niunero de funerais que um individuo freqUentou recentemente e que nao representa 

necessariamente urn item que rastreia humor depressivo. 

A equivalencia de escalas muitas vezes é de dificil obtencao em diferentes culturas. 0 

formato de escalas tem sido precocemente utilizado na cultura ocidental, pois os individuos sao 

desde muito cedo expostos a notas, questionarios, provas, questoes dicotomicas do tipo 

verdadeiro ou falso, etc. Em culturas nao ocidentais, os individuos nao estao tao habituados com 

estes instrumentos. Freqiientemente tem dificuldade em responder questees que apresentam um 

grupo pre-estabelecido de respostas a serem analisadas e selecionadas, ou em optar de forma 

dicotomica entre sim ou nao, sempre ou nunca, ou ainda tem mais tendencia a responder a partir 

de uma opcao que the pareca agradar mais ao seu entrevistador/pesquisador. 

A equivalencia de normatizacao é a base da distincao entre normal e doente (ou 

alterado). E evidente que as culturas diferem nas suas expectativas em relacao aos setts membros, 

bem como na definicao de paddies de comportamento e de moral aceitaveis. Conseqiientemente 

o que é "normal" variarn entre as diferentes culturas, e o psiquiatra que esti em uma cultura 
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estranha a sua, como pesquisador ou como clinico, devera sempre considerar este fato (AALL, 

1976). LEFF (1978), utilizando uma tecnica diferencial semantica, comparou a capacidade de 

discriminacan de pacientes e psiquiatras em relacAo aos conceitos de depressAo, ansiedade e 

irritabilidade. Evidenciou que pacientes, ao contrario dos psiquiatras, nao foram capazes de 

discriminar as opcoes que diferenciavam ansiedade de depressan. 

A procura destas equivalencias e uma tarefa metodologicamente buscada para se poder 

falar em universalidade de dados. Por outro lado, ha uma consciencia entre os pesquisadores em 

relacAo a impossibilidade de realmente obte-las (MUMFORD e col., 1991). Assim, nao existe 

uma estrategia Unica, capaz de resolver estes problemas metodologicos inerentes a pesquisa 

transcultural (MARSELLA, 1989; ROGLER, 1993). Na tentativa de maximizar a 

comparabilidade transcultural e minimizar os vieses sempre presentes, duas estrategias gerais sao 

empregadas: 

1) o uso de instrumentos padronizados em diferentes culturas; e, 2) o uso de instrumentos 

desenvolvidos nas diferentes culturas. 

No primeiro caso, com o objetivo de estudar as manifestacties das doencas 

psiquiatricas sintomatologia subjetiva) comparativamente, \Janos instnunentos diagnosticos 

estruturados (p.ex. "Present State Examination" - PSE (WING e col., 1978), "Composite 

International Diagnostic Interview" - CIDI (OMS, 1991) ou escalas de avaliacao (P.ex. "Escala 

de Hamilton para Depressao" (HAMILTON, 1960), "Brief Psychiatric Rating Scale" - BPRS 

(OVERALL e GORHAM, 1962), Questionario Geral de Sande (GOLDBERG, 1978; CHAN, 

1985) foram traduzidos, partindo do principio de que estes instrumentos avaliavam 

caracteristicas universais nas suas diferentes 0 estudo de caracteristicas 

psicometricas como validade e consistencia interna (p.ex. Analise de Componentes Principais) 

em diferentes grupos culturais a uma estrategia ntil e muito utilizada no sentido de verificar a 
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universalidade de instrtunentos padronizados para as manifestac5es das doencas psiquiatricas 

(GUELFI, 1993). 

Dentro desta perspectiva, diferentes delineamentos de pesquisa sAo possiveis. Entre 

eles, merecem destaque os estudos transversals em que, por exemplo, se compara a 

manifestacao psiquiatrica (L e., sintomatologia subjetiva mas com valor para o diagnostic° de 

uma determinada doenca mental) de pacientes de paises diferentes, ou de etnias diferentes, 

dentro de um mesmo pals. Ja os estudos longitudinais podem ter uma perspectiva histerica que 

versa, por exemplo, sobre a modificacAo da manifestacao psiquiatrica ao longo dos anos ou 

seculos, ou sobre o curso dos sintomas em uma coorte de pacientes. No entanto, as dificuldades 

metodologicas sAo muitas e estAo distantes de uma resolucAo, encontrando-se muitos estudos que 

comparam populacOes heterogeneas de pacientes assumindo-as como homogeneas. Fatores como 

hospitalizacao, intensidade da manifestacAo, criterios diagnosticos imprecisos, formacio 

heterogenea dos profissionais que avaliam os pacientes em culturas diferentes, ausencia de 

utilizaclo de entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas que permitiriam uma homogeneidade 

na coleta de dados para o estabelecimento de urn diagnostic° sAo algumas das falhas 

metodologicas (FABREGA, 1974) dentro desta perspectiva de pesquisa, usando o referencial 

metodologico da epidemiologia clinica (FLETCHER e col., 1989). KENDELL e colaboradores 

(1984), ao estudar os criterios diagnosticos de psiquiatras ingleses e americanos, enfatizaram 

a importancia dos fatores culturais na forma como urn observador percebe, interpreta e integra 

comunicacOes verbais e expressees comportamentais das doencas mentais. Outro problema 

a operacionalizacAo do conceito de Cultura, subcultura e sua diferenciacAo na interacdo corn 

variaveis sociais, como classe social, educacAo, profissio, nivel educacional. 

No segundo caso, apesar da importancia de procedimentos estatisticos na comparaclo 

do desempenho de um instrumento em duas culturas, muitas vezes eles nao atingem problemas 
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centrais de ordem ito-quantitativa, mas qualitativa (como, por exemplo, a maneira como foram 

coletados os dados em diferentes culturas). 0 principal interesse nos instrumentos "autoctones" 

(de perspectiva emica) e procurar reduzir a etnocentricidade de varios conceitos hoje difundidos 

em saitde mental. Estes instrumentos devem ser coerentes com o sistema conceitual da cultura 

em questa° e respeitar em todas as etapas suas caracteristicas idiossincraticas. 0 primeiro passo 

para o desenvolvimento deste tipo de instrumento e o estudo das experiencias subjetivas em 

psiquiatria, como foi descrito por MARSELLA (1989). A questan a ser resolvida com este tipo 

de abordagem e a de como tomar comparaveis instrumentos desenvolvidos em diferentes 

culturas. Varios pesquisadores que trabalham com metodologia em pesquisa transcultural tem 

apontado que a resposta a esta questa° envolve o trabalho corn a validade de construto, tanto 

dentro de uma cultura, como entre culturas diferentes. Este trabalho inicia com a explicitacio 

do modelo te6rico que explica o construto de interesse em um estudo. 0 segundo passo e o de 

desenvolver metodos sintonicos corn cada cultura a fim de operacionalizar variaveis para este 

modelo. Assim, as comparacoes transculturais verificam se o modelo teorico a generalizavel para 

as diferentes culturas. Esta metodologia, ao identificar semelhancas e/ou diferencas, contribui 

para a diminuicAo de vieses etnocentricos no desenvolvimento dos conceitos em psiquiatria. Urn 

exemplo deste tipo de preocupacao metodologica aparece no trabalho de BEISER e 

colabortadores (1976), que descrevem um metodo de desenvolver um questionario para avaliar 

sintomas psiquiatricos voltado para as realidades locais. Atraves do exame das respostas deste 

questionario por 400 pessoas,utilizando uma analise de componentes principais, foram 

identificadas 4 dimensoes para a expressan dos disturbios neuroticos. 

SEN E MARI (1986) discutem a aplicacio de instrumentos psiquidtricos de pesquisa 

desenvolvidos em outros paises a partir da suas experiencias na India e no Brasil. Consideram 

que instrumentos desenvolvidos em paises ocidentais podem ser adequadamente aplicados em 
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outros,considerando seus resultados na India e no Brasil. Enfatizam como fundamental que o 

entrevistador esteja familiarizado com as nuancas das subculturas existentes nestes paises. 

Outros instrumentos vem sendo desenvolvidos para serem aplicados em grupos etnicos 

especificos: Lista Indiana para a Entrevista Psiquiatrica (KAPUR e col., 1974), Escalas de Saude 

do Senegal (BEISER e col., 1976), Escala de Depressio do Vietria (KINZIE e col., 1982), uma 

escala nigeriana para sintomas somaticos (EBIGDO, 1982), Questionario de Sande Chines 

(CHENG e WILLIAMS, 1986), o PGI-N2 - Questionario de Sande de Chandigarth (VERMA, 

1978 apud MUMFORD e col. 1991), Inventario Somatic° de Bradford (MUMFORD e col., 

(1991) e o Inventario Chines para Depressao (ZHENG e LIN, 1991). 

Um movimento oposto na avaliacAo quantitativa e a individualizacAo das escalas no 

sentido de adequa-las ao maxim° ao individuo. SA° os chamados "Questionarios Pessoais" 

(SHAPIRO, 1961). Este metodo envolve a construcAo individualizada de uma escala para cada 

paciente, a partir de urn conjunto de adjetivos que podem ser usados para qualificar os sintomas 

experienciados por um dado paciente (MULHALL, 1976). 

Mais recentemente vem sendo desenvolvidos modelos estatisticos na area de "variaveis 

causais latentes" (p.ex., Analise LISREL , JORESKOG e SOIBOM, 1981, apud MARSELLA, 

1989) que, apesar de complexos, sio promissores na avaliacAo de instrumentos culturalmente 

sensiveis e simultaneamente capazes de generalizar conceitos na avaliacAo das manifestacties 

clinicas (MARSELLA, 1989). 

1.4- CULTURA E DEPRESSAO 

0 reconhecimento e o debate sobre a importats 	da avaliacAo dos aspectos culturais 

em Psiquiatria tern aumentado (EVANS, 1991). Entre as varias estrategias de pesquisa para a 

depressao, a abordagem transcultural representa um meio atil para investigar as caracteristicas 
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universais e especificas de etiologia, sintomatologia, curso e prognostic° dos transtornos 

depressivos (GIROLAMO, 1993). 

Ao contrario do que ocorreu corn a esquizofrenia, a psiquiatria, historicamente, nao 

mostrou interesse em diferenciar sintomas primarios de secundarios em relacao as sindromes 

depressivas (BERNER E BERNER, 1987), partindo do principio de que a sintomatologia 

melancolica grave se sobreporia a todas as variacoes da patoplastia individual e cultural. A 

ligacao de depressao com casos extremamente graves e uma concepcao europeia que tern como 

urn dos marcos iniciais o conceito de ESQUIROL (1820) de lipemania (BERRIOS, 1995), e se 

implantou especialmente nos paises germanofonicos (ANGST, 1973). Esta posicao passou a ser 

contundentemente revista a partir do momento em que a psiquiatria ocidental veio a se ocupar 

progressivamente de uma populacao extra-hospitalar e que nao se adequava a estes criterios que 

haviam sido estabelecidos dentro de uma perspectiva europeia de atendimento asilar. 0 conceito 

de depressao mascarada (ANGST, 1973) constitui urn conceito complementar, pois engloba os 

quadros depressivos que nao reproduzem os quadros "classicos" de depressao. A denominacao 

depressiio mascarada inclui nao so os quadros corn predominancia de expressao somatica, mas 

se estende a toda forma de manifestacao sintomatica que ocupa o primeiro piano em lugar dos 

sintomas nucleraes da sindrome depressiva (MOUSSAOUI e TOUHAMI, 1984). PICHOT 

(1981) considera que se pode reconhecer elementos fundamentais nos grandes quadros 

nosologicos, qualquer que seja o contexto sintomatologico original em que se situa, mas que 

pode estar mascarado para um observador desprevenido. Historicamente, o diagnostic° de 

neurastenia (BEARD, 1869) , baseado em alguns conceitos vigentes na epoca sobre eletricidade, 

conservacao de energia, acao reflexa, hereditariedade e evolucao, foi utilizado para descrever urn 

estado de "exaustao" acompanhado por varios sintomas somaticos, no qual diversos aspectos 

assemelham-sea assim chamada "Sindrome da fadiga cronica" (ABBEY E GARFINKEL, 1991) 
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ou "Encefalomielite mialgica" (WESSELY, 1990). 

Existe uma intrincada relacA'o entre depressio e somatizacAo. Todos os estados 

emocionais disf6ricos envolvem concomitantes fisiologicos que o individuo pode perceber como 

sintomas e seletivamente focaliza-los. Esta focalizacAo seletiva é justamente o que caracteriza 

o somatizador (LIPOWSKI, 1988). Soma-se a isto uma inabilidade dos profissionais de sande a 

conceituar a depressAo como existente somente quando o paciente reconhece em si uma 

alteracAo afetiva e a relata ao medico. Alguns pacientes deprimidos estAo convencidos de que 

seus sintomas fisicos sAo devidos a doenca somatica, minimizando ou negando seu sofrimento 

emocional. Outros podem apresentar estes sintomas, nAo porque nAo se sintam corn humor 

deprimido, mas porque des nAo desejam ser portadores de um diagnostico psiquiatrico e 

tornarem-se consequentemente estigmatizados, ou ainda porque acreditam nAo ser apropriado 

discutir aspectos psicossociais com urn medico clinico (PRESTIDGE e LAKE ,1987 e PARKER 

e col., 1984). KATON e colaboradores (1982) consideram que o componente afetivo so pode 

ser conhecido pelo paciente atraves da cogniclo: percebendo, nomeando, ordenando e 

valorizando sentimentos internos. Sem a percepcAo cognitiva do componente afetivo, o 

transtorno depressivo existe como uma sindrome somatica expressa por sintomas vegetativos. 

A habilidade de perceber o estado afetivo associado depende do vocabulario para emocoes que 

o paciente aprendeu e dos mecanismos cognitivos que desenvolveu para manejar sentimentos. 

0 desenvolvimento de uma "mente psicologizada" a fundamentalmente um fenomeno da cultura 

ocidental do seculo XX. Assim, a habilidade de perceber um estado afetivo e relata-lo a urn 

medico parece ser um desenvolvimento recente. Os mesmos autores (KATON e col., 1982) 

consideram que a cultura influencia a depressAo de tres maneiras: Primeiro, atraves da ausencia 

de palavras que descrevam estados emocionais internos. As palavras que podem designar as 

diferentes emocOes nas diferentes linguas podem, tambem, restringir-se a termos somaticos 
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vagos, ou a termos que expressam tanto urn conteudo somatic° como afetivo, ou ate a termos que 

apresentam diferencas sutis entre queixas somaticas e afetivas. Segundo, pela possibilidade de 

que a cultura condene a expressao de estados emocionais percebidos; e, terceiro, pela 

possibilidade de que a cultura forneca a pessoa doente crencas, metaforas e formal de ver o 

funcionamento do corpo, tomando-as coordenadoras da interpretaclo das mudancas corporais. 

Existem varios construtos culturais que envolvem, sintomas depressivos sem, no entanto, 

preencher criterios de depressAo no sentido ocidental do termo. KRAUSE (1989) estudou uma 

sindrome denominada "coracao que afunda" ("sinking heart") entre os punjabis (India), definida 

como uma doenca na qual ocorrem sensacoes fisicas no coracAo e no peito causadas por calor 

excessivo, exaustao, preocupacao ou fracasso social. Esti baseada em iddias culturalmente 

especificas sobre a pessoa e o coracao, tendo por referencial a iddia de que os sintomas fisicos, 

emocionais e sociais acompanham tins aos outros. A avaliacao global dos estudos transculturais 

em depressa'o a complexa em funcao da variabilidade das estrategias de pesquisa usadas 

(MARSELLA, 1980) 

MARSELLA e colaboradores (1985) consideram que os estudos transculturais sobre 

a epidemiologia das depressOes, embora numerosos redundaram em poucas conclusOes 

definitivas. As principais ragies enumeradas pelos autores sao (1) o ponto em que mudancas 

"normais" de humor sao diferenciadas de mudancas "patologicas" a impreciso; (2) criterios 

diagnesticos utilizados em estudos epidemiologicos sao variaveis; (3) procedimentos de 

amostragem e recrutamento de casos sao heterogeneos; (4) padrOes "nAo-ocidentais" de 

experiencia depressiva sao freqiientemente desconsiderados e (5) questOes de confiabilidade 

diagnestica em diferentes grupos culturais recebem pouca atencao. 

Em fiincao da ausencia de urn conceito claro de o que a depressao, sendo seus limites 

definidos dentro de uma perspectiva etnocentrica, surgiram dados epidemiologicos em favor que 
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sustentavam a ideia de que a depressao seria um fenomeno muito raro em alguns paises, 

particularmente na Africa negra (MATOT, 1982). LAMBO (1956) inicialmente constata que nao 

ha depressao na Africa negra. Quatro anos apps, o mesmo autor (LAMBO 1960) mostrou que 

muitos casos de depressao endogena nos paises africanos seriam considerados casos de 

neurastenia segundo os habitos diagnosticos europeus, em funcao da predominancia de sintomas 

de hipocondria e astenia, acompanhados de uma baixa concentracao, lentificacao e inercia, sendo 

a tristeza apenas moderada. RWEGELLERA (1981) revisa as possiveis razoes para esta mudanca 

em relacao a prevalencia de depressao na Africa. Destaca que os estudos anteriores baseavam-se 

em estatisticas de admissOes hospitalares, nao considerando pessoas que nao procuravam os 

servicos de saUde. Considera que a maior disponibilidade de servicos de sande, a modificacao 

das atitudes sociais em relacao ao deprimido no sentido de reconhece-lo como alguem doente, 

o reconhecimento de que o quadro clinico do deprimido africano nao é igual ao do europeu, e 

o aumento da expectativa de vida, com pessoas chegando a idade de 40 e 50 anos, ajudariam a 

entender a mudanca da prevalencia de depressao na Africa. DELILE E BOURGEOIS (1986), 

revisando a epidemiologia transcultural das depressoes, evidenciam a universalidade deste 

diagnostico. Justificam os achados iniciais contrarios a esta afirmativa em alguns paises, como 

produto nao so de sua pouca infra-estrutura sanitaria, mas especialmente as variaceres culturais 

da depressao. 

0 maior conhecimento da relacao entre queixas fisicas, depressao e cultura tern 

importantes aspectos tearicos e praticos, especialmente nos paises ocidentais que 

progressivamente se tern tornado multiculturais (SINGER, 1984). WHITE (1982) estudou o papel 

das explicacOes culturais na tendencia a "somatizacao" e a "psicologizac ia'o". Comparou o modelo 

de doenca presente em estudantes americans e chineses de Hong Kong que habitavam o Havai. 

Constatou que os americanos tem uma tendencia a um modelo psicologico de interpretacao dos 
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sintomas. Ja os chineses, mais que urn modelo somatic°, apresentavam uma tendencia a 

encontrar explicacOes situacionais e externas para as doencas e sintomas. LEFF (1981), a partir 

da observacao de que em muitas linguas nao-ocidentais equivalentes para as palavras 

"ansiedade" e "depressao" na° sAo encontrados, sugeriu que existe urn desenvolvimento 

historic° e transcultural para as palavras que designam estados de sofrimento emocional. Num 

primeiro estagio, uma anica palavra denota os acompanhantes somaticos da disforia de forma 

indiferenciada. Num segundo estagio lingiiistico, o significado da palavra se amplia para incluir 

de forma indiferenciada, tanto os aspectos psicolOgicos, como os somaticos das emocees. No 

terceiro estagio, existe urn direcionamento para a dimensAo psicologica e um afastamento da 

dimensao somatica. Esta explicacAo evolucionista etnocentrica sustenta que varias linguas nap-

ocidentais permaneceriam no primeiro estagio do desenvolvimento. Contrarios a esta hipotese, 

existem varios antropologos corn uma perspectiva centrada no significado. KLEINMAN (1982) 

menciona que no budismo existem inlimeros termos e iddias "psicologicas" desde o seu inicio. 

Em outras linguas nlo-ocidentais, como o tamil no Sul da India, nao ha a separacAo cartesiana 

dualista entre aspectos somaticos e psicologicos da experiencia. Assumir que os sintomas 

somaticos seriam menos "reais" que os problemas psicologicos subjacentes seria tambem um 

exemplo do cartesianismo ocidental (WIG, 1984). KLEINMAN (1982) considera que a afirrnacao 

de que a "psicologizacAo", que ocorre junto com o aumento do nivel educacional e de 

ocidentalizacao, e feita por autores ocidentais ou por autores locais com uma forma* ocidental 

divorciada de sua pr6pria cultura, os quais tendem a ver os fenomenos somente a partir de uma 

perspectiva de saude mental, o que decididamente e urn ponto de vista ocidental. 

WESTERMEYER (1988) estudando as diferencas de morbidade em diferentes paises 

revisa os problemas metodologicos envolvidos. Apenas nos casos muito severos e avancados 

haveria a presenca de auto-acusacao ou de tristeza profunda. Nos estudos iniciais sobre os 
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aspectos transculturais, predominou a preocupacao corn as questoes qualitativas da manifestacao 

da doenca depressiva. Muitas vezes nao a claro se os dados comparados foram obtidos de forma 

consistente nos diferentes centros ( MURPHY e col. 1964, 1967). KALUNTA (1981) revisa as 

formas atraves das quais a cultura pode influenciar a manifestacao de depressao, ern especial no 

meio africano. Destaca, ainda, a influ'encia da forma como as criancas sal) criadas e o papel das 

punicbes fisicas ou simbolicas e das modificacoes culturais significativas como industrializacao, 

urbanizacao e quebra da tradicao tribal e familiar. Salienta que na cultura Ocidental os sintomas 

cardinais da depressao sao espontaneamente relatados pelos pacientes. Na Africa eles precisam 

ser buscados ativamente nas entrevistas. A raridade da culpabilidade na Africa e a tendencia a 

observar sintomas persecutorios é entendido como uma predominancia de mecanismos 

projetivos. KOVESS e colaboradores (1987) encontraram uma prevalencia menor de depressao 

em comunidades rurais em relacao as urbanas, no Canada fiances. BINITIE (1975), 

comparando pacientes nigerianos e britanicos atraves da analise de componentes principais, 

evidenciou a ausencia de culpabilidade no fator principal entre os nigerianos, ao contrario do que 

observou com os britanicos. Por outro lado, os britanicos apresentavam muito menos sintomas 

somaticos que os nigerianos. 0 mesmo BINITIE (1981) conclui que a depressao é problema 

psiquiatrico freqiiente na Africa, mas sua apresentaca'o, caracterizada por maltiplas queixas 

somaticas, pode mascarar o humor depressivo. GUTIERREZ (1979), comparando 

sintomatologia depressiva atraves da escala de Hamilton em pacientes internados em Madri 

(Espanha) e Dacar (Senegal), encontrou diferenca significativa em varios itens, sendo que a 

amostra senegalesa mostrou menos culpabilidade, mais agitacao, ansiedade somatica e sintomas 

paranoides. MEGGLE e colaboradores (1984) aplicaram os criterios do DSM III na Costa do 

Marfim, tendo concluido que apresentam utilidade clinica, embora reconhecam uma serie de 

manifestacees polimorficas da depressao nas quais o aspecto central é a penzia da auto-estima 
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(MEGGLE e col., 1989). 0 mesmo autor destaca que nal) apenas na Costa do Marfim, mas 

tambem em alguns paises da Africa, as perguntas sobre os sentimentos nao sao bem aceitas 

culturalmente, pois, obrigar a pessoa a falar de algo profundo, facilita que o sentimento seja 

perdido. Assim, perguntar a urn deprimido se ele esti triste a uma "ma pergunta" a qual o 

paciente responde corn um sorriso incomodado. MEGGLE (1987) atribui a erros de tecnica de 

exame como este o fato de se pensar que a depressao e ram na Africa, o que ocorreu durante 

muito tempo. Refere que a semiologia dos sonhos na Africa adquire uma importMicia cultural 

consideravel. E a partir dos sonhos que os curandeiros tradicionais fazem seus diagnosticos e 

sabem contra quern partir "em guerra" para livrar os pacientes de setts males. NDETEI E 

VADHER (1984), estudando pacientes de diversas procedencias intemados na Inglaterra, 

encontraram os sintomas caracteristicos da depressAo no Ocidente em todos os subgrupos. 

ORLEY e colaboradores (1979), estudando uma populacdo feminina rural em Uganda 

encontraram nestas comunidades maior prevalenciade de transtomos depressivos do que num 

subitrbio de Londres. 0 perfil sintomatologico da amostra africana tambem apresentou maior 

freqiiencia de sintomas do tipo anergia, auto-depreciacdo e culpa patologica, contrastando corn 

os achados classicos. ODEJIDE e colaboradores (1989), e DIOP (1967), revisando os estudos 

de depresslo na Africa, relatam que nos trabalhos publicados ate 1955 havia uma unanimidade 

no sentido de considerar que sentimentos de culpa, auto-depreciacdo, retardo severo e 

comportamento suicida eram menos prevalentes na Africa que na cultura ocidental. No entanto, 

os estudos mais recentes que utilizam metodologia mais rigorosa, tern mostrado que os sintomas 

nucleares da depressao s'a'o commis entre pacientes africanos hospitalizados. Assim, por exemplo, 

MAJODINA E JOHNSON (1983), usando um instrumento padronizado para a avaliacao de 

depressao em Accra, Gana, encontraram que entre 76 a 100% dos pacientes relataram sintomas 

nucleares de depressao, como tristeza, humor depressivo, anedonia, desesperanca, ansiedade e 
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ou tensao, falta de energia, comprometimento do funcionamento social, falta de auto-confianca, 

perda de interesse e perda de habilidade de se concentrar. DHADPHALE e colaboradores (1989) 

estudaram a prevalencia e a apresentacao de transtorno depressivo em cuidados primarios no 

Quenia. Todos os pacientes deprimidos apresentaram-se corn queixas somaticas e pontuaram no 

item trabalho e atividades da escala de Hamilton. KEEGSTRA (1986), utilizando o "Schedule 

for Standardized Assessment of Depressive Disorders" (SADD)" para avaliacao da 

sintomatologia depressiva em diferentes culturas, desenvolvido pela OMS, encontrou na Eti6pia 

os mesmos sintomas nucleares da sindrome depressiva com urn predominio de sintomas 

somaticos. EDIGBO e IHEZUE (1982) discutem as dificuldades do use das categorias 

diagnesticas ocidentais no meio africano e consideram que existem tres tipos de pacientes: o 

homem tradicional africano, o africano ocidentalizado, e urn tipo misto. Ponderam que o 

psiquiatra africano deve conhecer nao s6 os sistemas diagnesticos ocidentais, mas tambem as 

diferentes ideologias destes tres tipos para que possa aplicar os sistemas classificatorios de forma 

adequada. GUEYE e BOUSSOU (1981) descrevem uma modificacao no quadro clinico 

habitualmente descrito no Senegal, caracterizada por uma diminuicao das ideias de perseguicao 

e pela emergencia de iddias de culpabilidade e indignidade, coin tendencia as condutas suicidas. 

Observacao semelhante é feita por DOUKI e colaboradores (1981) na Tunisia, MOUSSAOUI 

(1981) no Marrocos, e BENSMAlL e colaboradores (1981) na Argelia. Segundo os autores, esta 

"evolucao" da semiologia depressiva parece °coffer junto corn uma modificaca'o socio-cultural 

em direcao ao "modemismo", isto é, a urn modelo urbano-industrial ocidental. HANK e 

colaboradores (1981) compararam a manifestacao da depressao de pacientes hospitalizados na 

Espanha e no Senegal e observaram uma predominancia de depressOes corn caracteristicas 

hipocondriacas e paranoides no Senegal. IFABUMUYI (1981) descreve que alguns pacientes 

deprimidos africanos apresentam uma sensacao de calor na cabeca, frequentemente denominada 
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"sindrome do calor intemo". Este sintoma a experienciado como uma dor na cabeca ou uma 

"sensacao de formigamento, de aperto ou como se existisse pimenta na cabeca". HAFNER e 

colaboradores (1987) estudaram comparativamente a sintomatologia depressiva em Adis-Abeba 

(Etiopia) e Mannheim (Alemanha), utilizando a OMS/SADD. Controlados o sexo, a idade e a 

distribuicao diagnostica das duas amostras, pacientes deprimidos em Adis-Abeba mostraram 

significativamente mais sintomas somaticos, hipocondria, inquietude psicomotora e delirios de 

referencia e perseguicao, mas marcadamente menos sentimentos de culpa. Os autores concluiram 

que a presenca mais freqfiente de queixas somaticos na amostra africana vem em adicao, mas nao 

em substituicao, a sintomatologia psicolOgica nuclear. CRAVERO e DIONOT (1981) descrevem 

as peculiaridades da manifestacao da sindrome depressiva na Ilha de Reuniao, uma possessAo 

francesa no Pacifico, como uma predominancia de sintomatologia somatica e ausencia de 

culpabilidade. NDETEI e VADHER (1984) compararam os achados de TEJA e colaboradores 

(1971), sobre freqiiencia de varios sintomas obtidos com a escala de Hamilton para depressao 

na india, corn aqueles de KILOH e GARSIDE (1963), coletados em Newcastle, Inglaterra, e 

tambem corn os de CARNEY (1965) em outra localidade na Inglaterra. Os pacientes indianos 

tinham significativamente mais sintomas somaticos, hipocondria, agitacao e ansiedade, enquanto 

os ingleses apresentaram mais sintomas obsessivos e paranoides. Resultados semelhantes ja 

haviam sido mostrados por VENKOBA (1966). NDETEI (1988), comparando doencas 

psiquiatricas em diferentes grupos de imigrantes na Inglaterra, observou que a sintomatologia 

religiosa e paranoide nao tern o mesmo significado clinic° nos varios grupos culturais e esti mais 

associada com grupos africanos e indianos por razdes culturais. CHAKRABROTY e SANDEL 

(1985 apud BERNER e BERNER, 1987) tambem encontraram queixas somaticas mais 

freqiientes na india, e em especial nas classes inferiores, tentando explicar seus achados pela 

major naturalidade corn que os indianos falam sobre seu corpo em relacao ao individuo europeu. 
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GADA (1982) estudou a manifestacao da sintomatologia depressiva em pacientes da India 

Ocidental atraves da escala de Hamilton para depressao e comparou seus achados corn dados da 

1 iteratura referentes a outras regioes culturalmente diferentes da India, assim como de outros 

paises ocidentais. Sintomas somaticos foram significativamente mais comuns, enquanto insonia 

tardia, reducao em trabalho e atividades e retardo foram significativamente menos frequentes, 

quando comparados corn pacientes deprimidos do norte da India. Ji na comparacao com 

pacientes do sul da India, humor depressivo, sintomas somaticos, hipocondria, ansiedade e 

agitacao estavam presentes em uma proporcao de pacientes significativamente maior. 

Sentimentos de culpa, sintomas paranoides e obsessivos foram significativamente menos 

freqiientes em relacao a pacientes deprimidos ingleses. GUPTA e colaboradores (1991) 

utilizaram o SADD ("Standardized Assessment of Depressive Disorders'), replicando o estudo 

multicentrico da OMS (SARTORIUS, 1981) no norte da India, encontrando uma freqiiencia que 

variou de 76 a 100% de presenca de 6 dos 7 sintomas considerados nucleares pela OMS. Alem 

destes, encontraram uma freqiiencia alta de desesperanca, prejuizo do funcionamento social, 

irritabilidade, falta de auto-confianca, falta de apetite e sintomas somaticos. MUMFORD (1989) 

salienta a distincao entre "a experiencia de sintomas somaticos" e "a expressao de sintomas 

somaticos". Enfatiza que TIA0 é claro se os pacientes indianos ou paquistaneses experenciam mais 

sensaciles somaticas que os pacientes do Ocidente ou se meramente se queixam mais. Para testar 

estas hipoteses, estudou duas amostras pareadas de estudantes na Inglaterra e no Paquistao. Em 

seu estudo, nao houve evidencias que sustentassem a nocao de que os asiaticos experienciassem 

mais sensacoes somaticas associadas com sofrimento psicologico que os individuos ocidentais. 

LERNER e NOY (1968) avaliaram a influencia de fatores socio-economicos e culturais sobre 

a manifestacao da sintomatologia depressiva. Examinaram pacientes judeus, habitantes de Israel 

de origem etnica tanto oriental como ocidental, e encontraram uma relacao estatisticamente 
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significativa entre queixas somaticas e baixo nivel de educacao. Outro achado foi a relacao entre 

queixas somaticas e origem oriental dos imigrantes. No entanto, quando o nivel de educacao foi 

controlado, a diferenca encontrada em funcao da etnia desapareceu (os imigrantes vindos do 

oriente eram de menor nivel educacional). Os autores concluem enfatizando a importancia de 

controlar diferentes variaveis socio-culturais nos estudos transculturais. KOHN e colaboradores 

(1989), estudando imigrantes judeus provenientes da Russia coin o Checklist-90, (SCL-90) 

encontraram pontuacdes significativamente mais altas que em populacao deprimida nan-judaica. 

SILVER (1987) estudou pacientes israelenses provenientes do Oriente e do Ocidente com e sem 

sindrome depressiva. Evidenciou que pacientes deprimidos tern mais queixas somaticas que nao-

deprimidos; no entanto, pacientes orientais ou ocidentais nao diferiram quanto ao grau de 

queixas fisicas, tanto no grupo dos deprimidos quanto no dos nao deprimidos. BALL e CLAIRE 

(1990) estudaram a sintomatologia depressiva em pacientes judeus e nao judeus vivendo na 

Inglaterra coin o "Present State Examination". "Hipocondria" e "tensao" foram mais freqtientes 

entre os judeus. Por outro lado, "sintomas especiais de depressao" incluindo culpa, foram mais 

freqtiente nos nao-judeus. Estas diferencas foram observadas, mesmo apes a intensidade da 

depressao ter sido controlada atraves dos escores totais da escala de Hamilton. 

PFEIFER (1989) relata a ausencia de dados epidemiologicos sobre a depressao na Nova 

Caledonia. Utilizando metodo etnografico, observou que nessa sociedade quase isolada do 

contato corn a cultura europeia ocidental a manifestacao da depressao se afasta do quadro clinico 

classico: a agitacao psicomotora e a principal expressao do transtorno de humor. A variacao de 

humor observada abrange desde uma "depressao sorridente" ate um quadro melancoliforme. Os 

temas de perseguicao sao freqiientes e as queixas somaticas sao raras. Os sintomas associados 

sao anorexia, insonia e alucinacties. Exemplificando a variedade de resultados de estudos desta 

natureza, YAP (1965), ao estudar tuna amostra de pacientes deprimidos em Hong Kong, 
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sustentou a validade e a utilidade da categoria nosologica de depressan. Comparando seus 

achados corn os da literatura concluiu nlo haver dados convincentes para falar em variacties 

significativas da sintomatologia depressiva primaria. Considera, no entanto, que analfabetos 

podem apresentar uma enfase somatica e nas culturas judaico-protestantes pode haver formas 

relativamente mais severas de depressao. TSENG e McDERMOTT (1975) justificaram a maior 

freqiiencia de sintomas somaticos na China pelo fato de entre os chineses haver um 

desencorajamento pela educacAo a verbalizar os problemas pessoais. Na perspectiva chinesa, 

"sentimentos" sa.o realidades privadas e embaracosas que nab devem ser examinadas. Assim, 

dificilmente o objetivo de uma terapia podera ser a analisA de sentimentos e a busca do "insight 

psicologico". Muito mais relevante é o "insight social". (KLEINMAN, 1980). MARSELLA e 

colaboradores (1973) estudaram amostras de norte-americanos de origem japonesa, chinesa e 

europeia com evidencia clinica de depressAo. Foi aplicada tuna lista de sintomas depressivos, e 

os resultados foram submetidos a analise fatorial. Sintomas existenciais dominaram o padrAo 

sintomatico dos japoneses e caucasianos, enquanto sintomas somaticos foram mais 

caracteristicos dos chineses. Alem disso, os japoneses evidenciaram um padrao de sintomas 

interpessoais e em ambos os grupos orientais um padrao cognitivo semelhante. Os autores 

propuseram uma teoria para explicar estas diferencas atraves do condicionamento do "eu" nas 

experiencias de socializacAo. DUNNER e colaboradores (1984) verificaram que o diagnostico 

de depressAo maior do DSM HI pode ser utilizado com niveis de confiabilidade adequados na 

China. YING (1988), examinando a sintomatologia depressiva na comunidade de chineses 

vivendo nos Estados Unidos, utilizando a escala CES-D, encontrou uma impossibilidade de 

separar sintomas somaticos e afetivos atraves da analise fatorial. 

A predominancia de sintomas somaticos e neuro-vegetativos foi confirmada por 

numerosos estudos realizados na India (RAO, 1970; SETHI E NATHAWAT, 1972), em 
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Bangladesh (RAHMAN,1970), Taiwan (RIN E LIN, 1972), em Java (PFEIFER, 1969 apud 

ANGST, 1973), em Papua (BURTON-BRADLEY, 1969) e em certas regities da Europa, como 

no sul da Italia e no Lacio (PRIORI, 1967, apud ANGST, 1973). 

Ao longo dos anos, Arias hipOteses tem sido propostas para explicar a tendencia a 

somatizacao em algumas comunidades. Entre elas estaio deficiencia linguistica para a expressao 

de emocoes (LEFF, 1981), expectativas e aprendizagem social (GOLDBERG E BLACKWELL, 

1970), percepcdo das expectativas dos trabalhadores de saude ocidentais envolvidos nestas 

pesquisas (KIRMAYER, 1984), o estigma social das doencas mentais (GOLDBERG E 

BLACKWELL, 1970), exigencias sociais requeridas para obter urn papel de doente 

(MECHANIC, 1978), idiomas culturais ou metaforas (KLEINMAN, 1980), interacAo e 

associacAo entre sintomas fisicos e psicologicos (GOLDBERG E BLACKWELL, 1970) entre 

outros. CHENG (1989), estudando morbidade psiquiatrica menor em comunidade de pacientes 

chineses, nao encontrou uma diferenca significativa na presenca de somatizacao em relacao ao 

Ocidente. Discute que em sociedades menos desenvolvidas nas quaffs existe um menor 

conhecimento de doenca mental, é natural que as pessoas interpretem sua doenca como fisica 

e seletivamente relatem apenas os desconfortos fisicos apresentados. Se por alguma razdo o 

medico ou mesmo o psiquiatra flak, investiga ativamente os sintomas psicologicos, o quadro 

restringe-se de forma artificial a "somatizacao". Poderiamos supor o inverso quanto aos pacientes 

ocidentais mais infonnados em relacio" a doenca mental. Na medida em que eles identificam seu 

sofrimento psiquico e conseguem relata-lo ao seu clinico ou psiquiatra, poder-se-ia supor que a 

ausencia de queixas somaticas é artificial, resultado do mascaramento provocado pela 

supervalorizacdo do sofrimento psiquico. Por outro lado, medicos generalistas raramente 

investigam ativamente sintomas como culpa, pessimismo, sentimentos de fracasso, bem como 

insatisfacao com a imagem corporal (SCHWAB e cols; 1967c e 1967d). 
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NAKANE e colaboradores (1991) estudaram a prevalencia e a natureza dos sintomas 

depressivos entre centros na Asia (Nagasaki, Xangai e Seul). A prevalencia de depressao em 

pacientes que procuravam os tres centros pela primeira vez foi em torn de 20%, sugerindo que 

a prevalencia de depressao na Asia nao seja muito menor que nos paises ocidentais como 

anteriormente sugerido. Os pacientes coreanos apresentaram maior intensidade de sintomatologia 

depressiva medida pela escala de Hamilton, mais diagnosticos de depressao reativa, alem de 

escores superiores nos itens de ansiedade somatica e psiquica. Foram discutidas caracteristicas 

culturais do povo coreano, como a de falarem mais franca e diretamente de seus sintomas, e 

caracteristicas peculariares da psiquiatria coreana, como maior influencia da psiquiatria dinamica 

e habitos diagnosticos, como o de considerar as depressOes como reativas quando ha fator 

desencadeante. 

Entre os paises arabes, nos quais as queixas somaticas sao tambem frequentes, observa-

se urn outro tipo de sintomatologia que pode conduzir a outros diagnosticos, e que por sua vez 

contrasta corn a Africa negra, que e a freqiiencia de temas de perseguica'o. AMMAR e 

colaboradores (1981) em um estudo envolvendo a Argelia, Tunisia e Marrocos evidenciaram que 

as iddias de culpa sao raras, e o humor depressivo dificilmente a verbalizado. ObservacOes 

semelhantes em pacientes hospitalizados no Marrocos foram mostrados por PAES e 

colaboradores (1981). GORBHAL (1981, apud GUELFI e col., 1981b) insistiu na raridade de 

culpa exprimida e suicidio entre africanos do norte e, inversamente, sobre a maior prevalencia 

de ideias de perseguicao, queixas somaticas e manifestacao de dependencia afetiva. . GUELFI 

e colaboradores (1981b), estudando pacientes hospitalizados franceses e africanos do forte, 

encontraram uma diferenca incontestavel nos africanos do norte apenas nas ideias de perseguicao 

e na somatizacao utilizando o "Brief Psychiatric Rating Scale" (BPRS-42), e o "Minnesotta 

Multiphasic Personality Inventory" (AAVI) e teste de Rorschach. AMMAR e colaboradores 
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(1981) sugerem que na Africa do Norte os sintomas como humor depressivo e desejo de morte 

devam ser ativamente pesquisados atraves de entrevistas semi-dirigidas, ao contrario das queixas 

somaticas que sao ricas e espontaneamente descritas pelos pacientes. STOLLER (1959, apud 

ANGST, 1973) descreveu as "depressaes sorridentes" na Tailandia. EL-ISLAM e colaboradores 

(1988) utilizando o "Standardized Assessment of Depressive Disorders (SADD) da OMS 

avaliaram cem pacientes deprimidos no Kuwait internados. A analise de Componentes Principais 

mostrou a presenca de sintomas nucleares da depressao semelhante aos obtidos no estudo da 

OMS (SARTORIUS e colaboradores, 1983). No entanto, influencias culturais patoplAsticas 

foram observadas como a pouca freqiiencia de sentimentos de desesperanca e tentativas de 

suicidio. A freqiiencia de sentimentos de culpa foi baixa com uma predominancia de 

somatizacao. 

LITTLEWOOD (1985b) descreve que mulheres vindas do terceiro mundo, estabelecidas 

apes o casamento na Inglaterra e isoladas da sua cultura de origem, modificam sua 

sintomatologia ao longo dos episodios recidivantes da depressao, passando de ideias de possesdo 

para sintomas histericos e finalmente ao quadro melancolico tipico do pais que as acolheu. 

E digno de nota que em certas linguas nAo existe um termo equivalente a "depressao" 

como e o caso de alguns dialetos no Camdodja (BOROFFKA, 1968, apud ANGST, 1973), ja em 

outras, esta palavra tem um segundo sentido, como por exemplo no caso do japones que tem o 

significado de "belo", (BEALL, 1969), ou ainda uma conotacao eminentemente somatica, como 

no caso de alguns dialetos Arabes tunisianos. 

As comunidades quechuas do altiplano andino parecem ser particularmente sensiveis 

a reciprocidade nas relacees interpessoais. 0 estado de pena (um equivalente ao conceito de 

ansiedade e depressao) refere-se a uma emocAo, a uma situaclo ou aflicao que ocorre como 

consequencia de uma serie de eventos de vida, especialmente rupturas interpessoais ou morte 



39 

(TOUSIGNANT E MALDONADO, 1989). Quando esta condicao se torna insustentavel ela 

transforma-se em doenca. Pena é uma palavra que pertence simultaneamente a muitos sistemas 

de referencia, como o or 'ganico, o da esfera emocional e indiretamente o de uma atitude geral em 

relacao a vida. E um processo dinamico evolutivo, mais do que um "quadro clinico". Primeiro 

vem urn estado de sofrimento que insidiosamente transforma-se em diferentes graus de gravidade 

que variam desde urn mal-estar social ate uma condicao letal. A semiologia da pena é diferente 

da seinilogia da biomedicina. Os sintomas nao sa'o vistos como constitutivos de tuna doenca: eles 

sao produzidos pela doenca. E como se os sintomas da pena possuissem uma realidade 

independente da doenca. Os sintomas desaparecerao em um lugar e aparecerao em outro se a 

pena for embora (TOUSIGNANT, 1984). Emocees similares a pena ocorrem em muitas 

culturas, sena° na maioria. A titulo de exemplo citariamosfago (compaixao/amor/tristeza) e 

lalomweiu (solidao/tristeza) entre os Ifaluks (LUTZ, 1982 apud TOUSIGNAT E 

MALDONADO, 1989) ou neurastenia entre os chineses estudados por KLEINMAN (1982) ou 

ainda depression no Quebec (MURPHY e col. 1964). Entre os habitantes de Trinidade (America 

Central) e na cultura afro-caribenha, é conhecido um estado especifico denominado de tabanka 

que os individuos podem apresentar ap6s a perda de urn companheiro sexual numa disputa corn 

outra pessoa. Tabanka é caracterizado por cansaco, anorexia, insonia, sentimentos de desvalia, 

raiva, perda de interesse no trabalho e em outras atividades e especialmente por uma 

preocupacao corn o infiel. E mais comum entre homens casados e nas classes sociais mais altas, 

conduzindo ao use pesado de ilcool e ocasionalmente a sintomatologia psic6tica e ao suicidio 

(LITTLEWOOD, 1985a). A nocao de nervos presente em alguns paises ocidentais, especialmente 

em subpopulacao de nivel socio educacional mais baixo, tambem oferece uma ligacao entre 

conceitos de depressao e ansiedade (NATIONS e col., 1988), traduzindo um estado reversivel 

("ele esta nervoso") ou uma predisposica'o individual ("ele é nervoso") (RABELO e col. 1995, 
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DUARTE, 1993). 

No Brasil e chamativo que, apesar da reconhecida riqueza cultural do pais, existe uma 

pequena quantidade de dados disponiveis sobre as caracteristicas da sintomatologia depressiva. 

STAINBROOK (1954, apud PINHO e col., 1969) relatou que depressao e sentimento de culpa 

eram raros em pacientes previdenciarios hospitalizados no estado da Bahia, mas muito mais 

frequentes em pacientes hospitalizados privados da mesma regiao. LUCENA (1969) revisa os 

aspectos culturais da patologia mental em alguns grupos brasileiros. Procura delinear a partir de 

dados antropologicos e sociologicos a historia da formacao da sociedade brasileira e apos revisa 

e discute alguns dados epidemiologicos regionais da prevalencia dos principals transtornos 

psiquiatricos. PINHO (1955), estudando a psicose maniaco-depressiva atraves de registros de 

casos observou a tematica do catolicismo nos sentimentos de culpa da fase melancolica, 

referindo porem que este sintoma nao ocorria corn a prevalencia habitualmente proposta. PINHO 

e colaboradoress (1969), estudando dois grupos de cem pacientes baianos deprimidos (urn de 

clinica privada e outro de servico pablico), concluem que, na Bahia, e alta a prevalencia de 

fenomenos da esfera corporal e baixa a de ideias de culpa e de perseguicAo. BUSNELLO e 

colaboradores (1983a, 1983b), estudando a natureza dos aspectos psiquiatricos e psicossociais 

de uma amostra de pacientes ambulatoriais em cuidados primarios, salienta que as classificacoes 

internacionais da epoca (CID-9 e DSM HI) nao eram apropriadas para um numero significativo 

de pacientes que procuravam atendimento, sugerindo que estes sistemas seriam aplicaveis as 

classes mais alias dos paises em desenvolvimento. SOUGEY e col. (1994) realizaram urn estudo 

comparativo corn pacientes intemados nas regiees Sudeste e Nordeste do Brasil. Os pacientes 

foram avaliados de forma padroninda, utilizando o Sistema LICET-D10. Encontraram urn perfil 

de depressito associado corn sintomatologia delirante na RegiAo Nordeste em contraste coin urn 

perfil de inibicao e lentificacao no Sudeste. BASTOS (1995), a partir de quatro casos de 
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depressAo delirante, destaca a importancia do diagnostic° diferencial com esquizofrenia, 

salientando que ideias delirantes e alucinacoes sAo sintomas depressivos comuns no Brasil. 

ESCOBAR e colaboradores (1983) compararam a sintomatologia depressiva de tuna 

amostra de pacientes hospitalizados na Colombia e nos Estados Unidos utilizando urn protocolo 

padronizado que incluia uma entrevista estruturada e a escala de Hamilton para depresslo. 

Concluiram pela similaridade de sintomas entre ambas as culturas, corn a amostra sul-americana 

tendo indice de somatizacAo e escore total da escala de Hamilton mais elevados. CADORET e 

WILSON (1983), comentando o artigo de ESCOBAR e col. (1983), enfatizam a imporancia dos 

sintomas somaticos na sindrome depressiva tambem nos paises industrializados ocidentais e 

sugerem que eles tambem deveriam fazer parte dos "sintomas nucleares da depressAo" e serem 

incorporados nos criterios diagnOsticos para depresslo. 

0 estudo colaborativo de depressao coordenado pela OMS representa uma das mais 

extensas comparacOes transculturais da sintomatologia depressiva (SARTORIUS e col., 1980a, 

1980b, 1980c; JABLENSKY e col., 1981; SARTORIUS e col., 1983). Quinhentos e setenta e tees 

pacientes de cinco paises (Canada, India, Ira, JapAo e Suica) foram entrevistados por clinicos 

experimentados usando urn instrumento padronizado (SADD - "Schedule for Standardized 

Assessment of Depressive Disorders", SARTORIUS e col., 1983) bem como criterios definidos 

para depressAo. Os resultados revelaram padriks similares de depressAo em todos os centros. No 

entanto, houve consideravel variacAo na freqiiencia corn que certos sintomas apareceram nas 

diferentes amostras. Por exemplo, sentimentos de culpa estiveram presentes ern 68% da amostra 

suica, mas somente em 32% da amostra iraniana. Ideias de suicidio estavam presentes em 70% 

da amostra canadense, mas somente em 40% da amostra japonesa. Somatizacao apareceu em 

57% da amostra iraniana, contrastando corn 27% da amostra canadense. 

THORNICROFT e SARTORIUS (1993) realizaram um seguimento de 439 destes 
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pacientes (79% da amostra) dez anos apes, para avaliar o curso clinico, contato corn servicos, 

atos suicidas e adaptacao social. Urn tercel dos pacientes foi reintemado ao menos uma vez, 

sendo que 18% tiveram uma evolucao clinica considerada muito pobre. Em relacao ao 

comprometimento social, 24% o tiveram de forma severa. Os melhores cursos clinicos foram de 

pacientes com "depressoes endogenas" em relacao as "depressoes psicogenicas". Morte por 

suicidio ocorreu em 11% dos casos, corn 14% dos pacientes tendo realizado tentativas de suicidio 

frustradas. 

WESTERMEYER (1986) estudou a sintomatologia depressiva de refugiados Hmong 

(Asia) nos Estados Unidos atraves de dois instrumentos de auto-avaliacao de depressao: a escala 

de auto-avaliacao de Zung e da escala de depressao da Lista de Sintomas de 90 itens (SCL-90). 

Os dois instrumentos tiveram altos niveis de correlacao. No entanto, na analise de itens observou-

se que sintomas particulares devem ser cuidadosamente observados em uma amostra de 

refugiados. Dist:obi° do sono, perda de peso, ideacao suicida, flutuacao diurna de sintomas, 

agitaca'o, remorso, perda de interesse e sentimento de desvalia sao sintomas capazes de indicar 

depressao maior e depressao incapacitante. Sentimentos de desesperanca, sentimento de 

inutilidade e solidao sao sintomas fequentes na populacao de refugiados "nao-deprimida", bem 

como dificuldades de realizar atividades, problemas corn decisao, falta de prazer e problemas 

alimentares. 

BERRIOS e colaboradores (1992) desenvolveram urn instrumento para avaliar 

sentimentos de culpa. Destacaram dois tipos de culpa: a culpa delirante ou vergonha e a culpa 

"afetiva", ligada a um sentimento geral de desvalia. Observaram que os escores de culpabilidade 

e intensidade de depressao nao se correlacionaram, sugerindo que os sentimentos de culpa 

possam ser um possivel marcador comportamental para urn subtipo de depressao. 

RADFORD e colaboradores (1991a e 1991b) comparam o processo de decisao entre 
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pacientes australianos e japoneses, propondo uma nova metodologia para os estudos da 

influencia da cultura na depressao. 0 processo de decisao varia de cultura para cultura. Seus 

resultados sugerem que a depressao remove a influencia da cultura no processo de decisao; em 

outras palavras, se por um lado o comportamento normal de decisao a influenciado e moldado 

pela cultura, uma doenca (depressao) pode remover a influencia da cultura, nivelando as 

diferentes populacOes. MATSUMI e MARSELLA (1976) estudaram o significado do conceito 

de depressao em uma populacao de japoneses, japoneses vivendo nos Estados Unidos e brancos 

caucasianos norte-americanos, utilizando o metodo de associacao de palavras de Szalay. Atraves 

deste metodo os japoneses associaram palavras como "chuva", "nuvens" e "molhado" a palavra 

"yuutsu"o equivalente mais proximo da palavra ocidental "depressao". Os americans brancos 

e japoneses americanos associaram as palavras "sadness" (tristeza), "loneliness" (solidao), 

"down"(para baixo). E discutida a base cultural destas associacOes refletindo o aspecto coletivo 

da cultura japonesa em relacao ao culto do individuo na cultura ocidental, bem como a relacao 

do homem corn a natureza que 6, na cultura japonesa, uma continua busca de harmonia. 

contrastando corn a nocao de "dominar" a natureza, tipica da cultura ocidental. 

SINGER (1984), ao revisar a influencia da cultura sobre a depressao, sintetiza-a sob tres 

enfoques: (a) fatores culturais capazes de gerar ou reforcar a depressao. Dentre estes, salienta as 

experiencias precoces, as mudancas culturais e a ausencia de coesao social; (b) fatores 

culturais "protetores" de depressao. Destaca o papel dos rituais e das crencas, da rede familiar 

extensa e nao restrita a familia conjugal e o papel da "provisao de status" ou do papel social para 

as diferentes etapas de vida, como no caso do idoso, mulher pas-menopausa e adolescentes; (c) 

fatores culturais que alteram a manifestacao da depressao ou determinarn sua escolha. Isto flea 

evidente nas crencas e atraves da forma que o 'papel de doente" assume em cada cultura. 

Existem culturas que definem o papel de doente mais em termos somaticos, como no caso das 
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classes sociais inferiores, iliterados ou grupos primitivos. 0 papel de doente para sujeitos que 

seriam diagnosticados como deprimidos pode ser completamente negado, como no caso de 

algumas sociedades africanas em que nao ha uma palavra para expressar depressa'o. Este papel 

pode ser considerado como urn teste divino, como entre os huteritas, ou como urn dom especial 

e uma vocacab para lideranca religiosa, como em algumas comunidades africanas. 

SINGER (1984) critica de um modo geral a nAo sofisticacAo metodologica da maioria 

dos estudos transculturais. Considera que existem evidencias insuficientes para sustentar a iddia 

de que a doenca depressiva em comunidades primitivas e rdo-ocidentais tenham caracteristicas 

significativatnente diferentes. Julga que o alegado aumento na morbidade com aumento da 

complexidade da civilizacao provavelmente reflete muito mais um aumento na disponibilidade 

de recursos de atendimento e um alargamento dos conceitos de doenca mental. A prevalencia 

aumentada do sentimento de "vergonha" em culturas nao-ocidentais em relacan ao sentimento 

de culpa propria dos ocidentais tambem seria mais urn problema na interpretacao de simbolos 

por urn observador estranho a cultura estudada. Ainda que considere o papel patoplastico da 

cultura, enfatiza a ausencia de dados inequivocos que possam definir "que tipo de manifestaca'o 

para qual cultura". 

Uma teoria abrangente sobre a interrelacAo entre cultura e depresslo tem uma 

importancia pratica evidente, auxiliando tambem na compreensan da relacao entre o homem e 

seu meio sOcio-cultural. Um maior conhecimento tanto sobre a depressAo como sobre a cultura 

é necessario para que esta teoria possa ser formulada de forma consistente (SARTORIUS, 1973). 

0 metodo epidemiologico, os estudos biologicos e investigacties antropologicas precisam cada 

qual evoluir nan so dentro de sua perspectiva, mas de forma interativa. 
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1.5- DEPRESSAO, CULTURA E OUTRAS VARIAVEIS 

Pacientes deprimidos pertencentes a classe baixa tendem a relatar mais queixas 

somaticas (SCHWAB, 1967c). GOLDING E LIPTON (1990) estudaram a relacao entre humor 

depressivo, usando a escala CES-D para avaliacao de depressao e depressAo maior, tendo o DIS 

como instrumento diagnostico numa amostra de americanos mexicanos e americanos nao-

hispanicos. Encontraram que baixo nivel socio-econemico e isolamento social contribuem para 

humor depressivo independentemente do diagnostic° de depressao maior. Baixo nivel de 

educacao esta associado corn humor depressivo persistente. Diferencas etnicas na educacao 

foram responsaveis pelas diferencas em todos os componentes do humor depressivo, exceto falta 

de afeto positivo, que foram atribuidos a diferencas de lingua. SCHWAB e colaboradores (1967a 

e 1967b), estudando o Inventario de Depressao de Beck em 153 pacientes medicos internados, 

observaram que escores mais elevados de depressio estavam correlacionados com nivel socio-

economic° baixo. STOKER e colaboradores (1969) compararam a sintomatologia de urn grupo 

de mulheres americans de origem mexicana e de origem anglo-saxonica. As pacientes de origem 

mexicana tinham um predominio de depressao, agitacao, queixas somaticas, oralidade e 

repressa'o. Ja as anglo-americanas tinham uma prevalencia de compulsividade, projecao, 

suspeicao e racionalizacao. 

TONKS e colaboradores (1970), comparando sintomatologia depressiva entre negros 

e brancos americanos, concluiram nao ser possivel diferenciar as duas populacoes corn base em 

diferencas sintomatolegicas. FABREGA e colaboradores (1988) estudaram as diferencas 

psicopatologicas entre brancos e negros em uma populacao urbana americana, controlando para 

nivel de educacao, genero e idade. Observaram que os pacientes com depressao unipolar 

diferiam na manifestacao de alguns sintomas depressivos (negros tinham menos diminuicao de 

libido e mais insonia). Os dois grupos, no entanto, nao diferiram nos sintomas caracteristicos de 
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depressao, como afeto deprimido, retardo psicomotor, desinteresse pelos outros, diminuica'o de 

apetite, diminuicao de peso, entre outros. Sugerem que as diferencas encontradas em alguns 

estudos possam dever-se a ausencia de controle estatistico de variaveis de confusao. Neste estudo 

nao ficou evidenciada uma maior tendencia a somatizacao entre negros, embora os autores 

afirmem que o instrumento utilizado ("Initial Evaluation Form" - IEF) nao seja especificamente 

desenvolvido para este fim. FLASKERUD e HU (1992) estudaram 26400 pacientes em 

tratamento ambulatorial e hospitalar em um distrito de sande de Los Angeles. Atraves de 

regressao logistica, encontraram que a etnia (brancos, negros, asiaticos, latinos) tem uma relacao 

significativa e consistente corn o diagnostic°, usando como covariadas idade, sexo, genero, nivel 

socio-esconemico e lingua primaria. Brancos e asiaticos tiveram mais diagnosticos de 

transtomos afetivos que negros ou latinos; negros e asiaticos receberam mais diagnosticos de 

esquizofrenia e latinos tiveram menos diagnosticos de ambos os quadros. Os autores discutem 

os problemas metodologicos nestas conclusoes, em especial o fato de algumas etnias 

eventualmente procurarem menos os servicos de sande ou de apenas o fazerem em situnees 

mais graves. 

CHANG (1985) avaliou atraves da escala para depressao de Zung estudantes 

universitarios nos Estados Unidos de tres etnias: brancos, negros e chineses. Nao encontrou 

diferenca quantitativa nos resultados entre os tres grupos. Os fatores que contribuiram para as 

maiores variancias diferira no seu contend° entre os tres grupos etnicos: uma mistura de queixas 

somaticas e afetivas caracterizaram o grupo negro; preocupacees existenciais e cognitivas 

caracterizaram o grupo branco e queixas somaticas caracterizaram o grupo chines. 

SCHWAB e colaboradores (1967c e 1967d), estudando os aspectos socio-culturais da 

depressao em pacientes norte-americanos internados em unidades de Medicina Intema, 

concluiram que as caracteristicas demograficas de pacientes deprimidos e a frequencia da 
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depressao variam corn a classe social. Embora sem controlar para outras variaveis, como rata 

ou etnia, concluiram que para avaliar depressAo é importante ter em mente que os sintomas 

variam de classe social para classe social. 

MATHEW e colaboradores (1982) estudaram a relacAo entre sintomas vegetativos, 

ansiedade e depressao. Concluiram que depressao avaliada atraves do Inventario de Beck para 

depressao foi o fator preditivo mais associado com os sintomas vegetativos. 

1.6- QUANTIFICACAO DA MANIFESTACAO CLINICA DA DEPRESSAO 

0 termo psicometria foi utilizado pela primeira vez ern 1764 pelo filosofo suico Charles 

Bonnet (GUELFI, 1993). Na sua obra Contemplacaa da Natureza ele escreve: "0 numero de 

concluse'es acertadas que diferentes espiritos tiram de um mesmo principio nao poderia servir 

de base a construcao de tuna psicometria?; nab se poderia imaginar que algum dia sera possivel 

medir os espiritos como se medem os corpos?" No entanto, o ingles Francis Galton é 

considerado o verdadeiro pai da psicometria e de uma psicologia estatistica. Para ele, "ate o 

momento que os fenomenos de um ramo qualquer do conhecimento nao for submetido a medida 

e ao numero, este ramo do conhecimento nao pode asstunir o status e a dignidade de ciencia" 

(GALTON, 1879, apud GUELFI, 1993). Galton desenvolveu as noceies de correlacao e 

regressao e igualmente introduziu em psicologia a medida diferencial e o teste de associacao de 

imagens ou palavras, precursor dos testes de associacao de Kraepelin, retomado por Jung e de 

testes projetivos do tipo Rorschach. No mesmo ano em que aparece o artigo de Galton 

"Experimentos psicometricos", Wundt comecava, mun pequeno reduto da Universidade de 

Leipzig, os trabalhos de psicofisiologia que iriam rapidamente separar as functies mentais 

superiores da psicofisica das sensacOes de Weber e de Fechner, mostrando que nao existe uma 

psicofisica separada do psiquismo. Os trabalhos de Wundt influenciaram profundamente seu 
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compatriota Kraepelin e o psicologo americano James McKeen Cattel. Cattel, apes seu 

doutorado em Leipzig e depois de ser aluno de Galion, retomou aos Estados Unidos onde passou 

a lecionar psicologia estatistica, introduzindo o term° "mental test" em 1890. Kraepelin em 1896 

afinnou "...Nos temos, antes de tudo, de investigar se e possivel atraves de testes psicologicos 

determinar desvios individuais, que nao podem ser reconhecidos pela observaca'o comum. Se 

tivermos sucesso, estaremos corn as determinacoes quantitativas a nossa disposicao para 

estabelecermos o limite entre sande e doenca de forma muito mais precisa e valida do que 

agora". Apesar de varios trabalhos notaveis na virada do seculo, das tentativas de Kraepelin de 

motivar os psiquiatras a analise experimental e a codificacao, a quantificacao de fenomenos 

psicopatologicos permanecera em compasso de espera ate o advento dos psicofirmacos na 

decada de 50. 

A quantificacao da sintomatologia das depressees refere-se aos instrumentos que 

permitem mensurar os aspectos sintomatologicos dos estados depressivos e aos metodos que 

possibilitam analisar os dados obtidos (PICHOT, 1978). Na grande maioria dos casos, as 

pesquisas nesta area tem um objetivo pratico: a determinacao das modificaciles produzidas por 

psicofirmacos no estado dos pacientes. Alem deste objetivo pratico direto, algtunas pesquisas 

sa'o mais ambiciosas e de aplicacao mais ampla, tendo por objetivo estudar a estrutura 

sintomatica dos estados depressivos, comparar praticas diagnosticas entre clinicos de urn mesmo 

pais ou de paises diferentes ou ainda contribuir a precisar o diagnostic° clinico (PICHOT e col. 

1980). 

Costuma-se dividir os instrumentos nesta area em dois grandes grupos: os testes mentais 

e as escalas de avaliacao (GUELFI, 1983). Nos testes mentais, urn estimulo padronizado 

apresentado ao sujeito em avaliacao, e sua reacao medida e comparada a tuna amostra da 

populacao. Ja nas escalas de avaliacao, o comportamento do sujeito a observado numa situacAo 
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semi-estrurada (entrevista psiquiatrica, ambiente hospitalar, p.ex.) e seus componentes slo 

apreciados quanto a sua presenca e/ou intensidade por um observador independente ou pelo 

proprio paciente. 

Nos filtimas decadas, houve uma proliferacAo de escalas de avaliacAo para depressab, 

a ponto de hoje existirem em tomo de trinta em lingua inglesa (SNAITH, 1993). 0 mesmo autor 

(SNAITH, 1981), anos antes, ji havia sugerido que chegara o momento de "se declarar uma 

moratoria" na publicacAo de novas escalas para depressAo e concentrar esforcos em avaliar 

cuidadosamente as ji existentes para avaliar no que realmente elas poderiam ser melhoradas. 

A construcab de escalas de avaliacao depende da teoria sobre a etiologia da depressao 

(biologica x psicodinamica), modelo de doenca (continuo x descontinuo), forma de obtenclo da 

infonnaclo (auto-resposta x observacAo do comportamento) e criterios de avaliacao de resposta 

a um tratamento (cognitivo x fisiologico x comportamental x afetivo) (HUGHES, 1982). 

0 criterio de avaliacAo de resposta a urn tratamento permite classificar as escalas de 

avaliacd'o de depressAo em abrangentes, isto é aquelas que contemplam os diferentes 

componentes da sindrome depressiva (p.ex., a escala de Hamilton para a depressAo) ou 

especificas, em que uma escala é desenvolvida para avaliar um aspecto particular da sindrome 

depressiva (p. ex., a escala de lentificacAo depressiva de WidlOcher). 

Em relacao a forma de obtenrao do dado clinico, as escalas de avaliaclo costumam ser 

divididas em escalas de hetero-avaliacao e escalas de auto-avaliacao. As escalas de hetero-

avaliacAo podem ser desenvolvidas para serem adminisuadas por um observador treinado que 

preencha a escala depois de uma entrevista clinica ou atraves da observacao nas atitudes do 

paciente dentro de um ambiente especifico (unidade de internacAo, p.ex.). Ambos os tipos de 

escalas tern suas vantagens e desvantagens. As escalas de auto-avaliacao estlo na estreita 

dependencia de certas caracteristicas do paciente: disponibilidade para cooperar, nivel 
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educacional, intensidade da doenca. Alem disto, certos pacientes podem falsear dados de forma 

deliberada (anorexia nervosa, personalidade anti-social, busca de ganho secundario, p.ex.) ou por 

nao-compreensao (demencia send). Por outro lado, as escalas de auto-avaliacao possuem um 

custo de aplicacAo baixo, sao faceis de administrar, requerendo pouco tempo da equipe 

envolvida. Sua principal vantagem teorica reside na capacidade de quantificar sintomas 

subjetivos, como culpa e pessimismo. A avaliaca° por clinicos deste tipo de sintoma requer 

interpretacao do comportamento do paciente, o que introduz uma variabilidade importante. Outra 

vantagem das escalas de auto-avaliacao e a sua capacidade de detectar e quantificar estados 

depressivos leves, bem como a sua particular indicacao nos casos de avaliacao do grau de 

satisfacao corn o tratamento proposto. A confiabilidade e validade de varios destes instrumentos 

sao adequadas, embora se possa questionar o pressuposto de que definicOes de termos como 

'humor", "culpa", "pessimismo" sejam estaveis entre diferentes individuos. As proprias definicoes 

de muitos termos psicolegicos variam em ftuicao da cultura e do nivel socio-economic°. Mesmo 

dentro de urn mesmo grupo, o significado de urn termo psicologico varia ao longo do tempo, 

tanto qualitativamente quanto quantitativamente, a medida em que uma pessoa toma-se mais 

deprimida. Os pacientes deprimidos tendem a responder a qualquer questa° dentro de uma 

perspectiva negativa, superestimando a intensidade de seus sintomas depressivos e focalizando 

seletivamente os eventos negativos, tendo dificuldade de avaliar seus estado previo de humor 

normal. (HUGUES e col., 1982). As escalas de hetero-avaliacao tambem apresentam 

deficiencias que, embora menores, podem tomar-se igualmente serias, quando nao reconhecidas 

e devidamente tratadas. Diferencas no referencial teorico, estilo de entrevista, expectativas do 

entrevistador em relacao ao paciente, formacao profissional, experiencia com populacao de 

pacientes leve ou gravemente deprimidos, forma de treinamento previo realizado para a 

utilizacao da escala sao todos elementos que influenciarao a interpretacao dos dados clinicos 
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obtidos (SNAITH, 1981; HUGUES e cols, 1982). 

Entres as escalas de avaliacao de depressao mais utilizadas destacariamos as seguintes: 

1)Escala de Hamilton para Depress& (HDRS)- A escala de Hamilton (HAMILTON, 1960 e 

1967) foi desenvolvida para medir modificacOes da sintomatologia depressiva efetuadas pelos 

medicamentos antidepressivos surgidos no final da decada de 1950. A escala definitiva de 

Hamilton (1967) é composta por vinte e urn itens, sendo os dezessete primeiros itens que 

compdem o escore total. Os quatro Ultimos itens (variacao diuma, despersonalizacao, sintomas 

delirantes, sintomas obsessivos) sao sintomas que representam diferencas qualitativas na 

depressao que nao devem ser computados no escore total. 

2) Escala de Depress& de Raskin (RASKIN e col. 1969). Trata-se de uma escala composta por 

apenas tres itens (discurso do sujeito, comportamento e queixas associadas). Os autores 

consideraram atil definir, mais do que itens, dominios, o que confere a escala uma caracteristica 

de avaliacao global da depressao. 

3) Escala de Montgomery-Asberg (MONTGOMERY-ASBERG, 1979). Esta escala foi extraida 

do CPRS (Comprehensive Psychiatric Rating Scale), que a urn instrumento de avaliacao de 

sintomatologia psiquidtrica geral. Na sua construcao difere de outras escalas, pois nao se propos 

avaliar os itens mais caracteristicos de uma sindrome depressiva, mas sim os mais sensiveis a 

modificacao ocorrida ap6s urn tratamento corn medicacao antidepressiva e que melhor se 

correlacionavam a modificacao, calculados pelo escore total da escala de Hamilton 17 itens. 

4) Escala de Melancolia de Bech-Rafaelsen (BECH e RAFAELSEN, 1980, 1986). Esta escala 

foi construida a partir da escala original de depressao de Cronholm-Ottoson. Representa uma 

integracao dos itens corn melhores qualidades psicometricas destas duas escalas. Seis itens da 

escala de Hamilton foram conservados, justamente os que estavam fortemente correlacionados 

a uma nota de avaliacao global clinica da intensidade da sindrome depressiva. Proptie-se ser uma 
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medida unidimensional da depressan. 

5) Escala de Lentificactio Depressiva (WIDLOCHER, 1983a, 1983b). A escala de lentificacan 

depressiva foi desenvolvida a partir da nocan de que a lentificacAo nAo a um sintoma, mas uma 

organizacao da vida psiquica do deprimido, sendo um nikleo comtun a diferentes estados 

depressivos, alem de ser o modelo experimental de depresslo em varias especies animais e alvo 

preferencial da farmacoterapia. A escala abrange quatorze itens que descrevem o comportamento 

motor, verbal, ideico, beanie() e cognitivo dos deprimidos. 0 decimo quinto item e a impressAo 

global de lentificacao e nao deve ser computado no escore total. 

6) Escala de Depress& de Carrol (CARROL, 1981; FEINBERG e col., 1981; SMOUSE e col., 

1981). A escala de Depressao de Carrol foi desenvolvida a partir da constataclo de que os 

instrtunentos de auto-avaliacAo mais utilizados (escala de Beck ou de Zung) nAo apresentavam 

boa correlacAo e capacidade de discriminar diferentes intensidades do estado depressivo em 

relacAo a escala de Hamilton. Os autores propuseram, entan, uma escala que a na verdade uma 

transposicAo dos itens da escala de Hamilton para uma escala de auto-avaliacan atraves da 

transposicAo para cinqiienta e dois proposicOes do tipo "sim" ou "nAo". Cada item da escala de 

Hamilton avaliados de zero a quatro foram transformados em quatro afirmacOes corn gravidade 

crescente, e em dois afirmacoes para os itens de zero a dois. 

7) Escala de depress& do Centro de Estudos Epidemiologicos (CES-D) (RADLOFF, 1977). 

A CES-D a urn auto-questionario estruturadado de vinte itens que tem sido largamente utilizado 

nas enquetes epidemiologicas na populacAo geral, mas igualmente para triagem de 

sintomatologia depressiva em diferentes subamostras de pacientes. A escala CES-D foi 

desenvolvida a partir de 1971 pelos pesquisadores do Centro de Pesquisas Epidemiologicas do 

Instituto Nacional de Saltde Mental dos EUA corn a finalidade de realizar estudos 

epidemiologicos de sintomatologia depressiva na populacan geral. Sua finalidade consiste em 
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identificar e avaliar a severidade da sintomatologia depressiva baseada na freqUencia e na 

durarelo dos sintomas depressivos. Consiste numa escala de vinte itens de auto-resposta. Todos 

os itens foram selecionados a partir de escalas previamente desenvolvidas, com o objetivo de 

representar os principais sintomas de uma sindrome depressiva, utilizando como criterio o 

julgamento clinico, a frequencia de use em outros questionarios e estudos de analise fatorial 

(MYERS e WEISSMAN, 1980). As principais contribuicees para a composiclo da escala de 

CES-D foram do M)'vIPJ e as escalas desenvolvidas por Zung, Beck, Raskin e Gardner 

(WEISSMAN e col., 1975). 

8) Escala de Newcastle para Depresstio. A escala de Newcastle para depressAo foi desenvolvida 

para diferenciar pacientes corn depressAo endogena e com depressAo neurotica. CARNEY e 

SHEFFIELD (1972) estudaram a validade e a confiabilidade desta escala e sua relaclo com a 

escala de Hamilton. Verificaram que a classificacAo em depressAo end6gena predizia boa 

resposta a eletroconvulsoterapia. NAo observaram diferenca no escore total da escala de 

Hamilton entre as duas categorias e mostraram evidencias, embora inconclusivas, de que as 

depressees neuroticas obedeceriam a criterios dimensionais, enquanto as endogenas, a criterios 

categoriais. 

9) Escala Visual Analogica do Humor (FOLSTEIN E LURIA, 1973). A escala utiliza o metodo 

visual analogico (AITKEN, 1969) para avaliacAo do humor. Neste metodo, sao propostos dois 

adjetivos antagonicos que correspondem aos dois extremos de uma linha de 100mm gradumda 

milimetricamente. 0 paciente escolhe o ponto da linha que melhor descreve o seu sintoma. Esta 

escala discrimou adequadamente pacientes deprimidos e maniacos de outros pacientes 

psiquiatricos. 

10) Inventario de Beck para Depresseto (BECK e cols, 1961; BECK e col. 1974). 0 Inventario 

de Beck é uma escala de auto-avaliaclo que apresenta duas versoes. a versa.° original em 21 itens 
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e a versao abreviada de 13 itens. Ambas as versoes buscam a avaliacao prioritaria de aspectos 

cognitivos da depressao . A forma abreviada consta dos itens mais fortemente correlacionados 

corn o escore total da versa° em 21 itens e com a avaliacao clinica da intensidade da 

sintomatologia depressiva. 

11)Escala de Depress& da OMS (BECH, 1980b, SARTORIUS e col., 1983). Esta escala e parte 

de um instrumento maior denominado "Formulario para avaliacao de normalizada de Transtornos 

Depressivos da OMS" (FNTD/OMS) - "Schedule for Standardized Assessment of Depressive 

Disorders" (SADD)". Consiste em uma lista de comprovacao de trinta e nove sinais e sintomas 

de transtomos depressivos definidos num glossario que acompanha o formulario. A lista de 

comprovacao permite a incluslo de sintomas raros e especificos de cada cultura. 

12) Escala de Zung para Depress& (ZUNG, 1965; ZUNG, 1967). E uma escala de auto-

avaliacao composta por vinte itens, apresentados como frases, que devem ser pontuados de 

acordo com a freqUencia em que vem ocorrendo na vida do paciente. 

HUGUES e colaboradores (1982) destacam que nao existe a "melhor" escala de 

avaliacao de depressao. A escolha deve basear-se nos objetivos do estudo e no tipo de populacao 

de pacientes deprimidos que vai ser estudada. A utilizacao de mais de uma medida e de interesse 

como forma de tomar mais abrangente a avaliacao da sintomatologia. No entanto, o criterio de 

escolha de uma escala de avaliacao de depressio tem sido arbitrkio e determinado muito mais 

pela tradicao e pelos costumes locais do que propriamente pelas caracteristicas psicometricas ou 

de caracteristicas da populacao estudada (CARROL e col., 1973). Alguns indicadores tem sido 

propostos como criterios de selecao para uma escala de avaliacao de depressao. KEARNS e 

colaboradores (1982) mostraram que a Escala de Depressati de Montgomery-Asberg distingue 

adequadamente os diferentes graus de depressao, enquanto a Escala de Hamilton para depressao 

foi menos sensivel na separacao entre depressoes moderadas e severas. Os mesmos autores 
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encontraram uma sensibilidade ainda menor no inventario de auto-avaliacao de Beck. A escala 

de Hamilton tem uma enfase em sintomas psicomotores e na somatizacAo, aspectos estes que nao 

existem na escala de Montgomery-Asberg. KEARNS e colaboradores (1982) sugerem que a 

escala de Hamilton deve ser utilizada quando a pesquisa desejar avaliar a sintomatologia 

depressiva de forma ampla nos seus aspectos psiquicos, comportamentais e somaticos. Ji a 

escala de Montgomery-Asberg é mais adequada em pacientes corn doenca fisica concomitante 

ou que provavelmente teriam efeitos colaterais somaticos de um tratamento que esta sendo 

instituido. 0 Inventatio de Depressa'o de Beck, ao enfatizar os aspectos cognitivos da depressao, 

seria mais adequado a tuna aplicacao em pacientes cons depresses leves, em que estes aspectos 

estio em primeiro piano. Em depressdes severas corn sintomas psicoticos, em que os 

concomitantes fisiologicos estao muito presentes, a escala de Hamilton, por exemplo, seria mais 

adequada (HUGHES e col., 1982). 

IUNZIE e MANSON (1987) revisarasn o uso dos sete instrumentos de auto-avaliacio 

mais empregados em estudos transculturais. Destacaram os problemas inerentes a utilizacio de 

questionarios de auto-avaliacdo e as precaucees que um clinico deve ter quando se vale destes 

questionarios, entre eles, o nivel educacional, a tendencia do paciente a responder o que é 

socialmente aceito, as caracteristicas de sensibilidade e de especificidade da escala. Sugere que 

cada clinico deva desenvolver familiaridade pessoal corn a escala, trabalhar consistentemente 

na mesma populacAo e correlacionar os resultados coin a impressao clinica. Lembra que nao ha 

substituto para uma entrevista clinica completa. No uso em pesquisa transcultural, descreve a 

heterogeneidade na escolha dos instrumentos e da metodologia utilizados. Varios estudos 

transculturais que utilizam escalas de auto-avaliacao nao se preocupam em mencionar eventuais 

dificuldades na aplicaelo dos questionarios, detendo-se exclusivamente na analise estatistica dos 

resultados. Outros destacam as dificuldades no entendimento das questOes e a influencia das 
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diferencas culturais e socio-economicas na interpretacao das respostas. 

A escala de auto-avaliacao para depressAo de ZUNG de 20 itens foi usada 

extensivamente em estudos transculturais, alguns deles coordenados pelo proprio autor. ZUNG 

(1969) usou a escala de auto-avaliacao para depressao de Zung em 6 paises (Japao, Australia, 

Checoeslovaquia, Inglaterra, Alemanha e Suica) utilizando pacientes internados e ambulatoriais 

deprimidos, nao-deprimidos e normais. Encontrou escores medios semelhantes em todos os 

centros para os pacientes deprimidos, que diferiram significativamente em relacao a normais e 

a nao-deprimidos. 0 menor coeficiente de correlacao com a impressao clinica (0,43) foi obtido 

entre os pacientes japoneses, a (mica populacalo nab-ocidental estudada. ZUNG (1972) estudou 

a sintomatologia depressiva em adultos normais na Checoeslovaquia, Inglaterra, Alemanha, 

Espanha, Suecia e Estados Unidos, utilizando a escala concebida pelo autor. Atraves de analise 

fatorial, encontrou semelhancas qualitativas nos diferentes paises. Existem estudos utilizando 

a escala de Zung na india (ZUNG e MASTER, 1975 apud KINZIE E MANSON, 1987), 

Holanda (ZUNG e col., 1975, apud KINZIE E MANSON, 1987), Espanha (CONDE LOPEZ e 

col., 1970 e CONDE LOPEZ e SANCHEZ DE VEGA, 1969), China (CHEN , 1978) , Cordia 

(SHONG, 1977). 

PERRIS e colaboradores (1981) compararam a manifestacao da sindrome depressiva 

entre pacientes do sul da Italia e do norte da Suecia atraves de uma escala de auto-avaliacao de 

depressao de Zung e de uma subescala de hetero-avaliacao para depressao do "Comprehensive 

Psychological Rating Scale" (ASBERG e col., 1978). Na avaliacAo pelos clinicos, pacientes 

italianos tiveram escores superiores em variaveis referentes a retardo motor e hipocondria, e 

pacientes suecos, nos itens "inabilidade de sentir" e "agitacao". Contrariamente, nas escalas de 

auto-avaliacao os pacientes suecos tiveram escores superiores nos itens "perda de peso", 

"taquicardia" e "agitacao", enquanto os pacientes italianos em "desesperanca", "perda de 
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interesse" e "insatisfaclo". Esta discrepincia nas medidas de auto e hetero-avaliacio foram 

discutidas pelos autores como refletindo diferencas culturais na capacidade dos pacientes dos 

dois paises de expressar verbalmente seus sintomas ou na maneira em que os medicos dos dois 

paises dao peso aos diferentes sintomas. ZELDINE e colaboradores (1975) discutem a utilizacio 

da escala de Hamilton na Africa, pondo em divida a sua validade de face. Embora sem estudi-la 

do ponto de vista psicometrico, questionam a adequacdo especialmente das ancoras, para a 

pontuacio da gravidade do sintoma. 

A escala CES-D para avaliacao de sintomatologia depressiva apresentou correlaOes 

significativas com a escala de Zung e de Beck, mostrando coeficientes de 0,90 e 0,81, 

respectivamente. COMSTOCK e HELSING (1976), em estudo de base populacional, 

compararam a sintomatologia depressiva de 5172 individuos nas cidades de Kansas e 

Washington, utilizando um questionirio de auto-avaliaclo para depressAo (CES-D - Center for 

Epidemiologic Studies - depression). Encontraram mais deprimidos entre negros do que entre 

brancos. Entre os negros nao havia diferenca entre homens e mulheres. Apes o ajuste para outras 

variiveis independentes, a probabilidade de apresentar sintomas de depressio foi maior entre 

adultos jovens, nio-casados, sem emprego fora de casa, mal pagos e com baixo nivel 

educacional. CRAIG e colaboradores (1979), estudando a prevalencia e a persistencia da 

sintomatologia depressiva encontraram uma associacao entre sexo, idade e estado civil e 

prevalencia. A persistencia de sintomas depressivos, que pode ser considerada uma medida da 

presenca de uma verdadeira sindrome depressiva, parece menos afetada pela idade e pelo sexo, 

mas esta altamente associada com o nivel educacional. 0 estudo de validacao da CES-D em 

cinco populacoes distintas mostrou que esta escala a um instrumento sensivel para rastrear 

sintomas depressivos e avaliar mudancas nos sintomas ao longo do tempo em populacoes 

psiquiitricas (WEISSMAN e cols, 1977). A validacio da CES-D em uma populacio rural nos 
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EUA revelou que se trata de um instrumento capaz de distinguir pacientes e nao-pacientes, 

diferentes grupos de pacientes, bem como diferente severidade de sintomatologia depressiva 

(HUSAINI e col., 1980). MYERS e WEISSMAN (1980) encontraram tuna relacao modesta 

entre sintomas auto-relatados atraves da escala CES-D e o diagnostic° de depressao maior e 

menor. Concluem, analisando as caracteristic,as de sensibilidade e especificidade, que as escalas 

de sintomas sib uteis para uma primeira avaliacao (screening) de pessoas deprimidas coin a 

finalidade de pesquisa, mas sao indicadores grosseiros de depressao clinica na comunidade. 

Resultados semelhantes foram obtidos por ROBERTS e VERNON (1983). ZIMMERMAN 

(1983) discute as rubes da baixa concordat' na identificaca'o de casos entre as escalas de auto-

avaliacab de depressao (em especial a CES-D) e o diagnostic° de depressao, maior baseado nos 

criterios RDC. Enfatiza a baixa validade de face destas escalas em relagao aos criterios RDC. As 

escalas de auto-avaliacao para depressao mais usadas - Escala de ZUNG (ZUNG, 1965), Escala 

de de RASKIN (RASKIN e cols, 1969), Inventario para de depressao de BECK (BECK e 

colaboradores, 1961) e CES-D (RADLOFF, 1977) - foram elaboradas antes dos atuais criterios 

diagnosticos para quantificar os sintomas de depressao e nao para serem instrumentos 

diagnesticos. Prop& urn instnunento de auto-avaliacao com o objetivo especifico de rastrear 

casos de depressao maior, segundo o DSM III (ZIMMERMAN, 1986). SHEK (1991) mostrou 

que, embora a versao chinesa do Inventario de depressao de Beck apresentasse correlacao 

positiva com todas as medidas de bem-estar psicologico estudadas, ela se correlacionou 

fortemente com o fator depressao da versa° chinesa do Questionario Geral de Saikle e com a a 

Escala de LEEDS-d (depressao), sugerindo que se trate de um instnunento que mede mais 

depressao do que sintomas psiquiatricos em geral. A Escala de LEEDS de Auto-avaliacao de 

Ansiedade e Depressao (SNAITH e col., 1976) e um desenvolvimento do Inventario de Auto-

Avaliacao de Wakefield (SNAITH e col., 1971). 
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A escala de auto-avaliacao de Beck consiste em uma versAo original de 21 itens (BECK, 

1961) e em uma versa() abreviada de 13 itens, os mais fortemente correlacionados corn o escore 

global de 21 itens (coeficiente de correlacAo superior a 0,90). METCLAFE e GOLDMAN (1965) 

apresentaram um primeiro estudo de validacao deste instrumento norte-americano em uma 

amostra de pacientes ingleses internados, mostrando ser um instnunento sensivel a modificacio 

pelo tratamento e correlacionado corn a impressao clinica. 

A versa() arabe do Inventario de Depressao de Beck (WEST, 1985) mostrou um 

coeficiente de correlaclo de 0,63 com a impressAo clinica da profundidade da depressao (nivel 

de significancia menor que 0,001). WILLIAMS e colaboradores (1972) comparam fres metodos 

de avaliar a sintomatologia depressiva em pacientes internados gravemente deprimidos: atraves 

de uma escala de hetero-avaliacAo (HAMILTON, 1960), de auto-avaliacao (BECK, 1961) e de 

uma escala de comportamento na Unidade de Internacao, centrada em comportamento verbal, 

sorriso, atividade motora e tempo permanecido fora do quarto e preenchido pela enfermagem. 

Encontrou boa correlacao entre os tres metodos e discute as vantagens do terceiro metodo. 

As respostas dos pacientes em pesquisas estao sujeitas a variaveis denominadas 

"tendencias de respostas". Tendencias de respostas sao predisposiciks ou atitudes no respondente 

que introduzem fontes de variancia nas respostas e constituem um fonte de vies, se estao 

relacionadas sistematicamente a variaveis dependentes e/ou independentes no estudo (VERNON 

e col., 1982). Exemplos destas tendencias sao necessidade de aprovacAo social, tendencia a 

concordar ou a dizer sim ao que é perguntado e desejo de obter vantagens. Existem estudos 

mostrando que americanos de origem hispanica e negros tern tuna tendencia maior a concordar 

(responder "sim") ao que é perguntado em situacao de entrevista (ADAY e col., 1980). VERNON 

e colaboradores (1982) verificaram que as tendencias a respostas (aquiescencia e necessidade 

de aprovacAo social) estiveram diferentemente correlacionadas corn sintomas de depressao da 
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CES-d em diferentes grupos etnicos americanos. No entanto, seus efeitos nAo foram de 

magnitude suficiente para alterar a maioria das associacoes entre encores nos sintomas e 

variaveis demograficas. 

As escalas de auto-avaliacio sAo diretamente influenciadas por caracteristicas do 

respondente que envolvem a influencia de seu nivel de escolaridade, sua capacidade de 

concentracAo e seu desejo de apresentar-se como doente ou de agradar ao pesquisador (SNAITH 

e cols, 1976). 

A presenca de varios sintomas de ansiedade na escala de Hamilton para depressAo faz 

com que seja questionada a sua especificidade e a sua capacidade de disciminar ansiedade e 

depressAo (RISKIN e cols, 1987). 
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2- OBJETIVOS 

2.1- GERMS 

2.1.1- Comparar a manifestacio da sindrome depressiva em duas amostras de pacientes deprimidos 

oriundas da populacao de duas cidades de paises culturalmente diferentes, atraves da aplicacao de 

dois criterios de diagnOstico e de diversas escalas para graduacao de sintomas depressivos; 

2.1.2- Avaliar a influencia do sexo, da idade e do nivel educacional sobre o tipo e a intensidade dos 

sintomas depressivos. 

2.2- ESPECIFICOS 

2.2.1- Identificar a estrutura dos sintomas depressivos, atraves da analise de componentes principals 

nas duas amostras e para todas as escalas utilizadas, visando a observar semelhancas ou diferencas 

das caracteristicas principais (centrals) das sindromes depressivas; 

2.2.2- Analisar o efeito da idade e do nivel educacional sobre a organizacdo da estrutura central 

desta sindrome; 

2.2.3- Avaliar a presenca de comorbidade identificadas pelos sistemas diagnosticos utilizados e a 

distribuicao dos sintomas depressivos nas duas amostras. 
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3- SUJEITOS E METODOS 

3.1- LOCAL DO ESTUDO 

0 estudo foi realizado em tits unidades de intemacao (duas de servicos franceses, na cidade 

de Paris e uma brasileira, na cidade de Porto Alegre). As duas unidades francesas sao de servicos 

universitarios que fazem parte do Centro Hospitalar Sainte-Anne. Sao eles o Service Hospitalo-

Universitaire de Sante Mentale et de Therapeutique (Servico do Professor Henri Loo) e na Clinique 

de Maladies Mentales e de PEncephale (Servico do Professor Samuel Lajeunesse). No Brasil, foi 

realizado na Unidade de Internacao do Servico de Psiquiatria do Hospital de Clinicas de Porto 

Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul . 

0 Service Hospitalo-Universitaire de Sante Mentale et de Therapeutique possui uma 

Unidade de Internacao corn uma capacidade de cern leitos. Ja a Clinique de Maladies Mentales et 

de ancephale tern uma capacidade de cento e trinta leitos. A Unidade de Internacao do Hospital 

de Clinicas de Porto Alegre é de trinta e cinco leitos. 

3.2- PERIODO DO ESTUDO 

3.2.1- Fase francesa 

A coleta de dados realizou-se entre os meses de janeiro e julho de 1993, durante o periodo 

do projeto "sanduiche" concedido e financiado pelo CNPq. 

3.2.2- Fase brasileira 

A coleta de dados realizou-se entre os meses de maio de 1994 e dezembro de 1995. 
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3.3- SELECAO DA AMOSTRA 

Durante o periodo do estudo foram avaliados todos os pacientes que internaram por uma 

sindrome depressiva, respeitando os criterios de inclusAo e exclusio. 

Os pacientes foram incluidos no estudo apos o cumprimento de duas fases, sendo a primeira 

realizada pelo medico assistente responsavel pela internacio, atraves de sua avaliaclo clinica e 

diagnOstica. 

Os criterios de inclusA'o foram os seguintes: 

a) Inicio de urn episedio depressivo atual definido como os primeiros tres dias ap6s a internacao. 

b) Presenca de ao menos dois dos sintomas seguintes: 

- Humor depressivo 

- Ideias de suicidio 

- Desesperanca 

- Sentimento de in uti 1 dade 

- Hipocondria e/ou ansiedade 

- Sentimento de capacidade diminuida 

- Auto-acusacks ou culpabilidade 

- Incapacidade de sentir ou de desfrutar 

- LentificacAo ideo-motora 

c) Ser considerado um individuo da nacionalidade do pais em estudo (frames na Franca/ brasileiro 

no Brasil) definida pelo seguinte: 

- ter a lingua oficial do pais em estudo como primeira lingua; 
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- ter sido educado no pais em estudo durante pelo menos os dez primeiros anos de vida; 

- ter vivido a maior parte da vida no pais em estudo. 

Estes criterios visaram a obter uma amostra de sujeitos corn sintomatologia depressiva 

maximizada (imediatamente ap6s a internacao), sem que os tratamentos propostos tenham iniciado 

um efeito marcante (crierio de inclusao "a"). A °Ka° por criterios amplos de entrada no estudo em 

relacao as caracteristicas da sindrome depressiva foi semelhante ao empregado no estudo 

transcultural da OMS (SARTORIUS e cols., 1982), acrescidos apenas do parametro de lentificacao 

ideo-motora (criterio "b"). A utilizaca'o de criterios restritivos para estudos transculturais de 

depressao tern sido criticada pelo risco de "eliminar as diferencas", isto é, de examinar justamente 

os casos semelhantes entre as duas culturas (aqueles que preenchem os criterios de "depressao 

major" do DSM III-R) para concluir que "iiao ha diferencas", caindo em urn argumento tautologic°. 

Com o criterio "c", tentou-se definir o que na pratica passariamos a chamar de urn 

"brasileiro" no Brasil e de urn "frances" na Franca. Nesta operacionalizacao, estamos conscientes 

de termos contemplado especialmente a questa° da emigracao. A definicao de "brasileiro" ou 

"frances" é algo complexo (RIBEIRO, 1995), de dificil operacionalizacao, ainda mais se 

considerarmos a particular riqueza das diferentes sub-culturas destes paises. 

Os criterios de exclusao (ou de nao-inclusao) foram os seguintes: 

a) Doenca fisica real em evolucao. 

b) Transtomos mentais organicos segundo o DSM 

c) Transtomos ligados ao use de substancias ilegais ou alcool (dependencia) segundo o DSM 
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d) Esquizofrenia segundo o DSM III-R. 

e) Presenca de dificuldades de linguagem ou de audicao.  

f) Retardo mental (Q.I. = 70 ou menos). 

Com estes criterios, procurou-se nab incluir pacientes corn outros diagnosticos psiquiatricos 

ou aqueles que pudessem apresentar sintomas e sinais nAo-decorrentes de sindrome depressiva 

(p.ex., queixas somaticas em pacientes com doenca fisica em evolucao), ou que pudessem dificultar 

a investigacao semiologica (p.ex., dificuldades de linguagem ou de audicAo). 

3.4- SELECAO E ELABORACAO DE INSTRUMENTOS 

3.4.1- Diagnostico 

4.1.1 - Composite International Diagnostic Interview (CIDI) - nas versoes francesa (PULL, 1991) 

e brasileira (TORRES DE MIRANDA, 1991). Este instrumento permite a obtencAo dos dados 

necessarios para fazer o diagnostic° das principais categorias diagnosticas da CID-10 e do DSM  III-

R de forma completamente padronizada. Dentre outros instrumentos diagnosticos estruturados, este 

foi selecionado por ser disponivel de forma padronizada nas duas linguas nas quais o estudo seria 

realizado. A caracteristica de ser completamente estruturado apresentou vantagens adicionais, pois 

facilitou sua aplicacAo pelo entrevistador bilingue (M.P.A.F.), alem de auxiliar na padronizacAo do 

processo diagnostic°. 0 entrevistador foi treinado em Centro de Treinamento para aplicactio do 

CIDI em Paris, permitindo-o aplicar o instrumento na atnostra francesa. Na amostra brasileira, 
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o CIDI foi aplicado por 4 entrevistadores treinados pelo mesmo pesquisador responsivel. Ap6s o 

treinamento, foram realizadas 10 entrevistas para calculo de indice de homogeneidade de 

classificacao atraves do teste Kappa, obtendo um grau de confiabilidade de 100% entre os 

diagn6sticos realizados pelos entrevistadores em duplas. 

3.4.2. Avaliacao da sintomatologia depressiva . 

3.4.2.1- Escala de Depressdo de Hamilton corn 17 itens (HDRS-17)- Foi selecionada por ser uma 

escala classica e tambem por ser uma das mais utilizadas na avaliaclo de sintomatologia 

depressiva. Na distribuicao de seus itens ha uma marcada influencia de sintomas que 

avaliam ansiedade e queixas somaticas. 

3.4.2.2- Escala de Montgomery-Asberg (MADRS)- Trata-se de tuna escala corn distribuiclo variada 

de sintomas da sindrome depressiva, construida a partir dos itens que mais variaram corn 

o use de medicamentos antidepressivos. 

3.4.2.3- Escala de LentificacAo Depressiva (ELD)- Foi utilizada por ser um escala corn urn construto 

diferente das demais, centrando seus itens na lentificacAo motora, de linguagem e 

de processos cognitivos da depressao. 

3.4.2.4- Escala Complementar (EC)- Esta escala foi desenvolvida a partir da Escala de Apreciacao 

da DepressAo e da Mania (PICHOT, nao publicada). 0 instrumento original era composto 
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de 140 itens que avaliavam a sintomatologia depressiva e maniaca. A EC foi construida a 

partir da eliminacao dos itens referentes a mania e dos ja avaliados pelas demais escalas de 

depressio utili7adas neste estudo. 0 instrumento ficou constituido de quarenta e seis itens. 

A versio em portugues foi construida a partir da traducao ja existente do instrumento 

original (SOUGEY, 1987). 

Optou-se por utilizar quatro instrumentos de avaliacio depressiva com construtos 

complemenatares, no sentido de cobrir uma variedade de sintomas possiveis de ocorrer dentro de 

tuna sindrome depressiva. 

3.4.3- Guia para entrevista semi-estruturada adaptado a quatro escalas de depressao. 

Foi elaborado um guia para uma entrevista semi-estruturada adaptado as quatro escalas de 

depressaio utilizada no estudo. A versdo original foi feita em frances (FLECK e cols., 1994), send° 

realizada uma versa° em portugues, seguida de retro-traducao comparada corn o original em frances 

(FLECK, 1997). 

Para cada item das escalas, o guia propoe uma questab geral aberta, que permite ao paciente 

expor livremente sua percepcdo sobre a presenca ou nio do sintoma. A resposta a esta questio 

informa sobre a gravidade e freqiiencia do sintoma. A seguir, questoes mais precisas stto propostas, 

permitindo ao avaliador definir os diferentes graus de intensidade da sintomatologia, medida por 

cada escala. Na construcao do guia, foram reagrupadas questoes referentes aos mesmos aspectos 

da sintomatologia depressiva, avaliados pelas diferentes escalas (por exemplo, todas as questoes 
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referentes a avaliacab do humor depressivo sib propostas em seqfiencia). Cada um dos itens 

avaliados a precedido do niunero do item correspondente nas diferentes escalas (por exemplo, o 

item humor depressivo corresponde ao item 1 na HDRS-17, 2 da MADRS e 6 da Escala 

Compementar). No final do guia, encontra-se uma lista de sintomas, cuja avalican esti baseada na 

observacd'o do paciente pelo clinico durante a entrevista (por exemplo, "tristeza aparente") ou no 

julgamento clinic° (por exemplo, "capacidade do paciente de dar-se conta de seu estado"), e que, 

portanto, dispensam perguntas ao paciente. A formulacao das questdes para a escala de Hamilton 

foram baseadas na versa° francesa (GUELFI e CROQUILLON-DOUBLET, 1992) do guia para a 

entrevista estruturada adaptada a escala de avaliacao de depressio de Hamilton (WILLIAMS, 

1988). As questi5es referentes a ELD e a MADRS foram criarlas a partir de definicties de cada item 

das escalas. Para a Escala Complementar, foram utilizadas as questOes propostas por P. PICHOT 

no manual de aplicacAo da Escala de apreciacao de depressAo e de mania (EADM 1) (PICHOT, nAo 

publicado; SOUGEY, 1983 e THIBAULT, 1983). Como para certos itens, neste manual nan 

estavam definidas perguntas (por exemplo, em alguns subtipos de ideias delirantes ou sintomas 

obsessivos), foram adaptadas questoes utilizadas pelo CIDI (Composite International Diagnostic 

Interview, vers'do francesa e brasileira, OMS, 1991a e 199 lb). A versa° francesa do guia foi 

inicialmente testada em dez pacientes deprimidos. Foram feitas varias modificacOes, sobretudo na 

seqiiencia de questoes, para melhorar a operacionalidade sob o ponto de vista da relaclo com o 

paciente. A entrevista mostrou-se eficaz para coletar dados suficientes para o preenchimento de 

quatro escalas. Sua duraclo aproximada é de 45 minutos. 
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3.5- LOGISTICA 

0 presente estudo foi desenvolvido em duas fases consecutivas: a fase francesa e a fase 

brasileira, seguindo o fluxograma abaixo. 

Figura 2- Fluxograma para a inclusio ou exclusio de pacientes 
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3.6- ANALISE DOS DADOS 

A analise foi desenvolvida da seguinte forma: 

6.1- Analise de componentes principais para cada escala de avaliacao de depressio corn rotacio 

VARIMAX e escolha do namero de fatores atraves do metodo de simulacAo (LEBART E 

DREYFUS, 1972; FLECK e BOURDEL, 1997) e de KAISER. 0 metodo de simulacao mantem os 

fatores corn auto-valores (raiz earacteristica) acima daqueles obtidos por uma matriz composta por 

nameros gerados ao azar (randomicamente). Ja o metodo de KAISER mantem os fatores com auto-

valores acima de 1. 

6.2- Analise de variancia e de co-variancia entre os diferentes fatores, extraidos pela analise de 

componentes principais e de outras variaveis como idade, sexo, escolariade, comorbidade. 

6.3- ComparacAo de medias (teste T) dos escores dos !tens de cada escala. 

6.4- Coeficiente de correlacao de Spearman entre o escore total das diferentes escalas. 

As amostras francesa e brasileira foram estudadas individualmente e comparativamente, 

como principio geral de analise de dados. Para alguns resultados, a amostra francesa e brasileira 

foram agrupadas como uma atnostra anica. 
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4- RESULTADOS 

4.1. COMPOSICAO DA AMOSTRA ESTUDADA 

A analise das variaveis demograficas das amostras brasileira e francesa estio 

apresentadas nas tabelas 1 a 6. 

A media de idade dos brasileiros estudados foi significativamente menor que a dos 

franceses (p= 0,03) conforme tabela 1. 

Nio houve diferenca na distribuicao quanto ao sexo e estado civil nas dugs amostras 

estudados (tabelas 2 e 3). 

A amostra francesa apresenta um nivel de escolarizacao superior a amostra brasileira, 

tanto na media (tabela 4), como na distribuicAo das diferentes classes de anos de escolarizaclo 

(tabela 5). Enquanto 1/3 da amostra brasileira tem ate o primeiro grau, apenas 5% da amostra 

francesa distribuem-se nesta faixa. Ao contrario, 62 % da amostra francesa tem nivel de 3° grau 

ou pos-graduacAo, enquanto 28% da amostra brasileira atingiram este nivel. 

A amostra brasileira tem uma distribuicAo em termos de renda mensal muito inferior 

a amostra francesa. Apenas 14% na amostra brasileira tern renda superior a 1.600 reais enquanto 

97% da amostra francesa tern renda superior a 1.200 reais (tabela 6). 

Tabela 1- Comparacao de media de idade nas amostras brasileira e francesa 

PAIS n media* d.paditto mediana minima maxima 

BRASIL 70 41,43 15,33 42,50 17 79 

FRANCA 60 46,95 13,24 47,00 23 72 

* p= 0,03 

Teste T de Student. 
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Tabela 2- Comparacao da distribuicao em relacao ao sexo 
nas amostras brasileira e francesa 

PAIS 
	

n 	 masculino 	feminino 	p (qui 2) 

BRASIL 	 70 	 16 (23%) 	54 (77%) 	0,95 

FRANCA 	 60 	 14 (23%) 	46 (77%) 

Tabela 3- Comparacao da distribuicao em relaciio ao estado civil 
nas amostras brasileira e francesa 

PAIS 
	

n 	casado 	solteiro 	separado 	viUvo 	qui 2 

BRASIL 
	

70 	36 (5I%) 	 20 (29%) 	10 (14%) 	4 (6%) 	0,93 

FRANCA 
	

60 	32 (54%) 	18 (30%) 	8 (13%) 	2 (3%) 

Tabela 4- Comparacao do amen) de anos de escolarizacao 
nas amostras brasileira e francesa. 

PALS 
	

n 	media* 	d. padrao 	mediana 	minima 	maxima 

BRASIL 
	

70 	9,64 	4,25 	9,00 	0 	 20 

FRANCA 
	

60 	1 3,88 	4,10 	13,00 	6 	27 

* p= 0,00001 
Teste T de Student 

Tabela 5- Comparacio da distribuicao do minter° de anos de escolarizacdo 
nas amostras brasileira e francesa. 

PALS 
	

n0 - 4a 	5 - 8a 	9 - Ila 	12-16a 	> 16 a 	qui z  

BRASIL 70 	4 (6%) 	24 (35%) 	22 (31%) 	15 (21%) 	5  (7%) 	0,0001 

FRANCA 60 0 (0%) 	5 (8%) 	12 (20%) 	28 (47%) 	5 (25%) 
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Tabela 6- Distribuicao em relacao a renda mensal das amostras brasileira e francesa 

BRASIL (em R$) FRANCA (em R$) 

< 300 13 (19%) < 1.200 3 (5%) 

300 a 799 31 (44%) 1.200 a 1799 13 (22%) 

800 a 1. 599 15 (22%) 1.800 a 2.399 12 (20%) 

> 1.600 10 (14%) 2.400 a 3.199 15 (25%) 

Sem resposta 1 (1%) > 3.200 16 (26%) 

Sem resposta 1 (2%) 

Total 70 (100%) Total 60 (100%) 

A intensidade da sintomatologia depressiva avaliada segundo as diferentes escalas 

(tabela 7) mostra pacientes severamente deprimidos, correspondendo a sindromes depressivas 

que necessitaram intemacalo hospitalar. 0 escore total das escalas nAo mostrou diferenca 

significativa entre as duas amostras, exceto na Escala Complementar (EC). Nesta, a amostra 

brasileira apresentou uma pontuacio significativamente maior. 

Tabela 7- Comparaciio da intensidade da sintomatologia depressiva 

na amostra brasileira e francesa 

HDRS * 

Total dp 

MADRS' 

Total dp 

HD 

Total dp 

EC 3  

Total dp 

BRASIL 28,74 6,09 37,29 8,13 29,27 8,93 26,65 13,29 

FRANCA 26,60 7,33 37,92 8,43 28,82 9,27 19,85 9,67 

p 0,07 0,67 0,78 0,001 

Teste z. 
* HDRS: Escala de Hamilton pars depressalo; ' MADRS: Escala de Montgomery-Asberg pare depressio; 

2ELD:Escala de lentificacio depressiva; 3  EC: Escala complementar de avaliacelo da sintomatologia depressiva. 
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4.2- COMPARACAO DO ESCORE DOS ITENS DAS ESCALAS 

As tabelas 8 a 11 apresentam a comparacao item a item das quatro escalas de avaliacao 

de depresslo utilizadas nas amostras brasileira e francesa controlada para idade e escolaridade. 

Houve diferenca significativa na media de pontuacio de dois itens na Escala de 

Hamilton- 21 itens. A amostra brasileira teve media superior a francesa no item ansiedade 

psiquica (10). No item agitacao (9), a amostra francesa apresentou media superior a brasileira 

(tabcla 8). 



BRASIL 

media (dp) 

1. Humor depressivo 3,30 (0,75) 

2. Sentimentos de culpa 1,63 (0,95) 

3. Suicidio 2,67 (0,96) 

4. Insonia precoce 1,47 (0,84) 

5. Insonia do meio da noite 1,41 (0,79) 

6. Insonia tardia 1,07 (0,86) 

7. Trabalho e atividades 3,14 (0,75) 

8. Retardo 1,77 (0,84) 

9. Agitacao 1,64 (0,96) 

10. Ansiedade psiquica 2,79 (0,92) 

11. Ansiedade somatica 1,67 (1,03) 

12. Sintomas somaticos gastro- 0,96 (0,52) 

intestinais 

13. Sintomas somaticos gerais 1,67  (0,63) 

14. Sintomas genitals 1,53 (0,78) 

15. Hipocondria 0,81 (1,18) 

16. Perda de peso 1,14 (0,97) 

17. Insight 0,05 (0,23) 

18. Variacio diuma 0,74 (0,72) 

19. Despersonalizacao 1,17(1,11) 

20. Sintomas paran6ides 0,76 (0,94) 

21. Sintomas obsessivo-compulsivos 0,27 (0,61) 

FRANCA 

media (dp) sujeitos 
F Sig F 

3,12 (0,82) 60 2,62 0,077 

1,40 (0,94) 45 1,29 0,279 

2,07 (1,22) 50 2,30 0,105 

0,87 (0,87) 33 1,56 0,213 

1,35 (0,88) 44 0,37 0,690 

1,10 (0,86) 41 1,07 0,343 

3,03 (0,66) 60 0,77 0,467 

1,70 (0,81) 54 1,68 0,191 

1,65 (1,15) 45 13,10 0,0001* 

2,40 (1,24) 56 6,70 0,002 * 

1,62 (1,19) 46 0,86 0,425 

1,28 (0,83) 46 2,63 0,76 

1,72 (0,58) 56 0,06 0,946 

1,48 (0,79) 49 1,86 0,159 

0,70 (0,97) 18 0,77 0,471 

1,06 (0,97) 34 2,34 0,101 

0,05 (0,22) 3 0,60 0,548 

0,92 (0,83) 37 0,28 0,758 

1,07 (0,92) 38 0,99 0,375 

0,30 (0,79) 9 0,33 0,719 

0,18 (0,50) 8 0,77 0,463 

sujeitos 

70 

61 

67 

54 

57 

47 

70 

 63 

63 

70 

61 

59 

64 

58 

25 

42 

4  

41 

40 

35 

13 

75 

Tabela 8- Comparacao do escore dos itens da Escala de Hamilton para depressao - 21 itens (HDRS-21) 
entre as amostras brasileira e francesa, controlada para idade e escolaridade. 

MANOVA 
n= niunero de individuos que tiveram alguma pontuacio no item (resposta diferente de 0) 

Na tabela 9, sao apresentados os resultados referentes a Escala de Montgomery-Asberg 

controlada para idade e escolaridade. A amostra francesa apresenta escores medios mais elevados 
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nos itens dificuldade de concentracao (6), inibicao motora (7) e pensamentos pessimistas (9). 

Nos demais itens, !to houve diferenca significativa. 

Tabela 9- Compararao do escore dos itens da Escala de 'Montgomery-Asberg para depressio (MADRS) 
entre  as amostras  brasileira e francesa, controlada para idade e escolaridade  

BRASIL 

media (dp) n 

FRANCA 

media (dp) 

F Sig F 

1. Tristeza aparente 4,07 (1,48) 70 4,01 (1,34) 59 0,00 0,996 

2. Tristeza relatada 4,52 (1,20) 70 4,42 (1,05) 60 0,20 0,659 

3. TensAo interior 3,71 (0,78) 70 3,63 (1,28) 57 0,13 0,720 

4. Ahern...it) de sono 3,44 (1,72) 63 3,23 (1,80) 51 0,21 0,646 

5. Diminuicio do apetite 3,17 (1,62) 57 3,07 (2,05) 44 0,28 0,597 

6. Dificuldade de concentracdo 3,81 (1,50) 64 4,43 (1,03) 59 8,94 0,003 * 

7. 1nibicao motora 3,97 (1,18) 67 4,48 (0,97) 59 12,48 0,001 * 

8. Incapacidade de sentir 4,06 (1,26) 69 3,98 (1,28) 60 0,02 0,888 

9. Pensamentos pessimistas 2,93 (1,50) 69 3,65 (1,10) 60 5,63 0,019 * 

10. Pensamentos suicidas 3,59 (1,50) 70 2,95 (1,93) 57 1,67 0,198 

MANOVA 
n= numero de individuos que tiveram alguma pontuw,,do no item (resposta diferente de 0) 

A tabela 10 mostra a comparnao dos itens das dual amostras na Escala de Lentificacao 

Depressiva controlada para idade e escolaridade. Nab houve diferenca significativa entre nenhum 

dos 14 itens que compeiem a escala. Observa-se tuna tendencia dos pacientes brasileiros a terem 

uma maior lentificacio especialmente dos itens motores da escala, embora esta diferenca na'o 

fosse significativamente. A Apreciacdo geral do retardo (15), que é urn item de avaliacao clinica 

global e que nao compOe o escore total da escala (itens de 1 a 14), foi maior na amostra 

brasileira. 



77 

Tabela 10- Comparacao do escore dos itens da Escala de Lentificacao depressiva (ELI)) 
entre as a mostras brasileira e francesa, controlada para idade e escolaridade. 

BRASIL 	 FRANCA 

media (dp) 	n 	media (dp) 	n 

F Sig F 

1. Passsos e marcha 	 2,13 (0,93) 	65 	1,73 (1,78) 	46 3,30 0,072 

2. Lentidao e escassez de 	 2,29 (1,04) 	63 	2,08 (1,14) 	51 
movimentos (tronco e membros) 

0,24 0,627 

3. Lentidao e escassez de 	 2,01 (0,92) 	64 	1,92 (1,09) 	51 
movimentos (cabeca e pescoco) 

0,13 0,716 

4. Linguagem e fluxo verbal 	 1,49 (0,88) 	57 	1,20 (0,99) 	42 2,95 0,089 

5. Modulacdo da voz 	 1,14 (0,75) 	56 	1,05 (0,79) 	45 0,17 0,679 

6. Respostas breves 	 1,36 (0,93) 	55 	1,37 (0,99) 	45 0,00 0,995 

7. Variedade dos temas espontanea- 	2,54 (0,76) 	69 	2,50 (0,83) 	57 
mente abordados 

1,43 0,235 

8. Fluencia ideica 	 2,50 (0,78) 	68 	2,42 (0,77) 	58 1,00 0,320 

9. Experiencia subjetiva de 	 2,24 (0,71) 	70 	2,48 (0,70) 	60 
ruminacao mental 

1,87 0,173 

10. Fadigabilidade 	 2,64 (1,26) 	61 	3,00 (0,82) 	59 3,88 0,051 

11. Interesse pelas ativiadades 	2,81 (0,82) 	69 	2,75 (1,31) 	59 
habituais 

0,00 0,958 

12. Percepclio do curso do tempo 	2,29 (1,31) 	57 	2,35 (1,31) 	49 
presente 

0,18 0,673 

13. Memoria 	 1,51 (1,20) 	50 	1,43 (1,01) 	51 0,00 0,980 

14. Concentraclo 	 2,31 (0,97) 	67 	2,53 (0,70) 	59 3,87 0,051 

15. Apreciacio geral do retardo 	2,78 (0,90) 	70 	2,13 (0,89) 	58 13,81 0,0001 • 

MANOVA 
n= nuttier° de individuos que tiveram alguma pontuac8o no item (resposta diferente de 0) 

A comparacAo do escore dos itens da Escala Complementar controlada para idade e 

escolaridade a apresentada na tabela 11. Os pacientes brasileiros tiveram um escore superior em 

cinco itens avaliados pela escala complementar em relacao aos pacientes franceses: Monotonia 

afetiva (1), Ideias niilistas (21), Presenca de ideias delirantes e alucinacdes (25) , Auto-

compaixdo (34) e Desconfianca (38). Em nenhum item os pacientes franceses tiveram escores 



78 

superiores. 

rabela 11- Comparacao do escore dos itens da Escala Complemental- (E(') 
entre as amostras brasileira e francesa, controlados para idade e escolaridade. 

BRASIL 

media (dp) n 

FRANCA 

media (dp) 

F Sig F 

1. Monotonia afetiva 2,64 (1,18) 64 2,07 (0,97) 53 4,54 0,035 * 

2. Labilidade 0,17 (0,66) 5 0,12 (0,45) 4 0,41 0,526 

3. Incontinencia afetiva 0,49 (0,83) 19 0,18 (0,57) 6 3,10 0,081 

4. Obnubilacao da consciencia 0,00 (0,00) 0 0,02 (0,13) 1 0,16 0,689 

5. SonoLancia 0,01 (0,12) I  0,03 (0,26) 1 0,01 0,935 

6. Qualidade da depressao 3,43 (1,08) 67 3,65 (0,84) 59 0,50 0,482 

7. Hipers8nia 0,26 (0,81) 7 0,58 (1,36) 10 2,04 0,156 

8. Bulimia 0,36 (0,89) 11 0,40 (1,01) 9 1,72 0,192 

9. Ganho de peso 0,46 (1,18) 11 0,30 (1,03) 5 0,17 0,679 

10. Preocupacoes inacabras 1,84 (1,39) 48 1,47 (1,33) 37 0,66 0,417 

11. AlucinacOes adistico-verbais 0,27 (0,93) 6 0,00 (0,00) 0 2,64 0,106 
catatimicas 

12. Alucinacoes acUstico-verbais 0,21 (0,81) 5 0,03 (0,26) 1 0,44 0,510 
nit° catatimicas 

13. Alucinacoes psiquicas 0,30 (1,01) 6 0,00 (0,00) 0 1,72 0,193 

14. Outras alucinacbes 0,61 (1,24) 15 0,15 (0,68) 3 2,77 0,099 

15. Comportamento alucinatorio 0,03 (0,24) 1 0,00 (0,00) 0 0,02 0,900 

16. Ideias de catistrofe 0,53 (1,06) 16 0,50 (1,02) 13 0,00 0,960 

17. Ideias pejorativas concernentes 0,80 (1,22) 24 0,70 (1,06) 19 0,00 0,948 
a aparencia fisica 

18. Ideias de referencia 0,46 (1,00) 13 0,35 (0,90) 9 0,04 0,836 

19. Ideias de perseguicito 0,64 (1,16) 19 0,33 (0,82) 9 1,93 0,167 

20. Ideias de prejuizo 0,36 (0,96) 10 0,15 (0,58) 4 2,25 0,137 

21. Ideias niilistas 2,03 (1,26) 56 1,37 (1,23) 36 6,13 0,015 * 

22. Ideias de chime 0,23 (0,73) 7 0,10 (0,44) 3 0,36 0,547 

23. Outras ideias anormais 0,13 (0,68) 3 0,00 (0,00) 0 0,58 0,447 
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Tabela 11 (cont.) - Comparacio do escore dos itens da Escala Com plementar 	) 
entre as amostras brasileira e francesa, controlados para idade e escolaridade. 

BRASIL 

media (dp) n 

FRANCA 

media (dp) 

F Sigh 

24. Passagem ao ato delirante 0,04 (0,36) 1 0,07 (0,52) 1 0,69 0,408 

25. Presenca de ideias delirantes ou 1,51 (1,38) 40 0,13 (0,72) 2 22,33 0,0001 
alucinacoes 

26. Desrealizacao 0,96 (1,38) 25 0,32 (0,79) 9 3,81 0,053 

27. Despersonalizac„ao 1,17 (1,38) 33 1,25 (1,16) 34 0,01 0,927 

28. Sintomas obsessivos 0,56 (1,16) 14 0,32 (0,89) 8 1,13 0,290 

29. Perda da sensibilidade ou do 0,10 (0,54) 3 0,03 (0,26) 1 1,01 0,317 
movimento 

30. Atitude passivo-dependente 0,06 (0,34) 2 0,03 (0,26) 1 0,06 0,807 

31. Atitude manipuladora 0,09 (0,44) 3 0,08 (0,38) 3 0,38 0,540 

32. Atitude dominadora 0,03 (0,24) 1 0,05 (0,29) 2 0,12 0,728 

33. Atitude histrionica 0,21 (0,56) 10 0,22 (0,67) 7 0,06 0,803 

34. Auto-compaixao 0,99 (1,12) 32 0,75 (1,07) 21 4,01 0,047 * 

35. Atribuicao da responsabilidade 0,10 (0,39) 5 0,03 (0,26) 1 0,62 0,433 
aos outros 

36. Impulsividade 0,20 (0,63) 7 0,13 (0,60) 4 0,50 0,483 

37. Hostilidade e agressividade 0,29 (0,68) 12 0,08 (0,38) 3 3,17 0,077 

38. Desconfianca 0,83 (1,08) 29 0,37 (0,92) 9 5,63 0,019 * 

39. Uso abusivo de alcool 0,11 (0,55) 4 0,07 (0,25) 4 0,00 0,948 
no episedio atual 

40. Uso abusivo de drogas 0,19 (0,55) 8 0,18 (0,72) 4 0,19 0,660 
no episOdio atual 

41. Apresentacao geral 1,60 (1,08) 51 1,60 (1,25) 42 0,53 0,468 

42. Apresentacao do vestuario 0,27 (0,68) 10 0,63 (0,90) 23 3,47 0,065 
(modo de vestir) 

43. Biotipo picnico 0,86 (1,13) 30 0,58 (0,96) 18 0,17 0,683 

44. Nao cooperacao com o 0,04 (0,20) 3  0,12 (0,52) 3 0,80 0,379 
tratamento 

45. Reticencia 0,10 (0,39) 0,23 (0,77) 6 0,13 0,714 

46. Capacidade de dar-se conta do 0,10 ((0,46) 4 0,07 (0,36) 2 0,12 0,746 
seu estado 

MANOVA 
n= numero de individuos que tiveram alguma pontuacao no item (resposta diferente de 0). 

* 
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4.3- DIAGNOSTICO 

0 perfil diagnostic° utilizando o Intrumento CIDI das duas amostras estudadas é 

mostrado nas tabelas 12 ate 24. Sao apresentados os diagnosticos de transtornos de humor das 

duas amostras segundo o DSM e CID-10, bem como os diagnosticos de comorbidade atual. 

Nas tabelas 12 e 13, esta representada a distribuicao segundo o DSM III-R do 

diagnostic° da sindrome depressiva apresentada em cada uma das amostras. Na tabela 14, é 

mostrada a comparaca'o da distribuicAo dos diagnosticos nas amostras brasileira e francesa 

atraves do teste do qui 2. 

Os diagnosticos de transtornos de humor, com os criterios DSM III-R 

distribuem-se de forma semelhante nas duas amostras, corn excecao dos subtipos que incluem 

a presenca de sintomas psicOticos. Houve uma maior presenca de sintomas psic6ticos nos 

episodios isolados no Brasil. Nesta mesma direcao, foi o achado de que houve mais "aus'encia 

de sintomas psicoticos" nas depressifies recorrentes na Franca. 

Em ambas as amostras, a entrevista CIDI nao diagnosticou transtorno de humor 

segundo o DSM num grupo de pacientes, embora estes pacientes fossem portadores de uma 

sindrome depressiva suficientemente grave para que merecesse tuna intemacao psiquiatrica. 
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Tabela 12- DiagnOstico da amostra BRASILEIRA segundo DSM 111-R 
atraves da entrevista CIDI 

Depressdo maior 

296.22 Episodic) isolado, moderado 4 (6%) 

296.23 Episodio isolado severo sem caracteristicas psicoticas 12 (17%) 

296.24 Episodio isolado, severo com caracteristicas psicoticas 9 (13%) 

296.30- Recorrente nao-especificado 1 (1%) 

296.32 Recorrente, moderado 4 (6%) 

296.33 Recorrente, severo, sem caracteristicas psicoticas 14 (20%) 

296.34 Recorrente, severo, corn caracteristicas psicOticas 16 (22%) 

Total 50 

Transiorno bipolar (episOdio depressivo) 

296.53 	Depressivo, severo sem caracteristicas psicoticas 1(1%) 

Total 1 

Sem diagnostic° de transtorno do humor 9(13%) 

TOTAL 70 (100%) 
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Tabela 13- Diagnostico da amostra FRANCESA segundo DSM 
atraves da entrevista CIDI 

Depressc7o maior 

296.22 Episodio isolado, moderado 3 (5%) 

296.23 Epis6dio isolado, severo sem caracteristicas psicOticas 10 (17%) 

296.32 Recorrente, moderado 5 (8%) 

296.33 Recorrente, severo, sem caracteristicas psiceticas 25 (42%) 

296.34 Recorrente, severo, com caracteristicas psic6ticas 8 (13%) 

Total 51 (85%) 

Transtorno bipolar (episenlio depressivo) 

296.52 	Depressivo moderado 1 (1%) 

296.53 	Depressivo, severo sem caracteristicas psicoticas 4 (7%) 

Total 5 (8%) 

Sem diagnostico de transtomo do humor 4 (7%) 

TOTAL 60 (100%) 

Tabela 14- Compararao entre os diagnosticos (DSM M-R) de transtornos de 
humor coin a entrevista CID1 (FRANCA x BRASIL) 

BRASIL FRANCA Qui 2 p 

Depressao Maior 60 51 0,04 0,91 

291.22 Episodio isolado moderado 4 3 0,044 0,83 

296.23 Epis6dio isolado sev sem sint psicot 12 10 0,005 094 

296.24 Episodio isolado sev corn sint psicot 9 0 8,3 0,004 * 

296.30 Recorrente nao-especificado 1 0 0,006 0,94 

296.32 Recorrente, moderado 4 5 0,34 0,56 

296.33 Recor severo sem sint psic6tico 14 25 7,2 0,007 * 

296.34 Recor severo com sint psicotico 16 8 1,9 0,16 

Transtorno bipolar 1 5 2,1 0,15 

296.52 Depressivo moderado 0 1 0,006 0,94 

296.53 Depressivo sev sem sint psicotico 1 4 1,2 0,27 

Sem diagnostic° t. de humor 9 4 1,4 0,24 

* p < 0,05 
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Nas tabelas 15 e 16, esti representada a distribuican segundo a CID-10 do diagnostic° 

da sindrome depressiva apresentada em cada uma das amostras. Na tabela 17, é mostrada a 

comparagdo da distribuicdo dos diagnosticos nas amostras brasileira e francesa atraves do teste 

do qui 2 . 

Utilisando os criterios da CID-10 atraves da entrevista CIDI, din se observa diferenca 

estatisticamente significativa na disitribuicao diagnostica de transtorno de humor entre as 

amostras brasileira e francesa. 

Cabe salientar que os dois sistemas classificatorios apresentaram uma concordancia 

apenas parcial na classificacan dos casos. Isto fico evidenciado, por exemplo, pela presenca de 

diagnostic° esquizo-afetivo pelo CID 10 em pacientes classificados com transtorno de humor 

corn sintomas psiceticos pelo DSM 

Em ambas as amostras, a entrevista CIDI nAo diagnosticou transtorno de 

humor segundo os criterios da CID-10 num grupo de pacientes, embora estes pacientes fossem 

portadores de uma sindrome depressiva suficientemente grave para que merecesse uma 

internacao psiquiatrica. 
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Tabela 15- Diagnostic° da amostra brasileira, segundo CID-10, 
atraves da entrevista CID1  

F32- Episodios depressivos 

F32.00 	Episodio leve, sem sintomas somaticos 	 2 (3%) 

F32.10 	Episodio moderado, sem sintomas somaticos 	4 (6% ) 

F32.1 1 	Episodio moderado, corn sintomas somaticos 	 1 (1%) 

F32.20 	Episodio severo sem sintomas psicoticos 	 14 (20%) 

F32.30 	EpisOdio severo corn sintomas psicoticos 	 6 (9%) 

Total 	 27 (39%) 

P33-1'ranstorno depressivo recorrente 

F33.00 	Episodio atual leve sem sintomas somaticos 	 1 (1%) 

F33.10 	Episodio atual moderado sem sintomas somaticos 	7 (10%) 

F33.20 	Episodio atual severo sem sintomas psicoticos 	16 (24%)) 

F33.30 	Episodio atual severo corn sintomas psicoticos 	4 (6%) 

Total 	 28 (40%) 

F31- Transtorno (deny° bipolar 

F3I.40 	Episodio atual de depressao severa, sem sintomas 
psicoticos 

2 (3%) 

F31.50 	Episodio atual de depressla severa, corn simtomas 
psicoticos 

1 (1,5%) 

F31.60 	Episodio atual misto 1 (1,5%) 

Total 4 (6%) 

134- Transtornos de humor persistentes 

F34 	Distimia 1 (1%) 

Total 1 (1%) 

P25- Transtornos esquizo-afetivos 

F25.10 	Tipo depressivo 2 (3%) 

F25.20 	Tipo misto 1 (1%) 

Total 3 (4%) 

Sem diagnostic° de transtorno de humor 7 (10%) 

TOTAL 70 (100%) 
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Tabela 16- Diagnostico da amostra francesa, segundo CID-10, atraves da 
entrevista CHM 

F32- Epis6dios depressivos 

F32.10 	Episodio moderado, sem sintomas somaticos 	 2 (3% ) 

F32.1I 	Epis6dio moderado, corn sintomas somaticos 	 1 (2%) 

F32.20. 	Epis6dio severo sem sintomas psiceticos 	 17 (28%) 

F32.30 	Episodio severo corn sintomas psicoticos 	 2 (3%) 

Total 	 22 (36%) 

F33- Transtorno depressivo recorrente 

F33.00 	Epis6dio atual leve sem sintomas somaticos 	 2 (3%) 

F33.10 	Epis6dio atual moderado sem sintomas somaticos 	5 (8%) 

F33.11 	Epis6dio atual moderado corn sintomas somaticos 	3 (5%) 

F33.20 	Episodio atual severo sem sintomas psic6ticos 	17 (29%) 

F33.30 	Epis6dio atual severo corn sintomas psicoticos 	1 (2%) 

Total 	 28 (47%) 

F31- Transtorno afetivo bipolar 

F31.30 	Episodio atual de depresslo leve ou moderado sem 	1 (2%) 
sintomas somaticos 

F31.40 	Epis6dio atual de depressio severa, sem sintomas 	3 (5%) 
psic6ticos 

F31.8 	Epis6dio atual de depresstto severa, corn sintomas 	I (2%) 
psic6ticos 

Total 	 5 (9%) 

F25- Transtorno esquizo-afetivo 

F25.1 	Tipo depressivo 	 2 (3%) 

Total 	 2 (3%) 

Sem diagnostic° de transom° de humor 	 3 (5%) 

TOTAL 	 60 (100%) 
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Tabela 17- Com paracao entre os diagnosticos (CID-10) de transtornos de 
humor corn a entrevista CIDI (FRANCA a BRASIL)  

BRASIL FRANCA X 2  p 

F.32 Episodio Depressivo 27 22 0,05 0,82 

F32.00 Epis6dio leve sem sint somaticos 2 0 0,36 0,54 

F32.10 Epis6dio moderado sem sint som 4 2 0,05 0,82 

F32.11 Episodio moderado corn sint som 1 I 0,36 0,54 

F32.20 Epis6dio severo sem sint psiceticos 14 17 1,23 0,27 

F32.30 Episodio severo corn sint psithficos 6 2 0,76 0,38 

F.33 Transtorno depressivo recorrente 28 28 0,36 0,55 

F33.00 Depressio leve sem sint somaticos 1 2 0,02 0,89 

F33.10 DepressAo moderada sem sint som 7 5 0,1 0,74 

F33.11 Depresslo moderada com sint som 0 3 1,7 0,19 

F33.20 Depressio severs sem sint psicetic I 6 17 0,27 0,5 

F33.30 Depresslo severs corn sint psiceltic 4 I 0,55 0,45 

F31 Transtorno afetivo bipolar 4 5 0,34 0,56 

F31.30 Depressao leve/moderada sem sint som 0 I 0,006 0,94 

F31.40 DepressAo severs sem sint psithtic 2 3 0,03 0,86 

F31.50 Depressdo severs corn sint psithtic 1 0 0,006 0,94 

F31.60 Depressao mista 1 0 0,006 0,94 

F31.80 Depressio severs com sint psicotic 0 1 0,006 0,94 

F25 Transtorno Esquizo-afetivo 3 2 0,03 0,86 

F25.10 Tipo depressivo 2 2 0,12 0,72 

F25.11 Tipo misto 1 0 0,006 0,94 

Sem diagnostic° de Transtorno do humor 7 3 0,2 0,65 
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Quando a amostra brasileira e francesa sao divididas em casos de "depressao pura" e 

naqueles que apresentam um outro diagnostic° associado a presenca de um transtorno de humor 

(comorbidade), observa-se que na'o houve diferenca significativa entre as duas amostras (tabela 

18). 

Tabela 18- Numero de pacientes corn "Depressio Pura" e "Depressio corn 
Comorbidade", segundo o DSM 111-R e CID 10 

"Depressao Pura" 	 Depressao + Comorbidade 

BRASIL 	FRANCA 	BRASIL 	FRANCA 	qui z  p 

DSM 111-R 25 (36%) 30 (50%) 45 (64%) 30 (50%) 2,7 0,1 

CID-10 31 (44%) 25 (42%) 39 (56 %) 35 (58%) 0,2 0,6 

Na tabela 19, sao apresentados os resultados referentes ao exame do efeito da presenca 

de comorbidade associado ao diagnostic° de transtorno de humor sobre a distribuicao em relacao 

ao sexo. 

A proporcao mulheres/homens variou quando se consideraram "todas as 

depressoes", "depressao pura" e "depressao + comorbidade". Na amostra brasileira, a presenca 

de comorbidade aumentou a diferenca na proporcao mulheres/homens nas duas classifieacoes. 

Ji na amostra francesa, observa-se um comportamento oposto quando se analisa o 

sistema DSM III-R e o CID-10. No sistema DSM III-R, a presenca de comorbidade aumenta a 

diferenca entre homens e mulheres como na amostra brasileira. Quando se considera o CID-10, 

observou-se, ao contraio, que a presenca de comorbidade diminuiu a relaca'o mulheres/homens. 
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Tabela 19- Relacao de mulheres/homens em "depressio pura" e "depressio + comorbidade", 
segundo os criterios DSM 111-R e CID-10 

DSM III-R 

BRASIL 

CID-I 0 DSM M-R 

FRANCA 

CID-10 

Todas as depressees 3,4 M: 1H 3,4 M: IH 3,3 M : 1H 3,3 M : 1 H 

"Depressito pura " 1,5 M: IH 1,6 M: 1 H 2,3 M: 1 H 4,0 M: 1 H 

"Depressdo + comorbidade" 6,5 M: 1H 8,8 M: 1 H 5,0 M: 1 H 2,9 M: 1 H 

"Depressao + comorbidade" 
(sem dependencia a ansioliticos e 
tabaco) 

6,7 M: I H 5,2 M • 1 H 5,0M:1H 4,0M:1H 

"Depressao + comorbidade" (sem 
transt. de ansiedade) 

6,0 M : IH 4,0 M : 1 H 1,2 M : 1 H 

Nas tabelas 20 a 22, AD apresentados os diagnosticos de comorbidade atual com a 

sindrome depressiva apresentada em ambas as amostras. Na tabela 22, e mostrada a comparacao 

da freqiiencia de distribuicao dos diagnOsticos de comorbidade nas amostras brasileira e francesa 

atraves do teste do qui 2. 

Com os criterios DSM 	os pacientes brasileiros apresentam um maior 

ninnero de comorbidade coin transtomos de ansiedade em relacao aos pacientes franceses. 

A os pacientes franceses apresentam uma maior dependencia a hipnoticos e ansioliticos (tabela 

22). 
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Tabela 20- Comorbidade diagnestica (DSM III-R) dos transtornos de humor 
atraves da entrevista CIDI (BRASIL) 

300.40 D stimia 21 (30 %) * 

300.29 Fobia simples 20 (29%) 

300.23 Fobia social 13 (19%) 

300.22 Agorafobia 13 (19%) 

300.21 Transtomo de panic° corn agorafobia 9 (13%) 

300.30 Transtomo obsessivo-compulsivo 5 ( 7%) 

300.01 Transtomo de panic() sem agorafobia 4 ( 6%) 

307.80 Transtomo somatofortne doloroso 4 ( 6%) 

300.02 Ansiedade generalizada 3 ( 4%) 

304.10 Dependencia a hipnoticos/ansioliticos 3 (4%) 

307,51 Bulimia 2 ( 3%) 

305.10 Deperidencia de nicotina I (I%) 

Total de diagnosticos 	 98 ** 

Total de pacientes 	 70 

* % sobre 70 pacientes. 
** Mais que um diagnOstico por paciente. 
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Tabela 21- Comorbidade diagnosfica (DSM III-R) dos transtomos de humor 
atraves da entrevista CIDI (FRANCA) 

300.40 Distimia 10 (17 %) * 

304.10 Dependencia de sedativos, hipneticos ou ansioliticos 9 (15%) 

300.29 Fobia simples 8 (13%) 

300.23 Fobia social 8 (13%) 

300.01 Transtorno de panico sem agorafobia 6 (10%) 

300.02 Ansiedade generalizada 6 (10%) 

300.21 Transtorno de panic° corn agorafobia 4 (7%) 

305.10 Dependencia de nicotina 3 (5%) 

300.22 Agorafobia 2 (3%) 

300.30 Transtomo obsessivo-compulsivo 2 (3%) 

307.51 Bulimia 2 (3 %) 

300.81 Transtomo de somatizacio 2 (3%) 

Total de diagnosticos 
	

62 ** 

Total de pacientes 
	 60 

* % sobre 60 pacientes. 
** Urn paciente pode ter mais que urn diagnostic°. 

Tabela 22- Comparacito do nomero de diagnosticos de comorbidade (DSM-111-R) 
corn a entrevista C1DI (FRANCA x BRASIL)  

BRASIL FRANCA X2 

Transtornos de ansiedade 32 (46%) 16 (27%) 5,0 0,03 * 

Distimia 21 (30%) 10 (17%) 3,2 0,08 

Dependencia de hipnoticos/ansioliticos 3 (4%) 9 (15%) 4,4 0,04 * 

Dependencia de nicotina 1 (1%) 3 (5%) 0,4 0,51 

Bulimia 3 (4%) 2 (3%) 0,08 0,86 

Transtomos somatoformes 4 (6%) 2 (3%) 0,02 0,82 

TOTAL DE DIAGNOSTICOS 65* 42* 

* Urn paciente pode apresentar comorbidade em mais de urn grupo. 
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Nas tabelas 23 a 25, sAo apresentados os diagnosticos de comorbidade atual corn a 

sindrome depressiva apresentada em ambas as amostras, utilizando os criterios da CID-10. Na 

tabela 25 a mostrado a comparaclo da freqfiencia de distribuicao dos diagnosticos de 

comorbidade na amostra brasileira e francesa atraves do teste do qui 2 . 

Utilizando os criterios do CID-10, os pacientes franceses apresentam urn maior niunero 

de casos com dependencia a hipnoticos e sedativos do que os brasileiros. Os demais grupos 

diagnosticos nao apresentaram diferenca significativa (tabela 25). 

Tabela 23- Comorbidade diagnostica (CID-10) dos transtornos de humor 
atraves da entrevista CIDI (BRASIL) 

F40.2 Fobia especifica (isolada) 21 (30 %) * 

F40.1 Fobia social. 10 (14%) 

F17.20 Dependencia de tabaco (atualmente abstinente) 8 (11%) 

F41.11 Ansiedade generalizada 7 (10%) 

F40.00 Agorafobia sem transtomo de panic,o 7 ( 10%) 

F13.20 Dependencia de sedativos/hipnoticos (atualmente abstinente) 4 ( WO 

F50.10 Anorexia nervosa atipica 3 ( 4%) 

F42.0 Transtomo obsessivo-compulsivo com ideias obsessivas em 1° piano 2 ( 3%) 

F44.4 Transtomo motor dissociativo 2 ( 3%) 

F44.5 ConvulsOes dissociativas 2 ( 3%) 

F44.6 Anestesia dissociativa e perdas sensoriais 1 (1%) 

F45.4 Sindrotne dolorosa somatoforme persistente 1 (1%) 

F44.0 Amnesia dissociativa 1 (1%) 

F13.10 Utilizacao nociva para a saude de sedativos/hipnoticos 1 ( I%) 

Total de diagnosticos 	 70 ** 

Total de pacientes 	 70 

* °/0 sobre 70 pacientes. 
** Mais que um diagnostic° por paciente 
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Tabela 24- Comorbidade diagnostica (CID-10) dos transtornos de humor 

stray& da entrevista CIDI (FRANCA) 

F13.20 Dependoncia de sedativos/hipnoticos 14 (23%) * 

F17.20 Dependencia de tabaco 13 (22%) 

F40.2 Fobia especifica (isolada) 8 (13 %) 

F40.1 Fobia social 7 (12 %) 

F41.1 Ansiedade generalizada 7 (12%) 

F41.80 Outros transtomos ansiosos especificos 6 (10%) 

F42.0 Transtomo obsessivo-compulsivo corn ideias obsessivas em 1° plan° 2 ( 3%) 

F40.0 Agorafobia sem transtomo de panic() 1 ( 2%) 

F41.0 Transtomo de panic° 1 (2%) 

F50.10 Anorexia nervosa atipica 1 (2%) 

Total de diagnosticos 	 60** 

Total de pacientes 	 60 
* % sobre 60 pacientes. 
** Um paciente pode ter mais que urn diagnostic°. 

Tabela 25- Comparacio do mimero de diagnosticos de comorbidade (CID-10) 
corn a entrevista CIDI (FRANCA x BRASIL)  

BRASIL FRANCA Qui z  p 

F40. Transtomos de ansiedade fObica 27 (39%) 14 (23%) 3,5 0,06 

F41. Outros transtomos de ansiedade 7(10%) 12 (20%) 2,6 0,11 

F42. Transtomo obsessivo-compulsivo 2 (3%) 2 (3%) 0,12 0,72 

F44. Transtomo dissociativo 2 (3%) 0 (0%) 0,36 0,54 

F45. Transtomo somatoforme 1 (1%) 0 (0%) 0,01 0,94 

F13.20. Sindrome de dependencia 
de serkdivosPhipnoticos 

5 (7%) 14 (23%) 6,8 0,009 

F17.20. Sindrome de dependencia de 
tabaco 

8 (11%) 13 (21%) 2,5 0,11 

F50. Transtomos alimentares 3 (4%) 1 (2%) 0,12 0,72 

TOTAL DE DIAGNOSTICOS 55 56 

* Urn doente pode apresentar comorbidade em mais de urn grupo. 

* 
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4.4- ANALISE DE COMPONENTES PRINCIPALS DAS DIFERENTES ESCALAS 

Na analise de Componentes Principais das quatro escalas, serdo apresentados os 

resultados atraves de dois metodos da escolha do nitmero de fatores: o metodo de Kaiser (auto-

valor > 1) e o metodo de simulacio, descrito anteriormente. 

4.4.1- Escala de Hamilton para depressao -17 itens (HDRS-17). 

As tabelas 26 a 32 referem-sea Analise de Componentes Principais da Escala de 

Hamilton. 

Na tabela 26, flea evidenciado que treze dos 17 itens da HDRS-17 apresentam 

coeficiente de saturacAo superior a 0,3 em relaclo ao Fator 1 sem rotacao ('fator geraln) nas 

amostras brasileira e francesa. Os itens suicidio (2), sintomas genitals (14) e insight (17) 

mostram niveis de correlacao inferiores nas duas amostras. Ja o item agitactio (9) apresentou 

coeficiente de saturacao baixo apenas na amostra brasileira, e hipocondria (15), na francesa. 
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Tabela 26- Fator 1 (sem rotacAo) das amostras brasileira e francesa da Analise de Componentes Principais 

da Escala de Hamilton para depressAo HDRS-17  

BRASIL 	 FRANCA 
da variancia) 	(25% da variancia) (21 

1. Humor depressivo 0,58 * 

2. Sentimentos de culpa 0,39 * 

3. Suicidio 0,02 

4. Insonia precoce 0,50 * 

5. Insonia do meio da noite 0,68 * 

6. Insonia tardia 0,53 * 

7. Trabalho e atividades 0,65 * 

8. Retardo 0,42 * 

9. Agitaclo 0,27 

10. Ansiedade psiquica 0,54 * 

11. Ansiedade somatica 0,48 * 

12. Sintomas somaticos gastro-intestinais 0,55 * 

13. Sintomas somaticos gerais 0,47 * 

14. Sintomas genitais 0,27 

15. Hipocondria 0,35 * 

16. Perda de peso 0,47 * 

17.Insight 0,05 

* Coeficiente de saturacAo > 0,3 

A Analise de Componentes Principais da HDRS-17, utilizando o metodo de Kaiser 

(auto-valor> 1) para a definicAo do numero de fatores, reteve 6 fatores. 0 fator 1 ("DepressAo") 

que explica 21% da variancia total, é constituido por sintomas nucleares da depressAo: humor 

depressivo (1), retardo (8), trabalho e atividades (7), ansiedade psiquica (10) e sentimentos de 

culpa (2). 0 fator 2 ("Insimia") explica 14% da variancia e agrupa os tees itens relativos 

insonia: insonia tardia (6), insonia precoce (4) e insonia do meio da noite (5). 0 fator 3 

("Ansiedade Somatica") é urn fator que agrupa 3 sintomas: sintomas somaticos gerais (13), 
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hipocondria (15) e ansiedade somatica (11), explicando 11% da varifincia total. Este e um fator 

de ansiedade exclusivamente somatica. Os demais fatores apresentam pouco significado clinico. 

Tabela 27- Analise de Componentes Principals da HDRS-17 na amostra brasileira, utilizando o metodo de 
KAISER (rotacao VARIMAX) 	 

1 
(21%) 
Depressio 

2 
(14%) 
Insonia 

3 
(11%) 
Ansiedade 
somatica 

4 
(9%) 

5 
(7%) 
Somatic° 
gastro-int 

6 
(6%) 

1 Humor depressivo 0,87 * 

8. Retardo 0,81 * 

7. Trabalho e atividades 0,71 * 0,35 - 0,35 

10. Ansiedade psiquica 0,57 * 0,27 

2. Sentimento de culpa 0,53 * 0,28 

6. Insonia tardia 0,84 * 

4. Insonia precoce 0,81 * 

5. Insonia do meio da noite 0,79 * 0,25 

13. Sintomas somaticos 
gerais 

0,75 * 0,27 

15. Hipocondria 0,66 * 0,47 

11. Ansiedade somatica 0,64 * 0,43 

17. Insight - 0,26 0,76 * 

9. Agitacao 0,28 0,68 * 

16. Perda de peso 0,27 0,81 * 

12. Sintomas somaticos 
gastro-intestinais 

0,45 0,70 * 

14. Sintomas genitals 0,72 * 

3. Suicidio - 0,54 * 0,56 * 

* Coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacio < 0,25 foram omitidos. 

A tabela 28 apresenta a Analise de Componentes Principais da escala de Hamilton, 

utilizando o metodo de simulacao para escolha do nitmero de fatores. 

0 metodo de simulacao realiza tuna Analise de Componentes Principais a partir de uma 
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matriz de niuneros randomizados. Os auto-valores obtidos slo comparados com os da amostra 

estudada para definir o limiar a partir do qual eles se distribuem acima dos obtidos por niuneros 

ao acaso. 0 metodo de simulacio manteve quatro fatores, sendo os tres primeiros semelhantes 

na sua constituicAo aos obtidos atraves do metodo de Kaiser. 0 quarto fator apresentou 

significado clinico menor ao agrupar insight (17), agitaceio (9) e suicidio (3) (corn coeficiente 

de saturactio negativo). 

Tabela 28- Analise de Componentes Principais da HDRS-17 na amostra brasileira utilizando o metodo de 
SIMULAcA0 (rotacio VARIMAX)  

1 
(21%) 
Depressio 

2 
(14%) 
Insonia 

3 
(11%) 
Ansiedade 
Somatica 

4 
(9%) 

1. Humor depressivo 

8. Retardo 

7. Trabalho e atividades 

0,87 * 

0,81 * 

0,69 * 

10. Ansiedade psiquica 0,57 * 0,26 

2. Sentimento de culpa 0,52 * 

6. Insonia tardia 0,84 * 

5. Insonia do meio da noite 0,82 * 

4. Insonia precoce 0,79 * 

11. Ansiedade somatica 0,74 * 

13.Sintomas somaticos gerais 0,70 * 

12. Sintomas somaficos gastro-int 0,61 * 0,34 

15. Hipocondria 0,53 * 0,39 

17. Insight - 0,26 0,74 * 

9. Agitacelo 0,65 * 

3. Suicidio 0,39 - 0,64 * 

16.Perda de peso 

14. Sintomas genitais 0,37 

* coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacio < 0,25 foram omitidos. 
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Na tabela 29 estAo apresentados os resultados da Analise de Componentes Principais 

na amostra francesa, utilizando o metodo de Kaiser. Com  este metodo, foram retidos seis fatores. 

0 fator 1 ("DepressAo") agrupa sintomas do niicleo depressivo: retardo (8), humor depressivo (1), 

trabalho e atividades (7) e sintomas somaticos gerais (13). 0 fator 2 ("Ansiedade") refine itens 

de ansiedade somatica e psiquica: ansiedade psiquica (10), hipocondria (15), ansiedade sotncitica 

(11) e agitacilo (9). 0 fator 3 (Insimia) agrupa os tees itens referentes a insonia. Os demais 

fatores apresentam pouco significado clinico. 

Tabela 29- AnIlise de Componentes Principais da HDRS-17 na amostra francesa, 
usando o metodo de KAISER (rotacio VARIMAX)  

1 2 3 4 5 6 
(21%) (14%) (11%) (9%) (7%) (6%) 
Depress:Ito Ansiedade Insonia 

8. Retardo 0,82 * 

1.Humor depressivo 0,82 * 

7. Trabalho e atividades 0,77 * 0,35 -0,35 

13. Sintomas somaticos gerais 0,61 * 0,42 

10. Ansiedade psiquica 0,79 * 

15. Hipocondria 0,78 * - 0,33 

11. Ansiedade sotnifica 0,70 * 0,25 

9. Agitactio 0,64 * 

6. Insonia tardia 0,78 * 

4. Insonia precoce 0,76 * 

5. Ins8nia do meio da noite 0,72 * 0,26 0,26 

12. Sintomas somaticos gastro-intest 0,77 * 

16. Perda de peso 0,33 0,65 * 

3. Suicidio 0,61 * 0,46 

14. Sintomas genitais 0,45 0,84 * 

2. Sentimento de culpa 0,33 0,53 * 

17. Insight - 0,54 * 0,88 * 

* Coeficiente de saturacio > 0,5 
Os coeficientes de saturacio < 0,25 foram omitidos. 
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A analise de Componentes Principais na amostra francesa utilizando o metodo de 

simulacao a apresentada na tabela 30. 0 metodo de simulacao reteve tees fatores com estrutura 

semelhante a dos obtidos atraves do metodo de Kaiser. 0 item sentimento de culpa (2) foi 

agregado ao fator 1 ("Depressao") associado aos itens que ja o compunham na soluclo com seis 

fatores. No fator 2 ("Ansiedade"), o item corn caracteristicas somaticas (perda de peso, 16) foi 

agregado aos demais itens obtidos atraves do metodo de Kaiser. 0 fator 3 ("hisonia") permeneceu 

com os mesmos itens. 0 metodo de simulacao, ao selecionar tits fatores, eliminou justamente 

os ultimos tres fatores mantidos pelo metodo de Kaiser e de menor significacao clinica 

Tabela 30- Andlise de Componentes Principais da HDRS-17 na amostra francesa, 
usando o metodo de SIMULAPi0 (rotacdo VARIMAX)  

1 
(25%) 
Depressio 

2 
(13%) 
Ansiedade 

3 
(9%) 
Insonia 

7. Trabalho e ativiades 

1.Humor depressivo 

13. Sintomas somaticos gerais 

8. Retardo 

2. Sentimento de culpa 

0,76 * 

0,75 * 

0,70 * 

0,70 * 

0,56 * 

15. Hipocondria 0,75 * - 0,35 

10. Ansiedade psiquica 0,73 * 0,25 

11 Ansiedade somatica 0,71 * 

9. Agitaclo 0,69 * 

16. Perda de peso 0,53 * 

6. Insonia tardia 0,75 * 

5. Insonia do meio da noite 0,74 * 

4. Insonia precoce 0,73 * 

3. Suicidio 0,29 

14. Sintomas genitais 0,48 

12. Sintomas somiticos gastro-intestinais 0,44 

17. Insight 

* Coeficiente de saturacio > 0,5 
Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 
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Ao comparar a analise de Componentes Principais da HDRS-17 nas amostras brasileira 

e francesa, observa-se que os tees primeiros fatores foram os de major significado clinico e 

mantidos pelo metodo de simulacao. 

Em ambas as amostras, o fator I agrupou sintomas nucleares da depressao, embora, na 

amostra brasileira, a ansiedade psiquica (10) nele estivesse presente. 0 fator "Insonia" apareceu 

em ambas as amostras, embora, na amostra brasileira ele tenha sido o segundo fator em termos 

de importancia para explicar a variancia total e 3° na amostra francesa. 0 fator "Ansiedade" teve 

diferenea mais importante entre as duas amostras. Na amostra brasileira, foi urn fator de 

ansiedade somatica. Ja, na amostra francesa, balanceou itens somaticos e psiquicos. 

Nas tabelas 31 e 32, sao apresentadas as Analises de Componentes Principais da 

amostra brasileira com escolaridade alta (escolaridade acima de 8 anos). Observa-se que a 

estrutura fatorial desta subamostra assemelha-se mais corn aquela obtida na amostra total 

brasileira do que na amostra total francesa. Isto pode sugerir que as difereneas observadas em 

relacao a estrutura de componentes da amostra francesa ocorram muito mais pelas reais 

difereneas culturais, independentes da escolarizaeao formal, do que pela diferenea de niveis de 

escolaridade entre as amostras brasileira e francesa. 
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Tabela 31- Anilise de Componentes Principals da HDRS-17 na amostra brasileira coin escolaridade > 8 
anos, utilizando o mitodo de KAISER 	(rotacio VARIMAX) 

(n = 42) 

I 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
(20%) 	(15°/0) 	(12) 	(9%) 	(8%) 	(7%) 	(6%) 
Depressao Insonia 	Sintomas 

Somaticos 

8. Retardo 	 0,88 * 

1. Humor depressivo 	0,84 * 

7. Trabalho e atividades 	0,70 * 	 0,38 	 - 0,25 

6. Insonia tardia 	 0,84 * 

5. Insonia do meio da 	 0,80 * 	0,27 
noite 

4. Insenia precoce 	 0,77 * 	 0,41 

16. Perda de peso 	 0,52 * 	0,56 * 	 - 0,30 

12. Sintomas somaticos 	 0,77 * 
gstro-intestinais 

13. Sintomas somaticos 	 0,76 * 
gerais 

3. Suicidio 	 0,83 * 

11. Ansiedade somatica 	 0,61 * 
	

0,40 

17. Insight 	 - 0,43 	 0,32 	- 0,52 * 
	

0,41 

9. Agitaciio 	 0,80 * 

10. Ansiedade psiqu ca 	 0,76 * 

2. Sentimentos de culpa 	0,39 	 0,46 	0,53 * 

15. Hipocondria 	 0,29 	 0,88 * 

14. Sintomas genitals 
	 0,86 * 

* Coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 
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Tabela 32- Analise de Componentes Principals da HDRS-17 na amostra brasileira com escolaridade > 8 
utilizando o mitodo de 	 SIMULA440 (rotacao VARIMAX) 

1 
(20%) 
Depressao 

2 
(15%) 
Insonia 

3 
(12%) 
Ansiedade 
somatica 

4 
(9%) 

1. Humor depressivo 

8. Retardo 

2. Sentimento de culpa 

0,84 * 

0,79 * 

0,64 * 

7. Trabalho e atividades 0,59 * 0,44 

10. Ansiedade psiquica 0,58 * 

6. Insonia tardia 0,84 * 

5. Insonia do meio da noite 0,82 * 

4. Insonia precoce 0,75 * 

16. Perda de peso 0,58 * 0,26 0,30 

13.Sintornas sornaticos gerais 0,74 * 

12. Sintomas somaticos gastro-int 0,74 * 

11. Ansiedade somatica 0,66 * - 0,34 

15. Hipocondria 0,64 * 

17. Insight - 0,35 0,72 * 

9. AgitacAo 0,28 0,54 * 

3. Suicidio - 0,74 * 

14. Sintomas genitals 0,33 

* coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 
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4.4.2- Escala de Montgomery-Asberg para depressao (MADRS). 

As tabelas 33 a 35 apresentam os resultados da Analise de Componentes Principais das 

amostras brasileira e francesa. 

Na tabela 31, observa-se que o fator 1 sem rotacao ("fator geral") é constituido por 

todos os itens em ambas as amostras que apresentam coeficiente de correlacao superior a 0,3 , 

corn excecAo do item pensamentos suicidas (10) na amostra brasileira (coeficente = 0,04). Este 

perfil sugere uma unidimensionalidade na escala. No entanto, a importancia relativa de cada item 

na constituicao do fator 1, medido atraves do valor do coeficiente de saturacAo, difere entre as 

duas amostras. Pode-se observar que apenas o item tristeza relatada, o major coeficiente de 

saturacdo nas duas amostras, ocupa a mesma posicAo em ambas. Assim, o segundo item em 

importalicia na amostra brasileira é a incapacidade de sentir (8) e na amostra francesa é a 

dificuldade de concentracdo (6). 

Tabela 33-Fator 1 (sem rotacao) das amostras brasileira e francesa da Analise de 
Componentes Principais da Escala de Montgomery-Asberg para depressao (MADRS) 

BRASIL 

(42 % da variancia) 

FRANCA 

(42 % da varitmcia) 

1.Tristeza aparente 0,80 * 0,70 * 

2. Tristeza relatada 0,88 * 0,86 * 

3. Tensito interior 0,70 * 0,47 * 

4. Alteracao de sono 0,38 * 0,44 * 

5.Diminuicao do apetite 0,33 * 0,54 * 

6. Dificuldade de concentraclo 0,70 * 0,78 * 

7. Inibiclo motora 0,77 * 0,77 * 

8. Incapacidade de sentir 0,86 * 0,76 * 

9. Pensamentos pessimistas 0,45 * 0,55 * 

10.Pensamentos suicidas 0,04 0,36 * 
* Coeficiente de saturacio > 0,3 
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A Analise de Componentes Principais da Escala de Montgomery-Asberg na amostra 

brasileira, utilizando o metodo de Kaiser, e mostrada na tabela 32. 

Atraves do metodo de Kaiser, foram definidos fres fatores. 0 fator 1 ("Depressdo") 

reime os itens nucleares da depressdo (tristeza relatada (1), tristeza aparente (2), incapacidade 

de sentir (8), inibicao motora (7)), associados a urn sintoma cognitivo, dificudade de 

concentractio (6), e a ansiedade psiquica (tensito interior (3)). 0 fator 2 ("Func5es 

neurovegetativas") agrupa os itens diminuiedo do apetite (5) e alteractio do sono (4) que avaliam 

alteracties de fimcifies neurovegetativas potencialmente alteradas durante o episeldio depressivo. 

0 terceiro fator ("Desesperanea") e urn fator que agrupa os pensamentos suicidas (10) e 

pensamentos pessimistas (9) e e urn item coerente corn a iddia de que pensamento suicida esteja 

mais associado ao pessimismo do que ao "nitcleo depressivo". 

I abela 34- Analise de Componentes Principals da MADRS na amostra brasileira. 
utilizando o metodo de KAISER (rotacao VARIMAX)  

(42%) (13%) 

3 

(1 1%) 

2. Tnsteza relatada 0,86 * 

1. Tnsteza aparente 0,85 * 

8. Incapacidade de sentir 0,81 * 0,333 

7. Inibicao motora 0,80 * 

6. Dificuldade de concentracao 0,68 * 

3. Tensao interior 0,67 * 

5. Diminuicao do apetite 0,81 * 

4. Alteracao do sono 0,72 * 0,42 

10. Pensamentos suicidas 0,81 * 

9. Pensamentos pessimistas 0,39 0,51 * 

* coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 
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Analise de Componentes Principais da MADRS na amostra brasileira, 
utilizando o metodo de SIMULACAO (rotacao VARIMAX) 

0 metodo de simulacalo para a escolha do numero de fatores a manter na Analise de 

Componentes Principais evidenciou que apenas o fator 1 deveria ser mantido. Isto é, em uma 

matriz gerada por nUmeros ao acaso com desvio padrAo semelhante a amostra estudada, obtem-se 

auto-valores (eigen values) superiores aos obtidos na amostra brasileira. 0 metodo de simulacao 

ao nAo evidenciar fatores na Escala de Montgomery-Asberg, sugere que se trata de uma escala 

unidimensional, o que é corroborado pela forte correlacAo da maioria dos itens com o fator 1 

sem rotacao (tabela 33). 

Na tabela 35, esta representada a Analise de Componentes Principais da escala de 

Montgomery-Asberg na amostra francesa, utilizando o metodo de Kaiser para a seleclo de 

fatores. Os fatores mantidos atraves do metodo de Kaiser na amostra francesa foram semelhantes 

aos da amostra brasileira. Os coeficientes de saturacao dos itens em relacAo aos respectivos 

fatores apresentaram, no entanto, uma variacao. 

0 item tens& interior (3), que avalia ansiedade psiquica nAo se manteve no fator 1 

("DepressAo"), agregando-se aos sintomas neuro-vegetativos do fator 2. 0 comportamento do 

sintoma "ansiedade" (representado por tens& interior (3)) foi semelhante aquele observado na 

escala de Hamilton para depressAo anteriormente descrito, e que fazia parte do fator 2 junto com 

os demais sintomas somaticos de ansiedade. 
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Tabela 35- Anilise de Componentes Principals da MADRS na amostra francesa, 
utilizando o mitodo de KAISER (rotacao VARIMAX)  

1 
(42%) 

2 
(13%) 

3 
(11%) 

8. Incapacidade de sentir 

7. Inibicao motora 

0,89 

0,83 

* 

* 

6. Dificuldade de concentracao 0,74 * 0,42 

2. Tristeza relatada 0,69 * 0,41 0,31 

1. Tristeza aparente 0,62 * 0,42 

3. Tensao interior 0,78 * 

5. Reducao do apetite 0,28 0,75 * 

4. Alteracao do sono 0,69 * 

10. Penamentos suicidas 0,78 * 

9. Pensamentos pessimistas 0,48 0,57 * 

* coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos 

Analise de Componentes Principals da MADRS na amostra francesa, 
utilizando o mitodo de S/MULACAO (rotacio VARIMAX) 

Da mesma forma que na amostra brasileira, o metodo de simulacao para a escolha do 

niunero de fatores a manter na Analise de Componentes Principais evidenciou que apenas o fator 

1 deveria ser mantido. Este achado associado a boa correlacAo de todos os itens corn o fator 1 

sem rotacao, na amostra francesa (tabela 33), reforca a ideia de unidimensionalidade da escala 

de Montgomery-Asberg. 
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4.4.3- Escala de lentificacao depressiva (ELD) 

Tabela 36- Fator 1 (sem rotacio) das amostras brasileira e francesa 
da AniIlse de Componentes Principals da Escala de Lentificacio Depressiva (ELD). 

BRASIL 
(49 % da varifincia) 

FRANCA 
(52% da variancia) 

1. Passos e marcha 0,79 * 0,79* 

2. LentidAo e escassez de movimentos 0,84 * 0,86 * 
(tronco e membros) 

3. LentidAo e escassez de movimentos 0,86 * 0,86 * 
(cabeca e pescoco) 

4. Linguagem e fluxo verbal 0,74 * 0,85 * 

5. ModulacAo da voz 0,75 * 0,85 * 

6. Respostas breves 0,73 * 0,81 * 

7. Variedade dos temas espontaneamente 0,71 * 0,85 * 
abordados 

8. Fluencia ideica 0,81 * 0,80 * 

9. Experiencia subjetiva de ruminacdo mental 0,68 * 0,72 * 

10. Fadigabilidade 0,44 * 0,48 * 

11. Interesse pelas atividades habituais 0,72 * 0,57 * 

12. Percepctio do curso do tempo presente 0,33 * 0,54 * 

13. Memoria 0,52 * 0,41 * 

14. Concentrac,Ao 0,69 * 0,46 * 

* Coeficiente de saturacrio > 0,3 

Todos os itens nas amostras brasileira e francesa apresentaram coeficintes de saturacio 

superiores a 0,3, sugerindo a unidensionalidade da escala. 
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Tabela 37- Anifise de Componentes Principals da ELD na amostra brasileira 
utilizando o metodo de KAISER (rotacao VARIMAX) 

(49%) 
2 
(14%) 

3 
(10%) 

4. Linguagem 

5. Modulacao da voz 

2. Lentidao e escassez de movimentos 
(tronco e membros) 

0,89 

0,86 

0,83 

* 

* 

* 

6. Respostas breves 0,79 * 

3. Lentidao e escassez de movimentos 0,79 * 
(cabeca e pescoco) 

1. Marcha 0,60 * 0,47 

10. Fatigabiliade 0,83 * 

13. Memoria 0,79 * 

11. Interesse 0,28 0,71 * 

14. Concentracao 0,27 0,67 * 

7. Variedade dos temas espontaneamente 0,34 0,86 * 
abordados 

9. Experiencia subjetiva de ruminacao mental 0,3 0,82 * 

8. Fluencia ideica 0,47 0,76 * 

12. Percepcao do curso do tempo presente 0,45 0,34 

* Coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacio < 0,25 foram omitidos. 

A anal i se em componentes principals na amostra brasileira, utilizando o metodo de 

Kaiser para determinar o numero de fatores a reter, evidenciou tees fatores. 0 fator 1, que explica 

49% da variancia da amostra, reime os itens motores (lentiddo e escassez de movimentos (tronco 

e membros) (2), lentidao e escassez de movimentos (cabeca e pescoco) (3), marcha (1)) e de 

fala ( linguagem (4), modulacao da voz (5),respostas breves (6). 0 fator 2 explica 14% da 

variancia total e agrupa os itens de atividade mental (cognicao) subjetiva: fatigabiliade (10), 

memoria (13), interesse (I I) e concentracdo (14). 0 fator 3, responsive] por 10% da variancia 

total, reagrupou tees itens de atividade mental (cognicAo) objetiva: variedade dos temas 

espontaneamente abordados (7), experiencia subjetiva de ruminacao mental (9) e fluencia 
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(14%) (49%) 
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ideica (8). 

Tabela 38- Antilise de Componentes Principais da ELD na amostra brasileira, 
utilizando o metodo de S/MULA(40 (rotacao VARIMAX)  

3. Lentidao e escassez de movimentos (cabec„a e pescoco) 

5. ModulacAo da voz 

4. Linguagem 

0,88 * 
0,86 * 

0,83 * 

6. Respostas breves 0,83 * 

2. Lentidito e escassez de movimentos (tronco e membros) 0,80 * 0,31 

8. Fludncia ideica 0,73 * 0,35 

7. Variedade dos temas espontaneamente abordados 0,66* 0,28 

1. Marcha 0,63 * 0,47 

10. Fatigabilidade 0,78 * 

rf=11. Interesse 0,37 0,76 * 

13. Memoria 0,74 * 

14. ConcentracAo 0,35 0,73 * 

12. Percepcio do curso do tempo presente 0,54 * 

9. Experiencia subjetiva de ruminacao mental 0,48 0,51 * 

* coeficiente de saturacio > 0,5 
Os coeficientes de saturac,Ao < 0,25 foram omitidos 

A Analise de Componentes Principais da amostra brasileira, utilizando o metodo de 

simulaclo, apresentou 2 fatores. 0 fator 1 agrupou tees itens motores (lentideio e escassez de 

movimentos (cabeca e pescoco) (3), lentidao e escassez de movimentos (tronco e membros) (2), 

marcha (1), tees de fala ( modulacdo da voz (5),linguagem (4),respostas breves (6)); dois itens 

de atividade mental (cognicAo) objetiva: fluencia ideica (8) variedade dos temas 

espontaneamente abordados (7). 0 fator 2 explica 14% da variancia total e agrupa os seis itens 

de atividade mental (cognicAo) subjetiva: fatigabiliade (10), interesse (11), memOria (13), e 

concentracdo (14) , percepcdo do curso do tempo presente (12) e experiencia subjetiva de 
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ruminacab mental (9). 

Foi calculado o escore medio para cada paciente da amostra brasileira para o fator 1 

("lentificarrao objetiva") e fator 2 ("lentificacao subjetiva"). Em 50 dos 70 sujeitos, o fator 2 teve 

escore superior; em 18, o fator 1 teve escore superior e em 2 tiveram escores iguais. Estes 

resultados se mantiveram inalterados quando controlados para idade e escolaridade. 

Tabela 39- Ansilise de Componentes Principais da ELD amostra francesa, 
utilizando o mitodo de KAISER (rotacao VARIMAX) 

1 
(52%) 

2 
(14%) 

6. Respostas breves 

4. Linguagem 

0,88 

0,87 

* 

* 

3. LentidAo e escassez de movimentos (cabeca e pescoco) 0,86 * 0,28 

5. ModulacAo da voz 0,86 * 

2. LentidAo e escassez de movimentos (tronco e membros) 0,83 * 0,29 

1. Marcha 0,81 * 

7. Variedade dos temas espontaneamente abordados 0,63 * 0,59 * 

12. PercepcAo do curso do tempo presente 0,53 * 

14. Concentracio 0,80 * 

11. Interesse 0,78 * 

8. Flue/Iola ideica 0,57 * 0,60 * 

9. Experiencia subjetiva de ruminaclo mental 0,49 0,58 * 

13. Mem6ria 0,55 * 

10. Fatigabilidade 0,26 0,48 

* coeficiente de saturacAo > 0,5 
Os coeficientes de saturactio < 0,25 foram omitidos 

0 metodo de Kaiser na Analise de Componentes Principals da amostra francesa reteve 

dois fatores. 0 fator 1, que explica 52% da variancia e um fator heterogeneo constituido por itens 
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que representam os diferentes tipos de sintomas avaliados pela escala. Assim, nele estAo contidos 

tres itens de fala: respostas breves (6), linguagem (4), modulacao da voz (5); quatro itens 

motores: lentidao e escassez de movimentos (cabeca e pescoco) (3), modulactio da voz (5), 

lentideio e escassez de movimentos (tronco e membros) (2), marcha (1); um item de atividade 

mental (cogniclo) objetiva: variedade dos temas espontaneamente abordados (7) um item de 

atividade mental (cognicAo)subjetiva:percepcdo do curso do tempo presente (12). h. o fator que 

explica 14% da variancia total agrupa unicamente itens de atividade mental subjetiva: 

concentraccio (14), interesse (11), fluencia ideica (8), experiencia subjetiva de ruminaciio mental 

(9), mem6ria (13) e fatigabilidade (10). 

Anilise de Componentes Principais da ELD na amostra francesa, utilizando 
o metodo de SIMULA440 (rotacao VARIMAX) 

0 metodo de simulacAo para a escolha do niimero de fatores a manter na Analise de 

Componentes Principais evidenciou que apenas o fator 1 deveria ser mantido, reforcando a ideia 

da unidimensionalidade da escala. 
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4.4.4- Escala complementar da sintomatologia depressiva (EC) 

Tabela 40- Analise de Componentes Principals da EC na amostra brasileira, 

utilizando o metodo de KAISER (rotacao VARIMAX)  

IV" de 1 2 3 4 5 
pacientes (17%) (8%) (7%) (6%) (6%) 
** Psicose Psicose Psicose Histrio 

nismo 

19. Ideias de perseguicao 9 0,81 * 0,35 

20. Ideias de prejuizo 10 0,81 * 

38. Desconfianca 9 0,64 * 0,25 

27. Despersonalizacdo 33 0,56 * 0,31 

45. Reticencia 5 0,81 * 

29. Perda de movimentos 3 0,81 * 

46. Capacidade de dar-se conta de 4 0,79 
seu estado 

21. Ideias niilistas 56 0,73 * 

25. Presenca de ideias delirantes 40 0,71 * 

1. Monotonia afetiva 64 0,63 * 

16. Ideias de. catistrofe 6 0,77 * 

10. Preocupacees macabras 48 0,75 * 

13. Alucinacees psiquicas 6 0,69 * 

36. Impulsividade 7 0,76 * 

37. Hostilidade 12 0,72 * 

31. Atitude manipuladora 3 0,68 * 

33. Atitude histrionica 10 0,52 * 

* Coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacdo < 0,25 foram omitidos. 

** Ninnero de pacientes que pontuaram no item (resposta > 0) 
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Tabela 40- (cont.) Analise de Componentes Principais da EC na amostra brasileira, 
utilizando o metodo de KAISER (rotacio VARIMAX) 

N° de 6 7 8 9 10 

pacientes (5%) (5%) (4%) (4%) (4%) 
** Psicose Atipico 

12. Alucinaciies nao-catatimicas 5 0,79 * 

23. Outras ideias anormais 3 0,70 * 

14. Outras alucinacoes 15 0,61 * 

9. Ganho de peso 11 0,94 * 

8. Bulimia 11 0,93 * 

28. Sintomas obsessivos 14 0,86 * 

22. Ideias de chime 7 0,65 * 

42. Apresentacao do vestuario 10 0,77 * 

7. Hipersonia 7 0,81 * 

* Coeficiente de saturacao > 0,5 

Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 

** NUmero de pacientes que pontuaram no item (resposta > 0) 

Tabela 40- (Cont) Analise de Componentes Principais da EC amostra brasileira, 

utilizando o metodo de KAISER (rotacio VARIMAX)  

N°de 	11 	12 	13 	14 

pacientes (3 0/o) 	(3%) 	(3°/0) 	(3%) 
#* 

6. Qualidade da depressao 	 67 	0,81 * 

43. Fisico picnico 	 30 	 0,72 * 

39. Uso de alcool no episodio atual 	 4 	 0,90 * 

44. Ndo-cooperaciio corn o tratamento 
	

0,88 * 

* Coeficiente de saturacao > 0,5 

Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 

** NUmero depacientes que pontuaram no item (resposta > 0) 

A analise de Componentes Principais utilizando o metodo de Kaiser, manteve quatorze 
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fatores. No entanto, observa-se que muitos itens que compoem os fatores sao representados por 

um ninnero limitado de pacientes, isto 6, por ser uma escala "complementar", muitos pacientes 

nao apresentavam o sintoma. Observa-se tambem que alguns fatores sib formados por poucos 

itens e ate mesmo por um item, corn explicacao restrita da variancia total, o que limita sua 

validade como fator. Do ponto de vista clinico, varios se assemelham representando a dimensao 

"psicose". Varios fatores nao apresentam relevancia clinica. Portanto a solucao coin o metodo 

de Kaiser nao parece satisfatoria clinicamente. 
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Tabela 41- Analise de Componentes Principais da EC na amostra brasileira, 
utilizando o metodo de SIMULACAO (rotacao VAR1MAX)  

IN° de 
pacientes 
** 

1 
(17%) 
Psicose 

2 
(8%) 

3 
(7%) 
Contato 
interno/ 
extemo 

4 	5 
(6%) 	(6%) 
histrio- 	Atipici- 
nismo 	dade 

18. Ideias de referencia 13 0,73 * 

13. Alucinacoes psiquicas 6 0,71 * 

16. Ideias de catastrofe 16 0,69 * 

27. Despersonalizacao 33 0,65 * 0,25 

26. Desrealizacao 25 0,63 * 

20. ldeias de prejuizo 10 0,60 * 0,40 

11.Alucinaedes catatimicas 6 0,58 * 0,28 

25. Presenca de ideias delirantes e 
de alucinacoes 

40 0,56 * 0,37 

19. Ideias de perseguicao 19 0,55 * 0,43 

14. Outras alucinacoes 15 0,51 * 

46. Capacidade de dar-se conta de seu 
estado 

4 0,34 0,76 * 

2. Labilidade afetiva 5 0,27 0,70 * 0,31 

29. Perda de movimentos 3 0,57 * 0,37 

23. Outras ideias anormais 3 0,47 0,54 * 

41. Apresentacao geral 51 0,65 * 

38. Desconfianca 29 0,39 0,63 * 

34. Auto-compaixao 32 0,60 * -0,28 

45. Reticencia 5 0,53 * 0,57 * 

42. Apresentacao do vestuario 10 0,50 * 0,31 

36. Impulsividade 7 0,75 * 

33. Atitude histrionica 10 0,65 * 

* Coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 

** rshimero depacientes que pontuaram no item (resposta > 0) 
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Tabela 41- (Cont.) Ansilise de Componentes Principais da EC amostra brasileira, 
utilizando o metodo de SIM ULACAO (rotacao VARIMAX)  

N° de 1 2 3 4 5 
pacientes (17%) (8%) {7%) (6%) (6%) 
** Psicose Contato 

intern& 
extern 

histrio- 
nismo 

Atipici-
dade 

31. Atitude manipuladora 3 0,64 * 

37. Hostilidade 12 0,58 * 

1. Monotonia afetiva 64 0,34 0,53 * 

8. Bulimia 11 0,87 * 

9. Ganho de peso 11 0,88 * 

35. Atribuiclo da 5 0,48 
responsabilidade aos outros 

43. Fisico picnic° 30 0,41 

* Coeficiente de saturacao > 0,5 
Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 

** Niunero depacientes que pontuaram no item (resposta > 0) 

Atraves do metodo de simulacao, obtiveram-se cinco fatores, sendo que quatro deles 

corn significado clinico. 

0 fator 1 explica 17% da variancia total e corresponde a tun fator "psicose". 

composto pelos seguintes itens: ideias de referencia(18), alucinacoes psiquicas (13), ideias de 

cattistrofe (16), despersonalizavaa (27), desrealizavaa (26), ideias de prejuizo (20), alucinacoes 

catatimicas (11), presenca de ideias delirantes e de alucinacoes (25), ideias de perseguicao (19), 

outras alucinacoes (14). 

0 fator 2 explica 8% da variancia total, reunindo os itens abaixo com urn significado 

clinico tto-evidente: capacidade de dar-se conta de seu estado (46), labilidade afetiva (2), 

perda de movimentos (29),outras ideias anormais (23), reticencia (45). 

0 fator 3 explica 7% da variancia total e reline itens que descrevem a relacdo do 

individuo consigo e corn os outros: apresentactio geral (41), desconfianca (38), auto- 
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compaactio (34), reticencia (45), apresentacao do vestuario (42). 

0 fator 4 explica 6% da variancia e 6 composto por itens corn uma conotacao 

"histrionica": impulsividade (36), atitude histrionica (33), atitude manipuladora (31), 

hostilidade (37), monotonia afetiva (1). 

0 fator 5 explica 6% da varifincia e e constituido por itens corn caracteristicas parciais 

de depressdo atipica: bulimia (8) ganho de peso (9). 

Tabela 42- Andlise de Componentes Principals da EC na amostra francesa, 
utilizando o mitodo de KAISER (rotacio VAREVIAX) 

/s1° de 
pacientes 

1 
(16%) 
Psicose 

2 
(10%) 
Histrio- 
nismo 

3 
(8%) 
Descon- 
fianca 

4 
(7%) 

5 
(7%) 
Atipici-
dade 

19. Ideias de perseguiceo 

18. Ideias de referencia 

38.Desconfianca 

9 

9 

9 

0,86 

0,77 

0,74 

* 

* 

* 

0,33 

0, 58 * 

20.Ideias de prejuizo 4 0,65 * 0,42 

16. Ideias de catistrofe 13 0,50 * 

31. Atitude de manipulaceo 3 0,81 * 

36. Impulsividade 4 0,80 * 0,26 

33. Atitude histrionica 7 0,78 * 

2. Labilidade afetiva 4 0,67 * 

44. NAo cooperaceo ao tratamento 3 0,81 * 

34. Auto- compaixio 1 0,69 * 0,27 

45. Reticencia 6 0,62 * 

42. Apresentacio do vestuario 23 0,78 * 

41. Apresentacao geral 42 0,30 0,69 * 

37. Hostilidade 3 0,65 * 

9. Ganho de peso 5 0,92 * 

8. Bulimia 9 0,89 * 

7. Hipersonia 10 0,56 * 

* Coeficiente de saturactio > 0,5 
Os coeficientes de saturacio < 0,25 foram omitidos. 
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Tabela 42- (Cont.) Anilise de Componentes Principals da EC na amostra francesa, 
utilizando o mitodo de KAISER (rotacao VARIMAX)  

N° de 6 7 8 9 10 
pacientes (6%) (5%) (5%) (4%) (4%) 

Psicose 

14. Outras alucinacoes 3 0,83 * 0,27 

26. Desrealizacao 9 0,78 * 

27. Depersonalizacio 34 0,61 * 

22. Ideias de came 3 0,86 * 

43.Fisico picnico 8 0,81 * 

40. Uso de alcool no epis6dio atual 4 0,81 * 

3. Incontinencia afetiva 6 0,35 0,52 * 

39. Uso de droga no episodio atual 4 0,67 * 

17. Ideias pejorativas da aparencia fisica 19 0,65 * 

6. Qualidade da depressio 59 0,32 - 0,49 

* Coeficiente de saturaceo > 0,5 
Os coeficientes de saturacao < 0,25 foram omitidos. 

Atraves do metodo de Kaiser, foram retidos dez fatores para a amostra francesa, sendo 

identificado significado clinic° em quatro fatores: fatores 1 e 4 "psicose", agrupando itens de 

alteracab de pensamento (fator 1) e de senso-percepclo (fator 4), fator 4, corn caracteristicas 

paranoides; fator 2 agrupou itens corn caracteristicas histrionicas e fator 5 corn caracteristicas 

de depressdo atipica. Os demais fatores caracterizaram-se por riao possuir significado clinico 

evidente (fatores 4, 9 e 10) ou serem compostos por apenas 1 item (fatores 7 e 8). 
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Tabela 43- Anilise de Componentes Principais da EC na amostra francesa, 
utilizando o mitodo de SIMULAcii0 (rotacao VARIMAX) 

N° de 
pacientes 

1 
(16%) 

2 
(10%) 

38. Desconfianca 9 0,85 * 

19.Ideias de perseguicao 9 0,83 * 

41. Apresentaceo geral 42 0,68 * 

16.Ideias de catastrofe 13 0,65 * 

45. Reticencia 6 0,57 * 

20. Ideias de prejuizo 4 0,55 * 

42. Apresentageo do vestuario 23 0,54 * 

18. Weiss de referencia 9 0,53 * 

33. Atitude histrionica 7 0,68 * 

36. Impulsividade 4 0,67 * 

2. Labilidade afetiva 4 0,57 * 

31. Atitude manipulativa 3 0,52 * 

43. Fisico picnico 8 -0,50 * 

9. Ganho de peso 5 -0,50 * 

* Coeficiente de saturacio > 0,5 
Os coeficientes de saturaclo < 0,25 foram omitidos. 

0 metodo de simulacao para a escolha de fatores permitiu identificar dois fatores na 

Analise de Componentes Principais da amostra francesa. 

0 fator 1, responsavel por 16% da varifincia, e um fator "psicose", composto pelos 

seguintes itens: desconfianca (38), ideias de perseguicao (19), apresentacao geral (41), ideias 

de catastrofe (16), reticencia (45), ideias de prejuizo (20), apresentacdo do vestuario (42), ideias 

de referencia (18). 

0 fator 2, que explica 10% da variancia total, e um fator "histrionismo" composto pelos 

seguintes itens: atitude histrionica (33), impulsividade (36), labilidade afetiva (2), atitude 

manipulativa (31), corn os itens fisico picnic() (43), ganho de peso (9) com coeficiente de 

coffelaeao negativo. 
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4.5- ANALISE DISCRIMINANTE 

Corn o objetivo de estudar as variaveis que permitiriam discriminar entre brasileiros 

e franceses, utilizou-se a seguinte metodologia: 

1) Considerou-se a amostra de pacientes brasileiros e franceses como uma amostra unica, isto 

é, constituida por 130 sujeitos (60 franceses e 70 brasileiros). 

2) Realizou-se uma analise de Componentes Principais das quatro escalas em estudo nesta 

"amostra total", utilizando o metodo de simulacao como criterio de escolha do niunero de fatores 

a reter. 

3) Foi feita uma analise discriminante, considerando as medias de idade, escolaridade, 

comorbidade, media dos escores totais das escalas e media dos escores nos fatores das escalas 

em relacAo ao pais (Brasil x Franca). 

Tabela 44- ANALISE DISCRINIINANTE (idade, escolaridade, comorbidade, 
escores totals das escalas e dos fatores) em relacio ao PAIS (Brasil e Franca)  

NUMERO 
DO 

PASSO 

VARIAVEIS 

ENTRADA SAIDA 

VALOR DE "F" 

ENTRADA 	SAIDA 

1 ESCOLARIDADE 	* 33,22 

2 IDADE 	 • 10,51 

3 Escala complementar - § Fl 7,26 
("Psicose") 

4 MADRS - Fl 6,90 
("Fator Geral") 

5 TOTAL MRS - 17 § 6,13 
(Escore total) 

6 HDRS-17 - F2 	§ 7,86 
("Ansiedade") 

7 IDADE . 	. 	.1,24 

* Escore na amostra francesa > amostra brasileira 
§ Escore na amostra brasileira > amostra francesa 
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As variaveis discriminantes sAo apresentadas na Tabela 44. As variaveis com maior 

capacidade de discriminacao foram variaveis nAo-psicopatologicas: escolaridade e idade. 0 fator 

psicopatologico que mais discriminou foi o Fator 1 ("Psicose") da Escala Complementar que 

aparece corn mais intensidade no Brasil. Segue-se o Fator 1 ("fator geral") da Escala de 

Montgomery-Asberg (escore superior na amostra francesa), que prioriza sintomas cognitivos da 

depressao em relacAo aos de ansiedade e somaticos. 0 escore total da Escala de Hamilton é a 

variavel seguinte da analise discriminante. 0 escore total da escala de Hamilton é composto por 

varios itens somaticos e de ansiedade , tendo a amostra brasileira apresentado escores superiores. 

Finalmente, o Fator 2 ("ansiedade") composto pelos itens hipocondria (15), agitactio (9), 

ansiedade somatica (11), sintomas somaticos gastro-intestinais (12) e ansiedade psiquica (10) 

teve intensidade maior na amostra brasileira. 

Tabela 45- CLASSIFICACAO JACKNIFED PARA ANALISE DISCRIMINANTE 

PALS 	 % CORRETO 	 NUMERO DE CASOS 

BRASIL 	FRANCA 

BRASIL 	 75,7 	 53  	17 

FRANCA 	 76,7 	 14 	 46 

Os fatores selecionados pela analise discriminante permitem classificar com 

aproximadamente 75% de correcAo pacientes nas suas respctivas amostras atraves da tecnica de 

Jacknifed para Analise discriminante (Tabela 45) 
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4.6- OUTRAS ANALISES 

4.6.1- Correlacao entre os escores dos fatores da escala de Hamilton e escores totais das 
outras escalas. 

Tabela 46- Matriz de correlacao dos fatores da HDRS-17 e 
escores totais das escalas na amostra brasileira 

TOTAL HDRS-17 TOTAL MADRS TOTAL ELD 

TOTAL HDRS-17 0,82 0,73 

Fl (Depressao) 0,56 0,69 0,84 

F2 (Insonia) 0,52 0,40 0,09 

F3 (Ansiedade) 0,59 0,40 0,20 

TOTAL MADRS 0,78 
r > 0,23 para a1fa=0,5 

Os escores totais das escalas de Hamilton de Montgomery-Asberg e de LentificacAo 

Depressiva apresentam altos coeficientes de correlacAo entre si. Os fatores 2 ("Insonia") e 3 

("Ansiedade") apresentam coeficientes mais baixos em relacAo aos escores totais das tits escalas. 

Ja o fator 1, que representa o "nucleo depressivo", mostra coeficientes altos de correlacAo corn 

os escores totais das escalas de Montgomery-Asberg e LentificacAo depressiva (Tabela 46). 

Estes achados aparecem em relacalo as amostras brasileira e francesa. 
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Tabela 47- Matriz de correlagio dos fatores da HDRS-17 

e escores totals das escalas na amostra francesa 

TOTAL HDRS-17 TOTAL MADRS TOTAL ERD 

TOTAL HDRS-17 0,85 0,65 

Fl (Depressao) 0,51 0,66 0,77 

F2 (Ansiedade) 0,58 0,27 0,24 

F3 (Insonia) 0,43 0,30 0,11 

TOTAL MADRS 0,74 
r > 0,25 para alfa= 0,5 

Influencia da pratica religiosa em relacao aos itens das 4 escalas de depressao 

0 efeito da pratica religiosa foi avaliado apenas no Brasil, por ser aferivel mediante 

uma pergunta nao permitida do ponto-de-vista etico em protocolos de pesquisa na Franca. 

Considerou-se praticante toda pessoa que tern uma religiao (ou mais de uma) e que frequenta 

regularmente seu culto, independentemente da natureza da religiao. 

Nao foram encontradas diferencas no escore medio de qualquer dos itens das quatro 

escalas de depressao quando comparados os pacientes brasileiros que praticavam com os que 

nao praticavam uma religiao quando controlados para idade e nivel de escolaridade. 
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4.6.2- Influencia da comorbidade 

A influencia da comorbidade sobre a sintomatologia depressiva medida pela escala de 

Hamilton para depressa° - 17 itens foi estudada utilizando os dois criterios diagnosticos corn os 

quais a entrevista CIDI realiza os diagnosticos: DSM III-R e CID-10. Os pacientes foram 

divididos em relacAo a presenca de comorbidade da seguinte forma: (1) "depresslo pura", para 

aqueles pacientes que possuiam apenas urn diagnostic° referente a sua sindrome depressiva; (2) 

"depressAo + comorbidade", para aqueles pacientes que possuiam um ou mais diagnosticos 

atuais associados a sindrome depressiva. Foram comparados os escores medios dos itens da 

HDRS-17, corn e sem controle, para idade e escolaridade. Em seqiiencia, sAo mostrados os 

escores medios dos fatores da Analise de Componentes Principais da respectiva amostra, com 

e sem controle, para idade e escolaridade. 

Nas tabelas 49 a 56, sAo apresentados os resultados referentes as amostras francesa e 

brasileira, utilizando o DSM 111-R. Apos, slo apresentados os resultados de ambas as amostras, 

utilizando a CID-10 (Tabelas 57 a 64). 
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4.6.2.1- Diagnosticos segundo os criterios do DSM III-R 

4.6.2.1.1 Amostra FRANCESA. 

Tabela 48- Comparacao dos escores medios (itens e escore total) dos pacientes com "depressio pura" e 
"depressao com comorbidade" (DSM M-R) 

DEPRESSAO PURA 
(n=30) 

media 	 dp 

DEPRESSAO + 
COMORBIDADE 

(n30) 

media 	 dp 

p 

1. Humor depressivo 3,10 0,93 3,13 0,73 0,877 

2. Sentimentos de culpa 1,40 1,00 1,40 0,90 1,000 

3. Suicidio 1,80 1,27 2,33 1,12 0,090 

4. Insonia precoce 0,67 0,76 1,07 0,94 0,076 

5. Insonia do meio da 
noite 

0,97 0,93 1,77 0,64 0,0006 * 

6. Insonia tardia 0,93 0,87 1,27 0,83 0,134 

7. Trabalho e atividades 3,10 0,71 2,97 0,61 0,440 

8. Retardo 1,77 0,97 1,63 0,61 0,528 

9. Agitaciio 1,37 1,27 1,93 0,94 0,055 

10. Ansiedade psiquica 2,07 1,28 2,73 1,11 0,036 * 

11. Ansiedade somatica 1,23 1,28 2,00 0,98 0,012 * 

12. Sintomas somaticos 
gastro-intestinais 

1,03 0,89 1,53 0,68 0,018 * 

13. Sintomas somaticos 
gerais 

1,63 0,67 1,80 0,48 0,274 

14. Sintomas genitais 1,50 0,78 1,47 0,82 0,872 

15. Hipocondria 0,60 1,28 0,80 1,10 0,517 

16. Perda de peso 0,87 0,97 1,27 0,94 0,112 

17.Insight 0,07 0,25 0,03 0,18 0,561 

Total 24,10 6,3 29,10 7,5 0,007 * 

Teste T de Student 

Os pacientes corn "depressao + comorbidade" apresentam intensidade de sintomatologia 

depressiva (medida pelo escore total da HDRS) superior aos pacientes corn "depressAo pura". 

Na comparaclo de medias item a item, os pacientes apresentam escores estatisticamente mais 
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altos nos seguintes itens: insonia do meio da noite (5), ansiedade psiquica (10), ansiedade 

somatica (11) e sintomas somaticos gastro-intestinais (12) (Tabela 48). 

Tabela 49- MANOVA dos itens da HDRS em relacito a presenca ou mlo 
de comorbidade, controlada para idade e escolaridade. 

VALOR DE F SIGNIFICANCIA DE F 

1.Humor depressivo 

2. Sentimentos de culpa 

3. Suicidio 

4. Insonia precoce 

0,024 

0,228 

2,598 

2,120 

0,877 

0,880 

0,113 

0,151 

5. Insects do meio da noite 12,327 0,001 * 

6. Insonia tardia 3,721 0,59 

7. Trabalho e atividades 0,150 0,700 

8. Retardo 0,045 0,833 

9. Agitacao 2,318 0,134 

10.Ansiedade psiquica 3,340 0,073 

11.Ansiedade somatica 5,619 0,021 * 

12.Sintomas somaticos 6,220 0,016 * 
gastro-intestinais 

13.Sintomas somaticos gerais 2,053 0,157 

14.Sintomas genitals 0,048 0,828 

15.Hipocondria 0,941 0,336 

16.Perch de peso § 

17. Insight § 

18.TOTAL 7,97 0,007 * 

§ sem variancia 
* p < 0,05 

Quando se realiza a analise de variancia controlando para idade e escolaridade (Tabela 

49), observa-se que os mesmos itens ( insOnia do meio da noite (5), ansiedade somatica (I I) e 

sintomas somaticos gastro-intestinais (12) ) permanecem com encores mais elevados no grupo 

corn "depressio + comorbidade". 0 item ansiedade psiquica (10) nio apresenta diferenca 
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quando controlado para idade e escolaridade. 

Tabela 50- Comparacao dos escores medios dos fatores nos pacientes com 
"depressao pura" e "depressio corn comorbidade". 

DEPRESSAO PURA 
	

DEPRESSAO + 	 p 
(n=30) 
	

COMORBIDADE 

media dp media 

(n=30) 

dp 

Fator 1 (Depressao) 11,0 3,2 10,9 2,4 0,927 
Itens 7,1,13,8,2 

Fator 2 (Ansiedade) 6,1 4,5 8,7 3,1 0,012 * 
Itens 15, 10, 11, 9, 16 

Fator 3 (Insonia) 2,6 1,2 4,1 2,0 0,005 * 
Itens 6, 4, 5 

* p < 0,05 

Quando foram comparados o escore nos tres fatores entre os grupos "depresslo pura" 

e "depressao + comorbidade", constatou-se que o fator 1 (que inclui os itens nuclerares da 

depressao) teve a mesma intensidade. No entanto, o fator 2 ("Ansiedade") e o fator 3 ("Insonia") 

apresentaram medias estatisticamente superiores no grupo que apresenta comorbidade associada 

a depressao (Tabela 50). 

Tabela 51- MANOVA dos fatores da HDRS em relaciro a presenca ou nao 
de comorbidade, controlada pars idade e escolaridade. 

VALOR DE 	F 	 SIGNIFICANCIA DE F 

Fator 1 (Depressao) 0,008 0,927 
Itens 7,1,13,8,2 

Fator 2 (Ansiedade) 6,734 0,012 * 
Itens 15, 10, 11, 9, 16 

Fator 3 (Insonia) 8,614 0,05 	* 
Itens 6, 4, 5 

* p < 0,05 
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A analise de variancia controlando para idade e escolaridade confirma o escore mais 

elevado nos fatores 2 e 3 no grupo "depressao + comorbidade" (Tabela 51). 

4.6.2.1.2- Amostra BRASILEIRA 

Tabela 52- Comparacsio dos escores medios (itens e escore total) dos pacientes 

com "depressao pura" e "depressao com comorbidade" (DSM III-R) 

DEPRESSAO PURA 
(n=25) 

media 	 dp 

DEPRESSAO + 
COMORBIDADE 

(n=45) 

media 	 dp 

p 

1. Humor depressivo 3,12 0,83 3,40 0,69 0,135 

2. Sentimentos de culpa 1,60 1,04 1,64 0,91 0,853 

3. Suicidio 2,58 1,08 2,73 0,89 0,473 

4. Insonia precoce 1,32 0,90 1,56 0,81 0,268 

5. Insonia do mein da 
noite 

1,24 0,88 1,51 0,73 0,107 

6. Insonia tardia 0,88 0,83 1,18 0,86 0,165 

7. Trabalho e atividades 2,84 0,85 3,31 0,63 0,010 * 

8. Retardo 1,60 0,96 1,87 0,76 0,204 

9. Agttacao 3,60 1,12 1,67 0,88 0,784 

10. Ansiedade psiquica 2,56 0,92 2,91 0,90 0,125 

11. Ansiedade somatica 1,40 0,91 1,82 1,07 0,101 

12. Sintomas somaticos 
gastro-intestinais 

0,84 0,37 1,02 0,58 0,164 

13. Sintomas somaticos 
gerais 

1,60 0,71 1,71 0,59 0,484 

14. Sintomas genitals 1,68 0,63 1,44 0,84 0,226 

15. Hipocondria 0,56 1,19 0,96 1,17 0,182 

16. Perda de peso 1,24 0,97 1,09 0,97 0,535 

17. Insight 0,12 0,33 0,02 0,15 0,173 

Total 26,76 6,33 29,84 5,73 0,041 * 

* p < 0,05 

Na amostra brasileira, o grupo de pacientes corn diagnostico de "depressao + 

comorbidade" apresenta urn escore total da HDRS maior do que o grupo "depress -do pura" 
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(Tabela 57). Nn entantn, quando can comparados item a item, n grupn "depreccao + 

comorbidade" apresenta escore superior apenas no item trabalho e atividades (7). 

Tabela 53- MANOVA dos itens da HDRS em relacao a presenca ou ndo 

de comorbidade, controlada para idade e escolaridade. 

VALOR DE 	F 	 SIGNIFICANCIA DE F 

1.Humor depressivo 2,083 0,154 

2. Sentimentos de culpa 0,157 0,693 

3. Suicidio 1,722 0,194 

4. Insenia precoce 1,867 0,176 

5. 1nsonia do meio da noite 2,058 0,156 

6. Insonia tardia 1,902 0,173 

7. Trabalho e atividades 6,445 0,013 * 

8. Retardo 1,358 0,248 

9. Agitacao 0,114 0,737 

10.Ansiedade psiquica 2,047 0,157 

11.Ansiedade somatica 3,222 0,077 

12.Sintomas somaticos 0,850 0,360 
uastro-intestinais 

13.Sintomas somaticos gerais 0,272 0,604 

14.Sintomas genitals 0,898 0,347 

15.Hipocondria 2,397 0,126 

16 Perda de peso 1,249 0,268 

17 Insight § 

18. TOTAL 4,00 0,500 * 
*p < 0,05 

Na.o houve modificacao nos dados obtidos anteriormente, quando utilizada a Analise 

de variancia, controlando para idade e escolariadade (Tabela 53). 
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Tabela 54- Comparacao dos escores medios dos fatores nos pacientes 
com "depressio pura" e "depressio com comorbidade". 

DEPRESSAO PURA 
(n=25) 

media 	 dp 

DEPRESSAO + 
COMORBIDADE 

(n=45) 

media 	 dp 

p 

Fator 1 (Depressio) 11,720 3,260 13,333 2,702 0,056 
Itens 1,8,7,10,2 

Fator 2 (Insonia) 
liens 6,5,4 

3,440 2,329 4,244 1,932 0,126 

Fator 3 (Ansiedade) 
hens 11,13,12,15 

4,400 2,198 5,511 2,399 0,060 

Fator 4 4,280 1,458 4,422 1,118 0,649 
17,9,3 

A comparacao dos escores medios dos fatores na amostra brasileira entre os grupos 

"depressan pura " e "depressAo + comorbidade", utilizando os criterios do DSM nAo mostra 

difcrcnca (Tabcla 54). 

Tabela 55- MANOVA dos fatores da HDRS em reins -to a presenca ou nao 
de comorbidade controlada para idade e escolaridade. 

VALOR DE 	F 	 SIGNIFICANCIA DE F 

Fator 1 (Dcpressao) 3,709 0,058 
Item 1 . 8 7.10,7 

Fator 2 (Insonia) 
liens 6,5,4 

2,747 0,102 

Fator 3 (Ansiedade) 
liens 11,13,12,15 

3,576 0,063 

Fator 4 0,094 0,761 
17,9,3 

NAo ha diferenca significativa nos escores dos fatores entre os grupos de "depressau 

pura" e "depressao + comorbidade" segundo o DSM quando controlado para idade e 

escolaridade (Tabela 55). 
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4.6.2.2- Diagnosticos segundo os criterios da CID-10 

4.6.2.2.1 Amostra FRANCESA. 

Tabela 56- Comparacio dos escores medios (itens e escore total) dos pacientes 

com "depressio pura" e "depressio com comorbidade" (CID 10) 

DEPRESSAO PURA 
(n=25) 

media 	 dp 

DEPRESSAO + 
COMORBIDADE 

(n=35) 

media 	 dp 

p 

1. Humor depressivo 3,16 0,90 3,09 0,78 0,734 

2. Sentimentos de culpa 1,56 0,82 1,29 0,96 0,270 

3. Suicidio 1,60 1,26 2,40 1,09 0,011 * 

4. Insonia precoce 0,76 0,88 0,94 0,87 0,428 

5. Insonia do meio da noite 1,08 0,91 1,54 0,82 0,043 * 

6. Insonia tardia 1,04 0,89 1,14 0,85 0,651 

7. Trabalho e atividades 3,04 0,73 3,03 0,62 0,948 

8. Retardo 1,72 0,98 1,69 0,68 0,881 

9. Agitacio 1,56 1,26 1,71 1,07 0,612 

10. Ansiedade psiquica 2,24 1,33 2,51 1,17 0,402 

11. Ansiedade somatica 1,20 1,04 1,91 1,22 0,021 * 

12. Sintomas somitticos 
gastro-intestinais 

1,04 0,89 1,46 0,74 0,053 

13. Sintomas somaticos 
gerais 

1,72 0,54 1,71 0,62 0,971 

14. Sintomas genitais 1,44 0,77 1,51 0,82 0,723 

15. Hipocondria 0,40 1,04 0,91 1,25 0,097 

16. Perda de peso 0,88 0,97 1,20 0,96 0,211 

17.Insight 0,04 0,20 0,06 0,24 0,769 

Total 24,48 8,06 28,11 6,46 0,058 

* p < 0,05 

Na amostra francesa, corn os criterios da CID 10 o grupo "depressAo + comorbidade" 

nAo apresentou diferenca significativa no escore total da HDRS em relacAo ao grupo "depressAo 

pura" (Tabela 56). No entanto, o grupo "depressao + comorbidade" apresentou escore superior 
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nos itens suicidio (3), insonia do meio da noite (5) e ansiedade somatica (11). 

Tabela 57- MANOVA dos itens da HDRS em relacao a presenca ou nio 
de comorbidade, controlada para idade e escolaridade. 

VALOR DE 	F 	 SIGNIFICANCIA DE F 

1.Humor depressivo 0,090 0,723 

2. Sentimentos de culpa 0,961 0,298 

3. Suicidio 9,177 0,013 * 

4. Insonia precoce 0,347 0,496 

5. Insonia do meio da noite 2,856 0,053 

6. Insonia tardia 0,160 0,637 

7. Trabalho e atividades 0,000 0,981 

8. Retardo 0,006 0,924 

9. Agitactio 0,117 0,739 

10.Ansiedade psiquica 0,730 0,471 

11.Ansiedade somatica 6,698 0,025 * 

12.Sintomas somaticos 2,448 0,059 
gastro-intestinais 

13.Sintomas somaticos gerais 0,001 0,957 

14.Sintomas genitais 0,087 0,715 

15.Hipocondria 3,743 0,081 

16.Perda de peso 1,576 0,204 

17.Insight § 

18.TOTAL 3,59 0,063 
§ sem varitincia 
* p < 0,05 

Quando controlados para idade e escolaridade, os pacientes corn "depressAo + 

comorbidade" segundo o CID-10, apresentam escores superiores apenas nos itens suicklio (3) 

e ansiedade somatica (11) . Os demais itens nAo apresentam diferenca significativa (Tabela 57). 
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Tabela 58- Comparacio dos escores medios dos fatores nos pacientes 
com "depressio pura" e "depressio com comorbidade". 

DEPRESSAO PURA 
	

DEPRESSAO + 	 p 
(n=25) 
	

COMORBIDADE 

media dp media 

(n=35) 

dp 

Fator 1 (Depressao) 11,200 2,972 10,800 2,699 0,589 
Itens 7,1,13,8,2 

Fator 2 (Ansiedade) 6,280 4,208 8,257 3,807 0,063 
Itens 15, 10, 11, 9, 16 

Fator 3 (Insonia) 2,880 2,205 3,628 2,001 0,176 
Itens 6, 4, 5 

NAo houve diferenca no escore dos tres fatores da HDRS, quando os pacientes da 

amostra francesa foram divididos de acordo cam a presenca ou tido de comorbidade segundo a 

CID 10 (Tabela 58). Este achado difere do encontrado quando o criterio diagnostico foi o DSM 

III-R. 

Tabela 59- MANOVA dos fatores da HDRS em relaeao a nresenca ou nao 
de comorbidade controlada para idade e escolaridade. 

VALOR DE 	F 	 SIGNIFICANCIA DE F 

Fator 1 (DepressAo) 0,023 0,518 
Itens 7,1,13,8,2 

Fator 2 (Ansiedade) 0,179 0,04 * 
Itens 15, 10, 11, 9, 16 

Fator 3 (Insonia) 0,060 0,177 
Itens 6, 4, 5 

* p < 0,05 

Apenas o fator 2 (Ansiedade) apresenta diferenca significativa entre os grupos 

"depressAo pura" e "depresslo + comorbidade" segundo o CID-10, quando controlados para idade 

e escolaridade (Tabela 59). 
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4.6.2.2.2- Amostra BRASILEIRA 

Tabela 60- ComparacAo dos escores medios (itens e escore total) 
dos pacientes corn "depressao pura" e "depressao com comorbidade" (CID 10) 

DEPRESSAO PURA 
(n=31) 

media 	 dp 

DEPRESSAO + 
COMORBIDADE 

(n=39) 

media 	 dp 

p 

I. Humor depressivo 3,10 0,79 3,46 0,68 0,042 * 

2. Sentimentos de culpa 1,61 0,95 1,64 0,96 0,903 

3. Suicidio 2,45 1,06 2,85 0,84 0,087 

4. insonia precoce 1,16 0,93 1,72 0,69 0,005 * 

5. Insonia do meio da noite 1,16 0,93 1,62 0,59 0,022 * 

6. Insonia tardia 0,87 0,85 1,23 0,84 0,081 

7. Trabalho e atividades 2,94 0,89 3,31 0,57 0,049 * 

8. Retardo 1,68 0,94 1,85 0,74 0,406 

9. AgitacAo 1,68 0,98 1,62 0,96 0,791 

10. Ansiedade psiquica 2,58 0,96 2,95 0,86 0,095 

11. Ansiedade somatica 1,16 0,90 2,08 0,96 0,000 * 

12. Sintomas somaticos 
gastro-intestinais 

0,84 0,52 1,05 0,51 0,091 

13 Sintomas sormiticos 
gerais 

1,61 0,72 1,72 0,56 0,493 

14. Sintornas genitals 1,45 0,81 1,59 0,75 0,463 

15. Hipocondria 0,55 1,09 1,03 1,22 0,094 

16. Perda de peso 1,19 0,95 1,10 0,99 0,699 

17. Insighl 0,10 0,30 0,03 0,016 0,204 

Total 26,13 6,73 30,82 4,65 0,002 * 

* p < 0,05 

Utilizando os criterios diagnOsticos da CID 10 na amostra brasileira, observa-se que o 

grupo com "depressao + comorbidade" apresenta escores superiores nos seguintes itens da 

HDRS: humor depressivo (1), insonia precoce(4), insonia do meio da noite (5), trabalho e 

atividades (7), ansiedade somatica (11) (Tabela 60). 0 grupo corn presenca de comorbidade 
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tambem apresentou urn escore total da HDRS superior aquele sem comorbidade. 

Tabela 61- MANOVA dos itens da HDRS em retacao a presenca en nao 
de comorbidade, controlada para idade e escolaridade.  

VALOR DE 	F 	 SIGNIFICANCIA DE F 

1.Humor depressivo 2,048 0,046 * 

2. Sentimentos de culpa 0,004 0,948 

3. Suicidio 2,789 0,65 

4. Insonia precoce 5,102 0,007 * 

5. Insonia do meio da noite 3,597 0,017 * 

6. Insonia tardia 2,220 0,086 

7. Trabalho e atividades 2,231 0,041 * 

8. Retardo 0,403 0,444 

9. Agitacao 0,056 0,796 

10.Ansiedade psiquica 2,124 0,104 

11.Ansiedade somatica 14,448 0,0001 * 

12.Sintomas somaticos 0,873 0,065 
gastro-intestinais 

13.Sintomas somaticos gerais 0,185 0,500 

14.Sintomas genitals 0,333 0,457 

15.Hipocondria 3,995 0,094 

16.Perth de peso 0,094 0,749 

17. Insight § 

18.TOTAL 11,51 0,001 * 
§ sem variancia 
* p < 0,05 

Controlando para idade e escolaridade graves da Analise de covariancia, observa-se 

que os mesmos resultados foram obtidos (Tabela 61). 
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Tabela 62- Comparacao dos escores medios dos fatores nos pacientes 
com "depressio pura" e "depressao corn comorbidade". 

DEPRESSA0 PURA 
(n=25) 

media 	 dp 

DEPRESSAO + 
COMORBIDADE 

(n=45) 

media 	 dp 

p 

Fator 1 (Depressao) 
hens 1,8,7,10,2 

11,903 3,429 13,205 2,441 0,080 

Fator 2 (Insonia) 
hens 6,5,4 

3,194 2,372 4,564 1,651 0,009 * 

Fator 3 (Ansiedade) 
hens 11,13,12,15 

4,161 2,311 5,872 2,166 0,002 * 

Fator 4 4,226 1,383 4,487 1,121 0,385 
17,9,3 

* p < 0,05 

0 grupo de "depressAo + comorbidade" segundo os criterios da CID 10 para amostra 

brasileira apresenta um escore superior nos fatores 2 ("Insonia") e 3 ("Ansiedade"). 0 fator 1, 

contendo itens que comp& o nucleo depressivo, e o fator 4, composto por itens sem urn 

significado clinico evidente, nAo diferiram em relaclo a presenca ou nAo de comorbidade (Tabela 

62). 

Tabela 63- MANOVA dos fatores da HDRS em relacho a presenca ou nao 
de comorbidade, controlada para idade e escolaridade.  

VALOR DE F 	 S1GNIFICANCIA DE F 

Fator 1 (Depressao) 	 25,813 
hens 1,8,7,10,2 

Fator 2 (Insonia) 	 31,869 
[tens 6,5,4 

Fator 3 (Ansiedade) 	 51,330 
hens 11,13,12,15 

0,077 

0,007 * 

0,002 * 

Fator 4 	 1,343 	 0,359 
17,9,3 

*p < 0,05 

A analise de variancia do escore dos fatores controlado para idade e escolaridade entre 
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os grupos "depressAo pura" e "depressao + comorbidade" mostrou resultados semelhantes (Tabela 

63), isto e, o fator 1 (que inclui os itens nuclerares da depressAo) e o fator 4 (sem relevancia 

clinica evidente) tiveram a mesma intensidade. No entanto, o fator 2 (ansiedade) e o fator 3 

(insonia) apresentaram medias estatisticamente superiores no grupo que apresenta comorbidade 

associada a depressAo. 

Os achados na amostra brasileira em relacac a presenca de comorbidade, utilizando o 

CID 10 como criterio diagnestico, sAo diferentes daqueles obtidos pelo DSM 
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5- DISCUSSAO 

As dificuldades metodologicas inerentes a pesquisa transcultural foram destacadas na 

introducao desta tese. A partir da consciencia destas dificuldades e da impossibilidade de 

controli-las na sua totalidade, delineou-se urn estudo corn algumas peculiariadades: 

1) um mesmo pesquisador entrevistou as duas amostras coin o objetivo de diminuir o vies da 

diferenca cultural e de formacao de entrevistadores nas duas culturas; 2) tuna entrevista semi-

estruturada foi desenvolvida no sentido de fazer corn que todos os sintomas que compoem as 

diferentes escalas fossem sistematicamente avaliados; 3) utilizou-se uma entrevista 

completamente estruturada (CIDI) para fazer o diagnostic° segundo o DSM III-R e a CID-10. 

Isto possibilitou que se padronizasse a forma de fazer o diagnostico nas diferentes culturas; 4) 

foram definidos previamente criterios de inclusao e exclusao; 5) definiu-se o momento do 

episodio depressivo em que a avaliacao seria realizada (3 primeiros dias seguintes 

hospitalizacao' ); 6) utilizaram-se pacientes provenientes de internacoes psiquiatricas de Hospitais 

Universitarios dos dois paises. 

5.1- AS CARACTERISTICAS DA AMOSTRA 

A amostra obtida na Franca e no Brasil foi composta por pacientes corn depressees 

severas, utilizando os pontos de corte de qualquer uma das escalas utilizadas para avaliar 

intensidade da sintomatologia depressiva, o que era esperado para pacientes deprimidos 

hospitalizados. A distribuicao da amostra dos dois paises nao diferiu em relacao a intensidade 

da sintomatologia depressiva, ao sexo e ao estado civil. 

Os pacientes deprimidos franceses tiveram idade superior, maior nivel de escolarizacao 

e maior renda mensal, diferencas estas que refletem uma diferenca entre a populacao dos dois 
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paises em estudo. Cabe ressaltar que a media do nivel de escolaridade em ambos os paises foi 

superior a media da populacao geral local. Por exemplo, 6% da amostra de pacientes deprimidos 

brasileiros tinham ate quatro anos de escolarizacao. Os dados do IBGE indicam que 31% da 

populacao da regiao metropolitana de Porto Alegre e 54% da populacao brasileira encontram-se 

nesta faixa. Na Franca metropolitana, 10,8% da populacao acima de 15 anos tem mais de 12 anos 

de escolarizacao. Na amostra de pacientes deprimidos franceses, 28% possuia este nivel de 

escolarizacao. 0 fato de a amostra de pacientes deprimidos nos dois paises apresentar nivel de 

educacao superior a respectiva populacao pode ser explicado pelo local de recrutamento de 

pacientes. Hospitais universitarios, por serem servicos de referencia, tendem a receber pacientes 

de nivel socio-cultural mais elevado. Alem disso, ha a propensao de que, num mesmo centro, os 

pacientes que procuram os servicos de saude mental possum um nivel cultural superior aqueles 

que buscam servicos de outra natureza, como por exemplo de clinica medica (WELLS, 1989). 

A distribuicao em relacao ao sexo e ao estado civil mostrou-se semelhante nos dois 

paises, corn uma preponderancia no sexo feminino. WEISSMAN e KLERMAN (1977), ao 

revisarem os estudos epidemiologicos da diferenca entre os sexos na depressao, nos Estados 

Unidos e em outros paises nos quarenta anos precedentes a seu trabalho, evidenciaram que as 

mulheres sao mais atingidas, em uma proporcao que varia entre 1,5:1 e 3,1:1. PERUGI e 

colaboradores (1990) encontraram tuna diferenca na relacao mulheres/homens mais marcada 

nas depressOes unipolares recorrentes (4:1), seguidas pelas depressoes unipolares de episodio 

anico e bipolares tipo I (2:1), constatando a aproximadamente a mesma relacao nas bipolares 

tipo II. 

Embora os dados demograficos nos permitam considerar as duas amostras como 

comparaveis, cabe salientar que se tratava de pacientes com sindromes depressivas 
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suficientemente severas para que necessitassem de hospitalizacao para seu tratamento. Nos 

servicos universitarios envolvidos, os criterios de internacao para as sindromes depressivas sao 

semelhantes e incluem necessidade de procedimentos diagnosticos, risco de suicidio ou 

homicidio, capacidade amplamente reduzida de cuidar da alimentacao, abrigo e vestuario, 

hist6ria de sintomas de rapida progressao e ruptura dos sistemas habituais de apoio (KAPLAN 

e SADOCK, 1993). 

Estes resultados, a principio, devem ser cuidadosamente considerados para permitir 

generalizacao para depressiles leves, moderadas ou para pacientes que procuram atendimento de 

cuidados primarios por sintomas depressivos. 

5.2- A sintomatologia depressiva no Brasil e Franca 

5.2.1- Semelhancas 

5.2.1.1- 0 "micleo depressivo". 

5.2.1.1.1- Escala de Hamilton para Depressao (HDRS-17) 

A Analise de Componentes Principais (ACP) da HDRS-17 permitiu identificar um 

niicleo de sintomas depressivos que guardam uma forte semelhanca nos dois paises como o fator 

principal. Em ambos, estavam presentes o humor depressivo, os sentimentos de culpa, 

sentimento de incapacidade/desinteresse e retardo psicomotor. A presenca da ansiedade psiquica 

na amostra brasileira e os sintomas somaticos gerais (cansaco fisico) na amostra francesa 

completaram o bloco sindromico principal. 

Estes sintomas, identificados como fazendo parte do nuclei) depressivo, foram os 

mesmos identificados por BECH e colaboradores (1975, 1981), utilizando um modelo estatistico 
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diferente da Analise de Componentes Principais (modelo de Rasch) conforme mostra a Tabela 

abaixo, exceto pela altentncia de ansiedade psiquica e sintomas somaticos nestas duas amostras. 

Tabela hens do Fator 1 da ACP (Franca e Brasil) e itens selecionados segundo o modelo 
de BASCH (Bech e col. 1981) 

Modelo de RASH Fator I ACP 
Brasil 

Fator 1 ACP 
Franca 

1.Humor Depressivo X X X 

2. Sentimentos de culpa X X X 

7. Trabalho e Atividades X X X 

8.Retardo X X X 

10. Ansiedade. Psiquica X X 

13. Sintomas Somaticos Gerais X X 

A comparacdo entre as diferentes analises de componentes principais da HDRS-17 (ver 

Tabela II) apresenta muitas dificuldades (FLECK e col., 1995). Em primeiro lugar, existem varias 

versOes da escala de Hamilton, encontrando-se analises de componentes principais com versAo 

mais utilizada, a de 17 itens (RAMOS-BRIEVA e CORDERO-VILLAFAFILA, 1988), mas 

tambem corn a de 21 itens (RHOADES e OVERALL, 1983), 23 itens (CLEARY e GUY, 1977) 

e corn a versa° de 26 itens (GUELFI e col., 1981 e DREYFUS e col., 1981). Em segundo lugar, 

as amostras utilizarlas nestes estudos sao muito heterogeneas em relacAo a idade, sexo, 

intensidade de depressAo e regime de tratamento (internacio ou ambulatorio). Em terceiro lugar, 

alguns autores usam tipos de analises estatisticas diferentes (Analise Fatorial ou Analise de 

Componentes Principais), bem como diferentes niuneros de fatores e modelos matematicos de 

rotacAo (Varimax ou obliqua). Esta grande heterogeneidade redunda em resultados algo 

discordantes, a ponto de autores questionarem a estabilidade da estrutura fatorial da escala de 

Hamilton (O'BRIEN & GLAUDIN). 
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Tabela 	Principais estudos fatoriais usando a escala de Hamilton pan &prelude)* 

Autor Is/tamer° Homens/ 
muiheres 

Wade 
(an os ) 

Escore total Versa° Metodo Rotacio Fatores 
mantidos 

HAMILTON 
(1960) 

49 so 
homens 

9 17 AF Varimax 4 

HAMILTON 

(1967) 
272 152/120 17 ACP Vanmax 6 

MICHAUX e 
col. (1969) 

220 54/104 35 17 AF Varimax 7 

PAYKEL e 
col. (1970) 

220 57/163 28 ACP sem 
rotacao 

3 

WECKOWICZ 
e col. (1971) 

s2 so 
homens 

17 ACP Varimax 6 

MOWBRAY 
(1972) 

347 134/213 ? 19 17 ACP sem 
rotacao 

6 

SARTESCHI e 
col. (1973) 

497 71/426 S3 9 17 AF Varimax 3 

CLEARY e 
GUY (1977) 

779 312/467 38 23 ACP Varimax 6 

GUELFI e col 
(1981) 

272 152/120 26 ACP Varimax 6 

DREYFUS e 
col. (1981) 

85 26 ACP Varimax 4 

RHOADES e 
OVERALL 
(1983) 

4'0 9 9 21 Obliqua 7 

MAIER e col. 
(1985) 

293 91/202 41 22 17/21 AF Varimax 4 

COFtDERO e 
RAMOS 
(1986) 

115 37/78 

4 27 17 ACP Varimax 50 

O'BRIEN e 
GLAUDIN 
(1988) 

365 256/109 35 22 17 ACP Varimax 6 

BERRIOS e 
BULBENA 
(1989) 

1204 491/713 42 22 17 ACP Vanmax 4 

FLECK e col. 
(1995) 

60 46/14 47 27 17 ACP Varimax 3 

• Tabela baseada em Berrios, G. e Bulbena, A. "The Hamilton depression scale and the numerical description of the 
symptoms of depression". In: Bech, P. e Coppen, A. The Hamilton scales. (Psychopharmacology series). Berlim. 
Springer-Verlag. 1990. 
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Apesar destas diferencas, certos fatores ao comuns as diferentes analises da HDRS-17. 

Varios autores encontraram um fator "melancolia" incluindo itens como humor depressivo, suici-

dio, sentimentos de culpa e retardo (HAMILTON, 1967) ou retardo, humor depressivo e 

trabalho e atividades (MARCOS e SALAMERO, 1990) ou ainda retardo, humor depressivo, 

trabalho e atividades e sentimentos de culpa (RAMOS-BRIEVA e CORDERO-VILLAFAFILA, 

1988). 

5.2.1.1.2 - Escala de Montgomery-Asberg para Depress& (MADRS) 

A outra escala utilizada que avalia a sintomatologia depressiva de forma abrangente é 

a de Montgomery-Asberg. Nesta escala, a Analise de Componentes Principais mostrou uma 

estrutura fatorial semelhante entre os dois paises. Quando foi utilizado o metodo de simulacio 

para a escolha do namero de fatores, a escala de MADRS mostrou um comportamento 

unidimensional (presenca de um anico fator). 0 metodo de Kaiser permitiu a identificaca'o de 

tees fatores. 0 fator 1 tambem apresentou uma composicao que caracteriza um "nude() 

depressivo" nas duas amostras (humor triste tanto aparente como expresso, inibicao motora, 

incapacidade de sentir (que inclui desinteresse) e dificuldade de concentractio). Na amostra 

brasileira, o item que avalia ansiedade psiquica foi tambem agregado ao "nuclei) depressivo", 

como havia ocorrido com a escala de Hamilton. Embora a estrutura dos fatores guarde 

semelhanca nas duas amostras, ha diferencas na organizacio interna dos itens, isto é, os itens 

corn coeficiente de saturarelo maior em cada fator sao diferentes. Para ilustrar, os cinco itens com 

maior coeficiente de saturacao na amostra brasileira foram tristeza relatada, incapacidade de 

sentir, tristeza aparente, inibiceio motora e tensao interior. .1a na amostra francesa, os cinco itens 

de maior coeficiente de saturacio foram tristeza relatada, dificuldade de concentractio, inibicao 

motora, incapacidade de sentir e tristeza aparente. Observa-se que os itens de natureza cognitiva 
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tern uma importancia maior na constituicao do "fator geral" (fator 1 sem rotacao - tabela 33) da 

amostra francesa. Por outro lado, na amostra brasileira os itens relativos a tristeza e tentho 

interior apresentam coeficientes de saturacao e importancia relativa superiores a amostra 

francesa na constituicao do fator 1 sem rotacao. 

Chama a atencao o pequeno ninnero de trabalhos sobre a Analise de Componentes 

Principais para a escala de Montgomery-Asberg na literatura em geral. Os proprios autores da 

escala (MONTGOMERY-ASBERG, 1979) nao publicaram uma Analise de Componentes 

Principais do instrumento por eles desenvolvido. PELLET (1993) afirma que as analises 

realizadas, muitas nao publicadas, sugerem a existencia de um Calico fator geral, com o que 

concordam os achados do presente estudo, quando utilizado o metodo de simulacao. 

GALINOWSKY e colaboradores (1991) observaram em sua analise tits fatores com uma 

constituicao identica a encontrada na amostra brasileira de nosso estudo, corn a utilizacao do 

metodo de Kaiser para a selecao do niunero de fatores, corn a diferenca de que o fator 2 e 3 

apareceram em ordem inversa. SCHMIDTKE e colaboradores (1988) fizeram uma analise em 

que juntaram os itens da HDRS-17 corn os da MADRS e enfatizaratn que na MADRS ha mais 

registro de "sintomas psicologicos" do que na HDRS-17. 

5.2.1.2- 0 diagnostic° de transtorno de humor 

A comparacao entre os diferentes diagnosticos das amostras brasileira e francesa, 

utilizando a entrevista CIDI, mostrou uma concordancia entre os diagnosticos dos transtornos de 

humor nos pacientes que internam por uma sindrome depressiva. Isto foi observado tanto 

utilizando os critetios diagnesticos da OD-10 como do DSM III-R. 

A diferenca observada foi a presenca de mais diagnosticos de episedios isolados com sintomas 
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psicoticos no Brasil e mais epis6dios recorrentes sem sintomas psic6ticos na Franca. Estes 

achados sao coerentes corn a diferenca na manifestacao da sintomatologia psicotica nas duas 

amostras e serao discutidas a seguir. 

5.2.2- Diferencas 

5.2.2.1- Os diagnosticos de comorbidade 

0 termo "comorbidade" pode ser definido como "a presenca de mais de um diagnostic° 

em uma pessoa num periodo definido de tempo" (W1TTCHEN e ESSAU, 1993). Nesta definicao 

ampla, tanto se pode considerar "o periodo de tempo", como a vida do individuo, ou ainda 

periodos arbitrariamente definidos (como, p.ex., ultimo ano, altimos seis meses ou Ultimas 

semanas). FEINSTEIN (1970) enfatizou a importancia deste conceito em psiquiatria, mas é a 

partir do sistema DSM III e particularmente na versa° revisada (DSM III-R) que a comorbidade 

passou a ser urn tOpico de pesquisa clinica crescente. Se a comorbidade é um "fato" ou um 

"artefato", (WITTCHEN, 1996), se representa uma vulnerabilidade comum para diferentes 

transtomos, ou se determinados transtomos precederiam ou predisporiam a outros, sao ainda 

questaes controversas e relevantes do ponto-de-vista da pesquisa clinica. Os dados do ECA 

(Epidemiologic Catchment Area) (ROBINS e col., 1991) sugerem que 75% dos pacientes corn 

depressao maior apresentam comorbidade ao longo da vida. 

Em funcao do objetivo central de nosso estudo ter sido a comparacao entre a 

sintomatologia depressiva atual de duas amostras, foi avaliada a presenca da comorbidade atual 

(presenca do transtomo nas ultimas duas semanas). Utilizando qualquer um dos dois sistemas 

diagnosticos (DSM III-R e CID-10) os casos de depressao pura (sem comorbidade) variaram 

entre 36 e 50% na populacao francesa e na brasileira, nao apresentando diferenca em cada urn 



145 

dos sistemas classificaterios utilizados, evidenciando a alta prevalencia de comorbidade atual 

nos pacientes com depressdes mais severas. 

Nao houve diferenca na distribuicao da maioria dos diagnosticos de comorbidade entre 

as duas amostras, utilizando a entrevista CIDI segundo os criterios da CID-10 e do DSM 

No entanto, os transtornos de ansiedade segundo o DSM III-R foram mais prevalentes no Brasil, 

e a dependencia de hipnoticos e sedativos em ambos os criterios diagnosticos foram mais 

prevalentes na Franca. Os transtomos de ansiedade e os ligados a substancias psicoativas sao os 

que aparecem coin mais freqiiencia em comorbidade corn transtomos de humor, tanto em estudos 

epidemiologicos como clinicos (KESSLER e col., 1996; ANGST, 1996; MERIKANGAS e col., 

1996). 

A maior prevalencia de dependencia de hipnOticos e sedativos na Franca pode ser uma 

explicacao para a menor prevalencia de transtornos de ansiedade segundo o DSM 111-R: os 

franceses, ao utilizarem mais substancias psicoativas usadas para tratamento de anisedade, teriam 

menos sintomas que permitiriam o diagnostic° de transtomo de ansiedade. Alem disso, como os 

franceses possuem uma variedade menor de sintomas na sindrome depressiva (avaliados pela 

Escala Complementar), a possivel que seus sintomas possam ser explicados mais facilmente 

atraves do diagnostic° de transtomo de humor e conseqiientemente o numero de diagnosticos de 

comorbidade fiquem mais restritos. 

Cabe tambem salientar para a diferenca nos dois sistemas de classificacao (DSM III-R 

e CID-10): que a diferenca no numero de diagnostico de comorbidade para transtornos de 

ansiedade s6 ocorreu quando se utilizava os criterios DSM 

Quando se comparam os dois sistemas diagnosticos, observa-se que em ambas as 

amostras o sistema DSM III-R diagnostica mais transtornos de panic() do que a CID 10, 
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provavelmente em fungdo da enfase na presenca de ansiedade antecipat6ria como criterio 

diagnostico. A CID-10, ao oferecer maior variedade de diagnosticos para sintomas dissociativos 

que o DSM registrou um maior numero de diagnosticos deste tipo no Brasil. 

5.2.2.2 - 0 comportamento da "ansiedade psiquica" 

A ansiedade psiquica, avaliada tanto pela HDRS quanto pela MADRS, mostra um 

comportamento semelhante. Na amostra brasileira, ela se correlaciona mais fortemente com os 

itens nucleares da depressao, enquanto que na francesa ela se correlaciona mais fortemente corn 

os itens somaticos de ansiedade. Isto fica evidente atraves da constituiclo do fator 2 da HDRS 

na Franca. Neste caso, a ansiedade psiquica esti agrupada com itens, como hipocondria, 

ansiedade somatica, agitaclo e perda de peso. JO no Brasil, o Fator 3 ("ansiedade somatica") é 

constituido unicamente por itens somaticos (ansiedade somatica, sintomas somaticos gerais, 

sintomas somaticos gastro-intestinais e hipocondria). 

A literatura brasileira sobre a manifestacio da sintomatologia depressiva é pequena 

(LEME E LOPES, 1966). PINHO e colaboradores (1969), embora sem definir claramente a 

metodologia utilizada para avaliacao da sintomatologia, concluiram que no meio baiano a alta 

a incidencia de fenomenos da esfera corporal e baixa a de ideia de culpa e de perseguicAo. 

SOUGEY e colaboradores (1994) realizaram o Unico estudo encontrado que avalia de forma 

padronizada a sintomatologia depressiva de uma amostra de pacientes brasileiros hospitalizados, 

comparando os pacientes da regiAo nordeste com uma amostra de pacientes da regilo sudeste 

do pais. Os autores utilizaram o Sistema LICED-D10 ((List of Integrated Criteria for the 

Evaluation of Taxonomy for depressive disorders, PULL e cols, 1981; SOUGEY, 1992) como 

avaliacAo padronizada dos pacientes. Neste estudo, os autores nao encontraram sintomas 
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somaticos como preponderantes em nenhuma das amostras. NAo ha referencia de estudos no 

nosso meio que comparem a sintomatologia depressiva no Brasil com de outras culturas de forma 

nAo- impressionistica. Os nossos dados sugerem que quando se permite aos pacientes falar 

livremente a falar de sua sintomatologia e ape's se argai objetivamente quanto a presenca de 

outros sintomas, atraves de uma entrevista semi-estruturada a sindrome depressiva nuclear se 

manifesta. No entanto, a forma como os sintomas se correlacionam entre si, (isto e, quem esta 

mais lentificado, esta tambem com o humor mais deprimido ou quem esta corn mais ansiedade 

somatica, tambem esta com mais ansiedade psiquica) a que varia em alguns aspectos nas dual 

amostras. Na amostra brasileira, a ansiedade psiquica varia de forma relacionada aos sintomas 

nucleares da depressao: quem apresenta ansiedade psiquica mais intensa, apresenta tambem mais 

humor depressivo, mais lentificacAo motora, mais sentimentos de culpa, mais dificuldade no 

trabalho e atividades, o que representa o nacleo principal de sintomas pela HDRS-17 e pela 

MADRS. Ja na amostra francesa, a ansiedade psiquica esta relacionada aos sintomas de 

ansiedade somatica, hipocondria e agitaclo, formando um fator complementar. Desta forma, os 

deprirnidos brasileiros parecem diferenciar sofrimento "psiquico" de sofrimento "somatico". Ja 

os franceses parecem diferenciar o eixo sentir-se "deprimido" e sentir-se "ansioso". Estes achados 

mantiveram-se mesmo ape's o controle para nivel de escolaridade. KATON e col. (1982), ao 

revisar os componentes da somatizacao e da depressAo, consideraram que a percepclo do estado 

afetivo 6 uma experiencia cognitiva que consiste num processo de dar significado a sintomas. 

Esta experiencia cognitiva 6 composta por uma experiencia somatica e por uma experiencia 

existencial ou psicologica. Utilizando este modelo, podemos considerar que entre os pacientes 

franceses a experiencia cognitiva de estar deprimido (ou ansioso) a uma experiencia integrada 

de sintomas somaticos e existenciais. M. entre os brasileiros a dissociaclo entre sintomas 

somaticos e existenciais a maior. WHITE (1982), ao comparar uma amostra de estudantes 
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americans e chineses, evidenciou que os americans tinham mais tendencia a explicar sintomas 

somaticos atraves de construtos emocionais, conseqiientemente integrando estas duas dimensifies. 

5.2.2.3- A importancia do "fator 	e do "fator ansiedade" 

Embora a constituindo do "fator insonia" tenha sido semelhante nas duas amostras, corn 

o item insonia tardia tendo o maior coeficiente de saturacao, a sua importancia na explicacao 

da variancia total foi diferente. Para a amostra brasileira, ele consistiu no fator 2, responsavel por 

14% da variancia total. Na amostra francesa, sua importancia relativa foi menor, situando-se 

como o fator 3, e explicando 11% da variancia da amostra total. 

Urn comportamento inverso foi apresentado pelo "fator ansiedade". Alem de sua 

constituindo interna ter variado (ver Discussao- 5.2.2.2), sua importancia relativa para a 

explicacao da variancia total tambem foi diferente. Na amostra brasileira, o "fator ansiedade" 

foi o fator 3, e responsavel pela explicacao de 11% da variancia total. Na amostra francesa, sua 

importancia relativa foi maior, constituindo o fator 2 e explicando 13% da variancia total. 

Assim, os itens relativos a insonia sao urn aspecto sintomatologico importante na 

amostra brasileira, sendo, depois do nude() depressivo, o principal grupo de itens relativos a 

sintomas desta amostra. Este achado pode eventualmente ser utlizado, por exemplo, como 

grupamento de sintomas para rastreamento de depressbes mais severas na comunidade, pois sao 

de mais facil investigacao que os sintomas nucleares da depressao ou que os sintomas de 

ansiedade para um instrumento aplicado por investigadores nao-psiquiatras. 

5.2.2.4- A sintomatologia psiedtica 

A sintomatologia psicotica esti presente em um niunero maior de pacientes brasileiros 
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que na amostra francesa, e sua intensidade a maior que na populacao francesa. Isto flea evidente 

atraves dos diferentes itens da Escala Complementar que avaliam a sintomatologia psicotica e 

da comparacao do fator 1 ("psicose") da Escala Complementar. Este achado nao pode ser 

explicado pela intensidade da sintomatologia depressiva, ja que a "media" dos escores globais 

das diferentes escalas sao semelhantes, excecao feita ao escore global da Escala Complementar, 

que nao apresenta interesse clinico. Este achado permanece, mesmo controlado para idade e nivel 

de escolaridade. Assim, podemos pensar que as vivencias psicoticas slop mais prevalentes nos 

pacientes brasileiros hospitalizados. Sabe-se que a religiao tem grande importats na cultura 

brasileira, especialmente as religioes afro-brasileiras, o espiritismo e as outras praticas 

sincreticas. Estas relights nao so estimulam o pensamento magico, como tambem legitimam as 

experiencias alucinatarias e outras alteracOes formais de pensamento. Entre os franceses, 

experiencias deste genero por parte do paciente sao culturalmente muito menos legitimadas, e 

encaradas como fonnastiao-aceitas socialmente de expressar o sofrimento. 0 teste de hipotese 

referente ao efeito da religiosidade para explicar a maior prevalencia de sintomatologia psicotica 

ficou prejudicado por nao ser eticamente permitido inquirir sobre pratica religiosa em projetos 

de pesquisa na Franca. Entre os brasileiros estudados, nab houve diferenca entre os escores no 

fator 1 "psicose" da escala complementar entre os praticantes e nao praticantes de uma religiao. 

Este resultado, nao afasta esta hipotese explicativa. NDETEI (1988), estudando pacientes de 

origens etnicas variadas vivendo em Londres, encontrou uma freqtiencia superior de 

fenomenologia paran6ide e religiosa em pacientes de origem africana e indiana. No entanto, 

NDETEI & VADHER (1984) ao estudar diferentes sindromes depressivas em pacientes 

hospitalizados, atraves do sistema PSE/CATEGO (WING e col. 1974), nao encontraram diferenca 

entre sub-sindromes (inclusive psicotica) e origem &Mica. DHADPHALE e colaboradores (1989), 

utilizando a escala de Hamilton-21 itens, encontraram, em pacientes quenianos, uma frequencia 
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de sintomas paranoides superior a de sintomas somaticos. 

SOUGEY e coaboradores (1994) comparando uma amostra de pacientes deprimidos 

hospitalizados em duas regioes brasileiras (sudeste e nordeste), atraves de dezesseis itens do 

sistema LICET-D10 (List of Integrated Criteria for the Evaluation of Taxonomy for depressive 

disorders, PULL e cols, 1984; SOUGEY, 1992), encontraram que os pacientes da regiao nordeste 

se diferenciavam dos da regiao sudeste por apresentarem maior sintomatologia psicotica, 

enquanto os da regiao sudeste apresentavam maior perda de energia. Embora estes dados sejam 

sobre um niunero pequeno de pacientes nao tendo sido controlados para escolaridade, nivel 

seicio-economico e idade, a possivel supor que esta diferenca encontrada entre duas regiOes 

brasileiras culturalmente distintas possa ser analoga a encontrada entre os pacientes brasileiros 

e franceses. E sabido que historica e culturalmente o sudeste brasileiro a bastante distinto do 

nordeste (RIBEIRO, 1995). 0 primeiro, representado pela cultura caipira, iniciada pela ocupacao 

de mamelucos paulistas que capturavam indios para a venda, seguida pela mineracao, pela 

cafeicultura e finalmente pela industrializacao, apresenta hoje uma estrutura social 

caracteristicamente tubana, industrial, com parametros socio-economicos proximos aqueles dos 

paises ocidentais desenvolvidos. Ja o nordeste, representado pela cultura crioula, tem como 

instituicao formadora fundamental o engenho acucareiro, apresentando uma forte influencia da 

cultura afro-brasileira com uma estrutura social que reflete ainda um modelo social tradicional 

e hierarquizado. 

5.2.2.5- A lentificacito 

A escala de lentificacao depressiva apresentou uma estrutura fatorial diferente entre a 

amostra francesa e brasileira. 
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Na amostra francesa, um fator imico foi isolado na Analise de Componentes Principais 

corn o metodo de simulacao. 0 fator Unico apresentou boa correlacao com os quatorze itens que 

compoem a escala. 

Ja na amostra brasileira, foram identificados dois fatores: fator 1 ("lentificacao 

objetiva"), composto por itens observiveis pelo entrevistador (motores, de fala e fluencia ideica); 

fator 2 ("lentificacao subjetiva"), composto por itens descritos pelo paciente (p.ex., interesse, 

memeria, concentracao, percepcao do tempo). E importante notar que os itens de "lentificacao 

subjetiva" sao na sua maioria cognitivos. Assim, podemos destacar que na amostra francesa a 

lentificacao comporta-se como uma dimensao Unica, isto 6, o que o paciente aparenta esta 

altamente relacionado ao que ele percebe e descreve. Na amostra brasileira, uma dimensao de 

lentificacao observada (pelo entrevistador) se separa da dimensao percebida pelo paciente. No 

entanto, cinquenta pacientes brasileiros apresentaram o escore medio de lentificacao subjetiva" 

(fator 2) superior a "lentificacao objetiva" (fator 1). Apenas dezoito pacientes apresentaram o 

inverso, isto e , o escore medio de "lentificacao subjetiva" superior ao de "lentificacao objetiva". 

Em dois casos os escores medios foram identicos. Isto reforca a hip6tese de que, ern pacientes 

deprimidos, a intensidade do que a percebido pelo preprio paciente 6 superior ao que é 

constatado pelo observador. 

5.2.2.6- A sintomatologia complementar 

A amostra brasileira apresentou um maior niunero de fatores na escala complementar 

e um maior niunero de itens desta escala positivados. Isto sugere que, alem de um nude° 

depressivo semelhante nas amostras, urn maior 'Miner() de sintomas deva ser pesquisado para 

realmete caracterizar do ponto-de-vista sintomatolegico um deprimido hospitalizado no Brasil. 
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Resultados semelhantes foram encontrados por MEZZICH e RAAB (1980) comparando a 

sintomatologia depressiva no Peru e nos Estados Unidos: Uinta e seis itens complementares eram 

mais frequentes na amostra do Peru e apenas oito eram mais freq0entes na amostra dos Estados 

Unidos. 

5.2.2.7- A comparando entre itens nas diferentes escalas 

Diferentemente do que ocorre na Analise de Componentes Principais, que toma 

possivel observar o aspect) qualitativo da relacAo dos itens das escalas, a analise do escore item 

a item permite apreciar que sintomas sao mais intensos em cada uma das duos populacties 

estudadas. 

Onze (13%) dos 87 itens que compoem as quatro escalas estudadas diferiram em seus 

escores na comparacAo (controlada para idade e escolaridade) entre a amostra brasileira e a 

francesa: em 7 itens variados, a amostra brasileira obteve escores superiores, enquanto que na 

amostra francesa se observaram escores mais elevados em 4 itens diversos (Tabela 3). 
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Tabela III- Sintomas que obtiveram escores metlios signilivamente maiores 
na Franca e no Brasil 

Escore Brasil > Franca Escore Franca > Brasil 

SINTOMAS PSICOTICOS SINTOMAS COGNITIVOS 

21. Ideias niilistas (EC) 6. Dificuldade de concentracedo (MADRS) 

25. Presenca de ideias delirantes ou alucinacoes (EC) 9. Pensamentos pessimistas (MADRS) 

38. Desconfianca (EC) MOTORES 

34. Auto-compando (EC) 7. Inibiclo motora (MADRS) 

HUMOR 9. Agitactio (HDRS) 

1. Monotonia afetiva (EC) 

ANSIEDADE 

10. Ansiedade psiquica (HDRS) 

LENTIFICACAO 

15. Apreciacio geral de retardo (ELD) 
HDRS= Escala de Hamilton para depressio-21 itens; MADRS= Escala Montgomery-Asberg para Depressilo; ELD= 
Escala de lentificacio depressiva; EC= Escala Complementar. 

Cabe ressaltar que, dos itens em que a amostra brasileira apresentou media superior, 

predominaramem os de sintomatologia psicOtica, o que ja foi discutido anteriromente. NAo 

foram encontrados na amostra brasileira escores superiores em itens de natureza somatica ou 

neuro-vegetativa. Estudos que compararam sintomatologia depressiva entre os Estados Unidos 

e paises latino-americanos, como o Peru (MEZZICH e RAAB, 1980) e Colombia (ESCOBAR 

e col. 1983) evidenciaram uma diferenca maior, corn marcada preponderancia de sintomas 

somaticos nos paises latino-americanos, especialmente no Peru. MEZZICH e RAAB (1980), 

examinando sessenta e quatro pacientes com depress:a° hospitalizados nos Estados Unidos e 

noventa e tr'es pacientes deprimidos ambulatoriais no Peru, observaram que trinta e seis itens 

investigados foram mais freqiientes na amostra peruana em relacAo a norte-americana, enquanto 

apenas oito itens foram mais freqUentes no Estados Unidos. Esta diferenca deu-se em funcao da 

diferente distribuiclo de sintomas somaticos nas duas amostras, ji que vinte e dois itens 
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somaticos foram mais frequentes no Peru contra quatro nos Estados Unidos. ESCOBAR e 

colaboradores (1983), estudando o perfil sintomatico de trinta e dois pacientes nos Estados 

Unidos e quarenta pacientes na Colombia, observaram que os pacientes colombianos 

apresentaram escores superiores no fator ansiedade-somatizacao da Escala de Hamilton 21 itens. 

Na Africa, BINIT1E (1975), comparando duas amostras de pacientes hospitalizados em Benin 

(Nigeria) e em Londres atraves da Analise Fatorial da Escala de Hamilton para Depressab - 21 

itens, encontrou os itens humor depressivo, sintomas somaticos gerais, trabalho e atividades e 

suicidio fazendo parte do fator 1 de ambas as amostras. 0 fator 1 na amostra africana foi 

complementado por sintomas gastro-intestionais, retardo e insight. Ja o fator 1 da amostra 

inglesa foi completado por ansiedade psiquica, culpa e ansiedade somatica. Os resultados nio 

permitem diferenciar as duas amostras corn base nos sintomas somaticos. No estudo 

multicentrico da OMS (SARTORIUS e co1.1983), quinhentos e setenta e tres pacientes de cinco 

paises (Canada, India, IrA, JapAo e Silica) foram entrevistados por clinicos experimentados, 

usando um instrumento padronizado (SADD - "Schedule for Standardized Assessment of 

Depressive Disorders", SARTORIUS e cols, 1983), bem como criterios defmidos para 

depressAo. Os resultados revelaram padroes similares de depressao em todos os centros. A 

amostra iraniana apresentou a maior freqiiencia de sintomas de somatizacAo (57% ), 

contrastando com 27% da amostra canadense. KEEGSTRA (1986), estudando 52 pacientes 

ambulatoriais em Adis-Abeba (Etiopia), corn o use de avaliacao semelhante ao estudo da OMS, 

observou uma frequ'encia elevada de sintomas somaticos. BALL e CLARE (1990), comparando 

uma amostra de habitantes de Londres judeus (n=25) e nAo judeus (n=26), atraves do Present 

State Examination (PSE; WING e col., 1974) e da escala de Hamilton para depressao, entre 

outros instrumentos, encontraram hipocondria mais freqiientemente em judeus. GADA e 

colaboradores (1982) estudaram cem pacientes ambulatoriais indianos e comparam os resultados 
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com os de outros quatro estudos (dois indianos e dois ocidentais), tendo observado mais sintomas 

somaticos em pacientes indianos do que nos pacientes ingleses, utilizando a escala de Hamilton. 

Uma das diferencas do presente estudo em relaclo aos demais citados foi o controle 

estatistico para as variaveis "idade" e "escolaridade", nao realizado (curiosamente) por nenhum 

destes. E possivel supor que parte das diferencas por eles encontradas possam ser devidas a estas 

variaveis. No entanto, mesmo se no presente estudo fossem avaliados os escores nio controlados, 

apenas dois itens somaticos apresentariam diferenca significativa (insonia precoce (HDRS) e 

sintomas somaticos gastro-intestinais (HDRS)). Uma explicacao para a menor diferenca em 

relacao aos sintomas somaticos constatada no presente estudo pode ser pela forma como eles 

foram avaliados. Nos estudos de MEZZICH e RAAB (1980), de ESCOBAR e colaboradores 

(1983), da OMS (SARTORIUS e col., 1983) , de KEEGSTRA (1986) e de BALL e CLARE 

(1990) os sintomas somaticos foram avaliados atraves da freq0encia com que apareceram em 

opcoes dicotomicas do tipo sim-ou-nlo. Em sintomas onde ha urn continuum de intensidade, a 

transformacAo em variaveis dicotomicas pode ampliar pequenas diferencas existentes. No nosso 

estudo, os sintomas somaticos foram pesquisados atraves dos escores dos itens presentes nas 

escalas de avaliacAo para depressao e comparados, utilizando os escores medios. Uma outra 

explicacAo para esta diferenca é a de que a amostra brasileira estudada provem de uma regiAo 

do pais que possui varios indicadores socio-economicos que a aproximam de paises 

desenvolvidos, o que the concederia uma posicAo intermediaria entre os paises ditos 

subdesenvolvidos e desenvolvidos. 

Ja a amostra francesa teve sintomas mais intensos em relacAo a itens cognitivos e 

motores. Estes achados sao coerentes corn os resultados que evidenciaram que pacientes de 

paises ocidentais desenvolvidos apresentam maior frequencia de sintomas cognitivo-existenciais, 

quando deprimidos (MARSELLA e col., 1973; GUELFI e col., 1981b). 
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5.3- Outros resultados 

5.3.1- Depressao e distribuicao em relacao ao sexo 

A distribuicao em relacao ao sexo dos pacientes deprimidos nas duas amostras foi em 

torno de 3,4 mulheres para cada homem. A preponderancia do sexo feminino entre pacientes 

deprimidos tern sido um dado constante nos estudos ao longo de varias decadas, em diferentes 

culturas e utilizando diferentes criterios diagnesticos. Os estudos de revisao apontam para uma 

relacd'o aproximada de 2 mulheres para 1 homem (LEGUAY, 1995), variando de 1,1M : 1H a 

3,1M :1H (WEISSMAN e KLERMAN, 1997) . KOVESS (1996) numa amostra de cento e trinta 

e teS pacientes, mostrou que a relacao nurnerica entre os sexos se altera corn a intensidade da 

depressao: em depressoes leves esta relacao foi de 1,1 e em depressoes graves, de 2,8 mulheres 

para 1 homem (KOVESS, 1996). 

Quando os pacientes com depressao pura foram analisados separadamente daqueles 

corn comorbidade, esta relacao foi modificada. A relacao entre mulheres e homens tendeu a 

aproximar-se nos casos de depressao pura nas amostras brasileiras e francesa, utilizando o 

criterio DSM UCHOA e colaboradores (1992) examinou pacientes com depressAo pura 

atraves da entrevista SOD (Structured Clinical Interview for DSM III-R, SPITZER e col., 1992), 

utilizando os criterios do DSM e encontraram a uma relacao mulheres/homens de 1:1. Esta 

relacao passava a 2:1 quando eram examinados os pacientes corn comorbidade. Para os criterios 

da CID-10, a amostra brasileira mantem o mesmo comportamento, isto, a uma relacao mais 

proxima de 1:1 para depressao pura do que quando sao incluidos os pacientes com comorbidade. 

h. a amostra francesa comporta-se em relacao ao CID 10 de maneira oposta: ocorre um aumento 

da relacao mulheres/homens no caso da depressao pura, e uma diminuicao desta relacao, no caso 

da comorbidade. 0 fato de na mesma populacao (francesa) dois sistemas diagnosticos terem tido 
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desempenhos antagiMicos leva a reflexao' sobre o desempenho destes sistemas em qualquer 

populagao. 0 presente estudo nao foi desenhado para invetigar o desempenho de dois sistemas 

classificatorios sobre duas populagoes diferentes. No entanto, poderiamos indiretamente 

questionar sobre a eventual possibilidade de o sistema DSM III-R possuir criterios mais validos 

para a populagao francesa que os da CID-10. Ao compararmos as diretrizes diagnosticas 

"episodio depressivo", segundo a CID-10, e os criterios diagnosticos do DSM III-R para 

"depressao maior", observamos que sao bastantes semelhantes (Tabela IV). A CID-10 inclui 2 

criterios cognitivos a mais (diminuicao da auto-estima e pessimismo em relacao ao futuro) e nao 

considera hipersonia, aumento de apetite e retard° psicomotor como diretrizes de um episodio 

depressivo. Observa-se tambem que a quase totalidade destes criterios esti representada por itens 

das diferentes escalas presentes no fator 1 (o fator que explica a maior parte da variancia) destas 

diferentes escalas. Assim, podemos presumir que as diferencas no desempenho dos dois sistemas 

diagnosticos se devam mais a diferengas nos diagnosticos de comorbidade do que nos da 

sindrome depressiva. 
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Tabela IV- Lista de criterios diagnosticos em relacao aos diferentes sistemas diagnosticos e 
fator 1 das diferentes escalas 

Criterios diagnostcos 
(CID-10 + DSM III-R) 

CID-10 DSM 
11I-R 

FATOR 1 
HDRS 

FATOR 1 
MADRS 

FATOR 1 
ELD 

FATOR 1 
EC 

BR FR BR FR BR FR BR FR 

Humor deprimido x x x x x x 

Perda de interesse/prazer x x x x x x x 

Diminuicao de energia/fatigabilidade x x x x 

Diminuicaode atencao/concentracao x x x x x 

Diminuicao da auto-estima/auto- 
confianca 

x 

Ideias de culpa e inutilidade x x x x 

Visoes desoladas e pessimistas do 
futuro 

x x x 

Ideias ou atos auto-lesivos ou 
suicidio 

x x x 

Sono perturbado x x x 

Diminuicao do apetite x x x 

Perda/ganho de peso ou 
diminuicao/aumento de apetite 

x 

Insonia/hipersonia x 

AgitacaTh/retardo psicomotor x x x x x x x 

HDRS: Escala de Hamilton para depressao; MADRS: Escala de Montgomery-Asberg para depressao; 
ELD:Escala de lentificacao depressiva; EC: Escala complementar de avaliacdo da sintomatologia depressiva. 

5.3.2- Analise discriminante entre as amostras brasileira e francesa 

A analise discriminante de variaveis demograficas e sintomatologicas, tomando como 

amostra a totalidade de pacientes (brasileiros + franceses), evidenciou a escolaridade e a idade, 

como principais variaveis discriminates entre a amostra brasileira e francesa. A variavel 

sintomatolOgica mais importante foi o fator "psicose" da escala complementar. As variaveis 
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discriminantes seguintes (fator 1 da MADRS) sugerem uma discriminaca'o a partir de urn maior 

comprometimento de sintomas cognitivos da depressao. As variaveis seguintes referem-se a 

Escala de Hamilton (escore total e Fator 2 -"Ansiedade"). Ambas evidenciam uma 

discriminacao a partir do peso maior dos sintomas de ansiedade e de alguns itens somaticos na 

amostra brasileira. 

5.3.3- Validade concorrente entre as escalas de depressAo 

As escalas utilizadas apresentaram coeficientes de correlacao altos e semelhantes aos 

encontrados por outros autores. No presente estudo, o coeficiente de correlacao entre o escore 

total da de Hamilton-17 itens e o de Montgomery-Asberg foi de 0,82, no Brasil, e 0,85, na 

Franca. Outros estudos mostram resultados semelhantes: no Brasil, DRACTU e colaboradores 

(1987) encontraram 0,89; na Alemanha, SCHMIDICE e col. (1988), 0,85; na Franca, PELLET 

e colaboradores (1980), 0,88. 0 coeficiente de correlacAo obtido entre a escala de Hamilton-17 

itens e a escala de Lentificacao Depressiva foi de 0,73 no Brasil e de 0,65 na Franca. Em estudos 

franceses, foram encontrados coeficientes de 0,41 (JOUVENT e col., 1980), 0,42 

(WIDLOCHER, 1983b) e 0,68 (LECRUBIER, 1983). 

0 coeficiente de correlacao entre a Escala de Lentificacao e a de Montgomery-Asberg 

no Brasil e na Franca foi, respectivamente 0,78 e 0,74. NA'o foram encontrados na literatura 

internacional outros estudos de validade convergente entre estas duas escalas. 

53.4- A culpa e a innuencia da pratica religiosa no Brasil 

Nao foi possivel estudar o efeito da pratica religiosa sobre a sintomatologia depressiva 
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na Franca, pelo impedimento etico de registrar em projetos de pesquisa informacoes sobre a 

pratica religiosa de uma pessoa. (Este impedimento esti ligado as perseguicoes religiosas 

ocorridas durante a II Guerra Mundial). 

Os individuos que possuiam uma pratica religiosa regular no Brasil nAo apresentaram 

uma pontuacao mais baixa nos item suicidio (HMS), pensamentos suicidas (MADRS), 

sentimentos de culpa (HDRS) , pensamentos pessimistas (MADRS), bem como Fator 1- Psicose 

(EC) bem como em qualquer outro item das diferentes escalas quando controlados o efeito para 

idade e escolaridade. 

A ideia de que a frequencia do aparecimento de sentimentos de culpa possa ser 

culturalmente definida possui varias referencias na literatura. KRAEPELIN (1904) registrou em 

suas observacOes acerca da depressAo na film de Java a ausencia de sentimentos de culpa. Varios 

autores que descreveram comparativamente a sindrome depressiva registraram este dado no 

Brasil (STAINBROOK, 1954 apud ANGST, 1973), na Africa negra (BINITIE ,1975; 

KALUNTA ,1981; ORLEY , 1979; HAFNER , 1987), na Africa do Norte (AMMAR e col., 

1981, GORBHAL, 1981), bem como no Oriente Medi° (EL-ISLAM, 1988) e na Asia (GADA, 

1982). 0 estudo da OMS (1983), que comparou a sintomatologia depressiva em cinco centros, 

corn avaliacAo padronizada reali7arla por entrevistadores experientes e treinados, evidenciou que 

68% dos pacientes da amostrra suica, contra 32% da amostra iraniana apresentavam sentimentos 

de culpa. Existem algumas tentativas de explicar este fenomeno a partir da influencia da cultura 

judaico-cristA no Ocidente, ou ainda atraves da importAncia de mecanismos projetivos em 

culturas ditas "tradicionais", o que explicaria tambem a maior freqiiencia de sintomas paranaides 

nestas culturas. 

No entanto, existem autores que questionam este achado. Na verdade, os estudos que 

o sustentam tem, na sua maioria, uma base impressionistica ou apresentam problemas 
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metodolOgicos que parecem decorrentes de uma busca de confirmacao de uma hipotese 

aprioristica. BERRIOS e colaboradores (1992), ao proporem e desenvolverem uma escala para 

avaliar culpa, destacam a ausencia de formas adequadas para registrar este sintoma. SINGER 

(1984), ao criticar de um modo geral a nao-sofisticacao metodolOgica da maioria dos estudos 

transculturais, considera que a menor prevalencia de culpa observada em culturas nao-ocidentais 

poderia ser mais um artefato de um problema semantico de interpretacao de simbolos produzido 

por urn observador estranho a cultura estudada do que propriamente uma diferenca real. CHENG 

(1989) observou que, embora, na sua amostra, as pacientes deprimidas chinesas negassem 

sentimentos de culpa, associavam culpa necessariamente a criminalidade. Expressavam seu 

pensamento depressivo atraves de auto-acusacao ou de vergonha. Outro aspecto, freqiientemente 

nao controlado nos estudos, é a intensidade da depressao. E possivel que alguns sintomas, entre 

eles os sentimentos de culpa, possam nao so ser culturalmente influenciados, mas tambem 

aparecerem mais claramente em depressoes mais severas. Nosso estudo lidava corn pacientes 

deprimidos hospitalizados corn caracteristicas diagnosticas e de intensidade de depressao 

comparaveis. Alem disso, a cultura dita ocidental tern marcada influencia no Brasil 

especialmentel no sul. 

5.3.5- Relacao da comorbidade sobre a intensidade dos fatores na HDRS 

Ao estudar a relacao da comorbidade corn a intensidade dos escores nos fatores da 

HDRS em ambas as populaceses, observou-se que a presenca de comorbidade tende a aumentar 

o escore total da escala de Hamilton. No entanto, este aumento deve-se aos escores de itens que 

compoem os fatores "ansiedade" e "insOnia". 0 fator 1, representado pelos sintomas nucleares 

da depressao, nao se modifica pela presenca ou ausencia de comorbidade. 
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Este achado flea evidente, na amostra francesa, quando se utilizam os criterios 

diagnOsticos do DSM 	e, na amostra brasileira, quando se utilizam criterios da CID 10. Em 

nossa revisao, nao encontramos estudos transculturais que simultaneamente tenham utilizado 

dois sistemas diagnosticos com entrevistas estruturadas. 0 processo diagnostico em psiquiatria 

parece nao ser o mesmo, quando se utiliza uma entrevista estruturada ou uma entrevista clinica 

(SAGUIR, 1971; FLECK e col. 1995b), embora varios estudos tenham mostrado razoavel 

confiabilidade entre entrevistas estruturadas e clinicas, com pacientes cooperativos sem sintomas 

psicaticos (JANCA e col., 1992; SPENGLER e WITTCHEN, 1988). Como e sabido, o sistema 

DSM III-R e a CID-10 possuem pressupostos comuns: a busca de serem ateoreticos, a enfase 

na descricao dos quadros clinicos com acento na sintomatologia e no curso do transtorno, a 

operacionalizacao atraves da utilizaryao de criterios ou diretrizes diagnOsticas. Ambos tem como 

principal objetivo aumentar a confiabilidade dos diagnosticos para que os psiquiatras possam 

chegar a "uma linguagem comum" (SARTORIUS e col. 1993 e 1995). Alan dos principios gerais 

comuns, existem varias diferencas menores nos criterios para os diferentes transtomos. 0 

impacto destas diferencas esta ainda longe de ser estabelecido. Neste estudo, quando se avaliou 

a relacao da comorbidade com a sintomatologia depressiva nuclear em duas populacees 

diferentes, observou-se que a presenca de comorbidade na Franca, segundo o DSM 

apresentou resultados semelhantes aos do Brasil, com respeito a comorbidade, segundo os 

criterios da CID 10. E possivel concluir que alguns criterios diagnosticos, embora possuindo 

confiabilidade semelhante (MELLSOP e col., 1991), tenham uma validade diferente para 

diferentes populacoes, o que ficaria mais evidente em pacientes com maltiplos diagnosticos 

(comorbidade). 
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6- CONCLUSOES 

6.1- Principais 

6.1.1- Foi identificado um nude() de sintomatologia depressiva bastante semelhante entre as 

amostras de pacientes deprimidos hospitalizados no Brasil e na Franca, composto por humor 

depressivo, culpabilidade, diminuictlo de trabalho e atividades, e retardo. Estes sintomas foram 

identicos a quatro dos seis sintomas nucleares descritos por Bech (1981). Os outros dois da 

descricAo de Bech (1981) (ansiedade psiquica e sintomas somaticos gerais) , aparecem de 

forma alternada no Brasil (ansiedade psiquica) e na Franca (sintomas somaticos gerais). 

6.1.2- 0 componente "ansiedade" da sindrome depressiva tern um comportamento diferente nas 

duas amostras. Na amostra brasileira, a ansiedade psiquica foi quantitativamente mais elevada 

que na francesa e qualitativamente mais relacionada aos sintomas nucleares da depressAo, 

fazendo parte do "fator nuclear". Na amostra francesa ficou mais relacionada a sintomas 

somaticos de ansiedade, compondo as caracteristicas acesserias da depresslo (fator II). 

Assim, na amostra brasileira, o que é "psiquico" e o que é "somatico" e, na amostra 

francesa, o que é "depressao" e o que é "ansiedade" ficaram agrupados separadamente. 

6.1.3- A sintomatologia psic6tica é mais frequente e mais intensa na amostra brasileira, e 

consistitui-se no principal fator sintomatologico corn poder discriminante entre as duas amostras. 

6.1.4- Os achados nio permitem afirmar que a depressAo na amostra brasileira tenha tuna 

"preponderancia de sintomas somaticos" e na francesa "preponderancia de sintomas cognitivos". 
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A diferenca observada foi de natureza qualitativa e nao quantitativa. Assim, foi constatado que 

os franceses conseguem discriminar sintomas depressivos de sintomas de ansiedade. Ja a amostra 

brasileira separa sofrimento psiquico de sofrimento "fisico" (somatico), sem discriminar 

depressao de ansiedade. 

6.1.5- Os achados nao sao explicados por diferencas de nivel educacional e de idade apresentadas 

entre as duas populacoes. Consequentemente, acredita-se que as diferencas ocorram muito mais 

por influencia de aspectos mais gerais e abrangentes da estrutura cultural de cada amostra. 

6.2- Secundarias 

6.2.1- A presenca de comorbidade em ambas as populacaes relaciona-se com a maior 

intensidade nas depressoes as custas dos fatores secundarios, mantendo inalterada a intensidade 

dos sintomas nucleares da depressao. 

6.2.2- A presenca de comorbidade esta associada a uma relacao aumentada de mulheres para 

homens. Os casos de depressao pura apresentam relacao mais proxima de 1 pars 1 e esta relacao 

é dependente do sistema diagnostico utilizado. 

6.3.3- Os individuos que tinham uma pratica religiosa regular (independente do credo) no Brasil 

nap tiveram escores menores em nenhum dos itens das escalas de depressao. 
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Cabe salientar que estas conclusOes devam ser consideradas para pacientes com 

sindromes depressivas suficientemente graves para estarem internados. Alem disso, referem-se 

a amostras pequenas e restritas a regioes especificas de ambos os paises com caracteristicas 

culturais particulares. Mais estudos em diferentes regioes de nosso pais salo necessarios para 

estabelecer urn real perfil da sintomatologia depressiva na populacio brasileira. 
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7- ANEXOS 

7.1 - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

CONVITE A PARTICIPAcA0 DE UM ESTUDO SOBRE 
OS SINTOMAS DA DEPRESSAO 

Estamos realizando um trabalho de pesquisa sobre como as pessoas se sentem quando 
estao deprimidas. Pam isto, gostariamos de contar com a sua colaboracao durante alguns dias de 
sua hospitalizacao. Lhe faremos algumas perguntas que the orientarAo sobre os diferentes 
sentimentos, pensamentos e sensac,,aes que o senhor (a) vem tendo durante esta fase de depressao. 

Gostaria de deixar claro que esta pesquisa é independente de seu tratamento e em nada 
influenciara o seu tratamento, se o senhor (a) nab estiver de acordo em participar. 

Caso o senhor (a) concorde, poderemos passar as informacaes obtidas a partir desta 
pesquisa para o seu medico e isto podera auxiliar na compreensAo de seu caso. 

Se voce tiver algtuna pergunta a fazer antes de decidir, sinta-se a vontade para faze-la. 



7.2- GUIA PARA A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA ADAPTADA AS ESCALAS 
DE HAMILTON PARA DEPRESSAO( HDRS) , 

MONTGOMERY-ASBERG (*MADRS), LENTIFICACAO DEPRESSIVA (**ERD) E 
ESCALA COMPLEMENTAR (***EC) 

versa° em frances: FLECK e col., 1994 
versa() em portugues: FLECK e col., 1997 

QUESTAO INICIAL 

Eu gostaria de the fazer algumas perguntas em relacao a ultima semana. Como o senhor 
(a) se sente desde (dia da semana)... ultimo(a) ? 

HUMOR DEPRESSIVO (IRISTEZA, DESESPERANCA, AUTO-DEPRECIACAO). 
MRS: 1, MADRS:2; EC:6 

Quid e o seu estado de inimo ao longo desta ultima semana? 
0 Sr.(a) vem se sentindo abatido, deprimido? 
Triste? Sem esperanca? 
Ao longo desta ultima semana, quantas vezes o Sr. (a) se sentiu 	?  Todos os dias? Durante todo o dia? 
Ao longo desta ultima semana, seu estado de ammo mudou durante o dia? Foi pior durante a manhi, depois 

do almoco ou de noite? Esta variacifo foi nitida, intensa? 
Lhe aconteceu de chorar? 
* 0 seu estado de ammo foi influenciado pelas circunstftncias exteriores? 0 Sr.(a) sorri facilmente? 
*** 0 sentimento de (utilizar a palavra empregada pelo paciente, p.ex. tristeza, "depre", etc.) que o Sr. (a) 

sente a diferente daquele que o Sr.(a) sentiria ou que ja sentiu depois da morte de alguem proximo (ou depois de ter 
visto urn filme ou de ter lido uma hist6ria triste)? Como e em que a diferente? 

SENTIMENTOS DE CULPA 
HDRS:2; MADRS:9 

0 Sr.(a) se sentiu particularmente critic() em relacao ao Sr.(a) mesmo ao longo desta ultima semana, 
tendo a impressio de fazer tudo errado ou de decepcionar os outros? 

Se SIM: 
0 que o Sr.(a) tern pensado sobre isto? 
O Sr. (a) tern se sentido culpado de ter feito ou de nfto ter feito alguma coisa? 
0 Sr. (a) tern pensado que o Sr. (a) 6 de alguma maneira a causa de sua propria depressio? 
0 Sr.(a) pensa que sua doenca a uma punicao? 
* Estas ideias Sdo ocasionais ou persistentes? 

TENDENCIA SUICIDA E PREOCUPACOES MACABRAS 
HADRS:2; MADRS:10; EC:10 

Ao longo desta ultima semana. the ocorreu de pensar que a vida nao valia a pena de ser vivida„ que 
o Sr. (a) preferia estar morto? 

0 Sr.(a) tem vontade de fazer mal ao Sr.(a)? 
Se SIM: 
Em que o Sr.(a) pensa exatamente? 
Estas ideias slo passageiras? Sao frequentes? 
0 Sr. (a) considera o suicidio como uma soluclo possivel? 
O Sr. (a) fez um projeto ou qualquer coisa contra o Sr.(a) ? 
0 Sr. (a) pensa seguidamente na morte? Na sua, na de setts proximos ? 
Estas ideias sio passageiras? Sio frequentes? 



REDUCAO DO SONO OU HIPERSONIA 
HDRS:4; EC:7 

Como o Sr.(a) tern dormido ao longo desta Ultima semana? 
0 seu sono anda diferente em comparacio corn o seu sono de quando o Sr.(a) nio estava doente? 
O seu sono anda reduzido ou interrompido? Em quantas horns? 
Quantas horas o Sr.(a) vem dormindo durante esta Ultima semana? 
Se hipersonia 
0 Sr.(a) tern tirado sestas longas durante o dia? Quantas horas o Sr.(a) tern dormido a mats durante o dia, 

comparando a quando o Sr.(a) nio esta doente? 

INSONIA PRECOCE 
HDRS:4 

O Sr.(a) tem tido dificuldade de pegar no sono depois que delta? 
Quanto tempo tern sido necessario para pegar no sono? 
Ao longo desta Ultima semana, quantas vezes o Sr. (a) teve dificuldade de pegar no sono no inicio da noite? 

INSONIA NO MEM DA NOITE 
HDRS:5 

Sempre na tiltima semana, the aconteceu de acordar em plena noite? 
Se SIM: 
O Sr. (a) se levantou? 0 que o Sr.(a) fez? 0 Sr.(a) foi simplesmente ao banheiro? 
Quando voltou a mina, o Sr.(a) foi capaz de dormir imediatamente? 
O Sr.(a) tern a sensaclo que seu sono tem sido agitado ou perturbado ao longo de certas noites? 

INSONIA TARDIA 
HDRS:6 

Durante esta ultima semana, a que horas o Sr.(a) acordou pela manha (sem voltar a dormir a seguir)? 
Se muito cedo: 
Foi corn despertador ou o Sr.(a) se acordou espontaneamente? 
A que horas o Sr.(a) se acorda nonnalmente (quer dizer quando o Sr.(a) nlo esta deprimido (a)? 

TRABALHO E ATIVIDADES 
HDRS:7; MADRS:7; ERD:1 1 

Como o Sr.(a) tem passado o seu dia durante a Ultima semana (quando o Sr. (a) nao estava 
trabalhando)? 

0 Sr.(a) anda interessado no que faz ou o Sr.(a) tern a impressito de que deve se forcar para fazer as coisas? 
0 Sr.(a) tern dificuldade de comecar as atividades? 
0 Sr.(a) tem dificuldade de realizar as atividades cotidianas? 
0 Sr.(a) teve de parar de fazer alguma coisa que o Sr.(a) tinha o habit() de fazer? 
Se SIM: Por que? 
Existe alguma coisa que o Sr.(a) gostaria de fazer ou que espera corn impaciencia? 
Quais sito seus projetos daqui para frente? 

INCAPACIDADE DE SENTIR 
MADRS:8 

O Sr.(a) tem sentido interesse pelo ambiente, pelos conhecidos, pelos amigos? 
0 Sr.(a) tern tido prazer nos seus interesses habituais? 
0 Sr.(a) tern tido a sensaclio de estar paralisado (a) emocionalmente? 0 Sr.(a) sente a capacidade de sentir 

raiva, pesar ou prazer? 



ANSIEDADE PSIQUICA E TENSAO INTERIOR 
HDRS: 10; MADRS:3 

0 Sr.(a) tem-se sentido particularmente tenso (a), irritado (a) ao longo desta Ultima semana? 
0 Sr.(a) vem tendo sentimentos de mal-estar indefinidos, irritabilidade, agitacao interior, angitstia, tensao 

nervosa proxima ao panico? 
(perguntar sobre a intensidade, a freqiiencia, a duracao e o quanto necessita de apoio). 
0 Sr.(a) tern-se preocupado muito por pequenas questbes que nao the preocupariam no seu estado normal? 
Se SIM: Quais coisas, por exemplo? 

ANSIEDADE SOMATICA 
HDRS: 11 

Ao longo desta Ultima semana, o Sr.(a) sentiu algum dos sintomas fisicos seguintes: (ler a lista 
deixando um tempo de resposta depois de cada sintoma). 

Boca seca? 
Gases? 
Indigestao? 
Diarreia? 
Colicas? 
Arrotos? 
Palpitacao? 
Dor de cabeca? 
Dificuldades para respirar? 
Problemas para urinar? (Urina freqiientemente?) 
Transpiractio? 
A que ponto estes sintomas the tern incomodado ao longo desta Ultima semana? Eles tern sido muito 

intensos? 0 Sr.(a) tern sentido seguidamente? Com que frequancia? 
(NOTA: Nao atribuir escore, se o sintoma a manifestamente de origem medicamentosa). 

SINTOMAS SOMATICOS GASTRO-INTESTINAIS E BULIMIA 
HDRS: 12, MADRS: 5, EC: 8 

0 Sr.(a) vem tendo apetite ao longo da semana passada? E comparivel a seu apetite normal? 
A comida tern gosto para o Sr. (a)? 
0 Sr.(a) deve-se forcar para corner? 
Outras pessoas tern tido que force-lo a corner? 
SE BULIMIA: 
Como a este aumento de apetite? Seu pensamento tern estado muito dirigido a comida? 

SINTOMAS SOMATICOS (GERMS) 
HDRS: 13, ERD: 10 

0 Sr.(a) tem tido energia ao longo desta semana? 
0 Sr.(a) tern-se sentido constantemente fatigado? 
0 Sr.(a) tem sentido ulna sensacao de peso nos membros, nas costas ou na cabeca? 

SINTOMAS GENITALS 
HDRS: 14 

Do ponto de vista sexual, houve modificacoes de seu interesse pela sexualidade ao longo desta semana 
passada? (Eu nao falo da sua atividade sexual, mas de seu interesse pela sexualidade). 

Este interesse modificou-se (em relacao a antes da depressao)? 
0 Sr. (a) tem pensado bastante em sexo? 
Se NAO: Isto e habitual para o Sr. (a) ? 



IHPOCONDRIA 
HDRS: 15 

Ao longo desta semana que passou, seus pensamentos tem sido centrados sobre sua satide fisica ou 
sobre a maneira como seu corpo funciona (em relacao ao seu estado habitual)? 

Seus pensamentos tem sido centrados sobre a possibilidade de ter uma doenea fisica grave? 
Se SIM: Qual, por exemplo? Quantas vezes isto ocorreu? Quando o Sr.(a) falou a seu medico qual foi seu 

diagnostico? 0 Sr.(a) tem falado muito sobre estes pensamentos corn quern o (a) rodeia? 

PERDA DE PESO E GANHO DE PESO 
HDRS: 16, EC: 9 

0 Sr.(a) perdeu peso recentemente? 
Se SIM: Quantos quilos? 
EM CASO DE DUVIDA: 0 Sr.(a) tern a impressito que sues roupas esti -to frouxas? 
SE NAO: 0 Sr.(a) ,engordou desde que esti doente? Quantos quilos? 
EM CASO DE DUVIDA: 0 Sr.(a) pode utilizer as mesmas roupas de maneira confortivel? 

DIFICULDADES DE CONCENTRACAO 
MADRS: 6, ERD: 14 

O Sr.(a) tem tido dificuldades para organizar os seus pensamentos ou para se concentrar? 
Suas dificuldades sae ocasionais? 
0 Sr.(a) tern tido dificuldades de ler ou de manter uma conversa? 
0 Sr.(a) tern tido capacidade de ler ou manter uma converse? 

Quando o Sr.(a) olha a TV, o Sr.(a) consegue se concentrar para compreender as informaeoes? 

MEMoRIA 
ERD: 13 

O Sr.(a) tem tido dificuldades para se lembrar das coisas? 
0 que o Sr.(a) fez ontem? 
Repita, por favor: livro, arvore, sol (a ser perguntado ao final da entrevista). 

PERCEPCAO PELO DOENTE DO CURSO DO TEMPO PRESENTE 
ERD:12 

Para o Sr.(a) como passa ou transcorre o tempo presente em relacao ao seu estado normal? 
Na sua opiniilo, o tempo passa mais lentamente? Ele esti suspenso? 

ALUCINACOES ACUSTICO-VERBAIS CATATIMICAS 
ALUCINACI5ES ACUSTICO-VERBAIS NAO-CATATIMICAS 
ALUCINACCIES PSIQUICAS 
EC: 11, 12, 13 

O Sr.(a) vem escutando vozes que os outros nao escutam durante esta Ultima semana? 
As vozes que o Sr.(a) escuta, provem do exterior? Ou o Sr.(a) tem a impresalo que falam dentro de sua 

cabeca? 
0 Sr.(a) pode distinguir o que dizem as vozes? 
Estes vozes falam de sua infelicidade? De seus erros? Das suss qualidades? Elas sio alegres ou tristes? 



OUTRAS ALUCINACOES 
EC: 14 

Ja the aconteceu de ver alguem ou alguma coisa que outras pessoas presentes nio conseguiam ver ou de 
ter uma visa° enquanto o Sr.(a) estava completamente acordado? 

0 Sr.(a) vem se sentindo incomodado por cheiros estranhos em torno do Sr.(a) que ninguem mais parece 
ser capaz de sentir? 

0 Sr.(a) vein tendo sensacties estranhas dentro do seu corpo ou sobre sua pele? 
0 Sr.(a) vem tendo outras sensacees inabituais? Quais? 

IDEIAS DE CATASTROFE 
EC: 16 

0 Sr.(a) tern pensado que um acontecimento desastroso para o Sr. (a), para seus familiares ou conhecidos 
ou para o mundo em geral estit para acontecer? Fale-me um pouco sobre isto. 

Se SIM: Isto a provivel de acontecer? 

IDEIAS PEJORATIVAS EM RELACAO A APARENCIA FISICA 
EC: 17 

0 Sr.(a) pensa que a sua fisionomia ou seus tracos se alteraram, tomando-se feios, que sua fisionomia charna 
a atencio, tendo-se tornado repugnante? 

Se SIM: Sua impressac a modificada corn a argumentacao das pessoas que o (a) rodeiam? 

IDEIAS DE REFERENCIA 
EC: 18 

0 Sr.(a) tern a impressao de que as coisas que acontecem tern um sentido especial? Acha que as pessoas 
tentam enviar-lhe mensagens? Acha que fazem alusoes a sua pessoa? 

Se SIM: 0 Sr.(a) pensa que talvez possa estar enganado (a), que possa ser fruto de sua imaginacao? 

IDEIAS DE PERSEGUICAO 
EC: 19 

0 Sr.(a) tem a impresslo que the desejam o mat? Sente-se ameacado? 
Se SIM: Sua impresslo a modificada corn a argumentacdo das pessoas que o (a) rodeiam? 

IDEIAS DE PREJUiZO 
EC: 20 

0 Sr.(a) tern a impressio que the querem roubar, trapacear, fazer perder o emprego? 
Se SIM: Sua impressin a modificada corn a argumentacAo das pessoas que o (a) rodeiam? 

IDEIAS NIILISTAS 
EC: 21 

0 Sr.(a) tern a impressio de que a vida a absurda, de que o mundo nao tem sentido? 
Se SIM: Sua impresslo a modificada corn a argumentactio das pessoas que o (a) rodeiam? 

IDEIAS DE CIUME 
EC: 22 

0 Sr.(a) vem se sentindo muito incomodado por preocupacoes em relacao a infidelidade de sus esposa (o) 
ou de sua (eu) parceira (o) ? 



DESREALIZACAO 
EC: 26 

0 Sr.(a) tern a impressao de que as coisas mudaram ao seu redor recentemente? Que o Sr.(a) nao as 
reconhece? 

O Sr.(a) tern a impressao de que as coisas ao seu redor seo irreais, como se tudo nao passasse de uma 
imitaceo da realidade, de uma cena de teatro, em que as pessoas desempenham urn papel que nao é autentico? 

Se SIM: Com que freqiiencia? Com que intensidade? 

DESPERSONALIZACAO 
EC: 27 

0 Sr.(a) sente-se diferente? Como se estivesse fora de seu corpo, podendo observar-se do exterior? 
0 Sr.(a) tern a impresario de que o seu corpo ou parte dele nao the pertence? 
Diante do espelho, o Sr.(a) tern a impressao de estranheza de sua imagem? 
Se SIM: Com que freqiiencia? Com que intensidade? 

SINTOMAS OBSESSIVOS 
EC: 28 

Agora queria perguntar-lhe se alguma vez se sentiu incomodado por ter pensamentos desagradaveis e 
persistentes. Um exemplo seria a ideia persistente de que sues maps esti° sujas ou de que elas tern Bermes. Mesmo 
sabendo que estas ideias ou comportamentos vem de seu proprio pensamento, a pessoa nao resiste eficazmente. 0 Sr.(a) 
ja se sentiu incomodado por pensamentos desagradaveis e persistentes deste tipo? 

Algumas pessoas se sentem obrigadas a fazer repetidamente as mesmas coisas, mesmo sabendo que isto 
e bobagem, mas nao c,onseguem resistir ern faze-las. Por exemplo, elas voltam muitas vezes para se certificarem de que 
trancaram a porta ou que fecharam o gas do fogao. 0 Sr.(a) ja sentiu obrigado a refazer repetidamente alguma coisa? 

Se SIM: Corn que freqtiencia? Com que intensidade? 

DESCONFIANCA 
EC: 38 

0 Sr.(a) tern a impressao de que deve desconfiar das pessoas? 
Tem a impressao de que falam do Sr.(a) pelas costas? 
0 Sr.(a) tern a impressilo de que as pessoas sao gentis na sua presenca, mas de que quando sai, passam a 

falar mal so Sr.(a)? 
A que ponto estes sintomas o incomodaram nests Ultima semana? Eles foram muito intensos? 0 Sr.(a) sentiu 

isto muito seguido? Com que freciiiencia? 

USO ABUSIVO DE ALCOOL CONTEMPORANEO AO EPISI5DIO ATUAL 
EC: 39 

0 Sr.(a) tern tido necessidade diaria de alcool para poder sentir-se melhor durante esta Ultima semana? 
0 Sr.(a) teve problemas no seu trabalho ou corn sua familia ligado ao consumo de alcool? 

USO ABUSIVO DE DROGAS CONTEMPORANEO AO EPIS6D10 ATUAL 
EC: 40 

0 Sr.(a) tern tido necessidade diaria de drogas (incluindo drogas prescritas, ryas utilizadas em quantidade 
superior a prescricao) para poder sentir-se melhor durante esta Ultima semana? 

0 Sr.(a) teve problemas no seu trabalho ou corn sua fiunilia ligado ao consumo de drogas? 

MEMORIA 
ERD: 13 

Quais sao as tres palavras que eu the pedi para memorizer ha al guns minutos? 



hens seguintes: observaeao 

RETARDO DO PENSAMENTO, DA LINGUAGEM 
HDRS: 8 

AGITACAO 
HDRS: 9 

INSIGHT 
HDRS: 17 

TRISTEZA APARENTE 
MADRS: 1 

PASSOS E MARCHA (num per 	padrao) 

ERD: 1 

LENTIFICACAO E ESCASSEZ DE MOVIMENTOS (tronco e ntembros) 

ERD: 2 

LENTIFICACAO E ESCASSEZ DE MOVIMENTOS DA CABECA E PESCOCO (mimica) 
ERD: 3 

LINGUAGEM E FLUXO VERBAL 
ERD: 4 

MODULACAO DE VOZ (intensidade e modulacao da fala) 

ERD: 5 

RESPOSTAS BREVES 
ERD: 6 

VARIEDADE NOS TEMAS ESPONTANEAMENTE ABORDADOS 
ERD: 7 

FuutriciA IDEICA (tema eventualmente proposto pelo examinador) 

ERD: 8 

EXPEIUENCIA SUBJETIVA DE RUMINACAO MENTAL 
ERD: 9 

APRECIACAO GERAL DO RETARDO 
ERD: 15 

MONOTONIA AFETIVA 
EC: 1 

LABIL1DADE AFETIVA 
EC: 2 

INCONTINENCIA AFETIVA 
EC: 3 

OBNUBILACAO DA CONSCIENCIA 
EC: 4 

SONOLENCIA 
EC: 5 



COMPORTAMENTO ALUCINATORIO 
EC: 15 

OUTRAS IDEIAS ANORMAIS 
EC: 23 

PASSAGEM AO ATO (IMPULSO DELIRANTE) 
EC: 24 

PREMtNCIA DE IDEIAS DELIRANTES E/OU ALUCINACOES 
EC: 25 

PERDA DA SENSIBILIDADE OU DO MOVIMENTO 
EC: 29 

ATITUDE PASSIVO-DEPENDENTE 
EC: 30 

ATITUDE MANIPULADORA 
EC: 31 

ATITUDE DOMINADORA 
EC: 32 

ATITUDE HISTRIoNICA 
EC: 33 

AUTO-COMPAEKAO 
EC: 34 

ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE AOS OUTROS 
EC: 35 

IMPULSIVIDADE 
EC: 36 

HOSTILIDADE/AGRESSIVIDADE 
EC: 37 

APRESENTACAO GERAL 
EC: 41 

APRESENTACAO DO VESTUARIO 
EC: 42 

BIOTIPO PICNICO 
EC: 43 

NAO-COOPERACAO COM 0 TRATAMENTO 
EC: 44 

RETICENCIA 
EC: 45 

CAPACIDADE DE INTE1RAR-SE DO SEU ESTADO 
EC: 46 



7.3- ESCALA COMPLEMENTAR DE APIRECIACAO DA SINTOMATOLOGIA 
DEPRESSIVA 

1-MONOTONIA AFETIVA 

Corresponde a diminuicao da capaciade de modulacao afetiva. 0 paciente permanece num determ nado estado 
afetivo, independentemente da situacao exterior. 

0- Sem monotonic afetiva. 
1- 
2- Existe uma tonalidade afetiva marcada que é independente da situacao exterior, mas persite uma possibilidade 

de modulacao afetiva. 
3- 
4- Sem modulacao afetiva. 

2- LABILIDADE 

Corresponde a mudancas rapidas e espontineas do estado afetivo/timico (da tristeza a alegria ou vice-versa) 
eventualmente associadas a respostas emocionais intensas. 

0- Sem mudancas rapidas e espontineas de humor. 
1- 
2- Mudancas rapidas, mas ocasionais. 
3- 
4- Mudancas rapidas, freqiientes, inesperadas e exageradas. 

3- 1NCONTINENCIA AFETIVA 

Emergencia subita e excessiva de afetos que nao podem ser controlados. As emocoes de intensidade excessiva sao 
desencadeados por uma causa. Ao contrario, na labilidade afetiva as flutuacoes afetivas sao espontfineas. 

0- Sem emocoes intensas, desencadeadas por uma causa. 
1- 
2- 0 paciente tern emocoes excessivas desencadeadas por uma causa, mas pode retornar a seu estado anterior (por 
exemplo, o paciente chora facilmente corn a evocacao de lembrancas tristes ou toma-se excessivamente irritado corn 
qualquer frustracao, mas pode retomar a seu estado anterior). 
3- 
4- Crises de choro ou riso desencadeadas por uma causa (tipo riso e choro espasmodico). 

4- OBNUBILAC -AO DA CONSCIENCIA 

Diminuicao da percepcao e da compreensao dos fenomenos exteriores (pessoas, situacoes) com alteracoes 
(estreitamento) da orientacao e perplexidade; eventualmente o paciente, sendo submetido a um estimulo persitente e 
corn esforco a capaz de restabelecer por urn instante o nivel de consciencia. 

0- Ausente. 
1- 
2- 0 paciente parece momentaneamente dim se aperceber claramente do que se passe em torno de si, mas toma-se 

presente sem dificuldades. 
3- 
4- Nao pode manter-se acordado durante a entrevista ou qualquer outra atividade. 



5- SONOLENCIA 

Diminuicao da capacidade de pennanecer acordado e atento. Manifesta-se pela expressao facial, linguagem e atitude. 
Se o paciente esti sob tratamento, interrogar como ele estaria sem a medicacao e cotar, tentando eliminar a eventual 
sonolencia medicamentosa. 

0- Ausente. 
1- 
2- Moderada. 
3- 
4- Nao consegue manter-se desperto durante a entrevista ou em outra atividade. 

6- QUALIDADE DA DEPRESSAO 

Medida na qual os sentimentos depressivos sao percebidos pelo paciente como qualitativamente diferentes do tipo de 
sentimento que ele etcperitnentou ou experimentaria, apos a perda de um ente querido. (Nao se trata do fato de que os 
sentimentos sejam mais intensos ou de que eles estejam associados a outros sintomas, como a perda dos interesses). 

0- Nao ha diferenca 
1- 
2- A diferenca a leve ou duvidosa (p.ex. o paciente diz que seu sentimento se parece urn pouco corn o que sentiu 
quando sua mae morreu, mas e urn pouco mais intenso). 
3- 
4- 0 paciente reconhece uma diferenca qualitativa nitida (p.ex., o paciente diz que seu sentimento a tuna) e muito 

diferente daquele que ele sentiu quando sua mae morreu. 

7- HIPERSONIA 

0 paciente desperta duas ou tres horas mais tarde que de costume, corn a sensageo de nao ter repousado o suficiente. 
Sente-se fatigado e sonolento durante todo o dia. 

0- Ausente. 
I - 
2- 0 paciente dorme freqiientemente 1 ou 2 horas a mais. 
3- 
4- 0 paciente dorme freqiientemente 2 a 4 horas a mais. 

8-BULIMIA 

Aumento do apetite habitual, conduzindo a uma ingest:a° alimentar exagerada. 

0- Apetite normal ou reduzido. 
1 
2- Apetite ligeiramente aumentado. 
3- 
4- Aumento considerivel do apetite. 0 paciente so pensa em corner. Seus fiuniliares preocupam-se corn a sua ingesta 

alimentar excessiva. 



9- GANHO DE PESO 

Desde o Micro do epis6dio atual, o ganho de peso nao esti em relacao evidente corn urn tratamento medicamentoso. 

0- Sem ganho de peso. 
1- 
2- Ganho de peso moderado (menos de 3kg em relacao ao peso de antes do episodic). Se o paciente Tao se pesou 

recentemente, considerar a possibilidade de utilizar as mesmas roupas de maneira confortivel. 
3- 
4- Ganho de peso importante (mais de 3kg em relacao ao peso antes do episodic)). Se o paciente nao se pesou 

recentemente, considerar a impossibilidade de utilizar as mesmas roupas de maneira confortavel. 

10- PREOCUPAcOES MACABRAS 

O paciente a invadido por ideias ou representacoes de morte e/ou de mutilacees, rememora acontecimentos reais ou 
imagina dramas futuros. As preocupacOes podem conc,emir a sua propria morte ou a de pessoas que the sio proximas. 

0- Ausencia de preocupagoes macabras. 
1- 
2- 0 paciente esti, preocupado de uma maneira ocasional por ideias ou representacoes de morte e/ou de mutilacoes. 
3- 
4- 0 paciente esti preocupado de uma maneira persistente por ideias ou representacoes de morte e/ou de mutilactoes. 

11- ALUCINAcOES ACUSTICO-VERBAIS CATATIMICAS 

Fenomenos verbais psico-sensoriais, ocorrendo na ausencia de qualquer estimulo externo identificitvel. As vozes que 
o paciente escuta falam com ele ou conversam entre elas. 0 conteudo esti relacionado com as modificacoes do humor 
do paciente. 

0- Ausentes. 
1- 
2- Ilusoes sensoriais auditivas. 0 paciente cre escutar alguns ruidos suspeitos "como se falassem corn ele", mas nao 

esti certo disto. Estas ilusoes esti° em relacao corn as modificacoes de humor. 
3- 
4- AlucinacAes aciatico-verbais verdadeiras, em relacao corn as modificacoes de humor. 

12- ALUC1NAcOES ACUSTICO-VERBAIS NAO-CATATIMICAS 

AlucinacOes acirstico-verbais, cujas vozes que o paciente escuta evocam temas sem relacAo corn a modificacio de 
humor. 

0- Ausentes. 
1- 
2- Busaes sensoriais auditivas. Acredita ouvir certos ruidos suspeitos, que se assemelham a vozes, mas sem relacao com 

as modificacoes de humor. 
3- 
4- Alucinacoes acustico-verbais verdadeiras, nao relacionadas com as modificacoes de humor. 



13- ALUC1NAcOES PSIQUICAS 

Fenomenos endopsiquicos nao sensoriais (ou seja, sem impressao de percepcao extema): impressao de vozes dentro 
da cabeca, de comentarios do preprio pensamento ou de que a repetido em eco, sem que haja impressao de 
sensorialidade das vozes. 

0-Ausentes. 
I - 
2- Impressao fraca ou duvidosa de que falam dentro de sua cabeca, de comentarios do pr6prio pensamento ou de que 

o repetem em eco, sem que tenha a impressio de sensorialidade das vozes. 
3- 
4- Impressao de que falam dentro da sua cabeca, de comentarios do proprio pensamento ou de que o repetem em eco, 

sem que tenha a impressao de sensorialidade das vozes. 

14- OUTRAS ALUCINAOES 

Existencia de alucinacOes visuals, gustativas, cenestesicas, olfativas, etc. 
Anotar: 	  
Semais de um tipo anotar todos e cotar cads um. 

0- Ausentes. 
1- 
2- IlusOes visuals, gustativas, cenestesicas, olfativas etc. Acredita ocorrerem-lhe certos fenomenos sensoriais "como 

se", mas nao esta certo disto. 
3- 
4- AlucinacOes (visuais, gustativas, cenestesicas, olfativas, etc.) verdadeiras. 

15- COMPORTAMENTO ALUCINATORIO 

Pela sua mimica, gestos e atitude, o paciente parece alucinar. No caso em que pelo menos num dos itens precedentes 
no I I, 12,13 e 14 o paciente recebeu a cotacao 2, 3 ou 4, este item tambem sera cotado 2, 3 ou 4. Todavia, pode 
acontecer de o paciente nao exteriorizar verbalmente nenhuma alucinando (os itens n°11, 12, 13 e 14 foram cotados 
0), mas seu comportamento nos fez cotar o item 1, 2, 3 ou 4. 

0- Ausente. 
1- 
2- Da a impressao, sem que se possa ter certeza, de estar alucinando. 
3- 
4- Comportamento alucinaterio certo. 

16- IDEIAS DE CATASTROFE 

Ideias de que um acontecimento desastroso pare ele, pare seus proximos, ou pars todos, esti por acontecer. 

0- Ausentes. 
1- 
2- 0 paciente esti preocupado corn acontecimentos suscetiveis de serem desencadeados (p.ex., uma guerra atomics), 

mas cuja irrupcao a muito improvivel e/ou nao tern o canker catastrofico por ele atribuido. 
3- 
4- Certeza de que o evento vai ser desencadeado (a guerra vai estourar, o fim do mundo esti proximo). 



17- IDEIAS PEJORATIVAS CONCERNENTES A APARENCIA FISICA 

Convicclo de que sua fisionomia ou seus tracos mudaram e tornaram-se sem grata, de que chama a atenclo ou de que 
esti corn uma aparencia repugnante. 

0- Ausentes. 
1- 
2- 0 paciente tern a impress -do injustificada de transfonnacAo fisica desfavoravel, mas a parcialmente acessivel aos 

argumentos da realidade. 
3- 
4- Ideias delirantes de modificaclo desfavoravel do aspecto fisico corn convicclo absoluta. 

18- IDEIAS DE REFERENCIA 

Ideias de que comentiuios corn referencia a objetos ou a acontecimentos aparentemente insignificantes referem-se ao 
paciente ou tem uma significacdo relacionada a ele. A ideia de referencia deve ser cuidadosamente diferenciada da ideia 
de perseguiclo corn o que 6 freqiientemente confundida. Uma ideia de referencia pode ser ao mesmo tempo tuna ideia 
de perseguicao. Por exemplo , o paciente refere ter ouvido uma conversa, no curso da qual um interlocutor dizia: "E 
urn imbecil, a preciso elimini-lo" e pensa que falavam a seu respeito. Neste caso, cotar-se-a simultaneamente os dois 
itens. Existem, todavia, ideias de referencia sem ideias de perseguiclo e vice-versa. 

0- Ausentes. 
1 
2- Tendencia as ideias de referencia, mas interrogado, o paciente reconhece que interpretou mal, que tudo a fruto de 

sua imaginaclo. 
3- 
4- Ideias delirantes inabaliveis. 

19- IDEIAS DE PERSEGUIcA0 

Sentimento de servir de alvo da hostilidade dos outros (p.ex., suspeita das intencoes dos outros. Tem a impressAo de 
que as pessoas falam mal dele (zombadores, provocadores etc.) ou de que riem dele. 

0- Ausentes. 
1 
2- Tendencia as ideias de perseguiclo, mas o paciente nao adere e pode ser convencido da sua inexatiddo. 
3- 
4- Ideias delirantes inabaliveis. 

20- IDEIAS DE PREJUIZO 

Sentimento de que atentam contra seus interesses legitimos. Arbitrariamente nlo faremos entrar as ideias de prejuizo 
nas ideias de perseguicAo, das quais aquelas sit) uma forma particular. 0 prejuizo que the causaram ou que pensa que 
the desejam causar pode ser o exagero de um prejuizo real. 0 prejuizo pode concernir a bens materiais (dinheiro, posses 
diversas), a situaclo social (ou profissional) ou a reputaclo. 

0- Ausentes. 
1- 
2- Vagas ideias de prejuizo, mas o paciente pode ser convencido corn argumentos objetivos, pelo menos 

temporariamente, do seu carater erroneo. 
3- 
4- Ideias delirantes coin conviccao absoluta. 



21-IDEIAS NIELISTAS 

Ideias que se referem a ausencia de sentido, ao absurdo e a inutilidade da vide (do proprio paciente ou em geral). 

0- Ausentes. 
1- 
2- Ideias vagas de que a vide a absurda, de que o mundo nao tem sentido, de que nao ha existencia real, mas o sujeito 

pode ser convencido por argumentos objetivos, ao menos temporariamente, de seu miter erroneo. 
3- 
4- Ideias delirantes corn conviccao absolute. 

22-IDEIAS DE CIUME 

Preocupacties concementes a infidelidade eventual do parceiro sexual. Somente considerar como ideias de ciume, se 
existir uma nitida discordancia entre as preocupecoes (ideias) e o comportamento real do parceiro. Nao lever em 
consideracAo o fato de o paciente considerar-se ou nao culpado da infidelidade. 

0- Ausentes. 
1- 
2- Moderadas. Vagos sentimentos de inseguranca e desconfianca quanto a infidelidade do parceiro. 0 paciente pode 

ser convencido temporariamente da inexatidao de suas suspeitas. 
3- 
4- Conviccao delirante inabalivel, acompanhando-se, eventualmente, da procura de proves, da distorcao dos fatos no 

sentido de suas conviccoes, da tentative de provocar uma confissao. 

23-OUTRAS IDEIAS ANORMAIS 

Cotar aqui todas as ideias anormais, de intensidade delirante ou nao, nao mencionadas especificamente nos itens 
precedentes. Por exemplo, ideias misticas; ideias de possessao. 
Anotar: 	  
Se mais de um tipo, anotar todas e cotar cads uma. 

0- Ausentes. 
1- 
2- Outras ideias anormais, mas sem a conviccao delirante absolute. 
3- 
4- Outras ideias delirantes corn convicc„ao absolute. 

24-PASSAGEM AO ATO DELIRANTE (IlViPULSO DELIRANTE) 

A ideia delirante, seja qual for sua natureza, pode dar origem a um comportamento de passagem ao ato diretamente 
relacionado corn o tema do delirio. Nao lever em consideracao o tema delirante. Nao cotar aqui os ATOS SUICIDAS. 

0- Ausente. 
1- 
2- Comeco da pasagem ao ato, mas o paciente conserve uma certa capacidade critica que ]he permite o controle. 
3- 
4- Presence de maneira indiscutivel. 



25- PRESENCA DE IDEIAS DEL1RANTES OU ALUCINACOES 

Este item diz respeito a presenca ou nao de fenomenos delirantes ou alucinatorios, seja qual for a natureza ou o 
conteSdo, a seguranca na formulacao diagnostics ou a dimensao dos fenomenos no psiquismo do doente. Este item 
, em principio, sobrepoe-se a urn grande nnmero de outros precedentes. Na cons*, nao se levara em consideracao nem 
a natureza, nem o conteildo do fenomeno patolOgico. 
0- Ausentes. 
1- 
2- 0 paciente apresenta ideias de caritter patolegico, mas que nab chegam a constituir uma preocupacao clara, podendo 

ser dissipadas, pelo menos transitoriamente, quando se apresentam provas de sua inexatidlor No caso de se tratar de 
alucinacoes, nao passam de uma suspeita para o observador, incapaz de afirmar sua existencia. 

3- 
4- 0 paciente apresenta uma conviccao delirante inabalivel e/ou alucinacOes verdadeiras. 

26- DESREALIZACAO 

Impressao de que o mundo exterior esti mudando, de que as coisas se tomaram inabituais, irreconheciveis e artificiais. 
Cotar em fungal) da sintomatologia a partir do comeco do episodio atual, sem levar em consideracao a sintomatologia 
anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- Impressao de que o mundo exterior mudou, tendo-se tornado irreconhecivel. 
3- 
4- Impressao de que o mundo exterior é completamente irreal, como uma cena de teatro de marionetes. 

27- DESPERSONALIZACAO 

Impressao de nao ser mais o mesmo, de ter mudado. 0 paciente sente-se estranho, diferente e nao se reconhece. 

0- Ausente. 
1- 
2- Sente-se mudado, estranho, nao reconhece mais a si proprio. 
3- 
4-Tern a impressao de desempenhar constantemente um papel, de ter saido do seu corpo, de ser wreal, ou entao de que 

seu corpo, ou uma parte dele, nao mais the pertence. 

28- SINTOMAS OBSESSIVOS 

Ideias ou comportamentos que se impoem ao paciente contra a sua vontade e que ele reconhece como 
irracionais, parasitas. 

0- Ausentes. 
1- 
2- Ideias ou comportamentos que se impoem ao doente de forma ocasional, sem perturbar excessivamente sua vida 
ou 	suas atividades. 
3- 
4- Ideias ou comportamentos que se impoem ao doente de forma pers stente, perturbando muito sua vida ou suas 

atividades. 



29-PERDA DE SENSB3II.IDADE OU DO MOVIMENTO 

Perturbacao ou perda de uma atividade motora ou sensorial, sem base organica. 

0- Ausente. 
1- 
2- Leve, mas sem impedir as atividades diarias. 
3- 
4- Perth persistente, levando a incapacidade de uma funclo sensorial ou motora, necessitando de uma ajuda (por 
exemplo, 	cegueira, impossibilidade de andar, afonia etc.). 

30-ATITUDE PASSIVO-DEPENDENTE 

Tendencia a submissio, ao conformismo, a procura de apoio e seguranca. Cotar em funcAo da sintomatologia a partir 
do comeco do episodio atual, sem levar em consideractio a sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1 
2- Pede conselhos e se conforma com o ponto-de-vista dos outros. 
3- 
4- Atitude sistematica de pedir conseihos para tudo e de se conformar corn o ponto-de-vista dos outros. 

31- ATITUDE MAN1PULADORA 

Tendencia a explorar, manipular, utilizar os outros para manobras e discussoes. Atitudes diretivas, reivindicativas. 
Cotar em funclo da sintomatologia a aprtir do comec,o do episodio atual, sem levar em conta a sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- Presenca de situacoes em que o paciente tern uma tendencia a manipular os outros. 
3- 
4- Tendencia geral a manipular os outros. 

32-ATITUDE DOMINADORA 

Tendencia a tentar controlar e dirigir a entrevista. Cotar em funcdo da sintomatologia a partir do comeco do episodio 
atual, sem levar em conta a sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- 0 paciente, mesmo tentando dirigir a entrevista, a acessivel aos argumentos do clinico. 
3- 
4- 0 paciente controla e dirige a entrevista do inicio ao fim. 

33-ATITUDE HISTRIONICA 

Tendencia a se comunicar por gestos ou propostas exageradas, artificiais ou tendencia geral a assumir uma apresentacio 
teatral. Cotar em functio da sintomatologia a partir do comeco do episodio atual, sem levar em conta a sintomatologia 
anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- Presenca de situacoes em que o paciente tern tendencia a se comunicar por gestos ou por proposicoes dramaticas. 

3- 
4- Tendencia geral a se comunicar por gestos ou por proposicties exageradas. 



34-AUTOCOMPADCAG 

Atitude consistindo em lamuriar-se, queixar-se ou apiedar-se de si proprio. 0 paciente considera que seus problemas 
sdo unicos, ou em todo caso, mais importantes que os dos outros, lamenta-se a qualquer urn que the de ouvidos. 
Gostaria de que as pessoas se apiedassem, mas esti persuadido de que ninguem quer ou pode the ajudar ou 
compreender. Cotar em funtho da sintomatologia a partir do comeco do epis6dio atual, sem levar em conta a 
sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1 - 
2- Tendencia a so considerar os seus problemas e a lamentar-se de sua infelicidade. 
3- 
4- Tendencia geml a atribuir inteira responsabilidade de todos os problemas atuais a outros. 

35-ATRIBUICAO DE RESPONSABILIDADE AOS OUTROS 

Tendencia a atribuir a outrem, de maneira injusta, a responsabilidade pelos problemas, insuficiencias, dificuldades ou 
malogros pessoais. Cotar em funtho da sintomatologia a partir do comeco do episodio atual, sem levar em conta a 
sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1 
2- Tendencia a atribuir a outrem, injustamente, uma parte da responsabilidade por alguns problemas pessoais. 
3- 
4- Tendencia geral a atribuir a outrem a inteira responsabilidade por seus problemas pessoais. 

36-IMPULSIVIDADE 

Tendencia a um comportamento imprudente, precipitado, impetuoso, sem refletir, nem considerar as conseqiiencias. 
Cotar em fimtho da sintomatologia a partir do comeco do epts6dio atual, sem levar em conta a sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- Tendencia a ter comportamentos imprudentes, precipitados e impetuosos. 
3- 
4- Tendencia geral a ter comportamentos imprudentes, precipitados e impetuosos. 

37-HOSTILIDADE E AGRESSIVIDADE 

Tendencia geral a expressar observaryhes, censuras, mcriminaches, criticas thusticas ou ofensivas a respeito dos outros. 
Eventualmente, animosidade, desprezo ou raiva pelos outros, que se pode exprimir por ameaca verbal, ou reatho fisica 
violenta. Os atos violentos ditos altruistas silo cotados no grau 4. Cotar em fimtho da sintomatologia a partir do 
comeco do epts6dio atual, sem levar em conta a sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- Paciente reivindicador e hostil, mas nab profere amecas, nem comete atos agressivos. 
3- 
4- Paciente nitidamente hostil, proferindo amearyas ou cometendo atos fisicos violentos. 



38-DESCONFIANCA 

Tendencia a duvidar da boa vontade dos outros e/ou a lhes atribuir intencoes malevolas. 0 paciente nao confia nas 
pessoas cujas intencoes nao ]he parecem corresponder exatamente a suas atitudes e propostas. Cotar em funcao da 
sintomatologia a partir do comeco do episedio atual, sem levar em conta a sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- 0 paciente perdeu a confianca nos seus familiares ou nos medicos, mas pode ser convencido das boas intencoes 
deles. 
3- 
4- 0 paciente e exressivamente desconfiado, hesita em responder, evita falar dos outros e nao pode ser convencido de 
que nada tem a temer. 

39-ABUSO DE ALCOOL CONTEMPORANEO AO EPISODIO ATUAL 

Uso excessivo de alcool. Necessidade diaria de alcool para poder funcionar de maneira adequada; incapacidade de 
diminuir ou de parar o consumo de alcool corn um comprometimento do funcionamento social ou profissional ligado 
ao consumo de alcool.Cotar em funcao da sintomatologia a partir do comeco do episodio atual, sem levar em conta 
a sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- 0 paciente tern necessidade diaria de alcool para poder funcionar de maneira adequada, mas sem urn 

comprometimento social ou profissional ligado ao consumo de alcool. 
3- 
4- 0 paciente tem necessidade diaria de alcool para poder funcionar de maneira adequada, com um 

comprometimento social ou profissional ligado ao consumo de Wool. 

40-USO ABUSIVO DE DROGAS CONTEMPORANEO AO EPISODIO ATUAL 

Uso excessivo de drogas (incluindo drogas prescritas, mas utilizadas em quantidade superior a prescricao). Necessidade 
diaria de drogas pare poder funcionar de uma maneira adequada; incapacidade de diminuir ou de parar o consumo de 
drogas, corn urn comprometimento do funcionamento social ou profissional ligado oa consumo de drogas. Cotar em 
funclo da sintomatologia a partir do comeco do episedio atual, sem levar em conta a sintomatologia anterior. 

0- Ausente. 
1- 
2- 0 paciente tern necessidade diaria de drogas para poder funcionar de maneira adequada, mas sem um 

comprometimento social ou profissional ligado ao consumo de drogas. 
3- 
4- 0 paciente tern necessidade diaria de drogas para poder funcionar de maneira adequada, com um 

comprometimento social ou profissional ligado ao consumo de drogas. 

41-APRESENTACAO GERAL 

Avaliar a apresentacao geral do paciente . Observar o cuidado que ele tern em relacao a esta apresentacao (asseio 
corporal, yeoman°, limpeza, penteado, etc.). 

0- Apresentacao geral normal. 
1- 
2- Sua apresentacao denota uma certa negligencia. 
3- 
4- Sua apresentacao denota evidente falta de asseio corporal e do yestuario, sem relacao corn a mods. 



42- APRESENTACAO DO VES11JARIO (MODO DE VESTIR) 

Trata-se aqui de avaliar o grau de adequacio do modo de vestir-sea situacao presente e nao aos gostos e preferencias 
pessoais. E importante avaliar o contexto onde o paciente se encontra (vestir camisola nao 6 inadequado ao ambiente, 
se o paciente esti hospitalizado). 

0- Modo de vestir-se normal. 

2- Indumentaria razoavelmente adaptada a situacao. 
3- 
4- Indumentiuia totalmente inadaptada ao contexto, sem que haja nenhuma justificativa. 

43-BIOTIPO PiCNICO 

Estrutura morfologica caracterizada pals predominancia relativa das dimensoes sagitais e transversais sobre as 
dimensoes verticais. A morfologia a arredondada. 

0- Morfologia claramente nao-picnica. 
1- 
2- Morfologia predominantemente picnica. 
3- 
4- Morfologia picnica tipica. 

44-NAO-COOPERACAO COM 0 TRATAMENTO 

0 paciente recusa-se a seguir a terapautica que the a prescrita (medicamentos, hospitalizacao). 

0- Ausente. 
1- 
2- 0 paciente diz nao mais querer tomar a medicacao, insiste em deixar o hospital, mas pode ser convencido do 

contririo. 
3- 
4- 0 paciente recusa toda e qualquer modalidade terapautica e nada the convene da necessidade do tratamento. 

45-RETICENCIA 

Dissimulacao voluntaria de certos conteudos da consciencia: ideias delirantes, alucinacoes, incluindo, por exemplo, 
a reticancia no que se refere a falar de certos aspectos da sua biografia ou a revelar as ideias de suicidio. 

0- Ausente. 
1- 
2- 0 observador suspeita de que existam conteudos de consciencia dissimulados. 
3- 
4- 0 observador esti certo da existancia de ideias delirantes (as vezes urn desdobramento do sistema delirante) e/ou 
de alucinacoes, mas o paciente dissimula toda a discussao sobre o asunto. Reticencia nitida ou absolutes 



46- CAPACIDADE DE DAR-SE CONTA DE SEU ESTADO 

Numa entrevista habitual, o paciente exp .& seus problemas, e o medico tenta posteriormente objetiva-los corn 
perguntas. Em certas condicOes, o paciente a incapaz de inteirar-se de seu estado e, por conseguinte, nao pode ou nao 
quer responder as perguntas que sao formuladas. Eventualmente o paciente pode estar em mutismo. 

0- 0 paciente responde de maneira adequada as perguntas que the sao formuladas. 
1- 
2- 0 paciente tern dificuldade de inteirar-se do seu estado ou mostra-se desconfiado e reticente, mas a entrevista 

prossegue. 
3- 
4- A entrevista toma-se impossivel e somente o comportamento, o estado timico e o curso do pensamento podem ser 

analisados. 



7.4- ESCALA DE LENTIFICACAO DEPRESSIVA 

Cada item deve ser cotado de 0 a 4, corn base no modelo geral a seguir; em caso de excitacao, os exemplos e 
indicacaes permitem escolher uma entre duas possibilidades. 

0- Normal. 
1- Duvida sobre o corker patologico do fenomeno observado. 
2- Ha sinal patologico, mas discreto. 
3- Evidente pars qualquer observador. 
4- Muito intenso. 

1- PAS PASSOS E MARCHA (num percurso padrao) 

0- Normal. 
1- Discreta lentidao, cujo carater patologico nao é seguro. 
2- Observa-se apenas uma das seguintes particularidades: 

- falta de flexibilidade nos passos ou no balanco dos bracos; 
- o paciente arrasta os pes; 
- passsos em amplitude normal, mas lentos; 
- passos lentos e curtos. 

3- Varios desses sinais sin nitidos. 
4- 0 paciente precisa ser apoiado pars poder andar. 

2- MOV LENTIDAO E ESCASSEZ DE MOVIMENTOS (tronco e membros) 

0- Movimentos adaptados, normais em amplitude, flexibilidade e ritmo; o tronco ester confortavelmente instalado na 
poltrona, e os ombros descontraidos. A postura e os movimentos estio em harmonia coin o discurso. 

1- Existe talvez uma leve "adinamia", dificil de interpretar. 
2- Uma certa imobilidade é indiscutivel. 
3- Movimenta rara e lentamente apenas os membros, de maneira desajeitada e de fraca amplitude, ou mexe somente 

as Milos; suss raizes encontram-se estaticas. Tronco imovel, seja apoiado no espaldar da cadeira, seja corn os ombros 
completamente caidos. 

4- Recusa-se a levantar da cama ou pennanece estatico na cadeira. Nenhum movimento do tronco, nem mobilidade 
da cabeca-tronco. 

3- MIM LENTIDAO E ESCASSEZ DOS MOVIMENTOS DA CABECA E PESCOCO (mimica) 

0- A cabeca é move! e seu pone é bem flexivel; o olhar explora a sala, dirigindo-se comodamente, ora pans o 
examinador, ora pars outros locais de seu interesse. Os movimentos da boca do de amplitude normal. 

1- Ha talvez uma reducao da mobilidade, dificil de ser afimiada. 
2- A reducao da mobilidade é leve, porem indiscutivel; olhar frquentemente fixo, mas ainda capaz de mobilidade; ainda 

expressa mimica, mas ela a monotona. 
3- 0 doente nao mexe a cabeca. Ele nao explora a sala; seu olhar é voltado mais freqiientemente pars baixo, e 

raramente olha o examinador. Articula mal, e seus labios mexem-se pouco; jamais som e sua mimica é glacial. 
4- Facies toda glacial e dolorosamente inexpressiva. 

4- LIN LINGUAGEM E FLUX() VERBAL 

0- Fluxo supostamente normal. 
1- Lentidao quase imperceptive! da linguagem. 
2- Lentidao nitida, etas que quase nao atrapalha a conversacao 
3- 0 paciente fala somente sob firme insistencia. 
4- Respostas estereotipadas. 



5- VOZ MODULACAO DA VOZ (intensidade e modulaeao da fala) 

0- Supostamente normal 
1- Enfraquecimento quase imperceptivel. 
2- Voz mon6tona e fraca, obrigando a bem prestar ateneao. 
3- Fala dificil de ouvir, obrigando a fazer repetir certas passagens. 
4- Fala inaudivel. 

6- BRE RESPOSTAS BREVES 

0- 0 paciente nao tern dificuldade em dar respostas de extensao adequada . 

1- As respostas parecem urn pouco breves. 
2- Respostas breves, mas que nao atrapalham o curso da conversaeio. 
3- Respostas muito laconicas (uma ou duas palavras...). 
4- Respostas monossilibicas. 

7- VAR VARIEDADE NOS TEMAS ESPONTANEAMENTE ABORADADOS 

0- Facil associacio de ideias, ternaries variada e rica. 
1- Temas relativamente ricos e variados, mas parece que o paciente tern dificuldades em passar de uma ideia para 
outra. 
2- Os temas novos, espontaneamente abordados, sao raros e pobres. 
3- Espontaneamente, os temas novos estio ausentes; tendancia a ruminaelo mental. 
4- Nenhuma elaboragao; discurso muito pobre ou mesmo inexplorivel (monotematico, monoideico). 

8- FLU FLUENCIA IDEICA (Tema eventualmente "puxado pelo examinador") 

0- Facil associaeito de ideias. 
1- Temas relativamente ricos e variados, mas parece que o paciente tan dificuldades em passar de uma ideia para 

outra. 
2- Os temas novos sao raros e pouco variados. 
3- Espontaneamente, os temas novos estao ausentes; tendencia a ruminacao mental. 
4- Nenhuma elaboracao, linguagem muito pobre. 

9- RUM EXPERIENCIA SUBJETIVA DE RUMINACAO MENTAL 

0- 0 paciente tern o sentimento de pensar como anteriormente, sem obsticulos. 
1- DUvida entre 0 e 2. 
2- 0 paciente tern a impressao de que seus pensamentos focalizam-se em urn a ries assuntos, que the retomam sem 

cessar, incomodando seu dia-a-dia e invadindo seu mundo interior. 
3- 0 paciente tem o sentimento de que seus pensamentos espontfineos tendem sempre a leva-lo a uma Unica 

preocupacao dolorosa. 
4- 0 paciente vivencia uma total incapacidade pant desembaracar-se de sun ruminaedo dolorosa. 

10- FAD FADIGABILIDADE 

0- A fadiga nao a assinalada espontaneamente, nem 6 encontrada no interrogatorio. 
1- A fadiga nao a assinalada espontaneamente, mas pode ser evidenciada pelo interrogatorio. 
2- 0 doente a incomodado pela fadiga em sua vida cotidiana (corner, vestir-se, fazer sua toalete, subir a urn andar 

superior). 
3- A fadiga obriga o doente a reduzir sues atividades. 
4- Reducao quase total das atividades, devido I fadiga. 



11- INT INTERESSE PELAS ATIVIDADES HABITUAIS 

0- Apesar da hospitalizacao, o doente mantem seus interesses habituais. 
1- Ha diminuicao de certas atividades em que o paciente se interessava, o que ele atribui a sua hospitalizacio ou a 

qualquer outro pretexto. 
2- A interrupcio de certas atividades (TV, jornal, trice) 6 antes (ou igualmente) atribuida ao desinteresse que a fadiga. 
3- 0 desinteresse a muito extenso, afetando ate mesmo o futuro do paciente (certos interesses sao poupados: familia, 

visitas). 
4- Desinvestimento completo. 

12- TEM PERCEPCAO DO PACIENTE DO CURSO DO TEMPO PRESENTE 

0- Idenrico ao vivido habitualmente. 
1- 0 tempo presente passa lentamente, mas isto se deve a inatividade, a hospitalizacao. 
2- Ha um transcurso mais lento do tempo percebido, mas identifica-se somente por urn interrogatorio preciso. 
3- 0 doente assinala espontaneamente urn transcurso lento do tempo presente ou facilmente o confirma. 
4- 0 tempo presente esti suspenso (percepcao dolorosa de um tempo infinito). 

13- MEM MEMORIA 

0- 0 paciente afirma nao ter nenhum trasntorno mnesico, e o examinador nao o encontra no interrogatorio. 
1- 0 doente evoca uma dificuldade mnesica, mas é dificil objetiva-la. 
2- 0 transtomo mnesico a objetivivel (dificuldade em lembrar-se da refeicao da vespera), mas ele pouco atrapalha. 
3- 0 transtomo de memoria a descrito como uma limitacao (nao encontra mais seus objetos pessoais, esquece-se de 

quem foi que veio ve-lo e quando). 
4- Verdadeira amnesia. 

14- CON CONCENTRACAO 

0- Faculdade de concentracao normal. 
I- 0 doente pensa que pode concentrar-se nonnalmente, mas parece dificil faze-lo em certas tarefas que requerem um 

esforco de concentracao. 
2- 0 doente assinala que se atrapalha em algumas atividades (leitura, calculo, tarefas profissionais), que ele atribui 

sua dificuldade de concentracao. 
3- Ha importante dificuldade de concentracao, a qual toms impossivel a compreensao de infonnacaes banais (jornal, 

TV). 
4- 0 transtomo atrapalha a prepria entrevista, 

15- APREC1AC 'A o GERAL DO RETARDO 

0- Nenhuma. 
1- Questionavel. 
2- Limitado. 
3- Moderado. 
4- Severo. 



7.5- ESCALA DE HAMILTON PARA DEPRESSAO 

1- AMMO DEPRIMIDO 
(Tristeza, desesperanca, desamparo, inutilidade) 

0- Ausente. 
1-Esses estados afetivos sao indicados apenas se perguntados. 
2- Esses estados afetivos sao espontaneamente referidos verbalmente. 
3- Comunica estes estados afetivos nito-verbalmente, isto e, graves da expresstio facial, da postura, da voz e da 

tendencia de chorar. 
4- Paciente refere APENAS esses estados afetivos em sua comunicactio espontinea verbal e nao-verbal. 

2- SENTIMENTOS DE CULPA 

0- Ausente. 
1-Auto-recriminacio, sente que tern desapontado as pessoas. 
2- Ideias de culpa ou ruminacao sobre erros passados ou fatos pecaminosos. 
3- A doenca presentee uma puniclo. Delirio de culpa. 
4- Ouve vozes acusatorias ou denunciadoras e/ou experiments alucinacties visuais ameacadoras. 

3- SUICIDIO 

0- Ausente. 
1-Sente que a vida riao vale a pens de viver. 
2- Deseja que estivesse mono ou quaisquer pensamentos de possivel morte para si proprio. 
3- Ideias ou gestos suicidas. 
4- Tentativa de suicidio (qualquer tentativa seria, marque o indice 4). 

4- INSONIA PRECOCE 

0- Sem dificuldade de adormecer. 
1-Queixa-se de ocasional dificuldade de adormecer, isto 6, mais do que 1/2 hora. 
2- Queixa-se de dificuldade de adormecer todas as noites. 

5- INSONIA DO MEIO DA NOITE 

0- Sem dificuldade. 
1-0 paciente queixa-se de estar inquieto e perturbado durante a noite. 
2- Acordado durante a noite (qualquer episodio de sair da cama, exceto para funcoes de excrecao - indice 2). 

6- 1NSONIA TARDIA 

0- Nenhuma dificuldade. 
1-Acordado de madrugada, mas volta a dormir. 
2- Incapaz de adormecer de novo, se sair da cams. 

7- TRABALHO E ATIVIDADES 

0- Sem dificuldades. 
1-Pensamentos e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza relacionados corn atividades, trabalho ou 

divertimentos. 
2- Perda de interesse nas atividades, divertimentos ou trabalho - ou diretamente referidos pelo paciente, ou 

indiretamente atraves de inquietacio, Oindecistio e avaliaclo (sente que tern que se esforcar para o trabalho ou para 



8- RETARDO 
(Vagareza de pensamentos e fala; capacidade de concentracAo prejudicada; atividade motors diminuida). 

0- Fats e pensamentos normais. 
1-Discreto retardo na entrevista. 
2- Obvio retardo na entrevsita. 
3- Entrevista dificil. 
4- Estupor completo. 

9- AGITAcA0 

0- Nenhuma. 
1-1nquietacAo. 
2- Mexendo com as inAos, no cabelo , etc. 
3- Movendo-se, nAo pode ficar parado. 
4- Esfregando as mlos, roendo as unhas, puxando o cabelo, mordendo os labios. 

10- ANSIEDADE PSIQUICA 

0- Sem dificuldade. 
1-Tenslo subjetiva e irritacAo. 
2- Preocupando-se sobre pequenas questoes. 
3- Atitude apreensiva aparente na face ou na fala. 
4- Expressa medos, mesmo sem ser questionado. 

11- ANSIEDADE SOMATICA 

Concomitantes fisiologicos de ansiedade, tais como: gastro-intestinais (boca seca, gases, indigestio, diarreia, colicas, 
eructacito); cardiovasculares (palpitacaes, dores de cabeca); respiratorios (hiperventilaclo, suspiros); aumento da 
frequencia urinaria; sudorese. 

0- Ausente. 
1-Discreto. 
2- Moderado. 
3- Severo. 
4- Incapacitante. 

12- SINTOMAS SOMATICOS GASTRO-JNTESTINAIS 

0- Nenhum. 
1-Perda de apetite, mas se alimenta sem encorajamento da equipe. Sentimento de peso no abdomen. 
2-Dificuldade de corner sem a insistencia da equipe. Pede ou necessita laxativos ou medicaciio pare os intestinos, ou 

medicacao pars os sintomas gastro-intestinais. 

13- SINTOMAS SOMATICOS GERMS 

0- Nenhum. 
1-Peso nas pemas, nas costas ou na cabeca. Dores nas costas ou dores de cabeca, dores musculares. Perda de energia 

e fadigabilidade. 
2- Qualquer sintoma definido, marque 2. 

14- SINTOMAS GENITAIS 
Sintomas tais como perda de libido, perturbacoes menstruais. 

0- Ausente. 
1-Suave. 
2- Severo. 



15- HIPOCONDRIA 

0- Nao apresenta. 
1-Autocompenetracao ("self-absortion") corporal. 
2- Preocupagao com a sande. 
3- Queixas freqiientes, pedidos de auxilio etc. 
4- Delirios hipocondriacos. 

16- PERDA DE PESO (marque A ou B) 

A- Quando ester avaliando pela historia: 
0- Sem perda de peso. 
1-Provivel perda de peso associada com doenca presente. 
2- Definida perda de peso (de acordo com o paciente). 

B- Nas avaliacoes semanais pelo psiquiatra da enfermaria, quando modificacoes efetivas de peso silo medidas: 
0- Perdeu menos de 1/2 kg na semana. 
1-Perdeu mais de 1/2 kg na semana. 
2- Perdeu mais do que 1 kg na semana. 

17- 1NTROSPECcA0 (INSIGHT) 

0- Reconhece estar deprimido e doente 
1-Reconhece a doenca, mas a atribui a ma alimentactio, ao china, ao excesso de trabalho, a virus, a necessidade de 

repouso etc. 
2- Nega definitivamente. 

18- VARIACAO DIURNA 

A- Note se os sintomas sdo piores de manhet ou a tarde: 
0- Sem variacao. 
1-Pior de manha. 
2-Pior a tarde, apos o 1/2 dia 

B- Quando presente, marque a severidade da variacdo. 
0- Nenhuma. 
1-Discreta. 
2- Severs. 

19- DESPERSONALIZACAO E SENTIMENTOS DE IRREALIDADE 
Tais como sentimentos de irrealidade, ideias niilistas. 

0- Ausente. 
1-Suave. 
2- Moderado. 
3- Severo. 

20- SINTOMAS PARANOIDES 

0- Nenhum. 
1-Desconfiado. 
2- Ideias de referencia. 
3- Delirios de referencia e perseguicao. 

21- SINTOMAS OBSESSIVOS E COMPULSIVOS 

0- Ausentes. 
1-Suaves. 
2- Severos. 



7.6- ESCALA DE MONTGOMERY-ASBERG 

1- TRISTEZA APARENTE 

Representa desanimo, tristeza e desespero (mais que um simples abatimento transitorio) refletidos na fala, na 
expressao facial e na postura. Avaliar pela profundidade e pela incapacidade de se animar. 

0- Nenhuma tristeza. 
1- 
2- Aparentemente abatido, mas anima-se ocasionalmente. 
3- 
4- Parece triste e infeliz o tempo todo. 
5- 
6- Tristeza e desfinimo extremos e persistentes. 

2- TRISTEZA RELATADA 

Representa o humor vivenciado subjetivamente, sem considerar se o mesmo se reflete na aparencia ou nao. Inclui 
humor deprimido, desanimo, tristeza e o sentimento de desamparo e de desesperanca. Avaliar de acordo corn a 
intensidade, a duraelto, a extensao corn os quais o humor a influenciado pelos eventos. Exaltacao do humor é avaliado 
como 0 (zero) neste item. 

0- Tristeza ocasional pode ocorrer em determinadas circunstancias. 
1- 
2- Sentimento predominantemente de tristeza, mas anima-se em certas ocasioes. 
3- 
4- Sentimentos persistentes de tristeza ou desesperanca; o humor é ainda influenciado por circunstancias externs. 
5- 
6- Experiencia persistente de miseria ou de desinimo extremo. 

3- TENSAO INTERIOR 

Representa sentimentos de desconforto indefinido, irritabilidade, confusao intema, tensao mental proxima ao panico, 
apreensa'o e angustia. Avaliar de acordo corn a intensidade, a freqiiencia, a duracao e corn a extensao da necessidade 
de apoio pelo entrevistador. 

0- Tranqiiilo: tensao interior somente fugaz. 
1- 
2- Sentimentos ocasionais de irritacao e de desconforto indefinidos. 
3- 
4- Sentimentos persistentes de tensao interior, ou de panico intermitente, o qual o paciente somente consegue controlar 

com alguma dificuldade. 
5- 
6- Apreensao ou angustia insuperaveis: panico incontrolivel. 

4- ALTERAcA0 DO SONO 

Representa a experencia subjetiva de reduce° da duracao ou da profundidade do sono em comparacao corn o padrao 
pessoal do proprio paciente em condicoes sadias. 

0- Dorme como sempre fez. 
1- 
2- Dificuldade leve em conciliar o sono ou sono discretamente reduzido, leve ou interrompido. 
3- 
4- Sono reduzido ou interrompido, pelo menos por duas horas. 
5- 
6- Menos que duas ou tres horas de sono. 



5-DIMINUICAO DO APETITE 

Representa os sentimentos de perda de apetite em comparacio corn o periodo em que estava bem. 

0- Apetite normal ou aumentado. 
1- 
2- Apetite discretamente reduzido. 
3- 
4- Nenhum apetite; a comida tido tem sabor; precisa esforcar-se para corner. 
5- 
6- Precisa ser forcado a comer; recusa alimentacao. 

6- DIFICULDADE DE CONCENTRACAO 

Representa dificuldades em organizar o proprio pensamento, chegando a uma falta de concentracao incapacitante. 
Avaliar de acordo corn a intensidade, a freqiIencia e o grau de incapacidade resultante. Distinguir de falhas de memoria 
e distitrbios formais do pensamento. 

0- Nenhuma dificuldade para se concentrar. 
1- 
2- Dificuldades eventuais para organizar o proprio pensamento. 
3- 
4- Dificuldades de concentraclo e articulacao dos pensamentos, que interferem corn a leitura ou corn a conversac80. 
5- 
6- Falta de concentracao incapacitante. 

7- INIBICAO MOTORA 

Representa dificuldade para iniciar, ou lentidao para iniciar ou desempenhar atividades cotidianas. 

0- Raramente alguma dificuldade para iniciar atividades: nenhuma lentidao. 
1- 
2- Dificuldades para iniciar as atividades. 
3- 
4- Dificuldades para iniciar atividades rot neiras simples, que sao somente desempenharNs corn muito esforco. 
5- 
6- Inertia completa; incapaz de iniciar qualquer atividade sem auxilio. 

8- INCAPACIDADE DE SENTIR 

Representa a experiencia subjetiva de interesse reduzido pelo ambiente, ou pelas atividades que normalmente dlo 
prazer. A capacidade de reagir corn emocao adequada as circunstancias ou as pessoas estit reduzida. 

0- Interesse normal pelo ambiente ou pelas pessoas. 
1- 
2- Capacidade reduzida em apreciar seus interesses habituais: capacidade reduzida para sentir raiva. 
3- 
4- Perda de interesse pelo ambiente: perda dos sentimentos pelos amigos ou pelos conhecidos. 
5- 
6- Experiencia de estar emocionalmente paralisado, incapacidade de sentir raiva ou pesar e uma completa ou mesmo 

dolorosa falta de sentimentos por parentes proximos e amigos. 



9- PENSAMENTOS PESSIMISTAS 

Representa pensamentos de culpa, inferioridade, pecado, auto-reprovacao, remorso e ruin. 

0- Nenhum pensamento pessimista. 
1- 
2- Ideias flutuantes de falha, auto-reprovacao ou auto-depreciacao. 
3- 
4- Auto-acusacoes persistentes, ou ideias definidas, porem ainda racionais, de culpa ou de pecado. 
5- 
6- Delirio de ruina, remorso e pecado irredimivel; auto-acusacaes absurdas. 

10-PENSAMENTOS PESSIMISTAS 

Representa o sentimento de que a vida nao vale a pena de ser vivida, que uma morte natural seria bem-vinda, 
pensamentos suicidas e preparativos pars o suicidio. Tentativas de suicidio nao deverao por si mesmas influenciar a 
avaliaclo. 

0- Aprecia a vida ou a aceita como ela é. 
1- 
2- Cansado da vida; pensamentos suicidas transiterios. 
3- 
4- Muito melhor seria se morresse; pensamentos suicidas sao freqiientes, e o suicidio considerado como uma possivel 

solucao, mas sem pianos especificos ou intencoes. 
5- 
6- Pianos explicitos de suicidio, quando houver uma oportunidade: prepara-se ativamente pars o suicidio. 
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