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Resumo
Introdução: resistência, remissão tardia, remissão incompleta com sintomas residuais e recaída
ou recorrência são frequentes durante o tratamento farmacológico da depressão. O resultado
do tratamento depende do intervalo temporal considerado e dos critérios utilizados como
referência. Por outro lado, os estudos têm sido inconclusivos em relação à maior parte dos
preditores e só em relação a um pequeno número deles existe consenso. Até ao presente,
nenhum outro estudo avaliou em conjunto variáveis evolucionárias (variáveis de ranking ou
posto social), acontecimentos e dificuldades de vida antes e durante o tratamento, e
experiências de negligência, antipatia, violência física e abuso sexual na infância e adolescência
como preditores de resultado e da trajectória da depressão durante o tratamento
farmacológico.
Objectivos: com o presente trabalho procura avaliar-se se variáveis evolucionárias (i.e.,
derrota, entrapment, comparação social, comportamento de submissão, vergonha externa);
experiências de negligência, antipatia, violência física e abuso sexual; acontecimentos e
dificuldades de vida durante o ano anterior ao início do episódio depressivo e durante o
estudo, são preditores de remissão e recaída/recorrência da depressão ao longo do
tratamento farmacológico.
Metodologia: uma coorte de 139 doentes com depressão major, em tratamento
farmacológico, pertencentes ao ambulatório de um hospital público, Hospital de Magalhães
Lemos, foram seguidos prospectivamente durante um período de até 18 meses após a
remissão. Foram consideradas para esta investigação cinco avaliações: inicial, 6 semanas, 3
meses, 9 meses e avaliação final (ou última avaliação para os doentes recaídos/recorrentes).
Os doentes foram tratados segundo uma estratégia terapêutica algorítmica (Texas Medication
Algorithm Project). Aqueles que remitiram até aos 9 meses, continuaram a tomar medicação
para prevenção de recaída e foram seguidos até 18 meses após remissão ou até à recaída. Os
doentes que não remitiram até aos 9 meses não entraram no estudo de seguimento. Foi
utilizada a SCID-I para verificar a existência de critérios para depressão major nos períodos
considerados e o BDI (Inventário de Depressão de Beck) para avaliar os níveis de depressão. As
variáveis evolucionárias, sócio-cognitivas, tipo traço (comparação social, comportamentos de
submissão e vergonha externa), e tipo estado (derrota e entrapment) foram avaliadas com
escalas próprias. Experiências de negligência, antipatia, violência física e abuso sexual antes
dos 17 anos de idade foram avaliados pelo CECA.Q (Questionnaire of Childhood Experiences of
Care and Abuse). Os acontecimentos e dificuldades de vida no ano anterior ao início do
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episódio actual bem como durante o estudo foram avaliados pela LEDS (Life Events and
Difficulties Schedule); as variáveis clínicas e sócio-demográficas foram colhidas em entrevista
elaborada para o efeito. As variáveis referidas foram testados em modelos de regressão como
possíveis preditores de resultado e da trajectória da depressão. Foram testados preditores
para remissão à 6ª semana, de resistência até à 36ª semana, de recaída/recorrência durante o
seguimento após a remissão durante o período máximo de 27 meses, e como preditores de
prognóstico. Para os estudos de predição de resultados foram testadas variáveis
independentes colhidas na avaliação inicial. Para os estudos dos preditores de recaída foram
testadas variáveis independentes avaliadas na avaliação de remissão. Procurou construir-se
um modelo global de trajectória (modelo de prognóstico), para o efeito foi criada uma variável
dicotómica com duas categorias de prognóstico: 1 = mau (incluindo os doentes resistentes e os
doentes recaídos) e 2 = bom (constituída pelos doentes remitidos que não recaíram no estudo
de seguimento). Neste caso foram utilizadas variáveis potenciais preditoras da avaliação inicial.
Resultados: dos 139 doentes, 34 (24.5%) remitiram à 6ª semana; 62 (44.6%) remitiram e não
recaíram durante o estudo de seguimento (doentes com bom prognóstico); 30 (21.4%) tiveram
um resultado flutuante (i.e., tiveram uma recaída/recorrência após a remissão); 44 (31.7%)
foram resistentes ao tratamento (mantiveram critérios de depressão até ao limite de 9 meses
do estudo de remissão). Globalmente, 74 (53.2%) doentes tiveram um prognóstico
desfavorável e 62 (44.6%) bom prognóstico. Nas análises de regressão obtiveram-se os
seguintes preditores de não remissão à 6ª semana: carga superior de acontecimentos e
dificuldades de vida da dimensão entrapment/humilhação avaliados inicialmente (sobrevindos
no ano anterior ao início do episódio depressivo e até à avaliação inicial) (OR = 6.6), e níveis
mais elevados de entrapment avaliados pela escala de entrapment (OR = 1.1) explicando 28.7%
da variância. Para a resistência foram encontrados os seguintes preditores: carga superior de
acontecimentos e dificuldades de vida da dimensão entrapment/humilhação avaliados
inicialmente (OR = 4.6), abuso sexual na infância/adolescência (OR = 3.61) e derrota inicial (OR
= 1.07) explicando 35.3% da variância. A recaída/recorrência teve os seguintes preditores:
carga de acontecimentos e dificuldades de vida da dimensão perda/ameaça presentes na
avaliação final (OR = 3.50), valores mais elevados no BDI da remissão (OR = 1.22), e valores
superiores de entrapment interno na remissão (OR = 1.14) explicando 30.4% da variância. O
modelo preditivo de prognóstico teve os seguintes preditores de mau prognóstico: carga
superior de acontecimentos e dificuldades de vida da dimensão entrapment/humilhação
avaliados inicialmente (OR = 3.23), níveis superiores de abuso sexual (OR = 1.11), níveis
superiores do BDI inicial (OR = 1.10) e níveis superiores de entrapment externo inicial (OR =
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1.06) explicando 39% da variância. O modelo de prognóstico classificou correctamente 73% da
totalidade dos doentes, 68% dos doentes com bom prognóstico e 77% dos doentes com mau
prognóstico.
Conclusão: na maioria dos casos, a depressão tende à cronicidade e recorrência. As variáveis
evolucionárias, tal como o entrapment externo, o entrapment interno e a derrota; a carga de
acontecimentos e dificuldades de vida da dimensão entrapment/humilhação e de
perda/ameaça (para recaída) bem como a negligência materna e o abuso sexual na
infância/adolescência são preditores de mau prognóstico durante o tratamento farmacológico.
As variáveis sócio-demográficas, o tipo de tratamento farmacológico, bem como a comorbilidade médico-cirúrgica e psíquica não foram preditores de resultado. O modelo de
prognóstico encontrado neste trabalho classifica correctamente a maioria dos doentes em
qualquer dos grupos e sugere ter utilidade clínica.
Palavras-chave: depressão major, tratamento farmacológico, abuso sexual, negligência,
acontecimentos e dificuldades de vida, variáveis evolucionárias, comparação social,
comportamentos de submissão, vergonha, entrapment, derrota.
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Abstract
Introduction: resistance, late remission, incomplete remission with residual symptoms,
relapse, and recurrence are common outcomes of depression undergoing pharmacological
treatment. Outcomes depend on the length of time considered and the criteria used. On the
other hand, predictors’ studies have been inconclusive regarding many predictors, and only in
a few cases, a consensus exists. Until now, no studies have examined evolutionary variables
(rank variables), life events and difficulties, including childhood abuse, together, as predictors
of depression outcomes in patients undergoing pharmacological treatment.
Objectives: the aims of this study were to test evolutionary variables (defeat, entrapment,
social comparison, submissive behavior and external shame), life events and difficulties,
including childhood abuse, together, as predictors of depression outcomes in patients
undergoing pharmacological treatment.
Methods: a cohort of 139 depressed outpatients undergoing pharmacological treatment was
followed prospectively during 18 months after remission. Five major evaluations were
considered: baseline, 6 weeks, 3 months, 9 months and 18 months after remission or final
evaluation (or last evaluation for relapsed/recurrents). Patients were allocated to a drug
therapeutic algorithm (Texas Medication Algorithm Project). Those who remitted until the
ninth month continued taking their medication during 18 months. Depression was assessed
using SCID-I for major depression criteria, and the BDI (Beck Depression Inventory for
depression score. Evolutionary variables (defeat, entrapment, social comparison, submissive
behavior and external shame), were assessed by appropriate scales, and life events and
difficulties during the year before the index episode were assessed by LEDS (Life Events and
Difficulties Schedule) and childhood abuse before the age of 17, e.g., neglect, antipathy,
physical and sexual abuse, was evaluated using CECA.Q (Questionnaire of Childhood
Experiences of Care and Abuse). Predictors were tested for remission on week 6, resistance
until week 36, relapse during the follow-up until month 18 and for a general model of
prognosis. For outcomes, only baseline measures were considered. For relapse, measures
taken at remission were considered. On an attempt to build a general model of outcome
(prognosis), we have used a binary outcome variable: 1 = poor (resistant and relapsed patients)
and 2 = good (remitted and recovered patients who remained well), and in this case only
baseline measures were considered.
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Results: of the 139 patients, 34 (24.5%) remitted at week 6; 62 (44.6%) achieved recovery and
remained well during the whole study; 30 (21.4%) had a fluctuating outcome (achieved
remission but suffered a relapse or recurrence, and 44 (31.7%) were resistant (remained
depressed for a minimum of 9 months). Therefore, taken together, 62 (44.6%) patients had a
good outcome and 74 (53.2%) had a poor outcome. For the logistic regression analysis, factors
predicting non-remission at week 6 were higher load of life events and difficulties of
entrapment/humiliation dimension at baseline of the index episode (OR = 6.62) and higher
levels of entrapment measured by the entrapment scale (OR = 1.10), which accounted for
28.7% of the variance. Factors predicting resistance to treatment were higher load of life
events and difficulties of entrapment/humiliation dimension at baseline of the index episode
(OR = 4.60), sexual abuse before 17 (OR = 3.61) and defeat at baseline (OR = 1.07), which
explained 35.3% of the variance. Relapse/recurrence predictors were load of life events and
difficulties of the loss/danger dimension present at final assessment (OR = 3.50), higher BDI
score at remission (OR = 1.22), and higher levels of internal entrapment at remission (OR =
1.14), explaining 30.4% of the variance. For the general model of outcome, predictors were
higher load of life events and difficulties of entrapment/humiliation dimension at baseline (OR
= 3.23), higher levels of sexual abuse before 17 (OR = 1.11), higher levels of BDI score at
baseline (OR = 1.10) and higher levels of external entrapment (OR = 1.06), which predicted a
poor outcome. This regression model explains 39% of the variance and classified correctly 73%
of the subjects of the total sample, classifying correctly 68% of the subjects with good
prognosis and 77% of the subjects with poor prognosis.
Conclusions: in the majority of cases, depression tends to be a recurrent and chronic disorder.
Evolutionary variables such as external entrapment, internal entrapment, defeat, load of life
events and difficulties (entrapment/humiliation and loss/threat dimensions for relapse),
maternal neglect and sexual abuse before 17 predicted poor outcome. Demographic data,
pharmacological treatment, physical and psychiatric co-morbidities were not predictors of
outcome. Our general model of outcome classifies correctly the majority of subjects and seems
to be clinically useful.
Key words: major depression, pharmacological treatment, childhood adversity, life events and
difficulties, evolutionary variables, social comparison, submissive behaviour, shame,
entrapment, defeat.

VIII

ÍNDICE

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 1
PARTE I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO ............................................................................................. 5
CAPÍTULO I – EPIDEMIOLOGIA ........................................................................................................ 7
1. Introdução .................................................................................................................................. 9
2. Frequência da depressão ........................................................................................................... 11
3. Co-morbilidade ......................................................................................................................... 15
4. Morbilidade, mortalidade e custos ............................................................................................ 16

CAPÍTULO II – CLASSIFICAÇÃO E SUBTIPOS DA DEPRESSÃO ........................................................... 19
1. Introdução ................................................................................................................................ 21
2. Sistemas nosológicos................................................................................................................. 21
2.1. Abordagem categorial .......................................................................................... 22
2.2. Abordagem sindromática ...................................................................................... 23
2.3. Abordagem dimensional/funcional ....................................................................... 23
3. Depressão e seus subtipos ......................................................................................................... 26

CAPÍTULO III - ETIOLOGIA DA DEPRESSÃO..................................................................................... 31
1. Introdução ................................................................................................................................ 33
2. Modelos psicológicos ................................................................................................................ 33
3. Modelos biológicos ................................................................................................................... 38
4. Modelo social e papel dos acontecimentos e dificuldades de vida .............................................. 40
5. Modelos evolucionários............................................................................................................. 45
5.1. Introdução ........................................................................................................... 45
5.2. Genética evolucionária ......................................................................................... 48
5.3. Modelo da disrupção desenvolvimental ................................................................ 50
5.4. A depressão como traço adaptativo ...................................................................... 52
5.5. Teoria do posto social (social rank theory) ............................................................. 60
5.5.1.Introdução.................................................................................................... 60
5.5.2. Teoria do posto social e depressão: fundamentos ......................................... 64
5.5.3. Variedades de comportamentos de submissão ............................................. 68
5.5.4. Entrapment, derrota e depressão ................................................................. 71

CAPÍTULO IV - TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DEPRESSÃO E PREDITORES DE RESPOSTA ...... 83
1. Introdução ................................................................................................................................ 85
2. Terapêutica farmacológica da PDM............................................................................................ 86
3. Curso da depressão ................................................................................................................... 88
4. Resultados terapêuticos ............................................................................................................ 88
5. Fases do tratamento ................................................................................................................. 90
6. Estudos de eficácia .................................................................................................................... 91
7. Implementação do tratamento – estratégias e tácticas .............................................................. 95
8. Algoritmos terapêuticos .......................................................................................................... 101
9. Preditores de prognóstico durante o tratamento ..................................................................... 104
9.1. Preditores de resposta, remissão e resistência .................................................... 105
9.2. Preditores de recaída e recorrência..................................................................... 111

PARTE II - ESTUDOS EMPÍRICOS..................................................................................................... 115
CAPÍTULO V - ESTUDOS PRELIMINARES ...................................................................................... 117
1. Estudo das características psicométricas da escala de entrapment ........................................... 121
2. Estudo das características psicométricas da escala de derrota .................................................. 151
3. Estudo das características psicométricas do questionário de experiências de cuidado e abuso na
infância.................................................................................................................................... 183

CAPÍTULO VI - OBJECTIVOS, LIMITES E METODOLOGIA ............................................................... 211
1. Objectivos ............................................................................................................................... 213
2. Limites .................................................................................................................................... 214

IX

3. Metodologia ........................................................................................................................... 215
3.1 Participantes ....................................................................................................... 215
3.2 Procedimentos .................................................................................................... 216
4. Protocolo de tratamento ......................................................................................................... 221
5. Instrumentos .......................................................................................................................... 222
5.1. Entrevista Clínica Estruturada para as Perturbações do Eixo I do DSM-IV, Versão
Clínica ................................................................................................................. 223
5.2. Entrevista Clínica Estruturada para as Perturbações da Personalidade do Eixo II do
DSM-IV................................................................................................................ 223
5.3. Entrevista de Anamnese e Avaliação Clínica ........................................................ 224
5.4. Inventário de Depressão de Beck ........................................................................ 224
5.5. Entrevista de Acontecimentos e Dificuldades de Vida .......................................... 225
5.6 Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância .............................. 232
5.7. Escala de Entrapment ......................................................................................... 235
5.8. Escala de Derrota................................................................................................ 238
5.9. Escala de Comparação Social .............................................................................. 239
5.10. Escala de Vergonha Externa .............................................................................. 240
5.11. Escala de Comportamento de Submissão .......................................................... 241
6. Tratamento estatístico dos dados ............................................................................................ 241

CAPÍTULO VII - ESTUDOS DOS PREDITORES DA RESPOSTA AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA
DEPRESSÃO ........................................................................................................ 245
1.Introdução ............................................................................................................................... 247
2. Características gerais da amostra............................................................................................. 247
3. ESTUDO A - Estudo de remissão............................................................................................... 254
3.1 Estudo de remissão às 6 semanas........................................................................ 254
3.2 - Estudo dos preditores do valor do BDI ao longo do estudo de remissão .............. 264
4 - ESTUDO B - Estudo de resistência ao tratamento .................................................................... 269
5 - ESTUDO C - Estudo de recaída ................................................................................................ 285
6. ESTUDO D – Estudo de prognóstico ......................................................................................... 293

BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................... 328

X

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES
TABELAS
TABELA 1. PREVALÊNCIA ANUAL E AO LONGO DA VIDA DA DEPRESSÃO MAJOR ..................................................... 13
TABELA 2. CLASSIFICAÇÃO DAS PERTURBAÇÕES DO HUMOR NA CID-10 E NO DSM-IV. ........................................... 25
TABELA 3. CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO PARA EPISÓDIO DEPRESSIVO NA CID-10 E NO DSM-IV............................... 26
TABELA 4. MODELOS EVOLUCIONÁRIOS DO HUMOR DEPRESSIVO E DEPRESSÃO ................................................... 60
TABELA 5. EFEITOS DA DERROTA COMPETITIVA EM MODELOS EXPERIMENTAIS .................................................... 71
TABELA 6. FONTES COMUNS DE ENTRAPMENT ..................................................................................................... 77
TABELA 7. TRATAMENTO DA PDM - FÁRMACOS UTILIZADOS ................................................................................. 93
TABELA 8. RELAÇÃO ENTRE O DIAGNÓSTICO DO SUBTIPO DE PDM E A SELECÇÃO DO TRATAMENTO INICIAL
(ADAPTADO DE RUSH, 2005)........................................................................................................................ 96
TABELA 9. OPÇÕES TÁCTICAS PARA MELHORAR A EFICÁCIA DO TRATAMENTO ...................................................... 98
TABELA 10. PREDITORES DE RESULTADO (RESPOSTA/REMISSÃO/RESISTÊNCIA) NO EDM ..................................... 111
TABELA 11. PREDITORES DE RESULTADO (RECAÍDA/RECORRÊNCIA) NO EDM ....................................................... 113
TABELA 12. CLASSIFICAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS E DIFICULDADES DE VIDA (ADV) .......................................... 227
TABELA 13. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DA AMOSTRA (N = 139)............................................................... 248
TABELA 14. VARIÁVEIS CLÍNICAS DA AMOSTRA (N = 139) .................................................................................... 249
TABELA 15. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS CATEGORIAIS ENTRE REMISSORES E NÃO-REMISSORES (AV1) ...... 255
TABELA 16. VARIÁVEIS CLÍNICAS CATEGORIAIS E TIPO DE TRATAMENTO INICIAL NOS GRUPOS DE REMISSORES E
NÃO-REMISSORES (AV1) ............................................................................................................................ 256
TABELA 17. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS CONTÍNUAS ENTRE REMISSORES E NÃO-REMISSORES (AV1) ........ 257
TABELA 18. TESTE DE T DO BDI E VARIÁVEIS SÓCIO-COGNITIVAS NO GRUPO DE REMISSORES E NÃO-REMISSORES ÀS
6 SEMANAS (AV1 E AV2). ........................................................................................................................... 257
TABELA 19. TESTES DO QUI-QUADRADO PARA ADV NO ANO ANTERIOR AO INÍCIO DA DEPRESSÃO, ADV E
RECOMEÇOS ENTRE AV1 E AV2 NO GRUPO DE REMISSORES E NÃO-REMISSORES ÀS 6 SEMANAS................ 258
TABELA 20. TESTES DO QUI-QUADRADO PARA VIOLÊNCIA FÍSICA E ABUSO SEXUAL ANTES DOS 17 ANOS NO GRUPO
DE REMISSORES E NÃO-REMISSORES ÀS 6 SEMANAS (AV1). ....................................................................... 259
TABELA 21. CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE O BDI E VARIÁVEIS SÓCIO-COGNITIVAS NA AVALIAÇÃO I NICIAL
(AV1) ........................................................................................................................................................ 259
TABELA 22. PREDITORES DE REMISSÃO ÀS 6 SEMANAS NA ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGÍSTICA ........................... 262
TABELA 23. PREDITORES DO BDI ÀS 6 SEMANAS (ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR).............................................. 265
TABELA 24. PREDITORES DO BDI AOS 3 MESES (ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR) ................................................ 265
TABELA 25. PREDITORES DO BDI AOS 9 MESES (ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR) ................................................ 266
TABELA 26. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS CATEGORIAIS ENTRE RESISTENTES E NÃO-RESISTENTES ............... 270
TABELA 27. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS CATEGORIAIS ENTRE RESISTENTES E NÃORESISTENTES ............................................................................................................................................. 271
TABELA 28. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS CONTÍNUAS ENTRE RESISTENTES E NÃO-RESISTENTES 271
TABELA 29. BDI E VARIÁVEIS DE RANKING NO GRUPO DE RESISTENTES E NÃO-RESISTENTES EM AV1 ................... 272
TABELA 30. ACONTECIMENTOS E DIFICULDADES DE VIDA (ADV) (AVALIADOS EM AV1) NOS GRUPOS DE RESISTENTES
E NÃO-RESISTENTES .................................................................................................................................. 274

XI

TABELA 31. VIOLÊNCIA FÍSICA, ABUSO SEXUAL E CUIDADOS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO GRUPO DE
RESISTENTES E NÃO-RESISTENTES (CECA – CHILDHOOD EXPERIENCES OF CARE AND ABUSE)....................... 275
TABELA 32. PREDITORES DE RESISTÊNCIA DURANTE O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DEPRESSÃO ............. 277
TABELA 33. PASSOS DA ANÁLISE DE MEDIAÇÃO PELA DERROTA DA RELAÇÃO ENTRE ABUSO SEXUAL ANTES DOS 17
ANOS E RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO ..................................................................................................... 280
TABELA 34. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS CONTÍNUAS ENTRE RECAÍDOS E NÃO-RECAÍDOS ........ 287
TABELA 35. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS CATEGORIAIS ENTRE RECAÍDOS E NÃO-RECAÍDOS ...... 288
TABELA 36. BDI, ENTRAPMENT E DERROTA NO GRUPO DE RECAÍDOS E NÃO-RECAÍDOS NA AVALIAÇÃO DE
REMISSÃO ................................................................................................................................................. 289
TABELA 37. ACONTECIMENTOS E DIFICULDADES DE VIDA (ADV) E ADESÃO AO TRATAMENTO NA AVALIAÇÃO FINAL
NOS GRUPOS DE RECAÍDOS E NÃO-RECAÍDOS ............................................................................................ 289
TABELA 38. PREDITORES DE RECAÍDA DURANTE O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DEPRESSÃO ................... 292
TABELA 39. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS CONTÍNUAS NOS DOENTES COM BOM E MAU
PROGNÓSTICO .......................................................................................................................................... 293
TABELA 40. VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS CATEGORIAIS NOS DOENTES COM BOM E MAU
PROGNÓSTICO .......................................................................................................................................... 294
TABELA 41. TESTE T DE STUDENT DO BDI E VARIÁVEIS SÓCIO-COGNITIVAS NOS DOENTES COM BOM E MAU
PROGNÓSTICO .......................................................................................................................................... 295
TABELA 42. TESTES DO QUI-QUADRADO PARA ADV NA AVALIAÇÃO INICIAL ENTRE DOENTES COM BOM E MAU
PROGNÓSTICO .......................................................................................................................................... 295
TABELA 43. VIOLÊNCIA FÍSICA, ABUSO SEXUAL E CUIDADOS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO GRUPO DE BOM E
MAU PROGNÓSTICO (CECA – CHILDHOOD EXPERIENCES OF CARE AND ABUSE)........................................... 296
TABELA 44. PREDITORES DE PROGNÓSTICO NA ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGÍSTICA ............................................ 298

FIGURAS
FIGURA 1. ESTRATÉGIA DE DERROTA INVOLUNTÁRIA (EDI) E DEPRESSÃO (SLOMAN & GILBERT, 2000) ................... 74
FIGURA 2. FASES DO TRATAMENTO DE ACORDO COM O RESULTADO (ADAPTADO DE KUPFER ET AL., 1991) .......... 87
FIGURA 3. FACTORES A CONSIDERAR NOS DOENTES COM INSUCESSO TERAPÊUTICO NO PRIMEIRO
TRATAMENTO ........................................................................................................................................... 100
FIGURA 4. SELECÇÃO DOS SUJEITOS, ABANDONOS E MEIOS DE AVALIAÇÃO DURANTE OS ESTUDOS ATÉ AV2....... 220
FIGURA 5. FLUXOGRAMA APRESENTANDO AS ENTRADAS E SAÍDAS NOS ESTUDOS A, B E C. ................................. 252
FIGURA 6. MODELO DE ANÁLISE DE MEDIAÇÃO .................................................................................................. 278
FIGURA 7. ANÁLISE DO EFEITO DE MEDIAÇÃO DA DERROTA NA RELAÇÃO ENTRE ABUSO SEXUAL E RESISTÊNCIA AO
TRATAMENTO ........................................................................................................................................... 279
FIGURA 8. ANÁLISE DO EFEITO DE MEDIAÇÃO DA DERROTA NA RELAÇÃO ENTRE ADV DE
ENTRAPMENT/HUMILHAÇÃO E RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO ................................................................. 281

XII

GRÁFICOS
GRÁFICO 1. VALOR DO BDI NA AVALIAÇÃO INICIAL, 6 SEMANAS, 3 MESES E 9 MESES NOS DOENTES RESISTENTES E
NÃO RESISTENTES ..................................................................................................................................... 272
GRÁFICO 2. VALOR DO ENTRAPMENT TOTAL NA AVALIAÇÃO INICIAL, 6 SEMANAS, 3 MESES E 9 MESES NOS
DOENTES RESISTENTES E NÃO RESISTENTES ............................................................................................... 273
GRÁFICO 3. VALOR DA DERROTA NA AVALIAÇÃO INICIAL, 6 SEMANAS, 3 MESES E 9 MESES NOS DOENTES
RESISTENTES E NÃO RESISTENTES .............................................................................................................. 273

XIII

1

INTRODUÇÃO

“Depression is an important disorder for public health … is a common disorder with high
lifetime rates, particularly in women, and those experiencing social adversity. It is a major
cause of disability, and causes death both by suicide and due to raised rates of physical
disorders. Many cases are undiagnosed and treatment is often inadequate. Primary prevention
is not yet easily feasible but secondary prevention by earlier recognition, public and
professional education can produce benefits. There is a need for public health programs aimed
at improving recognition, treatment, and reducing consequences.”
(Paykel, Brugha, & Fryers, 2005)
A Depressão Major, Depressão Unipolar ou simplesmente Depressão, continua a desencadear
as mais apaixonantes polémicas, seja no âmbito da psicopatologia, da psiquiatria ou da
psicologia.
Existem divergências quanto aos aspectos psicopatológicos e clínicos e consequentemente
quanto ao seu diagnóstico e classificação. Também não é clara a sua etiologia, os factores de
vulnerabilidade, resiliência, precipitação e manutenção. Não menos polémicos são os aspectos
que interferem com o resultado do tratamento, bem como os factores que influenciam o seu
curso e prognóstico. Existe porém um aspecto que se tem vindo a tornar consensual: a
depressão unipolar era a quarta causa de morbilidade em 1990, estimando-se que seja a
segunda causa de morbilidade no ano de 2020 (Murray & Lopez, 1996), um estudo posterior
veio confirmar esta tendência (Üstün, Ayuso-Mateos, Chatterji, Mathers & Murray, 2004) e
outro mais recente, prevê que seja a primeira causa nos países desenvolvidos em 2030
(Mathers & Loncar, 2006). Entre nós três eventos ocorridos nos últimos 3 anos revelam directa
ou indirectamente a magnitude do problema. Em primeiro lugar, a criação do Plano Nacional
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de Saúde Mental pela Resolução do Conselho de Ministros nº49/2008, de 6 de Março. Em
segundo lugar, a divulgação dos resultados de um estudo ainda não publicado, dá conta que a
prevalência de perturbação mental em Portugal é de cerca de 23%, tendo como primeira causa
as perturbações da ansiedade (16.5%), seguindo-se as perturbações depressivas (7.9%). Cerca
de 40% dos doentes deprimidos neste estudo não recebeu qualquer tratamento (World
Mental Health Survey Initiative, Faculdade de Ciências Médicas, Organização Mundial de
Saúde, 23-03-2010). Em terceiro lugar o INFARMED anuncia que o consumo de antidepressivos
teve um aumento de 177% entre 2000 e 2009 (i.e., a maior subida no grupo dos
psicofármacos) (Furtado, Ribeirinho & Gaspar, 2010).
Assim, a depressão como é actualmente encarada e a cujos dados se refere esta investigação,
é sem dúvida um problema de saúde pública em forte expansão. Pelas divergências que
continuam a persistir quanto aos mais variados aspectos da perturbação, bem como pelos
resultados terapêuticos desfavoráveis em grande número de casos, cada vez mais investigação
nesta área se torna indispensável.
A presente dissertação de doutoramento visa o estudo de aspectos relevantes da resposta ao
tratamento da perturbação depressiva major, particularmente com fármacos. Encontrar
preditores de resultado da depressão durante o tratamento com fármacos que possam ter
utilidade no futuro é um dos propósitos centrais. Assim vai investigar-se o impacto de
acontecimentos de vida na infância e adolescência no curso do episódio depressivo actual,
particularmente certos tipos experiências de submissão na infância, que, supõe-se,
determinará vulnerabilidade para assumir patologicamente posições de comparação social
negativa, submissão, derrota e entrapment actuais. Nesta investigação, quer no ano anterior
ao início da depressão, quer em todos os momentos do estudo foi avaliado o impacto dos
acontecimentos e dificuldades de vida negativos bem como os recomeços (fresh starts).
Procura verificar-se de que modo as variáveis sócio-cognitivas referidas (i.e., entrapment,
derrota, comportamento de submissão e comparação social) interferem na resposta ao
tratamento farmacológico da depressão. Finalmente, pretende-se esclarecer nos doentes que
remitem com o tratamento e recaem durante o seguimento, qual o contributo das variáveis
citadas bem como dos acontecimentos e dificuldades de vida ocorridas durante o seguimento.
Deste modo, pretende-se compreender a contribuição de algumas variáveis sócio-cognitivas,
bem como de certas dimensões dos acontecimentos e dificuldades de vida na modulação dos
resultados da farmacoterapia da depressão e desse modo encontrar preditores de resposta
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terapêutica (remissão, resistência, recaída e recorrência) que facilitem no futuro decisões
preventivas e opções terapêuticas mais eficazes.
Do ponto de vista conceptual recorremos em vários momentos à teoria evolucionária da
psicopatologia, em particular à teoria do posto social (Price, 1967, 1972; Price, Sloman,
Gardner, Gilbert & Rohde, 1994) e aos seus desenvolvimentos (Stevens & Price, 2000; Sloman
& Gilbert, 2000) bem como ao modelo biopsicossocial como é conceptualizado por Gilbert
(2004, 2005). Nessa lógica, os acontecimentos de vida foram estudados igualmente seguindo o
modelo sócio-cognitivo de Brown & Harris (1978), marcadamente influenciado por concepções
evolucionárias mais recentes (Guidelines, Examples, and LEDS-2 Notes on Rating for a New
Classification Scheme for Humiliation, Loss, and Danger, 1996, manual não publicado). Neste
refinamento conceptual da LEDS (Life Events and Difficulties Schedule), foram criadas 4
dimensões dos acontecimentos e dificuldades de vida: perda, humilhação, entrapment e
ameaça.
A presente dissertação está dividida em duas partes principais. A Parte I, de natureza teórica,
compõe-se por 4 capítulos onde é feita uma revisão da literatura das diferentes áreas que se
consideram relevantes para a compreensão dos diversos aspectos em estudo. A segunda parte
é composta por 3 capítulos onde se descrevem os estudos empíricos.
No Capítulo I, são abordados os temas mais comuns da epidemiologia da depressão. Salientase a sua frequência, o seu papel de grave problema de saúde pública, a co-morbilidade,
enfatizando-se a sua morbilidade geral, mortalidade e custos para os sistemas de saúde.
No Capítulo II, referem-se os aspectos relacionados com os sistemas nosológicos, as suas
diversas abordagens e aspectos da classificação.
No Capítulo III, abordam-se os aspectos etiológicos de uma perturbação para a qual o tema
exibe níveis de consenso mínimos. Focam-se as propostas etiológicas ligadas aos modelos
psicológicos, aos modelos biológicos e aos modelos sociais, são realçados neste capítulo os
modelos evolucionários da psicopatologia e da depressão, particularmente o modelo de posto
social (Social Rank Theory).
No Capítulo IV, debate-se o tema do tratamento farmacológico da depressão, os resultados
terapêuticos e as trajectórias da depressão durante o seguimento. Discutem-se temas
polémicos como os conceitos de resposta, remissão, recaída, recorrência, recuperação ou
resistência. Igualmente as fases do tratamento, aguda, de continuação ou de manutenção.
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Na Parte II apresentam-se os estudos empíricos que abordam a análise das propriedades
psicométricas de três instrumentos que suportam a presente tese, bem como a metodologia
da investigação principal.
No Capítulo V, são apresentados 3 estudos preliminares que descrevem o trabalho de
adaptação ao nosso meio de duas escalas e um questionário que suportaram parte da recolha
dos dados desta investigação: “Entrapment - conceito, definição e características psicométricas
da versão portuguesa da Escala de Entrapment”; “Derrota – conceito e avaliação:
Características psicométricas da versão portuguesa da Escala de Derrota (Defeat Scale)” e
finalmente o estudo “Propriedades Psicométricas da Escala de Cuidado do Questionário de
Experiências de Cuidado e Abuso na Infância (Childhood Experiences of Care and Abuse –
CECA.Q)”.
No Capítulo VI, descrevem-se em pormenor os objectivos, os limites e a metodologia do
trabalho fundamental desta tese.
No Capítulo VII, finalmente, apresentam-se os resultados dos estudos que dão corpo a esta
tese, faz-se a sua discussão e extraem-se conclusões. Assim, apresentam-se os resultados da
investigação, incluindo a descrição dos preditores relacionados com a remissão, com a
resistência ao tratamento e com a recaída, bem como com o prognóstico em geral. Discutemse os resultados obtidos à luz dos conhecimentos existentes, bem como se pretende extrair
conclusões. Ambiciona-se que as conclusões delineadas possam servir não só para apontar
novos caminhos na investigação do tema, mas sobretudo, possam ser úteis aos clínicos no
tratamento dos doentes deprimidos.

PARTE I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

CAPÍTULO I – EPIDEMIOLOGIA
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1. INTRODUÇÃO

As perturbações do humor são actualmente um dos maiores problemas de saúde em todo o
mundo. Quando falamos em perturbações do humor referimo-nos sobretudo à depressão
major ou depressão unipolar, à distimia e à perturbação bipolar (DSM-IV-TR, APA, 2000). Neste
trabalho debruçamo-nos sobre depressão major.
A investigação baseada na epidemiologia descritiva permite conhecer a distribuição da
depressão na população geral ou em grupos populacionais específicos e.g., medicina familiar
ou grupos étnicos. Fornece as taxas de incidência e prevalência, bem como informação acerca
dos factores de risco e co-morbilidade, permitindo desse modo um melhor planeamento das
políticas de saúde. Estes dados porém não são tão claramente fornecidos em populações
clínicas na sequência de enviesamentos de selecção dessas amostras (Bijl et al. 2003).
Até aos anos 70 do séc. XX manteve-se um deficit de critérios e de entrevistas de diagnóstico
estandardizado (Streiner, 1998). A partir desta década foram produzidas entrevistas baseadas
em critérios diagnósticos objectivos e explícitos (Goodwin et al., 2005): Os Research Diagnostic
Criteria (RDC) de Spitzer et al., 1978 e mais tarde os critérios do Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders nas suas sucessivas versões: DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, DSM-IVTR (APA, 1980; 1987; 1994; 2000). Simultaneamente, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
foi desenvolvendo critérios de diagnóstico para as perturbações mentais produzindo a
Classificação Internacional das Doenças (CID) ou International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, (ICD) versão 9 e 10, (WHO, World Health Organization,
1977; 1992). Ao mesmo tempo foram elaboradas entrevistas diagnósticas estandardizadas
baseadas nestes critérios, no sentido de avaliar as perturbações mentais em populações
seleccionadas. Surgiram as entrevistas semi-estruturadas para uso por entrevistadores com
experiência clínica: Present State Examination (PSE; Wing, Cooper, & Sartorius, 1974), Schedule
for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS; Endicott e Spitzer, 1978), Schedules for Clinical
Assessment in Neuropsychiatry (SCAN; Wing et al., 1990) e a Structured Clinical Enterview for
DSM-IV (SCID; First, Gibbon, Spitzer, & Williams, 1997). Para utilização mais ampla foram
elaboradas entrevistas estandardizadas para utilização por entrevistadores sem experiência
clínica: Diagnostic Enterview Schedule (DIS; Robins et al., 1981), Composite International

10
Diagnostic Interview (CIDI; Robin et al., 1988) e a Revised Clinical Interview Schedule (CIS-R;
Lewis et al., 1992).
As novas metodologias permitiram a utilização em larga escala de entrevistas validadas,
baseadas em critérios diagnósticos, produzindo diagnósticos específicos de perturbações
mentais, em populações representativas e utilizando entrevistadores sem experiência clínica.
Progressivamente as áreas estudadas foram ampliadas incluindo: factores de risco
precipitantes e causais das perturbações mentais, bem como dimensões longitudinais dos
mesmos, permitindo o seu estudo ao longo da vida e a avaliação do consumo de recursos de
saúde.
O primeiro grande estudo epidemiológico foi o Epidemiologic Catchment Area Study (ECA) sob
a égide do National Institute of Mental Health-United States Department of Health and Human
Services. Decorreu de 1980 a 1985 em 5 cidades dos Estados Unidos da América, foi utilizada a
DIS (Robins et al., 1981) e envolveu uma amostra de 20861 pessoas com mais de 18 anos,
considerada porém não representativa do todo nacional (Goodwin et al., 2005). Cerca de uma
década mais tarde o National Comorbidity Survey (NCS) veio completar parte das debilidades
apontadas ao ECA. Foi utilizada então a CIDI numa versão de Wittchen (OMS, 1990) numa
amostra de 8098 pessoas dos 15 aos 54 anos representativa da população americana (Kessler
et al., 1994), com colheita dos dados entre 1990 e 1992. Posteriormente, várias investigações
complementares vieram ampliar o âmbito e aprofundar certas questões, bem como
diversificar as amostras (e.g., enfatizando aspectos étnicos) em mais três estudos o National
Comorbidity Survey Replication (NCS-R), o National Survey of American Life (NSAL) e o National
Latino and Asian American Study (NLAAS) (Kessler et al. 2004; Beth et al., 2004).
Mais próximo do nosso meio, o European Study of the Epidemiology of Mental Disorders
(ESEMeD), utilizando uma versão revista da CIDI (Kessler et al., 2004) investigou a prevalência
das perturbações do humor, da ansiedade e das perturbações relacionadas com o álcool em 6
países europeus. Foram seleccionadas amostras representativas da Bélgica, França, Alemanha,
Itália, Holanda e Espanha (actualmente estendidas à Bulgária, Israel, Irlanda do Norte,
Roménia, Escócia, Turquia e Ucrânia) e entre 2001 e 2003 foram entrevistadas 21425 pessoas
com idade superior a 18 anos.
É fundamental abordar ainda que sumariamente, o intenso debate acerca de vários aspectos
controversos. Para alguns investigadores, aspectos da análise e interpretação dos dados, bem
como dos modelos matemáticos que servem de base à epidemiologia estão ultrapassados e
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apontam a necessidade de novos paradigmas e.g., Virtual Reality Modeling Language (VRML)
(Patten, 2007). Por outro lado parecem existir enviesamentos muito marcados relacionados
com os instrumentos de avaliação e.g., no estudo ESEMED o diagnóstico das perturbações do
humor pela entrevista validada apresentava uma concordância kappa versus a entrevista
clínica de 0.23 em Espanha e 0.49 em França. Se considerarmos exactamente o que um kappa
de 0.4 implica para uma perturbação com uma prevalência identificada de 2%, concluímos que
a taxa de prevalência deve estar subdiagnosticada em cerca de 1.5 vezes, então, 67% dos casos
não estarão a ser diagnosticadas e 50% dos casos diagnosticados devem ser falsos positivos
(Carta & Angst, 2005). Aspectos peculiares relacionados com o fenómeno depressivo e outros
enviesamentos podem ser marcantes nos resultados dos estudos epidemiológicos. Se a idade
média da amostra baixa, a prevalência dos episódios depressivos ao longo da vida reduz-se
naturalmente (Andrews, Poulton, & Ingmar, 2005). No caso de alguns estudos, faixas extremas
da população foram excluídas i.e., adolescentes e sujeitos mais idosos, nestes casos é possível
que esse facto determine uma subavaliação da depressão. Alguns autores afirmam que o
enviesamento da memória, no caso de amplos períodos de tempo entre o último episódio e a
avaliação, diminui a prevalência ao longo da vida, num estudo em doentes internados, cerca
de 50% não se lembraram de todos os episódios ao longo da vida (Andrews, Anstey, Brodaty,
Issakidis, & Luscombe, 1999). A perturbação depressiva é recorrente e frequentemente
crónica, apresentando-se os sintomas depressivos periodicamente a aumentar e a diminuir, as
entrevistas feitas em períodos limitados e caindo em fases de alívio sintomático são um dos
motivos de diminuição da prevalência (Goodwin et al., 2005). Um número considerável de
doentes com depressão bipolar são diagnosticados erradamente como doentes unipolares, ou
porque um surto hipomaníaco ou maníaco ainda não surgiu, ou se ocorreu a sua detecção é
em geral muito difícil pelos instrumentos utilizados nos estudos epidemiológicos referidos
(Carta & Angst, 2005). Presentemente, parece existir uma tendência para a investigação de
carácter longitudinal nos estudos epidemiológicos das perturbações do humor (Andrews et al.,
2005; Goodwin et al., 2005).

2. FREQUÊNCIA DA DEPRESSÃO

Na sequência dos dados expostos anteriormente os valores da incidência e prevalência da
depressão nos diversos estudos variam marcadamente, reforçando a complexidade
epidemiológica da depressão major (Patten, 2007).
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Define-se sinteticamente incidência como o número de novos casos ocorridos num
determinado período de tempo numa dada população. Este conceito arrasta consigo várias
outras informações (e.g., sobre os factores de risco para precipitação do episódio), porém é
uma informação de pouca relevância na prática clínica, uma vez que os casos para tratamento
aparecem a maior parte das vezes longo tempo depois. Também é um valor de importância
relativa para as políticas de saúde, uma vez que não reflecte todo o peso da perturbação para
o sistema de saúde (Patten, 2007), desde logo porque a maior parte dos casos são recorrentes
e crónicos.
Prevalência define-se como o número total de pessoas ou proporção da população com uma
afecção i.e., novos casos e casos já activos num dado momento, “prevalência pontual”, ou
durante um dado período de tempo, “prevalência de período”. No estudo das perturbações
mentais é usual ser de um dia, seis meses, um ano ou ao longo da vida; pretende incluir a
totalidade dos casos de doença (não os casos em remissão ou subsindromáticos). Parece ser
uma medida que traduz melhor o carácter crónico e recorrente da depressão. Desde o estudo
ECA (Robins & Regier, 1991) até ao estudo ESEMeD (Alonso & Lepine, 2007) foram publicados
cerca de 30 dezenas de grandes estudos epidemiológicos, envolvendo cerca de 375000
indivíduos nos diversos continentes (Alonso & Lepine, 2007; Goodwin et al., 2005; Patten &
Markow, 2005).
Incidência
Os primeiros grandes estudos epidemiológicos prospectivos estimavam taxas anuais de
incidência de depressão de 0.2% (Hagnell et al., 1982), 0.4% (Lehtinen et al., 1996) e 1.6%
(Estudo ECA, Eaton et al., 1989) com taxas superiores no sexo feminino. Os estudos posteriores
reportam taxas muito maiores, 2,7% no estudo holandês NEMESIS (Bijl et al., 1998) e 3% no
estudo finlandês ODIN (Lehtinen et al., 2005). Um estudo encontrou uma incidência anual
entre adolescentes de 7.1% no género feminino e 4.5% no género masculino (Lewinsohn,
Hops, Roberts, Seeley, & Andrews, 1993). Numa revisão incluindo 23 estudos epidemiológicos
com metodologia considerada apropriada e publicados entre 1980 e 2000, Waraich et al.,
(2004) calculam como melhor estimativa uma incidência anual da depressão em 2,9% (95% IC:
1.3% - 4.8%). Posteriormente num estudo prospectivo representativo da população canadiana,
Canadian National Population Health Survey (NPHS) feito em três ciclos de 1994 a 2000
verificou-se uma incidência anual média de 2.7% no género masculino e 4.5% no género
feminino (Patten & Markow, 2005). Na população não deprimida deste último estudo foram
implementadas três avaliações para estudar a incidência acumulada de novos casos de
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depressão major em 2002/03, 2004/05 e 2006/07. Foi encontrado um valor médio de 2.4% de
novos casos ao ano, correspondendo respectivamente valores de 2.9% (95% IC: 2.3% - 3.4%),
5.7% (95% IC: 4.9% - 6.4%) e 7.2% (95% IC: 6.4% - 8.1%).
Prevalência
A prevalência da depressão major é mais frequentemente definida pela frequência nos 6 e 12
meses anteriores à entrevista ou ao longo de toda a vida. Naturalmente que é de presumir que
as taxas vão aumentando com o tempo, uma vez que a depressão tende à cronicidade e
existem sempre novos casos em qualquer faixa etária considerada.
Vários estudos de revisão encontram prevalências no último mês de 3% (Wittchen, Zhao,
Kessler, & Eaton, 1994) e estimativas próximas deste valor 2.2% (Estudo ECA, Regier et al.,
1988), 2.3% (Epidemiologic Edmonton Study, Spaner et al., 1994) e 2.6% (Stirling County Study,
Murphy et al., 2000). Neste último estudo, foram feitas três avaliações ao longo de 40 anos
(i.e., 1952, 1970 e 1992) numa mesma região, tendo-se obtido repetidamente prevalências
pontuais no último mês de cerca de 5%. No estudo NEMESIS a prevalência de depressão major
encontrada foi de 1.9% no género masculino e 3.4% no género feminino (Vollebergh et al.,
2001). Mais recentemente verificou-se num amplo estudo já referido, o Canadian National
Population Health Survey (NPHS), que cerca de 2% dos entrevistados sofriam de um episódio
depressivo major nos últimos 30 dias (Patten et al., 2006). Utilizando modelos mais recentes
de estimativa conclui-se que cerca de 2% a 3% da população sofre de depressão major num
qualquer momento estudado (Patten, 2007).
Tabela 1. Prevalência anual e ao longo da vida da depressão major
Prevalência
Estudo
Porto Rico (Canino et al., 1987)
Edmonton, Alberta (Bland et al., 1988)
Paris (Lépine et al., 1989)
Formosa (Hwu et al., 1989)
Christchurch, Nova Zelândia (Oakley-Browne et al., 1989)
Coreia do Sul (Lee et al., 1990)
ECA (Robins & Regier, 1991)
Alemanha (Wittchen et al., 1992 )
NCS (Kessler et al., 1994)
NCS-R (Kessler et al., 2003)
ESEMeD (Alonso et al., 2004)

N
1513
3258
1746
11004
1498
5100
18571
481
8098
9090
21425

Anual

Ao longo da vida

3.0
5.2
4.5
0.8
5.8
2.3
3.0
5.0
10.3
6.6
3.9

4.3
9.6
16.4
1.5
11.6
2.9
5.2
9.2
17.1
16.2
12.8
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Numa extensa revisão, a prevalência anual de depressão major foi muito variável, a melhor
estimativa foi de 4.1%, sendo 10% no género feminino e 4.9% no género masculino (Waraich
et al., 2004). No estudo ECA a prevalência anual foi estimada foi muito menor, entre 1.7% e
3.7% (Regier et al., 1993). O estudo National Comorbidity Survey (NCS) (Kessler et al., 1994)
aponta para uma prevalência anual média de 10.3% (12.9.% no género feminino e 7.7% no
género masculino); na sua replicação o National Comorbidity Survey Replication (NCS-R)
(Kessler et al., 2003) reduz para uma prevalência anual média de depressão major de 6.6%
(8.5% no género feminino e 4.8% no género masculino). No Estudo ESEMeD a prevalência
anual foi de 3.9%. (2.6% e 5% respectivamente nos género masculino e feminino) (Tabela 1).
No continente asiático os estudos revelam valores muito mais baixos, a prevalência anual
média no Japão é de 2.9% e na China (Beijing) é de 3.2% (3.8% no género feminino e 2.8% no
género masculino) (Ma et al., 2009).
Quanto à prevalência ao longo da vida, os dois estudos mais citados ambos elaborados nos
Estados Unidos da América (EUA), o NCS e a sua replicação, o NCS-R) apontam para
prevalências médias de depressão major muito idênticas, 17.1% (21.3% no género feminino e
12.7% no género masculino) e 16.2% (20.2% entre o género feminino e 12.2% no género
masculino) respectivamente (Kessler, 1994). Um amplo estudo, o Canadian Community Health
Survey - Mental Health and Well-being 1.2 (CCHS) encontra uma prevalência ao longo da vida
de 12.2%, similar aos 12.8% verificados no estudo ESEMeD, (Tabela 1).
Uma prevalência ao longo da vida de 32% no género feminino e 16% no género masculino foi
referida num estudo em alunos do ensino secundário (Lewinsohn et al., 1993). Segundo os
autores a diminuição de enviesamentos de memória aumenta a estimativa para a prevalência.
Estes valores, e a sua teoria subjacente são aceites por outros que colocam a hipótese da
estimativa para a prevalência de depressão major ao longo da vida se situar próximo de 30%
no género feminino e 20% no género masculino (Kruijshaar et al., 2005) ou ainda ser superior e
bem próximo dos 50% (Andrews, Poulton, & Ingmar, 2005).

DEPRESSÃO: FENÓMENO ICEBERG
O fenómeno da morbilidade oculta entre especialidades médico-cirúrgicas e sobretudo em
medicina geral e familiar, é particularmente relevante no estudo da depressão major. Existe
grande diferença entre os casos de depressão prevalente e os casos que são diagnosticados,
entre os que são tratados por clínicos não especializados em saúde mental, e os casos que tem
o tratamento apropriado por técnicos de saúde mental; resulta daí um enorme diferencial
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entre a prevalência real e o número de doentes tratado (Golberg & Huxley, 1980; Sartorius et
al., 1995). Em medicina familiar, 21.7% das mulheres e 12.7% dos homens apresentam
depressão no último mês e 36.1% das mulheres e 23.3% dos homens sofreram pelo menos um
episódio depressivo ao longo da vida (Rowe, Fleming, Barry, Manwell, & Kropp, 1995).
A percentagem de doentes que não é diagnosticada, aquela que apesar de reconhecida não é
tratada de todo ou é tratada inadequadamente, e a que é assistida apropriadamente varia
devido a vários factores. Entre eles cita-se a gravidade do quadro clínico, tipo de apresentação,
co-morbilidade, género, idade, bem como a formação dos técnicos, particularmente dos
médicos de família e de especialidades médico-cirúrgicas. Referem-se percentagens de
doentes tratados adequadamente que oscilam entre 20% e 50% (Kawakami et al., 2005;
Kessler, Merikangas, & Wang, 2007; Ma et al., 2009). Na Europa verificou-se que em média
54.5% dos doentes deprimidos haviam sido tratados adequadamente; 57.4% no contexto
especializado e 23.3% no contexto médico geral (Alonso & Lepine, 2007). Valores
sobreponíveis foram encontrados nos EUA (Wang et al., 2005).
Outro aspecto em debate, refere a prevalência da depressão como fenómeno em crescimento
ao longo das últimas três décadas. Será que os valores de depressão aumentaram de facto ou
terão sido os métodos que detectam a psicopatologia que são agora mais sensíveis e revelam
mais, o mesmo número de casos novos e prevalentes que sempre existiram? (Link et al., 1980;
Paykel, 2000). Uma reanálise de dados epidemiológicos e genéticos demonstrou que os
valores de depressão estão de facto a aumentar (Klemarn & Weissman, 1989; World Health
Organization, World Mental Health Survey Consortium, 2004); igualmente o NCS-R mostrou
aumento da prevalência em coortes com faixas etárias sucessivas (Kessler et al., 2003).

3. CO-MORBILIDADE

A depressão apresenta elevada co-morbilidade com outras perturbações do Eixo I: distimia,
fobia social, perturbação de pânico, agorafobia, perturbação obsessivo-compulsiva,
perturbação pós-stress traumático, perturbação de ansiedade generalizada e sindromas de
dependência de substâncias (Tylee, 2000). Igualmente existe uma elevada correlação entre os
diagnósticos de depressão e perturbações da personalidade (Leahy & Holland, 2000). A
maioria dos pacientes preenche critérios para vários diagnósticos (Eixo I e Eixo II). Não só as
perturbações do humor ocorrem frequentemente em combinação, mas também a co-
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morbilidade de perturbações do humor com perturbações da ansiedade e diversas
perturbações da personalidade atinge valores que chegam globalmente até 60% - 80% (van
Praag et al., 2005).
A co-morbilidade da depressão ocorre também em várias condições físicas crónicas, entre elas
patologias endócrinas, infecciosas, cérebro-vasculares ou neurológicas. Também ocorrem
quadros depressivos durante o tratamento com certos fármacos (e.g., corticosteróides,
interferon) ou abstinência de substâncias (e.g., anfetaminas, cocaína) (Akiskal, 1995). A comorbilidade agrava marcadamente o prognóstico e os custos com a doença (Tylee, 2000).

4. MORBILIDADE, MORTALIDADE E CUSTOS

O Estudo do Impacto Global das Doenças da OMS, concluiu que a depressão unipolar era a
quarta causa de morbilidade em 1990, estimando-se que seja a segunda causa de dias
perdidos por incapacidade no ano de 2020 (i.e., DALYs, disability adjusted life years,
significando dias de vida perdidos por morte prematura ou por incapacidade de determinado
grau) (Murray & Lopez, 1996). Estudos mais recentes vêm confirmar esta tendência para 2020
(Üstün et al., 2004) e para 2030, onde ocupará a primeira posição (Mathers & Loncar, 2006). O
suicídio é o evento mais dramático relacionado com a depressão, nos EUA é uma das causas de
morte prematura mais frequentes em faixas mais produtivas i.e., 30-59 anos (Heron et al.,
2009). O risco de suicídio ao longo da vida dos doentes com depressão é de 15% nos EUA
(Frances et al., 1986) e de 12,5% na União Europeia (UE) (ESEMeD, 2004). Entre 40% a 60% dos
indivíduos falecidos por suicídio sofrem de depressão (Lesage et al., 1994; Cavanagh, Carson,
Sharpe, & Lawrie, 2003; Kim & Lesage, 2003). Ao contrário da prevalência, o rácio de suicídio
por género homem/mulher é de 2 para 1 (Dumais et al., 2005).
A contribuição tão marcada da depressão major nos custos com a saúde deve-se à combinação
de alta prevalência, início precoce, marcado impacto no funcionamento global do indivíduo,
determinando incapacidade muito frequente e prolongada para o trabalho, particularmente se
em co-morbilidade (Üstün et al., 2004; Tylee, 2000). Em Janeiro de 2010 foi proposta pelos
dois partidos ao Senado dos EUA uma emenda à Lei S 1857 para ampliação de 16 para 30 no
número de centros de excelência para o estudo da depressão e perturbações do humor. No
seu preâmbulo a lei enfatiza a vasta informação epidemiológica e clínica: dos casos não
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diagnosticados, não tratados e dos casos de depressão resistentes, cenário que no seu
conjunto custaria 83 mil milhões de dólares cada ano (Daly, 2010).

CAPÍTULO II – CLASSIFICAÇÃO E SUBTIPOS DA
DEPRESSÃO
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1. INTRODUÇÃO

A classificação das perturbações do humor persiste mergulhada em controvérsia desde que
alguém procurou nomear estados patológicos que, se por vezes são um corte radical com as
experiências do indivíduo (e.g., delírio de culpa ou ruína), noutras são somente períodos mais
ao menos longos de exacerbação de experiências comuns (e.g., tristeza e desinteresse). Saber
quando a tristeza, o desinteresse ou a lentificação psicomotora são sintomas de um quadro
depressivo, ou fazem parte de uma qualquer experiência humana adaptativa a um
acontecimento ou dificuldade da vida, é um problema delicado de resolver.
Num estudo utilizando PET (Positron Emission Tomography) concluiu-se que na tristeza normal
e na depressão, ocorrem as mesmas alterações do consumo de energia nas mesmas regiões
cerebrais (Mayberg et al., 1999).
Por conseguinte, elaborar procedimentos para definição e detecção de caso não tem sido uma
tarefa fácil. Alguns investigadores discordam das actuais classificações categoriais oficiais i.e.,
DSM-IV e CID-10, centradas em categorias nosológicas seguindo o modelo médico mais
tradicional. Acreditam que, ao invés, os sintomas depressivos como estão distribuídos na
população, fazem pensar que é só a sua exacerbação, duração e incapacidade que
condicionam, que os torna patológicos. Esta última seria a visão dimensional da sintomatologia
depressiva. Como facilmente se deduz, todos os procedimentos subsequentes de investigação
(e.g., classificação, diagnóstico, epidemiologia, etiopatogenia, tratamento e prognóstico) para
o estudo de uma perturbação em particular, ficam distorcidos por estas dúvidas fundamentais.
Aparentemente todos os modelos nosológicos das perturbações depressivas têm pontos fortes
e pontos fracos.

2. SISTEMAS NOSOLÓGICOS

A abordagem nosológica ou categorial, a abordagem sindrómica e a abordagem dimensional
são as três modalidades mais comuns de conceptualizar e caracterizar a depressão. Ao
classificar uma perturbação, todas as considerações diagnósticas são sintetizadas num único
construto que é codificado, de acordo com a taxonomia em vigor (van Praag et al., 2005).
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2.1. Abordagem categorial
O modelo de classificação categorial concebe a depressão como entidade distinta e exclusiva,
caracterizada por um determinado quadro clínico, evolução, curso e em certa medida uma
determinada etiopatogenia. Até 1980 os sistemas nosológicos não estavam padronizados e os
critérios de diagnóstico estavam insuficientemente formulados. As várias taxonomias
baseavam-se em critérios diferentes, tais como a etiologia, a sintomatologia, a evolução e a
estrutura pré-mórbida da personalidade, cada um deles separadamente ou em diversas
combinações. Com o aparecimento do DSM-III, foi introduzida uma taxonomia detalhada e
padronizada, na qual os critérios de diagnóstico estavam cuidadosamente definidos. O sistema
foi adoptado quase imediatamente, tanto em clínica como em investigação.
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1992) seguiu o modelo e introduziu um sistema de
classificação análogo ao proposto no DSM-III: a International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems (ICD) ou Classificação Internacional das Doenças, (CID10).
No modelo categorial os doentes têm de preencher todos os critérios para que possa ser
estabelecido um diagnóstico. Ao serem observados muitos doentes que não preenchem todos
os critérios exigidos, é criado um número cada vez maior de novas categorias. Segundo Pincus,
Frances, Davis, First, & Widiger, (1992) foram propostas mais de 150 categorias durante o
processo de elaboração do DSM-IV, entre as propostas no âmbito das perturbações
depressivas cita-se a depressão subsindromática, depressão atípica, depressão breve
recorrente, perturbação mista da ansiedade e depressão, depressão dupla e personalidade
depressiva (Angst, Merikangas, Scheidegger, & Wicki, 1990; Klein, 1990; Zinbarg et al., 1994;
Judd, Rapaport, Paulus, & Brown, 1994, 1997; Hellerstein & Little, 1996; Herpertz, Steinmeyer,
& Saß, 1998). Não foi demonstrada qualquer descontinuidade entre estes subtipos, quer em
termos etiológicos quer sintomáticos (van Praag, 1997, 1998; Ormel, Oldehinkel & Brilman,
2001) e a sua validade parece ser apenas moderada. Porém não há dúvida de que eles se
mostram úteis na prática clínica, porque oferecem aos clínicos uma linguagem comum (Kendell
& Jablensky, 2003). Por outro lado, os vários subtipos de depressão, revelam pouca
estabilidade i.e., em muitos pacientes deprimidos os diagnósticos variam ao longo do tempo
(Angst & Sellaro, 2000). Cerca de 50% dos casos de doença bipolar inicia-se por um episódio
depressivo. Como os episódios depressivos da perturbação bipolar não se distinguem dos da
depressão unipolar, esta última torna-se numa categoria experimental ou provisória
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(Bebbington & Ramana, 1995). A abordagem categorial obriga portanto a traçar limites, quer
entre a normalidade e perturbações, quer entre as categorias.

2.2. Abordagem sindromática
As depressões podem ser diagnosticadas de acordo com a síndrome ou dominante e.g.,
depressão vital, inibida, agitada, ansiosa ou psicótica (Alonso-Fernandez, 1988). Nesta
abordagem, os conglomerados de sintomas, frequentemente resultado de análise factorial ou
de clusters é o critério utilizado. Uma verdadeira entidade exige que a sua patofisiologia tenha
sido esclarecida. O modelo sindromático da classificação da depressão é sujeito a algumas
críticas e.g., as síndromes aparecem frequentemente de forma incompleta ou agregadas a
outras síndromes (completas ou incompletas), o que obriga o clínico e investigadores a
aumentar ainda mais o número de síndromes.

2.3. Abordagem dimensional/funcional
O estado mental anormal é analisado nos seus componentes, os sinais e sintomas
psicopatológicos. Cada componente é avaliada segundo a sua gravidade e função. A fúria, a
raiva e a agressividade marcada podem ser a expressão da incapacidade de lutar numa dada
situação i.e., inibição do mecanismo evolucionário de luta (Gilbert, 2001); igualmente o
sentimento de sem-saída (i.e., entrapment) e o sentimento de derrota podem ser sintomas
fundamentais e expressões da inibição de mecanismos de defesa básicos como a fuga ou a luta
(Gilbert, 2003). Por sua vez, a anedonia é um sintoma que subjaz à anomalia caracterizada pela
incapacidade para associar uma determinada percepção à emoção correspondente.
A designação psicopatologia funcional vem sendo proposta por van Praag e Leijnse desde 1965
(van Praag, Kloet & van Os, 2005) para esta abordagem. As vantagens que ela possui são
consideráveis. As disfunções são mensuráveis, muitas delas mesmo quantitativamente, tal
contrasta com as síndromes e categorias. O método oferece ao clínico um mapa da
“aparelhagem psíquica” que lhe indica quais dos seus componentes funcionam dentro dos
limites, quais apresentam anomalias e mostra pontos focais para dirigir o tratamento, tanto
biológico como psicológico.
As várias abordagens de diagnóstico não são de forma alguma mutuamente hierárquicas, mas
antes complementares. Pode iniciar-se a avaliação do diagnóstico de um doente pela
caracterização do complexo categorial ao qual a perturbação mental pertence. De seguida é
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feita a análise da síndrome ou síndromes que o paciente apresenta através da decomposição
dos sinais e sintomas relativos à perturbação e finalmente a análise das disfunções psíquicas
subjacentes aos sintomas psicopatológicos.
Uma das áreas onde a visão categorial da psicopatologia é prejudicial para a investigação
psiquiátrica, é o âmbito de pesquisa de acontecimentos e dificuldades de vida (ADV). A
adversidade conduz naturalmente ao abaixamento do humor. A perturbação do humor
raramente aparece de forma isolada, é em regra acompanhada por perturbações de outros
domínios psíquicos, como por exemplo, ansiedade, irritabilidade, perda do apetite,
perturbações do sono, dor ou diminuição da susceptibilidade aos estímulos agradáveis. Estes
sintomas ocorrem em diversos arranjos e com diferentes graus de saliência. Estudar a resposta
aos ADV no estilo tudo-ou-nada i.e., investigar se a depressão surge ou não depois de uma
adversidade, é uma abordagem limitada e demasiado distante das situações da vida real. A
investigação dos ADV exige uma análise dimensional/funcional da psicopatologia relacionada
com stress; implica avaliar qual o tipo de fenómenos de stress, a sua categoria, a sua duração e
intensidade bem como a resposta psicopatológica que determinam e os seus efeitos
disruptivos na vida profissional, familiar e social. Como veremos mais à frente existe já alguma
investigação recente demonstrando a relação de um certo tipo de estímulo de stress e uma
dada resposta sintomática depressiva.
A depressão, como vimos, é uma realidade multifacetada (Helmchen & Linden, 2000). Desde
1980 que as classificações das perturbações mentais passaram do campo das estatísticas
nacionais para o âmbito clínico e investigacional. Após a publicação do DSM-III e mais tarde da
CID-10 assiste-se a um movimento no sentido da supremacia do diagnóstico sobre outros
aspectos da doença mental (APA, 1986). A necessidade de utilização de uma linguagem
comum, quer para fins estatísticos, quer para utilização clínica e de investigação de todo o
tipo, levou à criação de listas de sinais e sintomas, mais ou menos duradouros, bem como
critérios de inclusão em categorias diagnósticas para caracterizar as perturbações
psiquiátricas. A Associação Americana de Psiquiatria (APA) e a OMS foram introduzindo
actualizações sucessivas sobre a caracterização das patologias, em geral, e sobre a depressão,
em particular. Em 1980 (DSM-III), em 1987 (DSM-III-R), 1992 (CID-10), 1994 (DSM-IV), em 2000
(DSM-IV-TR), prevendo-se para 2013 ou 2014 a publicação do DSM-5 e da CID-11 (Frances,
2009). Para além dos sinais e sintomas, a inclusão em categorias utiliza muitos outros critérios.
A situação em que ocorre (depressão pós-parto); a existência de certos traços da
personalidade (depressão atípica); a duração da sintomatologia (distimia e depressão crónica);
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a intensidade dos sintomas ou a incapacidade que determinam (melancolia ou depressão
psicótica). Os sistemas de classificação mais reconhecidos actualmente são o DSM-IV-TR e a
CID-10 (Tabela 2).
Tabela 2. Classificação das perturbações do humor na CID-10 e no DSM-IV.
CID-10 (1992)

DSM-IV-TR (1992)

Perturbações Afectivas

Perturbações do Humor

Perturbação Afectiva Recorrente (# episódio)
Perturbações Persistentes do Afecto
Ciclotimia
Distimia
Outras Perturbações Persistentes do Afecto

Perturbações Depressivas
Depressão Major
Distimia
Perturbações Bipolares
Perturbação Bipolar I

Perturbação Afectiva Bipolar

Perturbação Bipolar II

Outras Perturbações do Afecto

Ciclotimia

Perturbação Afectiva Não Especificada

Outras Perturbações do humor
Perturbação do Humor Devido a Estado Físico
Perturbação do Humor Induzido por Substâncias

Cada um dos sistemas tem o seu próprio percurso, embora ambos tenham sido influenciados
pelo desenvolvimento de critérios diagnósticos explícitos de inclusão e exclusão. Em 1972, o
Washington University Group, de St Louis nos EUA publica critérios de diagnóstico para 15
perturbações psiquiátricas (Feighner et al., 1972). Desenvolve de seguida uma entrevista
estruturada, a Renard Diagnostic Interview (1977). Spitzer em 1978 ampliou os critérios para
diagnosticar 25 perturbações os Research Diagnostic Criteria (RDC; Spitzer, Endicott, & Robins,
1978) e desenvolveu a entrevista complementar, Schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia (SADS; Spitzer & Endicott, 1978). Por seu turno Robins, Helzer, Croughan,
Williams, & Spitzer (1981) melhoraram a Renard Diagnostic Interview e a SADS dando origem à
Diagnostic Interview Schedule (DIS) (Weissman & Boyd, 1983). As classificações diferem nos
dois sistemas em vários especificadores, por exemplo a CID-10 não utiliza alguns e.g., sazonal,
atípica e altera outros, como o subtipo melancolia, que não é utilizado, mas substituído por
sintomatologia somática. Finalmente a CID-10 não coloca os subtipos de depressão induzida
por substâncias e secundária a estado físico geral neste capítulo, mas nas perturbações
mentais orgânicas. Embora existam diferenças entre os dois sistemas, o nível de concordância
diagnóstica é alto (Andrews, Slade, & Peters, 1999) (Tabela 3).
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Tabela 3. Critérios de Diagnóstico para Episódio Depressivo na CID-10 e no DSM-IV
CID-10
DSM-IV
O episódio deve durar no mínimo 2 semanas com
sintomas quase todos os dias

Sintomas presentes quase todos os dias num
mesmo período de 2 semanas

Funcionamento deficiente
Sintomas principais (3)
Humor depressivo
Anedonia
Fadiga/perda de energia
Sintomas auxiliares
Alterações do apetite
Alterações do sono
Agitação/lentificação subjectiva ou objectiva
Baixa auto-estima/auto-confiança
Auto-recriminação/culpa
Dificuldades no pensamento/concentração
Ideação suicida

Funcionamento deficiente
Sintomas principais (2)
Humor depressivo
Anedonia

Critérios
Episódio leve: 2 sintomas principais, 4 no total
Episódio moderado:2 sintomas principais, 6 no total
Episódio grave: 3 sintomas principais, 8 no total

Critérios: 1 sintoma principal e 5 no total
Mais
Mal-estar significativo
Ou
Incapacidade social
Exclusões
Episódio misto
Episódio relacionado com substâncias
Estado físico geral
Luto
Psicose

Exclusões
História de sintomas maníacos
Episódio relacionado com substâncias
Estado físico geral

Sintomas auxiliares
Fadiga/perda de energia
Perda/ganho de peso/apetite
Insónia/hipersónia
Agitação/ lentificação observável
Baixa auto-estima/culpa
Dificuldades no pensamento/concentração

3. DEPRESSÃO E SEUS SUBTIPOS

O debate acerca dos subtipos da depressão tem uma longa história e está longe de terminar
(DSM-5, 2010, APA), implicando desde o seu início uma visão dicotómica, acerca das três
distinções clássicas (i.e., unipolar-bipolar, psicótico-neurótico e endógeno-reactivo). Por vezes
as classificações provêem de concepções etiológicas (e.g., secundárias-primárias) outras
relacionadas com a sua trajectória (e.g., recorrente ou crónica), outras ainda com o seu
fenótipo (e.g., perturbação mista de ansiedade depressão) (DSM-5, 2010, APA).
O episódio depressivo major é uma categoria central para quem se dedica à investigação das
perturbações do humor. Porém é um evento transitório. A segunda vez que ocorre, o paciente
sofre já de perturbação depressiva major. Ter tido um só episódio depressivo major é uma
excepção, a depressão é tendencialmente recorrente e ao fim de 15 anos 85% dos doentes
tiveram mais do que um episódio depressivo nas suas vidas (Mueller et al., 1999). Não só a
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depressão é por regra recorrente i.e., cursa com múltiplos episódios, mas também tem uma
forte propensão a ser crónica i.e., apresentar sintomas suficientes para diagnóstico completo
durante mais de 2 anos (DSM-IV-TR, APA).
1. Caso não ocorra durante a evolução do quadro depressivo, um episódio maníaco ou
hipomaníaco, diagnostica-se depressão unipolar.
2. No caso contrário, diagnostica-se respectivamente uma perturbação bipolar tipo I e uma
perturbação bipolar tipo II. Cerca de 10% (Coryell et al., 1995) dos doentes diagnosticados
como sofrendo de depressão unipolar mudam o diagnóstico para doença bipolar, a
percentagem sobe para 20% nos doentes resistentes a pelo menos um tratamento com
fármaco (Calabrese et al., 2006); neste caso, 5 preditores explicaram a mudança da
totalidade dos casos durante a evolução do episódio depressivo: ter o “sentimento de que
as pessoas são hostis”, co-morbilidade com ansiedade, início da depressão nos últimos 5
anos, familiares com perturbação bipolar e problemas legais (Calabrese et al., 2006).
3. Pacientes que ao longo da vida, alternam episódios leves e curtos de depressão e
hipomania, sem critérios para episódio depressivo major ou hipomania diagnosticam-se
como sofrendo de perturbação ciclotímica.
4. Existem doentes com episódios depressivos quase sempre graves e incapacitantes que
apresentam sintomas psicóticos. Em geral apresentam delírios e alucinações congruentes
com o humor i.e., com temas relacionados com culpa, doença ou temas niilistas, são
diagnosticados como sofrendo de perturbação depressiva com características psicóticas.
Porém, existe um subgrupo de doentes com sintomas psicóticos não congruentes com o
humor que parece ter um prognóstico mais desfavorável (Fennig et al., 1996).
5. Quadros clínicos mais episódicos que crónicos e caracterizados por lentificação
psicomotora, humor dramaticamente deprimido e com ausência de reactividade,
agravamento matinal do quadro, acordar precoce, anorexia e perda de peso e sentimentos
de culpa inapropriados são diagnosticados como episódios depressivos com características
melancólicas, anteriormente conhecidos como endógenos (Klein, Shankman, & Rose,
2006). As contrapartidas não-psicótica e não-endógena para os quadros depressivos
anteriores i.e., depressão neurótica e depressão reactiva, desapareceram nas actuais
classificações (DSM-IV-TR e CID-10), ficando dispersas por vários quadros clínicos como
depressão atípica, distimia e perturbação da adaptação com humor depressivo (Stewart,
Quitkin, McGrath, & Klein, 2005).
6. Se quanto à antiga depressão neurótica existe um consenso franco para o seu
desaparecimento, por se mostrar um construto confuso e pouco válido (Klein et al., 2006),
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já em relação à depressão reactiva ou situacional (RDC; Feighner et al., 1972) a situação é
diferente. Existe um grupo de investigadores que defendem a manutenção deste subtipo
de depressão com precipitantes relacionados com ADV, e distinguível quanto a esse facto
dos doentes endógenos/melancólicos (Brown, Harris, & Hepworth, 1995). Defende-se
igualmente que esses doentes são particularmente reactivos ao stress, renomeando a
depressão situacional como depressão relacionada com o stress (Monroe & Hadjiyannakis,
2002; van Praag 2005).
7. O padrão sintomático em que existem sintomas típicos e alguns sintomas se apresentam
de forma oposta i.e., com reactividade do humor, aumento do apetite e peso, hipersónia;
e outros usualmente não depressivos i.e., sintomas corporais como fadiga e imobilidade
muito intensa, sensação marcada de peso nos ombros conhecida como ”manto de
chumbo”, e sensibilidade à rejeição interpessoal, denomina-se perturbação depressiva com
características atípicas.
8. Quando o episódio depressivo major é dominado por sintomas psicomotores i.e.,
imobilidade ou hiperactividade sem objectivo, negativismo motor, mutismo, posturas
bizarras e movimentos anómalos, ecolalia e ecopraxia, é feito o diagnóstico de episódio
depressivo major com características catatónicas.
9. Duas outras categorias distinguem-se não tanto pela sintomatologia mas pelo contexto ou
periodicidade. No primeiro caso encontra-se a depressão pós-parto que tipicamente se
inicia nas 4 semanas após o parto.
10. No segundo caso encontra-se depressão sazonal, que se diagnostica quando pelo menos
nos últimos dois anos existiram episódios depressivos periódicos sazonais tipicamente com
remissão completa.
11. Faz-se o diagnóstico de perturbação do humor devido a estado físico e de perturbação do
humor induzido por substâncias, quando respectivamente o episódio depressivo é
secundário ou causa directa do estado físico e.g., doença cérebro-vascular, doença de
Parkinson ou SIDA; ou quando o episódio depressivo é secundário ao consumo de
substâncias ou durante o seu período de abstinência e.g., reserpina, corticóides e
anabolizantes, ou substâncias voláteis como a gasolina e tintas.
12. A perturbação distímica é uma das perturbações do humor mais frequentes, dentro das
perturbações do humor é aquela que mais frequentemente se diagnostica em comorbilidade com a depressão major i.e., depressão dupla, quer no episódio presente (58%)
quer ao longo da vida (78%) (Hayden & Klein, 2001; Klein et al., 2006). Frequentemente
tem início na adolescência ou no início da idade adulta, faz-se o seu diagnóstico através de
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um padrão ao longo da vida, caracterizado por sintomatologia depressiva mais leve e
permanente i.e., praticamente sem períodos livres de sintomas.
13. A sintomatologia depressiva está distribuída por mais duas categorias que podemos
considerar residuais, a perturbação da adaptação com humor depressivo e a perturbação
da adaptação mista, com humor depressivo e ansiedade. Estas categorias caracterizam-se
por reactivas a factores de stress psicossocial identificáveis, produzindo mal-estar
acentuado e deficit do funcionamento significativo, não pode existir uma perturbação do
eixo I ou II pré-existente, por exemplo não foi possível diagnosticar um episódio depressivo
major.
14. No espectro depressivo existem mais cinco categorias em estudo (DSM-IV-TR), sobre as
quais não irá ser feira nenhuma descrição, i.e., perturbação disfórica pré-menstrual,
perturbação depressiva minor, perturbação depressiva breve recorrente, perturbação
mista da ansiedade e depressão e perturbação depressiva da personalidade.

CAPÍTULO III - ETIOLOGIA DA DEPRESSÃO
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1. INTRODUÇÃO

Desde Hipócrates até aos nossos dias, muitas mudanças conceptuais se processaram na
compreensão das perturbações do humor e em particular da depressão. No contexto histórico,
avançámos dos conceitos sobrenaturais às explicações naturalistas; das teorias reducionistas,
unitaristas, até às teorias de etiologia pluralista e do dualismo à psicobiologia. O conhecimento
de algumas destas conceptualizações ajudam-nos a perceber as distintas visões etiológicas
contemporâneas, derivadas de abordagens teóricas por vezes discordantes outras
complementares. As diferentes formas de explicar a depressão possuem muitas zonas de
ligação entre si, possivelmente alguns dos modelos explicativos adaptam-se mais a um tipo
clínico de depressão do que a outro, e nesse aspecto, as diferentes explicações compartilham a
diversidade etiológica com a diversidade etiopatogénica (Akiskal, 2005). Em último caso, a
etiologia é múltipla e a expressão fenotípica é que está limitada pela reduzida plasticidade
“sintomática” cerebral, como defende há anos a teoria da via final comum (common final
pathway) de Akiskal e McKinney (1973).
As explicações actuais da depressão podem arbitrariamente ser incluídas em 4 grupos:
abordagens psicológicas, biológicas, sociais e evolucionárias. A estes dois últimos grupos será
dedicada uma relevância particular, dada a importância conceptual que aportam a esta tese.

2. MODELOS PSICOLÓGICOS

Na abordagem psicológica está incluído um conjunto de modelos derivados da teoria
psicanalítica. Nesta, a influência das experiências precoces nas estruturas mentais emergentes
durante o desenvolvimento é o denominador comum da psicopatologia depressiva. Porém, o
modelo psicanalítico mais actual tem uma ampla compreensão das perturbações do humor,
englobando na sua abordagem da depressão, aspectos biológicos, funções cognitivas e
aspectos psicoafectivos das relações interpessoais (Akiskal, 2005). Alguns autores enfatizam as
reacções depressivas à perda do objecto (Freud, 1917; Bowlby, 1961), real ou fantasiada como
centrais na génese do evento depressivo. Nas suas formulações, a intensa resposta à perda
ocorria em parte porque a perda actual invocaria uma perda anterior, ocorrida na infância,
efectiva ou em fantasia. São realçadas as relações de objecto ambivalentes ou hostis, nas
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relações da criança com os pais ao longo do desenvolvimento, caracterizadas por excessiva
dependência e desapego (falsa autonomia). A depressão somente aconteceria depois da
relação com o objecto se ter destruído. Por outro lado, Freud sublinhou a forma como os
deprimidos irracionalmente se “auto-agridem”. Isso ocorre devido à ambivalência do (mau)
objecto que ficou internalizado ou incorporado na self do paciente, e a hostilidade dirigida
contra o objecto é, em vez disso, dirigida ao próprio EU. No modelo da retroflexão da raiva
(Abraham, 1911), são particularmente relevantes as perdas traumáticas na infância, ainda que
simbólicas, bem como os aspectos constitucionais, tendo sido descrita a depressão primária na
infância (depressão princeps, também denominada paratimia original ou primitiva) ocorrida no
contexto de perturbações do relacionamento da criança com os pais, assim como a tendência
à ambivalência afectiva. A depressão actual será uma reactivação da depressão primária
devido à raiva pela “perda da mãe”, ou do amor desta, ou ausência de um “substituto” da mãe
na infância. Para Arieti (1978) a depressão é um processo inato de alarme, tal como a dor
física, um sinal de necessidade de modificação comportamental, um pouco no sentido da
resposta afectiva básica de Joffe & Sandler (1965). Estes autores ao estudarem o papel da
perda e abandonos em crianças deprimidas, concluíram que a depressão era uma resposta
afectiva básica como consequência da perda, viam os deprimidos como crianças debatendo-se
contra os sentimentos de desamparo e auto-estima ferida. Na mesma linha, Bibring (1953)
realçava a raiva ou agressão dirigida a si próprio como resultado da fixação a experiências de
desespero e desamparo. A psicanálise também realçou o papel da depressão parental, em
especial a depressão materna, e a depressão na infância (Kohut, 1971) na génese da depressão
actual. Asch (1966) descreve alguns doentes que ficariam deprimidos não pela perda do
objecto, mas por causa de uma relação de submissão ao objecto. Esta ligação seria mantida
porque o paciente percebe a separação como um acto agressivo com consequências
destrutivas. A raiva, por o doente ter assumido este papel é dirigida contra si próprio,
sentindo-se desvalorizado e com baixa auto-estima pelo papel de submissão que assumiu.
Fenichel (1945) salientava igualmente a tendência do deprimido para a necessidade constante
de ver reforçada a sua auto-estima. Klein, por outro lado, enfatizava a importância do
superego punitivo. Postulava que os doentes deprimidos tinham medo que não pudessem
proteger o objecto internalizado ou idealizado como “bom”, protegido dos impulsos de raiva
destrutiva, argumentando que conflitos acerca da agressão e perda de objecto eram
secundários na depressão (Coelho, 2004). Em contraposição, John Bowlby (que terminou a sua
formação psicanalítica com Melanie Klein em 1937), já durante o seu percurso formativo
alienou-se de alguns dos componentes kleinianos, em particular da forma de perceber a mãe
por parte da criança. Enquanto Klein exaltava o papel das fantasias da criança acerca da mãe,
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Bowlby enfatizava a história actual do relacionamento mãe-criança. Para Bowlby a criança
respondia a acontecimentos da vida real e não a fantasias inconscientes. A depressão seria
então determinada por padrões patológicos de vinculação da criança às figuras próximas, pais
ou substitutos, que determinariam formas irracionais e disfuncionais de processar a
experiência, levando, no contexto das relações interpessoais a diminuição da auto-estima,
ausência de significado positivo ou gratificação (Mercer, 2006).
Por oposição, a abordagem comportamental na sua formulação mais tradicional foca a acção
etiopatogénica dos contextos próximos e da dificuldade em contorná-los (Lewinsohn, 1974). O
modelo comportamental clássico da depressão postula que o humor normal depende de
reforços positivos contingentes aos padrões comportamentais do sujeito (Lewinsohn,
Youngren, & Grosscup, 1979). Enfatiza-se a depressão como perda, diminuição ou ausência de
reforços ou ainda incapacidade de os obter. A depressão é vista também como redução de
comportamentos

positivos,

falta

de

auto-reforços

ou

manifestação

diminuta

de

comportamentos reforçantes, com utilização de auto-punições, frequentemente sob a forma
de auto-criticismo (Bandura, 1977). De acordo com o modelo do reforço, o comportamento
depressivo está associado com falta de reforços apropriados e mais especificamente com
reforços não contingentes e.g., alguns ambientes privam as pessoas de oportunidades de
reforços, colocando-as num estado crónico de desinvestimento e desânimo (Lewinsohn,
Hoberman, Teri, & Hautzinger, 1985). O modelo do autocontrolo da depressão (Rehm, 1990),
propõe que a depressão é consequência de um deficit de mecanismos de autocontrolo (e.g.,
objectivos pessoais, auto-reforço). Aqui, outro aspecto realçado é o conjunto de
comportamentos interpessoais mal-adaptativos. Os deprimidos, queixam-se, solicitam atenção
e em geral obtêm ajuda e suporte, o que significa reforço positivo pelo seu comportamento.
Ao persistirem nas queixas e pedidos de atenção, passam a receber sinais de rejeição e
diminuição de reforço e consequentemente evidências confirmatórias do seu baixo autoconceito, aumentando os sintomas depressivos (Coyne, 1989). Aptidões sociais inapropriadas e
fraca assertividade podem ser factores igualmente proeminentes, levando à incapacidade de
obter reforços, agressividade crescente para com os demais e aumento dos sentimentos de
desamparo (Leahy & Holland, 2000). Admite-se que acontecimentos de vida negativos, quer
ocorrendo isolada e pontualmente, quer como dificuldades de vida aversivas mantidas durante
meses ou anos são preditores de depressão, por isso, alguns clínicos consideram a depressão
como uma deficit de aptidões na resolução de problemas e os conflitos e frustrações como
“problemas a resolver” (D´Zurilla, 1988).
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A abordagem cognitiva, próxima da tradição comportamental, centra as suas explicações em
estilos particulares do processamento da informação e consequentes ocorrências mentais
negativas, emoções patológicas e comportamentos anómalos. Procura fazer a ponte entre a
acção de stressores próximos e experiências precoces (Beck, 1967). Beck constatou que não
era a hostilidade auto-dirigida que distinguia os depressivos, mas sim um conjunto de
distorções cognitivas típicas. Dedicou-se então ao estudo dos processos cognitivos
encontrados nos doentes deprimidos, desenvolvendo uma teoria cognitiva da depressão. Esta
teoria tem como pressupostos básicos três instâncias: esquemas negativos – estruturas de
pensamento negativamente enviesado; uma tríade cognitiva – cognições negativas face a si
próprio, ao mundo e ao futuro; e um vasto conjunto de distorções cognitivas – considerados
como erros sistemáticos no processamento de informação. O modelo cognitivo da depressão
sugere ainda que existe um forte vínculo entre a avaliação dos acontecimentos, o estado
emocional e o comportamento, e ainda que os estímulos ambientais são processados por
estruturas de dotação de significado de que resultam interpretações para cada indivíduo. Nos
deprimidos, estas estruturas cognitivas estão negativamente orientadas e enviesam o
processamento da informação produzindo emoções negativas e comportamentos anómalos
(Beck, 1967). O modelo cognitivo caracteriza o processamento de informação como primário,
embora não necessariamente o factor causal na depressão. Beck desenvolveu o modelo
cognitivo da depressão, influenciado pela teoria comportamental e teoria da aprendizagem,
sugerindo que a psicopatologia pode ser aprendida e não resulta necessariamente de conflitos
psicosexuais reprimidos, como era entendido nos anos sessenta. O autor, consistente com a
teoria da aprendizagem, postulou que o processamento negativo da informação teria
resultado de aprendizagem precoce e que este tipo de processamento de informação estaria
ligado aos sintomas da depressão. A partir sobretudo da existência de limitações clínicas do
modelo clássico da terapia cognitiva, Beck (1996) desenvolveu a teoria dos modos: os modos
consideram-se como estruturas da personalidade determinando o modo como os indivíduos
respondem quer a contextos comuns do quotidiano, quer modos fundamentais para a
sobrevivência da espécie i.e., inatos. Estes, os modos primitivos, como são fundamentais na
manutenção da espécie, funcionam de modo inflexível e primitivo, sobrepondo-se a outros
modos que eventualmente com eles concorram i.e., possuindo uma energia ou carga superior
aos restantes. Beck (1996) defende que os quadros psicopatológicos podem ser caracterizados
em função de modos primitivos específicos. Assim, a depressão é caracterizada por um modo
primitivo típico de situações de perda (e.g., morte de um ente próximo), com as consequentes
respostas cognitivas associadas a memórias de perda, afecto negativo (tristeza), passividade
comportamental e activação do sistema nervoso parassimpático. Por outro lado, as
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perturbações da ansiedade são caracterizadas por um modo primitivo de ameaça típica de
situações de desastre iminente (e.g., situações de combate), promovendo pensamentos
catastróficos, respostas emocionais de ansiedade, respostas motivacionais de preparação para
o confronto ou fuga e activação do sistema nervoso simpático. Os modos primitivos, próprios
de situações típicas de sobrevivência, funcionam de forma rígida e hipervalente, tornando-se
disfuncionais quando activados em situações não adequadas, promovendo um conjunto de
respostas cognitivas, afectivas, motivacionais e comportamentais não adaptativas. As
manifestações dos diversos quadros clínicos, não seriam mais do que o resultado da activação
dos diversos sistemas de cada modo. Neste modelo, a proximidade à teoria evolucionária e à
função pré-programada (preparedness) das emoções é evidente. Uma abordagem diferente foi
dada por outros autores, enfatizando por exemplo o papel central do humor em vez dos
esquemas básicos (Teasdale, 1988). Teasdale e colaboradores não encontravam explicações
fáceis para justificar quer as recaídas quer as não-recaídas dos doentes nos estudos de
seguimento. Concluíram que os ”conteúdos” (e.g., esquemas, pensamentos automáticos) da
mente poderiam ter um papel importante no primeiro episódio mas não nos seguintes.
Igualmente as recaídas após terapia cognitiva eram difíceis de explicar após sucesso do
trabalho sobre os “conteúdos”. Concluíram que, sobretudo nas recaídas, pequenos
abaixamentos do humor activam os “conteúdos” tradicionais. Vários estudos experimentais
demonstraram que provas de indução de humor depressivo produziam uma reactividade
cognitiva tanto mais intensa quanto maior o número de episódios anteriores de depressão,
uma espécie de kindling cognitivo. Por outro lado verificaram que os doentes deprimidos com
mais recaídas tinham um estilo ruminativo de pensar i.e., perante uma adversidade
procuravam centrar-se em si próprios incessantemente na tentativa de solucionar o problema.
Então a depressão, sobretudo as recaídas depressivas, ocorriam por abaixamentos do humor
produzidos progressivamente por eventos de menor dimensão; esse facto levaria à cascata de
conteúdos cognitivos típicos; porém, o efeito mais deletério parece ser neste modelo,
sobretudo a forma de pensar i.e., o estilo ruminativo, levando por feedback a mais conteúdos
cognitivos e respostas vegetativas e comportamentais. A terapêutica preventiva da recaída
deveria centrar-se portanto sobretudo na forma de lidar com os conteúdos como um fim i.e.,
em métodos de descentração ou distanciamento (Segal et al., 2002).
Decorrente de estudos em animais, o modelo do desespero aprendido foca a sua visão
etiológica num estado mental particular, que se pode definir como um estado psicobiológico
de desistência aprendida após eventos traumáticos (Seligman, 1975). O modelo do desespero
ou desamparo aprendido partilha em certa medida algumas analogias com o modelo cognitivo
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e comportamental. O conceito de desespero aprendido (Seligman, 1975) pode considerar-se
um estado mental ubiquitário e potencialmente útil para compreender certos estados
emocionais e comportamentais para além da depressão e.g., em contextos de derrota
desportiva, impotência social ou perturbação pós-stress traumático. É proposto que a postura
depressiva seja aprendida em situações do passado nas quais a pessoa foi incapaz de
interromper contingências indesejáveis. Em certo momento experimental, cães sujeitos a
choques eléctricos e com escape impossível, ao serem transferidos para gaiolas onde a fuga
era possível e submetidos a choques eléctricos novamente, deveriam fugir ou exibir uma
qualquer resposta de escape, porém, alguns mantiveram-se imóveis, sofrendo as descargas
i.e., tinham “aprendido” que, independentemente do que fizessem, nunca teriam hipótese de
diminuir o seu sofrimento. Após alguns desenvolvimentos e introdução de elementos
cognitivos surgiu a perspectiva atribucional (Weiner, 1979) baseada no pressuposto de que são
as percepções pessoais dos sujeitos acerca das causas dos acontecimentos que guiam o seu
comportamento. Assim, a depressão resultaria da tendência ou estilo de atribuir o insucesso a
qualidades internas e estáveis e.g., falta de habilidade ou inteligência, por oposição a
qualidades externas e instáveis e.g., falta de esforço ou falta de tempo. As pessoas que
atribuem o insucesso a circunstâncias externas como falta de esforço ou falta de tempo
tendem a sentir menos desamparo, desespero, auto-criticismo e depressão (Abramson,
Metalsky, & Alloy, 1989). Por outro lado, e tal como nas experiências de Seligman, em que
nem todos os cães ficaram neste estado mental de desamparo, igualmente entre os humanos
isso acontece, parecendo que a vulnerabilidade para essa consequência parece estar sob
controlo genético (Calderone, George, Zachariou, & Picciotto, 2000). Mais que explicar a
depressão como um todo, o modelo serve para explicar certos aspectos da psicopatologia
depressiva.

3. MODELOS BIOLÓGICOS

A abordagem biológica preocupa-se em definir os mecanismos somáticos que estão na base
das experiências patológicas do humor e do comportamento. Inclui vários modelos mais ao
menos complexos e interligados entre si que se enumeram. Assim, no modelo genético é quase
intuitivo que pelo menos nalgumas perturbações de humor e em certas famílias existe uma
componente genética. Este modelo defende que uma componente etiológica importante se
deve a alteração genética. Existem três questões básicas para responder na genética da

39
depressão: em primeiro lugar, quais as contribuições relativas na etiologia da depressão i.e.,
factores ambientais e factores genéticos, nature vs nurture; em segundo lugar, qual o modo de
transmissão genética; por último, quais os mecanismos envolvidos (Berrettini, 2004). A terceira
questão tem sido a mais difícil de responder (Gelder et al., 1996). Para verificar as assunções
do modelo são utilizadas técnicas de investigação específicas para as perturbações do humor e
para a depressão major em particular. A abordagem genética fundamenta-se então em
diversos tipos de estudos. A investigação em epidemiologia genética debruça-se sobre estudos
em famílias, gémeos e estudos de adopção. As investigações em genética molecular, incluem
estudos de linkage e estudos de interacção gene-ambiente e visam conhecer o(s) gene(s)
responsáveis por um determinado fenótipo (Macedo, 2005).
O modelo neuroquímico ou monoaminérgico é centrado na desregulação da transmissão
monoaminérgica cerebral. Teve o seu marco nos trabalhos de Julius Axelrod (Nobel da
Fisiologia ou Medicina de 1970) que descobriu o papel da noradrenalina nos estados
depressivos. A partir daí sucederam-se as aplicações à clínica (Bunney & Davis, 1965; Coppen,
1967; Lapin & Oxenkrug, 1969; Janowsky, El-Yousef, Davis, & Sekerke, 1972; Prange, Wilson,
Lynn, Alltop, & Stikeleather, 1974; Siever & Davis, 1985). O modelo monoaminérgico é
discutível desde logo na sua essência. Assenta na extrapolação de que um mecanismo de
acção conhecido de um fármaco sobre o metabolismo de um neurotransmissor (inibição da
recaptação da serotonina, por exemplo), ao ser aplicado na patologia com sucesso (depressão,
por exemplo), permite inferir daí que o mesmo mecanismo se encontra subjacente á
perturbação psiquiátrica. Este modo de interpretar os dados é designado por ponte
farmacológica (Goodwin & Jamison, 1990).
No modelo neuroendrócrino, é postulado que a depressão é um estado provocado pela
activação do eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal (HHSR) e aumento da produção da hormona
libertadora da corticotrofina ou CRH (corticotrophin releasing factor) que levaria a alterações
no sistema nervoso autónomo, sistemas monoaminérgicos centrais bem como desregulação
do sistema imunitário. Teríamos neste caso na depressão, o mecanismo homeostático básico
do stress alterado, ou por outras palavras a depressão como uma consequência
psicopatológica do stress (Carrol et al., 1981).
No que respeita ao modelo neurofisiológico, ele assenta em vários postulados com algum grau
de independência entre si. A depressão poderia ser causada por hiperexcitabilidade neuronal
i.e., por alterações dos mecanismos de regulação electrolítica ao nível da membrana neuronal,
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sobretudo do transporte do sódio e cálcio (Coppen & Shaw, 1963; Post, 1992; Whybrow &
Mendels, 1969).
Outra hipótese seria a depressão como consequência de uma ritmopatia, uma perturbação
básica dos ritmos biológicos, por exemplo do ritmo sono-vigília (Giles, Rush, & Roffwarg, 1986),
ou da regulação do metabolismo da melatonina (Wirz-Justice, 2006).
Outra formulação interessante consiste na teoria de uma timopatia (do grego thymo, mente
ou vontade) i.e., uma desregulação afectiva fundamental, centrada numa perturbação
neurofisiológica básica que após um ou vários episódios de stress seria incorporada no ADN
celular e explicaria a recorrência e cronicidade do fenómeno depressivo, a denominada
hipótese de kindling (Post, 1992).
Finalmente, o modelo da via final comum (Akiskal & McKinney, 1973), defende a existência de
uma interacção entre uma diátese para as perturbações do humor e o stress ambiental,
convergindo numa anomalia dos mecanismos diencefálicos do prazer e do reforço bem como
dos ritmos biológicos e numa incapacidade “cerebral” de expressão fenotípica mais variada. É
um modelo que preconiza uma certa integração entre algumas formulações descritas.

4. MODELO SOCIAL E PAPEL DOS ACONTECIMENTOS E DIFICULDADES DE VIDA

O modelo social da depressão postula que existe uma relação de causalidade entre stress
psicossocial e o aparecimento de episódios depressivos. Adolf Meyer, ainda no final do séc. XIX
no Illinois Eastern Hospital for the Insane em Kankakee (EUA), procurou em centenas de
autópsias alterações encefálicas em doentes mentais, tendo por falta de resultados desistido
da abordagem. Por outro lado indignou-se com a ausência de registos psiquiátricos dos
doentes ao longo dos episódios de doença. Por esse facto, dedicou-se a desenvolver
entrevistas clínicas pormenorizadas. Como corolário das avaliações psicopatológicas, médicas
e biográficas cuidadosas, verificou que os factores de stress psicossocial apresentavam uma
saliência etiológica particular, colocando-os no centro da sua explicação da génese das
perturbações mentais. Ficando esta relação entre biografia e patologia na história da
psicopatologia, como psicobiologia. Porém, a teoria social e a psicobiologia de Meyer na
compreensão da psicopatologia e da psiquiatria está ainda hoje envolvida em forte polémica
(Double, 2007). Meyer não foi o primeiro clínico a dar relevância aos aspectos sociais na

41
génese da depressão, mas foi talvez aquele maior que teve impacto no pensamento dos
nossos dias (Double, 2007).
Na teoria psicobiológica, a interdependência das variáveis biológicas, psicológicas e sociais na
causa das perturbações mentais é valorizada, porém foi atribuído aos factores de stress o
significado etiológico de precedência (van Praag, 2005). Como muitos dos quadros depressivos
ocorrem após acontecimentos de vida de carácter agudo e durante dificuldades de vida de
longa duração, podem ser assim consideradas, como reacções à adversidade psicossocial ou
citando Meyer, como tentativas de adaptação falhadas (Double, 2007).
O modelo social da depressão tem produzido todo um corpo de conhecimentos com
investigações amplas e rigorosas. Foram investigados factores de stress psicossocial de grande
intensidade ou catastróficos (Tennant, Bebbington, & Hurry, 1981; Seligman, 1975);
efectuaram-se estudos em larga escala de carácter epidemiológico (Brown & Harris, 1978);
factores de menor intensidade e de carácter individual como o luto e perdas (Averill, 1968;
Parkes, 1972; Parker et al., 1988) ou perdas financeiras graves (Ganzini, McFarland, & Cutler,
1990); avaliou-se a diferença entre acontecimentos de vida e dificuldades de vida (Brown,
Bifulco, Harris, 1987; Ganzini et al., 1990); bem como as qualidades dos acontecimentos de
vida (Schless, Schwartz, Goetz, & Mendels, 1974; Paykel, 1978; Brown & Harris, 1978; Kendler,
Hettema, Butera, Gardner, & Prescott, 2003); estudou-se o papel específico dos
acontecimentos e dificuldades de vida designadamente, o seu papel de precipitação ou de
provoking agents, a sua relação com factores de vulnerabilidade psicológica (e.g., auto-estima)
e de vulnerabilidade social (e.g., suporte social e existência de confidente) (Tennant &
Bebbington, 1978; Champion, 1990; Brown & Harris, 1978; 1989; Brown, Andrews, Harris,
Adler, & Bridge, 1986).
A intensidade e a qualidade da relação que os acontecimentos e dificuldade de vida (ADV) têm
com a génese da depressão são ainda hoje assuntos em intensa discussão (Kendler et al.,
2003). Parecem ter um efeito provocador ou de causação da depressão para uns (Brown,
1978), para outros têm relevância sobretudo nos primeiros episódios nas pessoas vulneráveis,
ou ser um precipitante, predisponente ou factor de manutenção noutros contextos
depressivos (Akiskal, 2005).
Na idade adulta, os ADV são fortemente associados com o início de episódios depressivos
major (Kessler, 1997). Neste contexto, ADV ligados à rejeição social parecem estar
particularmente relacionados com o início da depressão (Kendler et al., 2003). Existe evidência
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de que o primeiro episódio de depressão é mais frequentemente precedido por ADV do que os
episódios recorrentes. Esse facto é consistente com a hipótese de que as pessoas podem
tornar-se cada vez mais sensibilizados para ADV nas recorrências sucessivas de depressão
(Monroe, Slavich, Torres, & Gotlib, 2007; Sadock & Sadock, 2003)
A existência de suporte social é uma âncora para o modelo social da depressão. Porém, é
complexa a relação entre o impacto dos ADV e o suporte social (Stokes & McKirnan, 1989). A
relação entre ADV e suporte social tem sido assim um assunto de algum debate, defendendose que, não só dificuldades na obtenção ou mesmo a inexistência de suporte social pode
aumentar a probabilidade dos ADV levarem à depressão, como somente a própria ausência de
suporte social poder constituir uma forma de tensão que leva à depressão directamente
(Vilhjalmsson, 2008). Grande número de estudos enfatiza o papel da falta de confidente (um
tipo de suporte social) na depressão (Champion, 1990; Harris, Brown, & Robinson, 1999). Por
outro lado, o papel de amortecedor, buffering effect, do suporte social no impacto dos ADV é
observado em grande número de estudos, nuns casos parece ser somente um efeito parcial
e.g., efeito de género, tenderia a beneficiar mais o género feminino (Beehr, 2003; Falcón,
Todorova, & Tucker, 2009) mas dependendo das variáveis em estudo também ocorre no
género masculino (Cheng & Kelly, 2008).
Igualmente, algumas investigações concluíram que ambientes anómicos e de marginalidade,
e.g., ambiente de toxicodependência, crime ou outra ilicitude, é um factor de risco; por outro
lado, um ambiente social de segurança e elevado estatuto socioeconómico, é um factor de
protecção (Kim, 2008). As condições adversas no trabalho, particularmente empregos
exigentes com pouca margem para tomada de decisão individual, estão associados com a
depressão, embora os fatores de confusão tornem difícil confirmar a relação de causalidade
(Bonde, 2008).
Para alguns investigadores parece existir um factor genético subjacente à vulnerabilidade aos
efeitos dos ADV (Caspi et al., 2003; Kendler, Kuhn, Vittum, Prescott, & Riley, 2005.). Para
outros a instabilidade emocional antes da síndrome depressiva completa, a fase prodrómica,
pode ela por si só, aumentar a susceptibilidade à ocorrência de ADV (Akiskal, 2005).
Qualquer que seja a natureza da adversidade, é consensual que os ADV representam um tema
etiológico central na depressão. As variáveis que parecem modular o impacto de um dado
acontecimento de vida incluem acontecimentos e dificuldades de vida na infância, outros ADV
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concomitantes, mudanças no estilo de vida, falta de suporte social, variáveis temperamentais
ou estilos de superação.
Na infância, os ADV parecem determinar não só depressão infantil, mas também ocorrência de
depressão em adulto, bem como a forma da sua evolução, em particular a propensão à
cronicidade (Bifulco, Bernazzani, Moran & Jacobs, 2005).
A violência física e psicológica, o abuso sexual, a negligência e outras anomalias da
parentalidade estão associadas com maior risco de desenvolver depressão na adultícia, vários
mecanismos neuropatológicos e funcionais parecem estar envolvidos (Heim, Newport,
Mletzko, Miller, & Nemeroff, 2008).
Assim, investigações recentes têm vindo a demonstrar o efeito deletério ao nível
neurobiológico da adversidade na infância. Dado que é durante os primeiros anos de
desenvolvimento que a criança maximiza os fundamentos sócio-emocionais/vinculação, o
abuso, a violência ou a negligência da criança pelo cuidador perturba a formação da
personalidade, particularmente aspectos da regulação emocional, determinando um risco
muito maior para a depressão (Gilbert, 2005). Anomalias do funcionamento familiar, como a
depressão parental (particularmente materna), conflito conjugal grave ou divórcio, separação
ou morte parental, ou outras perturbações parentais (e.g., pais com elevado criticismo ou
controlo) são factores de risco adicionais (Raphael, 2000)
Existe um amplo conjunto de instrumentos de avaliação de acontecimentos e dificuldades de
vida e a sua metodologia de avaliação pode interferir com os resultados. Assim, podem
utilizar-se inventários e listagens de ADV (Brantley & Jones, 1989; Stone & Neale, 1982),
recorrer a entrevistas simples e rápidas (Dohrenwend, Krasnoff, Askenasy, & Dohrenwend,
1978) ou mais complexas e demoradas (Brown & Harris, 1978).
Por outro lado, pode focar-se a avaliação: nos estímulos de stress, nos aspectos transaccionais
ou na resposta do sujeito (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983; Cohen & Williamson, 1988;
Peacock & Wong, 1990).
Deste modo, a relação entre ADV e patologia pode ser avaliada segundo três modelos
principais:
i) Modelo baseado no estímulo (Brown & Harris, 1978, 1989; Holmes & Rahe, 1967).
Avaliação mais ao menos rigorosa do stressor.
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ii) Modelo transaccional (Holroyd & Lazarus, 1982). Avaliações centradas na relação entre a
adversidade e as capacidades individuais de superação.
iii) Modelo baseado na resposta (Selye, 1974). Estudos centrados na resposta ao stressor.
A entrevista Life Events and Difficulties Schedule (LEDS) [e a entrevista Life Events and
Difficulties Schedule – Short, (LEDS-S)] utilizada nesta tese (descrição pormenorizada no
Capítulo VI) é tida como a mais ampla avaliação de ADV, seguindo um modelo criticável para
alguns, de valorizar sobretudo o acontecimento ou a dificuldade e a sua contextualidade, mais
do que a experiência referida pelo próprio indivíduo. Isto é, definitiva é a avaliação que os
peritos avaliadores fazem em reunião de consenso.
Sumariamente, além do domínio (e.g., trabalho); é classificada a categoria (e.g., rebaixar ou
put-down); a gravidade (e.g., moderada); classifica-se a dimensão (e. g., humilhação);
existência de provocadores (e.g., existência de acontecimentos ou dificuldades graves nas 24
semanas antes do início da depressão); de factores de vulnerabilidade (e.g., ausência de
confidente). Independência do ADV (i.e., em relação ao sujeito), bem como a ocorrência de
fresh starts (recomeços e acontecimentos positivos).
Quanto à avaliação dos ADV na infância e adolescência, incluindo: negligência, antipatia
controlo, violência física e psicológica ou abuso sexual, existem várias escalas, questionários e
entrevistas em diversos formatos e objectivos, para revisão (Moran, Bifulco, Ball, Jacobs &
Benaim, 2002) e.g., Psychological Maltreatment Rating Scale (PMRS; Brassard, Hart, & Hardy,
1993), avalia a interacção mãe-criança; Psychological Maltreatment Scales (PMS; Briere &
Runtz, 1988; Varia & Abidin, 1999), escala tipo likert que avalia o abuso psicológico parental;
Child Abuse and Trauma Scale (CATS; Sanders & Becker-Lausen, 1995), questionário que avalia
aspectos relacionados com violência e abuso; Child Abuse Questionnaire (CAQ; Gross & Keller,
1992), avalia o abuso psicológico; Comprehensive Child Maltreatment Scales (CCMS; Higgins &
McCabe, 2001) avalia cinco tipos de adversidade na infância; Conflict Tactics Scale (CTS; Straus,
1979) sobretudo centrada na violência psicológica-verbal; Parental Bonding Instrument (PBI;
Mullen et al., 1996) medida de controlo e cuidado; a Childhood Experience of Care and Abuse
Interview (CECA; Bifulco, Brown, & Harris, 1994) e o Childhood Experience of Care and Abuse
Questionnaire (CECA.Q; Smith, Lam, Bifulco & Checkley, 2002). Este último é descrito em
pormenor nesta tese (Capítulo V e Capítulo VI).
O Childhood Experience of Care and Abuse Questionnaire (CECA.Q) foi o instrumento que
associou: maior número de instâncias avaliadas, formato de questionário de auto-resposta,
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adequado para menor escolaridade e maior rapidez de preenchimento; assim, foi traduzido e
estudado psicometricamente para esta investigação. Avalia perda parental, abuso sexual,
violência física, negligência e antipatia parentais (figura materna e figura paterna).
Pode concluir-se que, o modelo social da depressão tem relações próximas com outros
modelos. A acção dos ADV, quer precoces (perturbando os mecanismos de regulação
emocional) quer em adulto, podem ser vistos como estímulos de stress, com um forte impacto
nos mecanismos biológicos de adaptação, quer provocando alterações neuropatológicas quer
fisiopatológicas (e.g., lesões hipocampais, anomalias dos eixo HHSR com elevação do cortisol,
ou redução da serotonina). Por outro lado, a natureza dos ADV envolvendo perda, está na
linha do modelo psicanalítico. Igualmente, um dos factores de vulnerabilidade psicológica
proeminentes encontrada nos estudos de ADV tem sido a auto-estima. O papel dos
acontecimentos de vida repetidos e sensibilizadores com consequente imobilização
comportamental e sentimento de desamparo estariam próximos do desespero aprendido; do
mesmo modo, os acontecimentos com dimensão de entrapment ou derrota humilhante não
fariam mais do que activar mecanismos básicos de sobrevivência, aspectos centrais do modelo
evolucionário (estratégia de derrota involuntária).

5. MODELOS EVOLUCIONÁRIOS
5.1. Introdução
A teoria evolucionária acarretou uma nova dimensão para ao pensamento científico em geral e
para as ciências humanas, imprimindo uma nova perspectiva à ciência psicológica em
particular. Embora ainda longe de ser do conhecimento generalizado, entre nós vai emergindo
alguma literatura no âmbito da teoria evolucionária aplicada à psicologia, medicina e
psicopatologia (Baptista, Carvalho, & Lory, 2005; Carvalho & Rosado, 2008; Carvalho, Maia,
Pimentel, Pereira, & Pinto-Gouveia, 2008; Carvalho, Pinto-Gouveia, Castilho, Pimentel, & Maia,
aceite para publicação; Carvalho, Pinto-Gouveia, Castilho, & Pimentel, aceite para publicação;
Carvalho, Pinto-Gouveia, Pimentel, & Maia, 2007; Gato, 2003; Lopes, 2011; Pereira, 2008;
Pinto-Gouveia, 2000; Marques, 2005; Pinto-Gouveia, Carvalho, & Fonseca, 2007; Welling,
2003).
As conceptualizações etiológicas ontogenéticas (causalidade próxima) habituais têm recebido
fortes críticas devido ao facto de somente explicarem alguns aspectos da depressão, não
possuindo explicações amplas e universais da patologia depressiva. Por outro lado somente
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focam aspectos próximos, sem levar em conta aspectos filogenéticos i.e., compreender a
necessidade do ser humano ter uma capacidade evoluída de humor deprimido e de deprimir
clinicamente (ou mais genericamente, possuir uma regulação do humor). Tinbergen (2005)
definiu quatro requisitos para compreender integralmente um fenómeno biológico: i) o seu
mecanismo, ii) o seu desenvolvimento, iii) a sua função, iv) e a sua filogenia. As explicações
ontogenéticas focam-se nos mecanismos e desenvolvimento, mas falham na explicação da
função do mecanismo e na razão porque este se manteve ao longo da história evolutiva do ser
humano.
Parece cada vez mais aceitável que o homem é o produto de milhões de anos de evolução.
Através de um longo e complexo processo de selecção natural foram efectuadas mudanças e
adaptações filogenéticas, os indivíduos que possuíam traços oferecendo vantagens
reprodutivas e na luta pela sobrevivência passaram os genes aos seus descendentes. A teoria
evolucionária procura explicar as razões pelas quais as doenças em geral e as perturbações do
humor em particular, que são geralmente mal-adaptativas para o indivíduo, não só não foram
excluídas durante a evolução, como continuam a ter uma elevada prevalência (Nesse, 2006).
Os modelos evolucionários vêem as perturbações mentais num contexto de defesas,
necessidades, objectivos, estratégias ou pré-programas de resposta (preparedness) que
determinaram o comportamento humano desde a emergência da espécie. Assim,
psicopatologia significa para a maioria das teorias evolucionárias que, “algo perturbou as
capacidades evoluídas que permitem o funcionamento normal do indivíduo” (McGuire & Troisi,
1998). Igualmente, postulam que o humor depressivo, alguns aspectos clínicos depressivos e
alguns tipos de depressão poderão ser adaptativos. No entanto as opiniões divergem quanto à
natureza da depressão clínica grave: por um lado poderá ser uma adaptação que se tornou
prejudicial ou excessiva, mas ainda útil (Hagen, 1999; Watson & Andrews, 2002), no outro
extremo, um estado patológico que não serve nenhuma função adaptativa (McGuire, Troisi, &
Raleigh, 1997; Nesse, 2000; Nesse, 2006). De facto, a depressão clínica reduz a capacidade
reprodutiva comprometendo a eficácia no envolvimento em papéis sociais, acasalamento,
cooperação, prestação de cuidados ou na competição por recursos (Buss, 1999; Gilbert, 2000b;
McGuire & Troisi, 1998). Por outro lado a heterogeneidade da depressão (APA, 2000) dificulta
a tarefa de compreender a sua etiologia e funções, bem como a tentativa de propor um
mecanismo evolucionário para todos os subtipos depressivos. Assim, os diversos subtipos de
depressão apresentam entre si diferenças biológicas (Thase & Howland, 1995) e
fenomenológicas (Sloman, Gilbert & Hasey, 2003). Certas depressões apresentam-se de forma
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recorrente, outras de forma crónica e outras ainda em combinação com elevações do humor
(McCullough et al., 2000). Muitas apresentam ansiedade e raiva dominando o quadro (van
Praag, 1998), ou frequentemente estão associadas a agitação ou lentificação psicomotora.
A sintomatologia da depressão major é variada e mais frequentemente inclui: apatia, perda de
energia e de interesse (Klinger, 1993); redução do afecto positivo (Watson & Clark, 1995) e
anedonia (Wilner, 1993); redução das funções cognitivas tal como memória, atenção e
concentração (Watts, 1993). Os doentes deprimidos vêem-se frequentemente como inferiores,
falhados ou perdedores, perspectivando negativamente o passado o presente e o futuro (Beck,
Rush, Shaw & Emery, 1979), e muitas vezes encontram-se derrotados (Gilbert & Allan, 1998).
Excluem-se das interacções sociais e.g., vida familiar ou profissional e emitem
comportamentos de submissão (Allan & Gilbert, 1995), podendo comportar-se de tal modo
que afastam os outros do seu ambiente (Coyne, 1976; Segrin & Abramson, 1994). Muito
doentes deprimidos apresentam alterações do sono, do apetite e da sexualidade, bem como
ideação suicida mais ao menos marcada (APA, 2000).
Em termos evolucionários, a questão fundamental que se coloca é saber se existem contextos
onde a sintomatologia depressiva seja adaptativa, ou se existiram no passado durante a
evolução humana (Sloman et al., 2003). Assim, dado que a depressão ocorre em todas as
comunidades humanas em resposta a determinados acontecimentos de vida e
independentemente da cultura, é bem possível que a maior parte da sintomatologia
depressiva tenha funções adaptativas e uma grande parte dos quadros depressivos graves não
tenha essas funções e possa ser considerada uma anomalia genética ou uma perturbação de
um mecanismo de defesa (McGuire & Troisi, 1998).
O presente capítulo procura esclarecer dois fenómenos chave. Em primeiro lugar se a maior
parte das perturbações de humor podem ser entendidas à luz dos vários modelos centrados
em explicações filogenéticas nas quais a depressão é considerada como uma resposta
adaptativa, de facto todos os primatas incluindo o homem respondem de forma adaptativa a
determinados estímulos ambientais com oscilações do humor. Em segundo lugar, quais as
razões porque alguns indivíduos são mais vulneráveis e desenvolvem depressão clínica (Nesse,
2006). Nesse, pretendendo ordenar as diversas teorias e elucidando com exemplos médicos
comuns, defende que a depressão ocorre genericamente por quatro razões: i) por activação de
uma defesa adaptativa (como a febre), ii) como manifestação patológica do estado limite do
espectro de uma resposta de defesa (como a dor crónica), iii) por complicações patológicas
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(como a desidratação subsequente a diarreia aguda) ou iv) ser um epifenómeno de outra
patologia ainda desconhecida não relacionada com o humor.
Para além desta categorização de Nesse, existem investigadores que agrupam as teorias
evolucionárias da depressão de outros modos e.g., modelos sociais i.e., as estratégias estão
relacionadas com stressores sociais e visam co-criar estados mentais (teoria de posto social e
teoria da vinculação) versus modelos não sociais (Gilbert, 2005); ou teorias explicativas do
humor depressivo versus teorias da depressão clínica i.e., a própria depressão é vista como
uma estratégia evolucionária (Allen & Badcock, 2006).
Aborda-se em primeiro lugar os fenómenos depressivos em que as funções adaptativas do
humor depressivo e da depressão são menos evidentes i.e., os casos em que a depressão seria
uma anomalia, ou uma perturbação de um mecanismo ou estratégia de defesa. Os
mecanismos não adaptativos mais aceites assentam em explicações de genética evolucionária
e nas teorias de disrupção desenvolvimental.

5.2. Genética evolucionária
A hereditabilidade da depressão é bem conhecida (Kendler, Heath, Martin, & Eaves, 1986;
Wallace, Schneider, & Mcguffin, 2002). Não se sabe porém se a causa se relaciona com
mutações genéticas ainda não seleccionadas ou se a sua prevalência é mantida por outra razão
(Houle, 1998). Dada a frequência e a diversa fenotipia das perturbações depressivas não é de
excluir que algumas instâncias depressivas não só sejam provenientes de informação genética
atípica como sejam mantidas por serem minimamente adaptativas (Nesse & Williams, 1994).
Por outro lado existe variação na vulnerabilidade depressiva resultante de experiências
precoces na infância. Neste caso, a questão é saber se os efeitos dessas experiências são
melhor compreendidos como resultado de mecanismos arbitrários que ajustam o organismo
ao meio, ou se a vulnerabilidade é resultado das experiências que lesam os mecanismos
cerebrais (Nesse, 2006).
Vão considerar-se os mecanismos genéticos em primeiro lugar. Sabe-se no actual estado de
conhecimento, que a depressão é uma perturbação poligénica, e que efeitos epigenéticos
(e.g., ambientais) fazem com que a acção de um gene no fenótipo possa variar de indivíduo
para indivíduo, ajudando a explicar a diversidade genotípica-fenotípica. Para explicar a
influência genética na depressão recorre-se a dois modelos amplamente referidos: o modelo
pleiotrópico e o modelo de variabilidade de traços.
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A pleiotropia sinteticamente define o efeito de um único gene controlar diversas
características do fenótipo que muitas vezes não estão relacionadas. Este efeito pode explicar
porque é que o gene se mantém apesar de uma ou mais expressões serem prejudiciais, basta
que uma seja altamente vantajosa. Pode estar ligada a genes responsáveis por fenótipos
altamente adaptativos e.g., elevada fecundidade ou atracção social. Nas doenças da
senescência, em que se crê que genes direccionam mais energia para a reprodução poderão
ter em sentido inverso menor capacidade para reparação e manutenção celular, sendo mais
vantajoso em termos de selecção. Por este prisma, as doenças relacionadas com a senescência
e o próprio envelhecimento são o preço a pagar por um sucesso reprodutivo e maior
longevidade (Hughes & Reynolds, 2005). Assim o modelo poderia explicar as depressões que
ocorrem pela primeira vez na perimenopausa e senescência. Alterações na fisiologia e
anatomia do CNS poderiam ser responsáveis por este tipo de depressões. Igualmente, a
depressão bipolar e por consequência a doença bipolar muito ligada a desinibição, criatividade
e elevada inteligência poderia manter-se por pleiotropia (Jamison, 1993; Wilson, 1998; Akiskal,
2003).
No modelo de variabilidade de traços genéticos da depressão, admite-se que alelos
susceptíveis presentes ao longo de vários cruzamentos influenciam a probabilidade de se
manifestarem como doença. Os agregados de características podem ser estabelecidos por
determinação genética na concepção. O estudo de famílias sugere influências genéticas na
propensão para algumas depressões; por outro lado existe uma maior tendência para
acasalamento preferencial entre indivíduos com o mesmo fenótipo do que seria de esperar
pelo acaso. As restrições da via final comum aplicam-se a este modelo (Mikhailova,
Vladimirova, Iznak, Tsusulkovskaya & Sushko, 1996; Nierenberg, Pava, Clancy, Rosenbaum &
Fava, 1996). Igualmente, uma larga percentagem dos doentes com depressões crónicas e
resistentes são consistentes com este modelo, enquanto episódios depressivos associadas a
precipitantes e com resposta rápida ao tratamento seriam explicadas por outros modelos. Este
paradigma não assume que a depressão é adaptativa, antes é causada por deficits que
resultam em capacidades diminuídas para desempenho dos papéis sociais (uma
vulnerabilidade). O modo como evoluem estados discretos de traços (biocomportamentais) é
pouco conhecido. Vários agregados de características podem ser alterados durante a
concepção como vimos, quer seja por silenciamento de alelos, mutações pontuais, viés de
transmissão genética (e.g., pequenas anomalias per si, em polimorfismos genéticos, embora
em genes isoladamente normais, podem codificar anormalmente proteínas que geram
determinada anomalia). Ora, estes efeitos são habitualmente ou cumulativos ou mutuamente
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exclusivos, querendo dizer que é necessário atingir um determinado limiar ou intensidade para
que alterações sub-óptimas se manifestem como patológicas. Assim diferentes perfis de
características genéticas herdadas poderão resultar em diferentes tipos, gravidades ou cursos
clínicos de depressão. Esta conceptualização requer a evidência de vulnerabilidade prévia à
instalação da doença. Numa interpretação mais biomédica, diríamos que traços sub-óptimos
poderiam ser fisiológicos, temos como exemplo a necessidade de aptidões sociais ser maior
nas mulheres do que nos homens, isso pode explicar em certa medida que a presença dessa
capacidade a nível sub-óptimo possa contribuir para uma maior incidência de depressão nas
mulheres (Must et al., 2007).

5.3. Modelo da disrupção desenvolvimental
O modelo da disrupção desenvolvimental enfatiza a existência de perturbações na maturação
dos programas de resposta. O recém-nascido tem informação genética para maturação dos
programas de resposta, mas esta informação pode degradar-se durante o desenvolvimento
aumentando a probabilidade de vir a ter depressão ou conduzindo directamente a ela.
A vulnerabilidade para depressão poderia ser devido a diferenças nas experiências precoces.
Neste caso, a questão é se a vulnerabilidade é devida a diferentes estratégias adaptativas que
são recrutadas para melhor adaptação ao ambiente e que diferem de pessoa para pessoa; ou
se, certas experiências tem um efeito deletério sobre os mecanismos cerebrais (Nesse, 2006).
Por outras palavras, uma criança que de outro modo não teria depressão, devido aos eventos
disruptivos no desenvolvimento ficou vulnerável i.e., uma causa ontogenética ou próxima
influenciou programas filogenéticos. As mães foram seleccionadas para se ligarem aos filhos e
proverem cuidados (e.g., nutrientes e protecção); os filhos foram seleccionados para se
ligarem aos seus cuidadores e envolverem-se em comportamentos que facilitem a ligação
destes. Porém, a selecção natural não favoreceu um alto grau de auto-suficiência nas crianças
nos primeiros meses de vida, talvez porque no passado estas ligações pais-filhos tenham
ocorrido de forma eficiente pelo que a duração da dependência não terá mudado. Uma
consequência deste facto é a dependência da criança durante muito tempo, provavelmente
demasiado tempo, devido a programas de maturação lentos e inflexíveis que são vulneráveis a
situações sociais adversas.
As causas das disrupções ou perturbações dos programas de maturação variam no momento
em que ocorrem, no tipo, na intensidade e na consequência; por exemplo o alcoolismo
materno ou a morte da mãe tem uma repercussão diferente (McGuire & Troisi, 1998). Esta
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hipótese aceita outras causas não relacionais tais como o efeito tóxico de uma substância
sobre o ADN (Silberg et al., 1990).
Outro aspecto importante, tem a ver com a multicausalidade da depressão e com capacidade
reduzida do ser humano em exprimir um fenótipo depressivo por cada causa ou conjunto de
causas, do mesmo modo que no delirium, que pode ser provocado quer por abstinência de
álcool quer por aumento da temperatura corporal.
O fenótipo depressão poderia funcionar como via final comum (Akiskal & McKinney, 1973) de
uma panóplia de causas e de associações de causas. Essa ideia faz algum sentido dada a
quantidade de factores de risco conhecidos e.g., os vários tipos de acontecimentos e as várias
dificuldades ao longo da vida, acção de diferentes substâncias de variados mecanismos de
acção, factores genéticos e acção de ritmos biológicos. Nesta linha, também se pode
compreender melhor a heterogeneidade do resultado terapêutico e do prognóstico. Nuns
casos

de

depressão

os

fármacos

funcionam

adequadamente,

noutros

a

electroconvulsivoterapia ou a fototerapia, noutros a psicoterapia e outros ainda parecem não
responder a qualquer terapia. Este facto pode servir para demonstrar que, diferentes
mecanismos levam a idêntico fenótipo.
O conceito de restrição refere-se exactamente às limitações de expressão de fenótipos devido
a múltiplas causas. Existe um número limitado de respostas adaptativas. Este dado ajuda-nos a
compreender como muitas perturbações apresentam sinais e sintomas comuns. Porém a
causalidade múltipla e a restrição na expressão fenotípica não exclui interpretações
adaptativas (e.g., os sistemas adaptativos filogenéticos frequentemente funcionam
separadamente das causas próximas ou ontogénicas das perturbações) (McGuire & Troisi,
1998; Wilson, 1998). Em contraponto com o conceito de restrição, as aplicações empíricas das
teorias evolucionárias da psicopatologia podem mostrar como é que os sistemas funcionais,
estratégias ou traços (e.g., certas emoções ou comportamentos) podem vir a ser regulados por
uma diferente constelação de processos levando a variações fenotípicas. Por exemplo, numa
investigação para testar o modelo verificou-se que de acordo com seis precipitantes de
depressão (e.g., falecimento de pessoa íntima, rotura afectiva, isolamento social, falha na
concretização de um objectivo, stress e sazonalidade) foram evidenciados seis subtipos
sindromáticos depressivos ou fenótipos (Keller & Nesse, 2005). Este facto mostra que a
referida restrição, pode ser só a medida da nossa ignorância sobre os processos.
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5.4. A depressão como traço adaptativo
Foram abordados até aqui alguns aspectos que levantam dúvidas acerca da utilidade dos
estados depressivos, porém, perturbações com uma prevalência de 25% a 50% ao longo da
vida (Kruijshaar et al., 2005; Andrews, Poulton, & Ingmar, 2005) devem depender em grande
medida de fenómenos adaptativos. Assim, a alta frequência da depressão, a proporcionalidade
da resposta depressiva em relação aos eventos precipitantes (Brown & Harris, 1978; Hammen,
2005; Monroe & Simons, 1991), a variabilidade fenotípica, as diferenças de resposta à
terapêutica, bem como os variados factores de risco, levam à conclusão que provavelmente a
maioria dos estados depressivos se ajustam com facilidade à teoria evolucionária. Os modelos
evolucionários da depressão assentam numa interacção ontogenética-filogenética ou seja,
exigem que a depressão ocorra no contexto de um estímulo ambiental (causa ontogenética) e
que ameace o indivíduo na obtenção de um objectivo (causa filogenética). As causas
filogenéticas explicam porque é que as pessoas estão encerradas em certos ambientes sociais
para obter os seus objectivos, bem como é que elaboram respostas estratégicas quando
falham na obtenção desses mesmos objectivos. As causas próximas ou ontogenéticas explicam
porque que é que as perturbações emocionais são precipitadas (McGuire & Troisi, 1998). A
maior parte das depressões podem ser entendidas à luz dos vários modelos centrados em
explicações filogenéticas nas quais a depressão é considerada como uma resposta adaptativa.
Assim, a ser uma estratégia adaptativa, um mecanismo de defesa evolucionariamente
desenvolvido, com vantagens para os seus possuidores, que funções terá o humor depressivo e
a depressão? Genericamente, adaptação a perdas, particularmente de posto social, adaptação
a mudanças de objectivos, ou ainda como estratégia de comunicação e negociação,
manipulação do outro, sinalização de um pedido de ajuda ou abandono de objectivos
importantes mas inatingíveis (Nesse, 2006).
Possivelmente o mesmo indivíduo activa, dependendo do estímulo ambiental, a resposta
neuro-comportamental mais adequada à situação.
Assim, pode promover o controlo sobre o efeito de contextos negativos e/ou da perda de
estímulos positivos ou desenvolver somente estratégias que visem o controlo sobre a
adversidade, mobilizando recursos próprios (conhecidas como estratégias não sociais e.g.,
desinvestimento de objectivos). Igualmente pode mobilizar estratégias programadas para
interferirem na mente do outro (conhecidas como estratégias sociais ou sócio-cognitivas e.g.,
estratégias afiliativas) (Gilbert, 2005).
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Como ficou patente, não existe um só modelo evolucionário da depressão, mas vários, que se
aplicam a diferentes circunstâncias; estão associados a diferentes tipos de depressão e não são
mutuamente exclusivos.
Depois de se referir resumidamente os modelos evolucionários adaptativos mais conhecidos
(Tabela 4), vai rever-se a teoria de posto social (social rank theory) e seus desenvolvimentos,
principal alicerce teórico do contributo experimental desta tese, e à qual se pretende retribuir
com alguns suportes empíricos relevantes.
Nos modelos que conceptualizam a baixa do humor e a depressão como estratégia adaptativa
são necessários estímulos próximos para activarem a resposta. Como se referiu, o confronto
com a adversidade é o mais comum, em particular a perda em qualquer das suas formas (e.g.,
económica, de pessoa querida ou da imagem social). Porém ver-se-á mais à frente que
investigações mais recentes vieram alterar o papel da perda (Brown, Bifulco, & Harris, 1995).
Nesse (1998) definiu três requisitos básicos para fundamentar as teorias evolucionárias da
depressão: i) identificação de situações recorrentes de perda ou ganhos sócio-biológicos no
ambiente ancestral (e.g., competição por recursos), ii) descrição das pressões selectivas nessas
situações (i.e., objectivos sócio-reprodutivos que pudessem estar ameaçados), iii) descoberta
dos aspectos da resposta depressiva que pudessem permitir ao organismo superar essas
pressões.
1. Assim, no modelo baseado na reacção de conservação-afastamento de Engel (1962)
(conservation-withdrawal reaction), a depressão serve como mecanismo homeostático
regulatório de conservação de energia e recursos, bem como de afastamento do contexto
da perda (Engel & Schmale, 1972; Beck, 1996; Schmale & Engel, 1975; Thierry, Steru,
Chermat, & Simon, 2000). O modelo foi testado particularmente em provas de separação
de macacos bebés, concluindo os autores que a resposta fisiológica (temperatura,
frequência cardíaca, EEG, padrão do sono) e comportamental (postura curvada e redução
da actividade exploratória) dos macacos bebés à retirada da progenitora tinha um valor
aparentemente adaptativo de conservação de energia, recursos e de prevenção de
exaustão, sendo compatível com a teoria de conservação e afastamento de Engel (Reite &
Field, 1974). Existem objecções a esta hipótese, pois se preservar energia durante os
períodos nefastos parece sensato, já a depressão parece mal planeada para essa função.
Outro aspecto problemático desta hipótese é que ela não é muito clara, porque à primeira
vista, parece melhor aumentar a actividade para compensar a perda e encontrar recursos
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alternativos (Nesse, 2000). Muitas plantas, por exemplo, são conhecidas por aumentar o
esforço quando estão em stress, através de floração (Welling, 2003).
2. A partir de estudos animais, Klinger (1993) desenvolveu um modelo (incentive
disengagement theory) sugerindo que a depressão ocorre quando se tenta atingir um
objectivo desejado mas sem sucesso, a depressão funcionaria como um processo de
afastamento ou desinvestimento. A depressão teria aqui a função de reavaliação e
reorientação da motivação. Contudo, a teoria tem um ponto fraco, o pessimismo presente
na depressão retiraria a especificidade da depressão para esse objectivo, pois provoca
retirada não só dos objectivos não atingidos como de todas as actividades (Welling, 2003).
3. Nesse (2000) reformula a teoria anterior defendendo que a depressão é útil como defesa
contra situações desfavoráveis, realçando o facto da manutenção da motivação e
actividade ser inadequada e perigosa. A depressão seria então útil nas situações em que o
indivíduo se confronta com objectivos inatingíveis, e sem compensações disponíveis, então
quando o custo de fazer é maior que o benefício, o melhor é ficar parado. Uma crítica à
teoria de Nesse consiste na afirmação que as situações sem alternativas positivas em
absoluto parecem relativamente raras a fim de justificar a alta incidência de reacções
depressivas (Welling, 2003).
4. O modelo do desespero apreendido (Seligman, 1975; Peterson, Maier, & Seligman 1993)
nasceu da experimentação animal e mais tarde humana. Postula que a depressão ocorre
quando não existe controlo sobre acontecimentos aversivos. Basicamente o modelo
enfatiza que quando o indivíduo enfrenta stress ambiental reage com dois tipos de
resposta pré-programada evolucionariamente, primeiro utiliza comportamentos vigorosos
de superação (e.g., ansiedade e cólera). Caso a reacção não resolva favoravelmente a
situação, ocorre uma segunda reacção de depressão-afastamento do objectivo (Gilbert,
2005). O modelo realça igualmente a resposta fisiológica de stress nas diversas instâncias
(Irwin, 2002). Em humanos, a explicação da depressão assenta num estado de descontrolo
sobre os acontecimentos derivados de um estilo atribucional negativo (Abramson et al.,
1989).
5. Emmy Gut (1989) desenvolveu a hipótese da depressão “normal” como uma resposta préprogramada, genética, de lidar com problemas específicos. A autora introduz o conceito de
"depressão normal” como diferente de todas as outras emoções. Sempre que percebemos
que um esforço significativo não está a resultar, e não se percebe o que está errado,
reagimos com uma "resposta depressiva básica". Esta resposta pode ser produtiva ou
improdutiva. Na depressão produtiva, vai ocorrer uma aprendizagem útil e adaptação ao
problema.
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6. Allen & Badcock (2003, 2006) criaram um modelo (social risk hypothesis) tentando a
unificação de múltiplos aspectos comuns de várias teorias. A hipótese do risco social da
depressão sugere que o humor depressivo (i.e., a regulação em baixa do afecto positivo e
o desinteresse) evoluiu para facilitar a aversão ao risco nas interacções sociais onde
tipicamente existia risco de exclusão de contextos sociais (i.e., relacionamentos diádicos
ou de grupo) e onde seria vital lidar adaptativamente com os desafios sócio-reprodutivos.
7. Na hipótese dos mapas cognitivos, sugerida por Welling (2003) entre nós, a depressão tem
a função de motivar a redução da actividade após uma perda relevante. Assim, permite
ganhar tempo para actualizar as estruturas cognitivas devido ao choque emocional e
cognitivo, evitando acções perigosas baseadas no uso dos mapas cognitivos perturbados.
O conceito de mapas cognitivos foi primeiro desenvolvida por Tolman (1948) e refere toda
a complexa rede de interacções com que vivemos o dia-a-dia de forma automática. Por
exemplo, não pensamos na quantidade de pequenas coisas essenciais que faz a mão
direita a não ser quando a perdemos temporariamente após uma lesão. Igualmente, após
a perda de um ente querido, em que o contexto de vida muda radicalmente é necessário
fazer uma actualização das estruturas cognitivas. A hipótese dos mapas cognitivos fornece
uma explicação evolutiva viável para a alta incidência da reacção depressiva, apesar das
suas características desvantajosas. A ocorrência de depressão clínica é causada por uma
falha de actualização das estruturas cognitivas conceptuais complexas, tipicamente
humanas, quando por exemplo além da perda de uma relação amorosa o adolescente
perde ideais, como a do amor em si mesmo, incondicional, ou da fidelidade; ou depois da
morte de um ente querido, quando a pessoa perde sobretudo a noção de permanência e
infinitude (Welling, 2003).
Convém alertar para o seguinte: todos os mecanismos evoluídos, defesas, estratégias ou
respostas têm um lapso temporal e uma determinada intensidade em que são eficazes e
adaptativos, intervalo adaptativo, para além desse intervalo deixam de o ser (Sloman et al.,
2003). No intervalo adaptativo as defesas são sensíveis ao contexto, e cada padrão de resposta
necessita de ser activado e interrompido apropriadamente. Nesse & Williams (1994) dá o
exemplo do vómito e da diarreia, ambos podem ser altamente adaptativos para eliminar
tóxicos, caso não sejam interrompidos adequadamente, podem ser altamente lesivos ou
mesmo levar à morte. Este é um custo de opção (trade off), dependendo do funcionamento no
intervalo adaptativo uma defesa pode salvar ou tirar a vida (Sloman et al., 2003).
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Descrevem-se de seguida dois modelos que procuram explicar a depressão clínica grave em si
mesmo como estratégias evolucionárias de sobrevivência.
8. O modelo de negociação da depressão (Hagen, 1999; Watson & Andrews, 2002), defende
que a depressão é em si mesma uma adaptação, neste caso a depressão é vista como um
pedido de ajuda, ou estratégia de negociação. Hagen (1999) chega a comparar os efeitos
da depressão aos de uma greve laboral (the bargaining model of depression). No contexto
do modelo dá como exemplo a depressão pós-parto, baseado no facto de mais de meia
centena de estudos relacionarem a depressão no pós-parto com problemas de suporte
social e conjugais de vários tipos, bem como a previsão pela mãe de dificuldades no parto,
pós-parto, saúde e qualidades do recém-nascido (Hagen, 1999). O modelo enferma de
algumas debilidades: o choro decerto que solicita ajuda e inspira compaixão (Barr, 1990;
Lummaa, Vuorisalo, & Lehtonen, 1998), as pessoas deprimidas choram com frequência,
porém, o afastamento passivo ou a perda de apetite não comunicam esta necessidade. Por
outro lado, as pessoas que esperam atenção pelas suas queixas sistemáticas começam por
ser reforçadas pelos demais, mas tornam-se desagradáveis em pouco tempo e tendem a
ser rejeitadas (Coyne, Kessler, Tal, & Turnbull, 1987).
Numa versão ligeiramente diferente, modelo de negociação social da depressão (Watson &
Andrews, 2002), esta é igualmente vista em si mesma como uma adaptação, com função
de comunicação, negociação ou controlo social (the social navigation hypothesis). Os
autores fundamentam a sua teoria no pressuposto que todos os quadros depressivos
possuem a função de traço adaptativo. A depressão teria, em primeiro lugar, o papel de
dor psicológica, análoga à dor física. Para além desta “função sensorial” a depressão teria
duas outras funções específicas. Primeiro induzindo mudanças cognitivas de modo a
melhor reavaliar e solucionar os problemas, designada como função de ruminação social;
em segundo lugar a anedonia ou a lentificação psicomotora poderiam persuadir os
parceiros sociais a proporcionar ajuda ou fazer concessões, designada como função de
motivação social.
9. Nettle (2004) defende no modelo das diferenças individuais que os estados depressivos não
são adaptativos em si mesmo por várias razões (i.e., hereditabilidade e não ubiquidade,
falta de estímulos ambientais específicos, falta de uma função específica e os portadores
não tem vantagens acrescidas). Nettle (2004) reconhece a existência em todos os seres
humanos de um sistema de regulação emocional e este é que é altamente adaptativo (e.g.,
negociação de complexas relações sociais, activação de comportamentos que aumentam a
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reprodução e a sobrevivência); porém existe uma grande variação interindividual da
reactividade desse sistema. Defende que a variação da reactividade do sistema se faz via
neuroticismo. Esta característica sim é adaptativa em certo intervalo. O neuroticismo
evoluiu pela função de aumentar o esforço nos contextos interpessoais, porém num limite
os benefícios podem ser superados pelos prejuízos (Nettle, 2004). O neuroticismo mostrou
ser um preditor de sucesso entre estudantes universitários quando estes eram capazes de
superar os seus efeitos negativos (McKenzie, 1989; McKenzie et al., 2000).
Descrevem seguidamente duas teorias evolucionárias da depressão (teoria da vinculação e
teoria do posto social), caracterizadas por serem usualmente incluídas no modelo social
evolucionário da depressão (i.e., estratégias destinadas a terem impacto na mente do outro)
ou melhor ainda co-criarem estados mentais). Explicam quer o humor depressivo quer a
depressão (Allen & Badcock, 2006), bem como a regulação emocional em geral, existindo
ainda uma forte interacção entre ambas (Gilbert, 2005). Vai dar-se particular relevância à
teoria do posto social.
A teoria da vinculação é uma das teorias mais conhecido do modelo social evolucionário
tendo produzido um enorme impacto no pensamento científico e na investigação
psicopatológica (Bowlby, 1969; 1973; Cassidy & Shaver, 1999). O processo de vinculação é
um processo evolutivo precocemente modelado pelas relações parentais, interferindo
durante toda a vida congruentemente nas relações interpessoais do indivíduo. O modelo
pressupõe um conjunto de sistemas de controlo motivacionais, emocionais e
comportamentais que servem a função de manter a mãe ou cuidador e recém-nascido em
contacto próximo, promovendo cuidados, protecção e recursos à criança. Quando
confrontadas com a separação da mãe, as crianças ficam em risco para uma série de
ameaças e demonstram uma reacção de protesto-desespero. A criança comunica/assinala
desconforto sendo então o protesto uma estratégia de reunião, de procura urgente da
mãe (i.e., esta sinalização é uma estratégia para ter impacto no outro). O desespero é uma
forma de desactivação comportamental quando o protesto não funcionou. Em muitos
outros animais tem a função suplementar de proteger contra predadores, pelo silêncio e
imobilidade (Gilbert, 2006). Estas estratégias primitivas ainda são usadas por humanos
como meios de superação de separações, estando a sua intensidade aparentemente sob
comando genético (Suomi, 1997; Suomi & Stephen, 1999), sendo possível que respostas
mais intensas representem variações fenotípicas mais sensíveis a ambientes mais hostis
(Boyce & Ellis, 2005). A partir de estudos em animais e humanos sabe-se que a depressão é
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frequentemente precipitada por perdas sociais (Bowlby, 1980; Brown et al., 1995; Kendler
et al., 2003) e que a (pato)fisiologia da reacção de protesto/desespero partilha muitos
aspectos com a depressão (Reite & Field, 1985). Além do mais, relações precoces não
tranquilizadoras mas negligentes ou abusivas têm um impacto no desenvolvimento do
cérebro aumentando o risco para perturbações do humor (Gerhardt, 2004; Heim,
Newport, Mletzko, Miller, & Nemeroff, 2008). A capacidade de utilização de suporte social
disponível encontra-se igualmente relacionada com a vinculação (Brown & Harris, 1978;
Brown et al., 1986). Estudos neurofisiológicos têm demonstrado que o processo de
vinculação é mediado pela oxitocina (Carter, 1998) que tem uma acção antagonizadora da
resposta de stress inibindo por exemplo o cortisol. Por outro lado, a dificuldade em
desenvolver relações afiliativas pode ter um impacto negativo ao reduzir o mecanismo de
amortecimento dos efeitos do stress conseguido pelo suporte social (Carter, 1998).
Quer em modelos animais (Sanchez, Ladd & Plotsky, 2001) quer em adultos deprimidos
que foram sujeitos na infância a experiências de abuso sexual, violência física, violência
psicológica, negligência ou perda parental nas diversas formas e combinações, foram
encontrados padrões de alterações morfológicas cerebrais em várias áreas: hipocampo,
amígdala, córtex pré-frontal (van Harmelen et al., 2010; Vythilingam et al., 2002).
Igualmente foram sugeridas alterações funcionais do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal
e hiper-reactividade autonómica em mulheres deprimidas com história de abuso sexual
(Heim et al., 2000).
Gilbert (Gilbert, 2005), conceptualizou um modelo de regulação emocional com 3
sistemas: i) sistema de auto-protecção/defesa e ameaça, responsável por emoções de
ansiedade, raiva, tristeza e descontentamento, possivelmente mediado pela serotonina; ii)
sistema activador, de procura de reforços e incentivos, produzindo emoções de excitação,
vitalidade e energia, provavelmente mediado pela dopamina; e finalmente iii) um sistema
de auto-tranquilização e proximidade/vinculação, responsável no ser humano por
sentimentos de contentamento e felicidade, possivelmente mediado por opióides internos
e oxitocina (Depue & Morrone-Strupinsky, 2005; Gilbert, 2005). O primeiro relacionado
com o afecto negativo e os dois últimos com o afecto positivo.
Parece existir uma explicação para os efeitos do abuso sexual na infância adolescência
envolvendo quer o sistema de ameaça/defesa quer o sistema de vinculação. É provável
que, globalmente, o primeiro sistema tenha mais relevância, em última análise protege o
homem de graves ameaças atempadamente; o primeiro sistema de regulação emocional
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foi concebido para manter a vigilância e proteger o ser humano da própria morte em
último caso. As emoções que produz tendem a dominar o espaço mental mas, pois na
verdade, o cérebro humano parece ter sido desenhado mais para ajudar o homem a
sobreviver e a reproduzir-se do que para conseguir estados de tranquilidade e felicidade
(Gilbert, 2009).
Sabe-se que o processamento da informação emocional relativa ao sistema de
segurança/ameaça (resposta rápida ao perigo e outras ameaças) como referido, é operado
pelo hemisfério direito sobretudo de forma automática, implícita ou inconsciente,
activando uma cascata neurofisiológica que envolve o sistema límbico (motivação para a
fuga, escape e emoções) e o tronco cerebral (activação autonómica, resposta de stress e
sistema de dor). O hemisfério esquerdo é activado mais tardiamente e faz um
processamento mais explícito, sintético e semântico.
Igualmente, as comunicações de vinculação verbais e não verbais são moduladas
emocionalmente pelo hemisfério direito: expressão facial, postura, tom de voz, mudanças
fisiológicas, psicomotricidade (Bowlby, 1969). De outro modo, os cuidadores regulam os
estados afectivos da criança através da comunicação não verbal visuo-facial, auditórioprosódica e táctil-gestual (Schore, 2009). O hemisfério direito de crianças de 4-5 meses
responde já, em estudos estimulação cerebral (e.g., espectroscopia por raios infravermelhos) a imagens femininas e outros estímulos de vinculação (Nakato e tal., 2009). O
hemisfério direito parece ser a peça neurobiológica central da estratégia evolucionária de
vinculação (Bradshaw & Schore, 2007). Situações perturbadoras da vinculação
particularmente vinculações inseguras interferem com a organização dos circuitos
cerebrais direitos córtico-subcorticais e límbico-autonómicos, reduzindo a capacidade de
lidar com stress ao longo da vida (Schore, 2001).
As situações mais perturbadoras da vinculação parecem ser o abuso sexual, a violência em
qualquer das suas formas e a negligência (Schore, 2009). Uma vez que as crianças usam o
estado mental dos cuidadores para regular o seu próprio estado mental, as pessoas que
foram crianças amadas e cuidadas parecem desenvolver auto-tranquilização de forma a
superar as adversidades. O mesmo parece não acontecer com as pessoas que em crianças
foram sujeitas a abuso (físico, psicológico, sexual), negligência ou perdas (e.g., parental,
afecto, apoio) ou criadas por mães igualmente deprimidas (Depue, Morrone & Strupinsky,
2005). Estas pessoas parecem apresentar duas dificuldades. Em primeiro lugar apresentam
uma hiper-estimulação das vias que medeiam o sistema de defesa/ameaça, levando a
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maior sensibilidade, e a uma resposta mais intensa e duradoira de estados de afecto
negativo e comportamentos defensivos. Em segundo lugar existe um subestimulação do
sistema de auto-tranquilização, reduzindo o afecto positivo, com articulação diminuída de
esquemas interpessoais do eu, mas também dos outros como próximos, benéficos,
tranquilizadores, reconfortantes e bons (Gilbert, 2006).
Tabela 4. Modelos evolucionários do humor depressivo e depressão
Teorias evolucionárias do
Modelo da conservação de energia e recursos (Engel, 1962)
humor depressivo e da
Teoria do desinvestimento do objectivo (Klinger, 1993)
depressão.
Modelo de alocação de recursos (Nesse, 2000)
Teoria da vinculação (Bowlby, 1969)
Modelo do desamparo aprendido (Seligman, 1975)
Hipótese da depressão normal (Gut, 1989)
Hipótese do risco social (Allen & Badcock, 2003)
Hipótese dos mapas cognitivos (Welling, 2003)
Teorias do posto social (Price, 1967)
Teorias evolucionárias
para a depressão clínica.

Modelos de negociação (Hagen, 1999; Watson & Andrews, 2002)
Modelo da variabilidade individual (Nettle, 2004)

5.5. Teoria do posto social (social rank theory)

5.5.1.Introdução
Neste subcapítulo abordam-se os seguintes tópicos: introdução à teoria do posto social, a
estratégia de derrota involuntária (EDI), comportamentos de submissão, comparação social e
entrapment, bem como aspectos clínicos ligados a estas estratégias.
A teoria do posto social é um aspecto crucial da teoria social (sócio-cognitiva) da depressão
(Gilbert, 2006). Esta teoria sugere que, o controlo sobre acontecimentos não sociais, por
exemplo sobre acontecimentos aversivos, sobre acontecimentos positivos e sobre objectivos
desejados como vimos, é um aspecto saliente do humor, porém não é comparável ao controlo
sobre os stressores sociais. A maior importância do controlo sobre os stressores sociais
decorre de quatro razões (Gilbert, 2006).
i)

As relações sociais são essenciais para a sobrevivência, superação da adversidade e
reprodução. Perder o controlo sobre esta dimensão da existência seria pôr em causa a
própria capacidade reprodutiva.

ii)

Os stressores sociais estão envolvidos em padrões de comunicação dinâmicos. Por
exemplo, a exibição por um dominante de um padrão comportamental agressivo pode
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por si só imobilizar um subordinado e produzir uma activação psicofisiológica
(Sapolsky, 1989). Por outro lado, o estado depressivo pode comunicar ao outro,
informações sobre o estado do EU, regulando a interacção social (Price, Gardner, &
Ericsson, 2004).
iii)

Os stressores sociais originam-se nas mentes dos indivíduos com os quais se tenta
interagir para criar certos papéis sociais (e.g., pedir atenção ou apoio, acasalar, lutar
para dominar e arriscar ser agredido ou rejeitado). O stress e as perdas sociais neste
caso, relacionam-se com a incapacidade de influenciar a mente dos outros para a
interacção desejada isto é, uma pessoa pode sentir-se incapaz de influenciar a mente
do outro para parar ataques, criticismo ou a rejeição, ou despertar papéis desejados,
como parceria sexual, apoio social ou outro comportamento afiliativo. Estas questões
centram-se no modo de co-regular as mentes e assim, dos sistemas de processamento
de informação social (Gilbert & McGuire, 1998; Cacioppo, Berntson, Sheridan, &
McClintock, 2000).

iv)

A investigação sobre resiliência no contexto de acontecimentos e dificuldades de vida
(ADV) verificou que estes, per si, eram fracos preditores de depressão e outra
psicopatologia, mas, experiências parentais precoces, fraco suporte social e as
valências pessoais atribuídas aos ADV influenciavam particularmente a resiliência à
adversidade (Masten, 2001).

Na continuidade do que foi referindo, genericamente o cérebro humano possui então dois
tipos de estratégias ou módulos pré-programados (A e B) que detectam, (e.g.,
ameaça/segurança), lêem (i.e., via processamento de informação) e respondem (e.g., via
resposta neuroendócrina, emocional, comportamental) de acordo com o contexto (Gilbert,
2005):
A) Sinalização contra predadores e ameaça vital: estão preparados para protecção e procura
de segurança e incluem comportamentos básicos como: fuga, luta, dissimulação, imobilização
ou catalepsia.
B) Módulos ou mentalidades sociais, que elaboram a sinalização social programada para o
envolvimento em papéis sociais. Os módulos ou estratégias utilizadas com conspecíficos para o
desempenho de papéis sociais fundamentais ou mentalidades sociais como vimos, têm as
seguintes funções principiais: i) obtenção de cuidados, ii) prestação de cuidados, iii) formação
de alianças, iv), papel sexual, e v) posto social ou hierarquias de dominância/submissão.
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Durante a evolução desenvolveram-se formas de analisar sinais sociais; modos de reagir de
forma a ter impacto na mente do outro e.g., sinalização sexual ou erótica destinam-se a
estimular o interesse sexual; sinais de ameaça amedrontam e afastam; sinais de apoio, cuidado
e ajuda formam alianças.
Entre conspecíficos as regras de interacção social são vitais para o grupo e para cada indivíduo.
As mentalidades sociais são o resultado da interacção entre motivações, emoções, rotinas de
processamento de informação e comportamentos, originando diferentes padrões internos de
actividade neurofisiológica (Gilbert, 1989, 1995). Ajudam assim na criação de papéis sociais
(e.g., cuidar, comportamento sexual, cooperação) que resolvem formas particulares de
desafios sociais.
Estes padrões internos são activados por estímulos externos (e.g., como se sente que se é visto
pelo outro!); por motivações internas; e por processamento de informação que dá significado
aos sinais externos. Por exemplo a criação de um papel afiliativo surge, não só da motivação
mas também do modo como os outros se relacionam com o indivíduo e como este interpreta
esses sinais (desejado/rejeitado, valorizado/depreciado, forte/fraco).
Assim, os módulos ou mentalidades sociais têm as seguintes características:
i) O módulo de obtenção de cuidados, envolve a formação de relacionamentos com outros que
podem prover cuidados, promover a sobrevivência, reduzir as ameaças precoces durante o
desenvolvimento e estabelecer a regulação emocional, fundamental para o processo de
vinculação. Competências: procura de outros, capacidade para apelos de aflição e procura de
ajuda, sensibilidade a apelos e outros sinais do cuidador.
ii) A promoção de cuidados, envolve formação de relacionamentos com outros que precisam
de cuidados, energia tempo e outras necessidades (e.g., crianças) para promover a sua
sobrevivência, crescimento e reprodução, fundamental igualmente para o processo de
vinculação. Reduz as ameaças aos descendentes e aliados mais jovens ou enfraquecidos.
Competências: responsividade, avaliação e promoção de resposta aos apelos de aflição,
empatia e simpatia.
iii) A formação de alianças, envolve formação de relacionamentos com outros para
cooperação, com inibição da agressão, partilhas e trocas, afiliação, amizade, vivência em grupo
e comportamento recíproco. Competências: avaliação de semelhanças em relação ao próprio
(equivalente, semelhante, desejável), se é do grupo ou não, se é desejável como aliado, esta
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mentalidade social origina reciprocidade, igualdade e direitos, bem como redução de conflitos
e acções cooperativas na resolução de problemas de sobrevivência.
iv) O papel sexual, envolve formação de relacionamentos com outros para comportamentos
sexuais: atrair, ser atraído, seduzir ou cortejar e manter o relacionamento por um certo
período. Utilização de diferentes estratégias, grupos de emoções e motivações para
relacionamentos sexuais de curta e longa duração com diferenças marcadas entre espécies e
géneros.
v) A mentalidade de posto social, envolve conquistar e manter dominância ou estatuto,
formação de relacionamentos com outros para competição directa por recursos, acomodação
em relação ao líder (submissão/afiliação); competição para ser escolhido (líder, aliado ou
parceiro sexual). Soluciona o problema de lutas permanentes e aumenta a paz social. Em
humanos, quem ganha domina o nicho ecológico.
Durante a ocorrência de interacções sociais, é o conjunto e a organização de subsistemas
funcionais específicos e não específicos que permitem o desempenho de papéis sociais.
Por exemplo: a mentalidade de posto social relacionada com motivações de dominância,
derrota (e.g., ser mais poderoso, derrotar) ou de competição social (e.g., ser mais atraente ou
desejado), emoções de vencer e medo de falhar, junto com rotinas de processamento de
informação (e.g., comparação social) é que regulam as formas e a intensidade do
comportamento competitivo.
A mentalidade de posto social está implicada na auto-imagem (social) e ameaça social, via
atitudes frequentes de luta para ser valorizado pelos outros (ou controlar os outros); procura
de posto social no olhar do outro para ser escolhido na competição por espaço social; e alta
sensibilidade à comparação social, com medo “de não ser suficientemente bom ou ser
inferior” bem com sensibilidade à vergonha.
A acentuação da mentalidade de posto social aumenta a vulnerabilidade para várias
perturbações via: respostas de derrota, inferioridade, subordinação, rejeição ou vergonha;
com activação de defesas como submissão receosa ou ansiedade social, agressividade ou raiva
e depressão (Gilbert, 2004)
A teoria do posto social (social rank theory) (Price, 1967) e os seus desenvolvimentos (Price,
Sloman, Gardner, Gilbert, & Rohde, 1994; Sloman & Gilbert, 2000) é provavelmente a teoria
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evolucionária mais conhecida e a mais documentada em relação à psicopatologia e à
depressão.
É igualmente a teoria em que a presente tese se inspirou e à qual se vai procurar dar uma
contrapartida relevante em relação ao tratamento da depressão.

5.5.2. Teoria do posto social e depressão: fundamentos
O modelo do posto social da depressão foca o modo como se faz a regulação do humor no
contexto de conflitos sociais, e na forma como dominantes e subordinados regularizam os
conflitos (Price, 1967; Price & Sloman, 1987; Price, Sloman, Gardner, Gilbert, & Rohde, 1994).
Assenta em observações etológicas de estados tipo-depressão em animais após derrota e
perda do posto social. Estes estados ocorrem igualmente em subordinados que são
regularmente assediados ou ameaçados por dominantes com impossibilidade de fuga (i.e., em
estados de subordinação forçada) (MacLean, 1990).
Price em 1972 sugeriu que a depressão teria evoluído a partir da necessidade de limitar as
lutas no contexto da selecção intra-sexual. Esta teoria sugere dois pontos fundamentais:
i) Uma das pressões selectivas desenvolveu-se na competição e luta entre conspecíficos por
alimentos, território, parceiros sexuais (entre humanos também por prestígio e aprovação
social). É possível que até certo momento evolucionário as lutas levassem a ferimentos graves
ou à morte, o que não beneficiaria os indivíduos nem o grupo. Se ambos os competidores
decidem ir para o confronto existe sempre um vencedor e um derrotado, sendo um
comportamento mal-adapatativo continuar a lutar quando existem grandes probabilidades de
perder, o indivíduo despende energias e pode ferir-se gravemente.
ii) No processo evolucionário foram-se estruturando estratégias de superação de conflitos
entre conspecíficos, de modo a estabelecer hierarquias de dominância/subordinação sem
grandes perdas para os contendores e para o grupo. Em certo momento os indivíduos sabem
quando devem parar de lutar, aceitar a derrota e comportar-se adequadamente à situação.
Então, o objectivo fundamental parece ter sido conseguido quando o homem durante a
evolução adquiriu estratégias psicobiologicamente preparadas para lidar com a derrota e o
fracasso.
As estratégias mais básicas de negociação de conflitos são as estratégias denominadas falcãopombo (Smith & Price, 1973). Na estratégia falcão mobilizam-se todos os recursos para a luta
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arriscando danos sérios incluindo a morte; na estratégia pombo, existem demonstrações de
poder que não são seguidas por luta ou risco de ferimentos. A maior parte das espécies
apresenta uma mistura destas duas estratégias (Gilbert, 2000b). A emissão de sinais de
submissão não significa sempre que o conflito termine, é somente uma tentativa de influenciar
o estado mental do opositor (Gilbert & Allan, 1998).
A ideia principal da teoria do posto social (Stevens & Price, 2000), é que o mecanismo que
subjaz à depressão no ser humano evoluiu da importância estratégica de ter mecanismos de
redução de danos ou de derrota nos conflitos. Estes mecanismos são sinalizadores quer para o
próprio quer para o opositor. Para o próprio, determinam a redução da imagem social, e
impedem o desafio e o comportamento aquisitivo; para o oponente enviam sinais que levam à
redução do conflito e paragem do ataque.
O modelo propõe que a depressão seja uma resposta adaptativa à perda de estatuto,
considerando-se o indivíduo deprimido a si próprio como perdedor. A função adaptativa da
depressão, permite facilitar a perda e promover uma acomodação do deprimido a esta mesma
perda. Por outras palavras, o estado depressivo evoluiu no sentido de promover a aceitação a
um papel de subordinação social e perda de recursos que só seria possível assegurar
mantendo um estatuto elevado na hierarquia dominante. A função da adaptação depressiva é
impedir que o perdedor, num estado de conflito, sofra mais prejuízos e que seja preservada a
estabilidade e eficiência competitiva do grupo mantendo a homeostasia social.
Em circunstâncias de derrota e subordinação forçada, inicia-se um processo inibitório interno
levando o indivíduo a reduzir o nível de aspiração e cessar a atitude competitiva. Este processo
de inibição é automático, involuntário e resulta em perda de energia, humor deprimido,
perturbação de sono, perda de apetite, lentificação de movimentos e sentimentos de
insegurança, características típicas da depressão (Stevens & Price, 2000).
A vantagem evolucionária de uma capacidade específica psicobiologicamente preparada para
o reconhecimento e aceitação da diferença de estatuto nos grupos sociais, é que, desse modo
fica reduzida a agressividade e estabelecem-se garantias de acesso a recursos fundamentais
(território, alimentos, parceiros potenciais) e no homem, objectivos desejados como o
reconhecimento do valor pessoal ou manutenção do estatuto. Daqui se depreende que o
ganho de estatuto se traduz em geral por elevação de humor e a perda de estatuto por humor
deprimido.
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Para o Homo sapiens a vantagem evolucionária de viver em grupos é o aumento da
probabilidade de sobrevivência e reprodução (i.e., acesso a recursos, cooperação nas caçadas,
sucesso reprodutivo e aumento da segurança, quer em relação a predadores quer a outros
grupos de hominídeos).
O sentimento de pertença tornou-se indispensável para a segurança física e mental. Ter
sucesso e ser reconhecido dentro do grupo são aspectos altamente desejáveis e gratificantes;
ser-se impopular e não ter um lugar no grupo é causa de grande sofrimento e infelicidade; no
limite, a rejeição de todo o grupo, é então, altamente patogénica (Gilbert, 2000).
Uma contribuição importante da teoria do posto social é que ela propõe uma hipótese
explicativa do humor depressivo e da depressão: assim o abaixamento do humor e a depressão
surgiram como um componente dos comportamentos ritualizados agonísticos, CRA. A situação
de perda ou derrota nos conflitos funcionaria como uma sub-rotina de derrota (Price &
Sloman, 1987). A função adaptativa desta sub-rotina é dupla: por um lado assegura que aquele
que perde, realmente o faz e não volta atrás, por outro, assegura que o vencedor se assuma
no seu lugar, de forma que o conflito termine sem mais prejuízo para o derrotado. Assim é
restabelecida uma harmonia relativa social. Paralelamente a elação do humor e a mania
teriam evoluído como um componente do comportamento ritual agonístico: a sub-rotina de
vitória. Aqui novamente a função adaptativa tem duas vertentes: primeiro assegura que o
vencedor realmente vença, tornando claro ao derrotado que qualquer tentativa de retorno
será ripostada tenazmente; segundo, assegura que caso o vencido reactive o conflito, o
vencedor tem uma fonte de autoconfiança, determinação, força e energia que levará o
vencido à derrota total e definitiva. Estes dois mecanismos asseguram que a mudança social se
processe de forma relativamente rápida, sem grande perturbação das actividades do grupo, e
uma vez resolvidos os conflitos que a continuidade seja possível. O objectivo da estratégia de
derrota é limitar os danos e o da estratégia de vitória a preservação do estatuto social.
Inevitavelmente ambas as estratégias representam uma vantagem na sobrevivência das
espécies que vivem em grupo em relação às espécies cujos membros vivem isolados. O animal
isolado necessita de lutar pelo seu território e uma vez vencido tem de recuperar forças para
se debater por outro espaço. Ser derrotado neste contexto, deve consistir apenas “num
pequeno desapontamento” numa base de “perder e fugir para viver, e lutar no dia seguinte
noutro lugar”. Os indivíduos que vivem em grupo, por outro lado, requerem subrotinas mais
complexas de vitória-derrota, de modo que um perdedor tem por vezes, de desistir do lugar
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que possuiu por muito tempo. Assim sendo, se não modificar o seu papel social poderá ser
excluído do grupo (Gilbert, 2006).
A incidência maior e o curso mais prolongado da depressão em relação à mania/hipomania
sugerem que a selecção natural favoreceu a sub-rotina da derrota em relação à sub-rotina de
vitória. Isto reflecte um facto evidente na sociedade assimétrica onde existem potencialmente
mais perdedores do que vencedores.
Nos animais vivendo em comunidade, como se referiu, um dos mediadores de envolvimento
social, segurança e do humor parece ser o posto social. Não é conveniente para os animais de
baixo estatuto, sentirem-se confiantes, ou empenharem-se em objectivos biossociais tais
como acasalamento ou fontes de alimento, se isso provocar o ataque dos animais de estatuto
social mais elevado com os mesmos interesses (Bernstein, 1980). Um certo grau de inibição no
envolvimento em certas actividades e a prontidão em adoptar comportamentos de submissão
em situações de desafio pode corresponder a mecanismos de adaptação para indivíduos de
baixo estatuto social (Gilbert, 1992a; 2000b; Price et al., 1994).
Genericamente, as estratégias sociais de resolução de conflitos actuam influenciando o estado
psicobiológico e comportamental de ambos os opositores, por exemplo a) a estratégia pomba
só funciona se impedir que um contendor intervenha numa luta previsivelmente perdida, ou
no mínimo, se existir luta, promova a emissão de comportamentos de submissão
atempadamente; b) os sinais de submissão influenciam o estado mental do oponente e
limitam a intensidade do ataque (Keltner & Harker, 1998).
Existem inúmeras estratégias de subordinação, embora nem todas tenham sido relacionadas
com psicopatologia (Gilbert, 2000b). Os comportamentos de submissão são, como vimos, uma
estratégia fundamental para reduzir a intensidade do conflito e inclusive salvar a própria vida.
Depois da capacidade para avaliar se o motivo da luta é importante, a emissão ou não
comportamentos de submissão, depende da capacidade de avaliação do RHP (resource hold
potencial) i.e., o potencial de recursos mobilizáveis para a luta dos oponentes da sua espécie,
um dos mediadores é a comparação social (Gilbert, Price, & Allan, 1995). Saber se o oponente
é mais fraco ou mais forte é uma das mais velhas competências sociais de avaliação (Buunk &
Brenninkmeyer, 2000), inclusive em humanos, nos quais este tipo de avaliação (esta pessoa é
perigosa, é superior, é mais fraca) é feito muito rapidamente (Kalma, 1991). Naturalmente que
entre humanos a comparação social é feita em inúmeros contextos para além do contexto
específico da competição pela intimidação.
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5.5.3. Variedades de comportamentos de submissão
É possível inventariar pelo menos dez estratégias de submissão diferentes, em situações de
encontros agonísticos, que se observam na maior parte das espécies sociais e relacionados
com aspectos psicopatológicos mais ao menos importantes no homem, em particular na
depressão (Sloman & Gilbert, 2000). Os mecanismos de defesa adaptativos básicos, por
exemplo de luta e fuga, são mediados pelo sistema límbico, em particular pela amígdala
(Panksepp, 1998).
i)

A fuga caracteriza-se pelo afastamento completo da vizinhança do indivíduo
ameaçador ou superior, podendo ir até á perda completa do contacto visual.

ii)

Defesa ambivalente, consiste na manutenção de um estado de hiperactivação, de
várias estratégias em simultâneo ou em alternância, e.g., luta e fuga.

iii)

A fuga ou escape impossível ou inibida, estratégia transportada para a clínica e para a
investigação por Gilbert (1992a) com a designação de entrapment, refere-se à inibição
da resposta de fuga. A fuga não é possível embora fortemente desejada, o indivíduo
está imobilizado, “fora de acção”, com diminuição do comportamento de exploração,
emite sinais claros de submissão ao dominante, pode agredir conspecíficos que não o
dominante. Em animais enclausurados aqueles que estão em entrapment colocam-se
longe do centro da acção, (para reduzir a activação) ficando “encostados à parede” por
períodos prolongados, mantendo activa a solução de fuga que só está inibida.

iv)

Na luta adiada, ocorre inibição da agressão e luta, manutenção da activação e da
agressividade, estado relacionado no homem com a raiva e cólera observada na
depressão (Gilbert, Gilbert, & Irons, 2004).

v)

A perda de controlo, é uma estratégia relacionada com escape inibido ou entrapment e
com o estado de desespero aprendido, o animal apresenta um padrão de inibição
comportamental generalizado, com incapacidade de fuga e imobilização persistente,
passividade e retirada, com perda de controlo sobre situações aversivas. No caso do
desespero aprendido não existe motivação para a fuga ao contrário do que acontece
no entrapment.

vi)

A estratégia de derrota, consiste na adaptação a um estatuto inferior, e.g., após luta
ou desistência de início de luta, com abandono do território ou situação, o animal
emite sinais de submissão ao vencedor, desinveste, tenta a luta noutro lugar e se está
impossibilitado de fugir, ocorre o mesmo que no entrapment.
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vii)

No evitamento de proximidade, o animal afasta-se atento às ameaças do dominante,
mantém-se nas proximidades, vigilante, não desmobiliza.

viii)

A fuga reversa, é uma estratégia afiliativa de afastamentos e aproximações,
sinalizando submissão mas também disponibilidade ao dominante.

ix)

O infantilismo é igualmente uma estratégia afiliativa com sinalização de não-ameaça,
solicitação de ajuda e apoio dos outros, reduzindo assim os riscos de luta.

x)

Na estratégia de defesa afiliativa, como o nome indica, trata-se de uma estratégia em
que o animal não emite sinais de ameaça ou submissão, mas sinaliza poder e aptidões
para ajudar o dominante ou o grupo.

xi)

A vergonha é considerada uma estratégia mais antiga filogeneticamente do que as
estratégias reguladoras do posto social (Sloman, & Gilbert, 2000). Os sinais típicos de
vergonha i.e., cabeça baixa, evitamento do olhar ou esconder-se, são geralmente
vistos como estratégias de apaziguamento, tendentes a reduzir conflitos. Neste
sentido a vergonha pode ser vista como uma estratégia involuntária de subordinação
tipicamente activada por uma ameaça social, como agressão ou rejeição, e cuja função
é reduzir o conflito e limitar o dano (Gilbert & McGuire, 1998).

A vergonha terá substituído em grande parte o papel da derrota, uma vez que o posto social e
a aceitação entre humanos passaram a ser regulados não só pela competição pela intimidação,
mas também pela competição pela atracção (Gilbert, 1997).
A vergonha é em simultâneo um estado emocional e uma condição de controlo ou subjugação
induzida por um conhecimento ou consciência de humilhação, desonra, desgraça ou
condenação. Gilbert e McGuire (1998) definiram a vergonha como uma experiência aversiva
proveniente da convicção que uma imagem aviltante de nós existe na mente dos outros. Esta,
segundo Gilbert (2007) seria a vergonha externa, inserindo mais quatro componentes: a
vergonha interna i.e., a criação de movimentos contra o Eu, centrados na auto-avaliação
negativa, no auto-julgamento e no auto-ataque; o componente emocional, i.e., emoções e
sentimentos recrutados pela vergonha como a ansiedade, a raiva ou a repugnância; o
componente comportamental i.e., urgência em emitir comportamentos de submissão, fugir,
retaliar contra quem expôs a pessoa como aviltante; e um componente fisiológico i.e., forte
activação da resposta de stress em interacções sociais.
Cada uma destas estratégias é despertada de modo inconsciente e automático e serve um
único propósito: a sobrevivência com estabilização do grupo. Provavelmente os diferentes
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tipos e manifestações sintomáticas da depressão nos humanos correspondem a algumas
destas estratégias.
Price et al., (1994) denominou a sub-rotina de derrota como estratégia de derrota involuntária
(EDI). A depressão surgiria como estratégia evolucionária para facilitar a aceitação do estatuto
de perdedor e das alterações implicadas na mudança de posto social de outro modo
inaceitáveis. Os conceitos envolvidos na EDI podem definir-se do seguinte modo: estratégia
define-se como um padrão comportamental adaptativo típico de espécie, determinado
geneticamente, tendo associado um padrão de respostas psicobiológicas internas.
Involuntária, significa que a estratégia é activada automaticamente logo que verificada a
inevitabilidade de derrota. O termo derrota, refere-se ao facto do estímulo que activa a
estratégia ser a derrota, promovendo a acomodação a um estatuto de subordinação (Sloman
& Gilbert, 2000).
Nesta perspectiva, curiosamente, a subordinação (e por extensão, a derrota) não significa
perda completa, mas antes representa um esforço do indivíduo para atingir um certo grau de
controlo da situação. O controlo porém, varia grandemente com o lugar ocupado no grupo. Os
animais subordinados são geralmente mais tensos e defensivos do que os dominantes,
mostram baixos níveis de confiança, comportamento exploratório reduzido e têm níveis
circulantes de hormonas de stress mais elevados (Blanchard, McKittrick, Hardy & Blanchard,
2002). A EDI, que evoluiu por necessidade adaptativa, pode tornar-se mal-adaptativa para o
ser humano no mundo de hoje. A EDI, quando funciona em pleno, limita o nível de
agressividade nos conflitos que podem ocorrer entre os indivíduos, assinalando “não-ameaça”
aos opositores e “não intervenção” aos aliados, colocando o subordinado na posição mental
de desistência. A EDI não resulta quando o indivíduo não consegue efectivamente escapar da
situação de conflito. Quando tal acontece o resultado é habitualmente a desmobilização, o
“desespero aprendido”, seguido de auto-reforço crónico pelo comportamento e mais tarde,
depressão.
Um vasto número de estudos experimentais em animais, demonstrou que a derrota
competitiva, social defeat, determina um conjunto de efeitos específicos, (Tabela 5), quer
biológicos (neuroendócrinos e imunológicos) quer do comportamento social (Von Holst, 1986),
particularmente no comportamento exploratório e de procura de reforço (Henry, 1982).
Assim, estudos laboratoriais em roedores mostraram que experiências de derrota competitiva
repetidas resultaram em consequências fisiológicas e comportamentais que incluíam:
diminuição da agressão ofensiva, (Lagerspetz & Sandnabba, 1982); aumento das respostas
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defensivas (Frischknecht, Siegfried, & Waser, 1982); diminuição do comportamento
exploratório e aumento de ocorrências de reacção de imobilização ou freezing (Raab et al.,
1986); perda de peso (Adams & Boice, 1983); redução dos comportamentos apetitivos (van de
Poll et al., 1988) e perturbação da aprendizagem de evitamento (Williams & Lierle, 1988).
Tabela 5. Efeitos da derrota competitiva em modelos experimentais
Efeitos

Estudo

Diminuição da agressão ofensiva
Aumento das respostas defensivas
Redução dos comportamentos apetitivos
Perda de peso
Diminuição do comportamento exploratório e aumento de
ocorrências de reacção de imobilização ou freezing
Perturbação da aprendizagem de evitamento

Sandnabba, 1982
Frischknecht et al., 1982
van de Poll et al., 1982
Adams & Boice, 1983
Raab et al., 1986
Williams & Lierle, 1988

A derrota parece estar associada a passividade, desinvestimento do ambiente e da procura de
recursos. É possível que no homem a percepção de derrota e a fuga inibida ou entrapment
possam ser variáveis fundamentais na diminuição da actividade dos sistemas de reforço, logo
da ocorrência e manutenção do afecto depressivo e anedonia (Gilbert 2000b).
É praticamente consensual para o equilíbrio da mente humana, a relevância das estratégias
evolucionariamente aprendidas para lutar com conflitos e stress actuais, particularmente
relacionadas com situações de ameaça, perda, derrota, humilhação e situações de
entrapment. Sabe-se que a falta ou inadequação dessas estratégias leva a alterações do
funcionamento do eixo HHSR e à cascata de efeitos subsequentes, respostas comportamentais
anómalas e a estados emocionais patológicos (Sloman & Gilbert, 2000).
Numa revisão recente sobre efeitos psicobiológicos em contextos de ameaça ao posto social,
quer em animais quer em humanos a autora concluiu: “… one powerful elicitor of changes in
the autonomic, endocrine and immune systems is threat to social status.” (Kemeny, 2009).

5.5.4. Entrapment, derrota e depressão
Derivados dos modelos animais referidos, sobretudo na última década, um vasto conjunto de
estudos clínicos demonstrou o papel de duas consequências do relacionamento social
fundamentais na psicopatologia: a derrota (sentimentos de derrota, perda de posto social,
falhanço, humilhação, incapacidade) e o entrapment (fuga ou escape de situação, altamente
desejado mas impossível) (Sloman & Gilbert, 2000). Apesar da derrota e do entrapment
aparecerem frequentemente ligadas a percepções de baixo estatuto social (comparação social
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negativa), elas parecem ter um efeito específico na determinação do humor. Sentimentos de
derrota e entrapment parecem ser mais determinantes para a ocorrência de depressão do que
a percepção de baixo estatuto social isolada (Gilbert & Allan, 1998; Carvalho et al., em
submissão), para revisão (Taylor, Gooding, Wood, & Tarrier (2011).
Verificou-se igualmente que acontecimentos de vida experimentados como derrotas
humilhantes e situações de entrapment foram mais depressogénicos do que situações de
perda isolada (Brown et al., 1995; Kendler et al., 2003). O motivo pode estar relacionado com o
facto dos contextos sociais aversivos terem um forte impacto nos processos psicobiológicos
internos (e.g., diminuição da serotonina e activação do HHSR com elevação do cortisol
plasmático) (Kemeny, 2009; Levitan, Hasey, & Sloman, 2000; Sapolsky, 1989). Igualmente
vários estudos demonstram anomalias do HHSR, com aumento do cortisol plasmático e
hiperactivação do sistema nervoso vegetativo parassimpático na depressão major (Levitan et
al., 2000; McGuade & Young, 2000; Nemeroff, 1996; Raadsheer, Hoogendijk, Stam, Tilders, &
Swaab, 1994) indicando tratar-se de um estado de stress crónico. Tal situação, a longo prazo
determina efeitos adversos ao nível do sistema imunológico e pode causar alterações cerebrais
(Sapolsky, 1996, 2000). Alguns estudos revelam que, mesmo as formas menos graves de
depressão, incluindo a distimia, se encontram associadas a anomalias neurofisiológicas
(Griffiths et al., 2000). Estes achados colocam a problemática não só das funções adaptativas
da depressão i.e., quando e como é que os estados depressivos podem ser adaptativos (Nesse,
2000) mas também questões acerca dos mecanismos bioquímicos subjacentes à depressão
(Gilbert, 2001).
As pessoas deprimidas parecem, por vezes, recorrer prematuramente a EDI, mesmo quando o
conflito é apenas imaginado ou esperado. O modelo evolucionário da depressão enfatiza que
ela pode ocorrer em situações em que o sujeito sente oposição ou frustração na obtenção dos
seus objectivos, perdendo o controlo sobre recursos sociais e psicossociais i.e., confronta-se
com elevado grau de adversidade ou oposição do meio, percebendo que os seus esforços não
irão ter êxito nem vão alterar a sua situação. A primeira opção é lutar e fazer mais esforços
para vencer. Se essa estratégia leva ao controlo da situação, a depressão é auto-limitada.
Outra opção é escapar ou fugir, procurando os objectivos noutro lugar (Nesse, 1998). Se tem
êxito a pessoa resolve a situação e a depressão é igualmente auto-limitada. Se uma pessoa não
pode lutar mais e vencer ou escapar, só lhe resta aceitar a derrota e desenvolver, caso lhe seja
útil, um compromisso afiliativo e tirar daí protecção, cuidados e alguns recursos (Figura 1).
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Viver ou ter crescido em ambientes aversivos de pobreza, hostis, onde a pessoa é
sistematicamente sujeita a conflitos, dominada e oprimida pode levar a: perda de estatuto
social e a necessidade de emissão comportamentos de submissão, bem como ao
desenvolvimento de estratégias de comparação social negativa.
A adopção da EDI prematura pode ser atribuída a uma história familiar de pais punitivos e
autoritários, violência física ou abuso sexual (Bifulco et al., 2005). Muitos doentes deprimidos,
especialmente com perturbações depressivas crónicas tiveram experiências adversas na
infância como, negligência, violência psicológica, física e abuso sexual (Andrews, 1998; Bifulco
et al., 2005) que perturbam o desenvolvimento e o funcionamento psicobiológico a longo
prazo (Kemeny, 2008; Rosemblum et al., 1994). Estas experiências sensibilizam a pessoa para o
desenvolvimento de baixa auto-estima, que por sua vez está relacionada com a dificuldade de
percepção e modelamento das emoções de luta e fuga. A baixa auto-estima aumenta
igualmente a percepção de baixo estatuto social (comparação social negativa), de baixa autoeficácia e aumenta a resposta patológica a ataques à desejabilidade social (Bifulco, Brown,
Moran, Ball, & Campbell, 1998; Gilbert, 1992b).
Um aspecto que parece modelar a resposta em conflitos é o modo como o sujeito se compara
ou avalia em relação aos outros. Os deprimidos fazem mais comparações sociais negativas de
si próprios em relação aos outros: em relação ao estatuto e à desejabilidade social, ao talento,
competências ou poder (Allan & Gilbert, 1995; Beck et al., 1985; Buunk & Brenninkmeyer,
2000).
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Figura 1. Estratégia de derrota involuntária (EDI) e depressão (Sloman & Gilbert, 2000)

DEPRESSÃO

SEM DEPRESSÃO

Tenta lutar mais mas tem expectativas de
perder, ou é humilhado ou envergonhado.
Fuga arrastada (entrapment), sente-se com
culpa/medo e mais subordinado
(incapaz/mau) para fugir.

A assertividade e a raiva resolvem.

Sente-se fraco, inferior, derrotado e
obrigado a submeter-se.

Aceita compromissos ou envolve-se em
comportamentos afiliativos.

Foge e sente-se aliviado por escapar.

Nos doentes deprimidos, comportamentos de submissão, tendência ao evitamento e
sentimento de derrota estão correlacionados com comparação social negativa, e.g., sentir-se
inferior aos outros, menos atraente ou muito negativamente diferente dos outros (Gilbert &
Allan, 1998).
As pessoas mais subordinadas tem maior tendência do que as dominantes a terem os seus
mecanismos de fuga e luta inibidos. A inibição da estratégia de fuga (entrapment) e de luta
(raiva), vistas como estratégias de submissão, determinariam assim menor tendência a lutar
com mais ardor, evitar ou escapar que são formas de evitar a depressão (Gilbert et al., 2000).
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Existe alguma evidência demonstrando que sentir-se derrotado (forçado a ter uma posição de
subordinação) se correlaciona com desejo de escapar (Carvalho et al., em submissão). Se o
indivíduo se sente incapaz de o fazer, esta associação (derrota associada a entrapment) tornase altamente depressogénica (Carvalho et al., aceite para publicação; Gilbert & Allan, 1998).
Sobretudo na última década, têm sido desenvolvidas investigações experimentais e clínicas no
âmbito das teorias evolucionárias da psicopatologia e em particular da depressão. Esse facto
permite uma melhor avaliação da relação entre stress e depressão, estes conceitos vieram
trazer novas formas de avaliar por exemplo os ADV, entendidos como stressores e
precipitantes de psicopatologia, que passaram a ser valorizados, não só pelo impacto referido
pelo paciente mas sobretudo pela avaliação contextual de quatro dimensões evolucionárias
i.e., perda (incluindo de prestígio social); humilhação (associada em geral a submissão e
derrota); entrapment (escape ou fuga inibida); e ameaça (sinalização de perigo ou ameaça
futura) (Gilbert, 1992b; Brown et al., 1995).
A avaliação contextual é muito importante nos doentes deprimidos. A ponderação do impacto
do ADV é feita sobretudo na base do contexto de vida do sujeito e nas qualidades intrínsecas
dos ADV e menos na gravidade referida pelo sujeito, desse modo evitam-se enviesamentos e
circularidade.
No modelo sócio-cognitivo da depressão, a avaliação do impacto dos ADV, stressores, quer na
idade adulta quer na infância é crucial. A avaliação do padrão da relação entre ADV e
psicopatologia, particularmente depressão, tem-se centrando no modelo de Brown & Harris. A
avaliação é feita para adultos com a entrevista semi-estruturada “Life Events and Difficulties
Schedule” (LEDS) (Brown & Harris, 1989; Brown, 1996 manuscrito não publicado). A avaliação
com a LEDS tradicionalmente considera os ADV ocorridos durante o ano anterior ao início da
depressão, que tiveram uma certa duração e atingiram uma determinada gravidade ou nível
de intensidade contextual, bem como qualidades sócio-cognitivas particularmente
depressogénicas como referido (perda, humilhação, entrapment e ameaça).
Para avaliação de acontecimentos e dificuldades de vida até aos 17 anos é utilizada
frequentemente a entrevista “Childhood Experiences of Care and Abuse” (CECA) (Bifulco,
Brown, & Harris, 1994) e o questionário derivado (CECA.Q) (Bifulco, Bernazzani, Moran, &
Jacobs, 2005).
Apesar da correlação entre acontecimentos de vida e o início de episódios de depressão ser
um facto frequentemente encontrado na investigação (Brown & Harris, 1978; Costello, 1982;
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Paykel, 1978; Surtees et al., 1986), e tudo levar a crer que essa correlação é causal (Kendler,
Karkowski, & Prescott, 1999), só há poucos anos os atributos que dão aos acontecimentos de
vida características depressogénicas começaram a ser melhor esclarecidos (Brown et al., 1995;
Kendler et al., 2003).
O conceito de perda tem sido referido como experiência depressogénica central (Freud, 1917),
tendo sido operacionalizada primeiramente no contexto da avaliação do impacto dos
acontecimentos de vida como perda afectiva (e.g., divórcio, ausência ou morte de familiar) no
grupo dos exit events por Peykel et al., (1969).
Uma visão alternativa da perda, influenciada pelas teorias evolucionárias e pela investigação
do comportamento animal, assenta no facto dela ser vista como perda do estatuto social,
sobretudo humilhante, forçando o indivíduo a uma posição de subordinação, ser um dos
atributos depressogénicos dos ADV (Gilbert, 1992b).
Assim, na depressão assume-se que os mecanismos de defesa adaptativos apesar de activados,
estão inibidos, particularmente os mecanismos de fuga e luta. Quanto ao comportamento de
procura de ajuda, é bem conhecida a sua relação com a depressão. Quando está inibido (i.e.,
falta de confidente ou de suporte social) o risco de depressão está aumentado (Brown &
Harris, 1978). Foi Unger (1984) com o conceito de aprisionamento e Gilbert (1989) com o
conceito de bloqueio ou inibição de fuga (blocked scape) que primeiro tentaram
operacionalizar o conceito de entrapment na clínica. No contexto humano os estímulos para
activação da resposta de fuga são genericamente certos acontecimentos e dificuldades de
vida.
Neste sentido, na operacionalização do conceito, o entrapment pode ser encarado como uma
resposta a estímulos externos ou ambientais claros como no entrapment externo (e.g., mulher
divorciada, com 2 filhos pequenos, sem suporte social, sem outro rendimento, sujeita
humilhação diária no local de trabalho do qual não pode sair). Por outro lado, quando a
activação para a fuga está motivada por estados emocionais aversivos denomina-se
entrapment interno (e.g., forte motivação para sair de uma relação de violência conjugal, mas
vergonha pelo que a família pode pensar ou como resposta a uma doença estigmatizante).
Acerca da explicação do entrapment externo, Leahy (2000) desenvolveu a teoria da perda
irreparável ou de custos irreparáveis, sunk costs, sugerindo que quando as pessoas sentem que
investiram muito numa situação (e.g., emprego, carreira ou relação) tendem a manter-se nela
devido ao muito que perderiam se saíssem, ainda que possam estar a perder

77
economicamente, estejam em grande adversidade, ou a sofrer grande stress, mantendo-se
então em entrapment (Tabela 6).
Tabela 6. Fontes comuns de entrapment
Entrapment Externo
1. Falta de meios – os meios e os apoios são tão escassos que sair da situação não é possível porque não
existe para onde ir.
2. Perda de apoios ou suporte (parece) demasiado marcada (e.g., manter-se num casamento Infeliz
porque não tem meios para sobreviver; as crianças não podem evitar um pai violento).
3. Falta de alternativas – a pessoa não vislumbra saídas ou elas não existem mesmo.
4. Afastar-se pode estar associado ao medo de ser perseguida (e.g., o companheiro ameaça ferir ou
matar a companheira caso esta saia de casa).
5. Apelo à manutenção na situação (e.g., religiosidade, famílias autocráticas).
Entrapment Interno
6. Vergonha por pedir ajuda para sair ou pelo que os outros possam pensar.
7. Vergonha por reconhecer a derrota e ter que sair.
8. Receio que qualquer outro lugar ou nova situação sejam ainda piores.
9. Medo de sozinho não ser capaz de superar.
10. Medo do novo (e.g., ansiedade social em relação a novas pessoas a começar de novo).
11. Culpa ou preocupações morais em relação ao sofrimento dos outros (e.g., sair de casa por divórcio
faz fazer sofrer os filhos).
12. Crenças do tipo “é por minha culpa que as coisas estão assim, tenho que aguentar”.
13. Crenças que o que se passa é uma provação (e.g., “é desejo de Deus”; “eu mereço isto”; “é o meu
destino”).
14. Crenças do tipo “a situação pode mudar se eu ficar”.
15. Forte ambivalência na situação actual – fortes motivos para sair e para ficar.
16. Consequências da depressão – demasiado cansaço ou exaustão para decidir e sair.

Noutro sentido, Baumeister (1990) verificou que o forte desejo de evitar ou escapar de uma
dada situação (mas sem verificação de plausibilidade) era frequentemente central no suicídio.
Existem acerca do facto várias referências a casos individuais de doentes deprimidos que
melhoram do humor quando decidem suicidar-se acreditando que assim podem libertar-se do
seu sofrimento (Williams, 1997). Por outras palavras, o suicídio e as tentativas de procura de
ajuda podem ser vistos como uma forma de comportamento de evitamento ou fuga. O
sentimento de entrapment pela própria doença (entrapment interno), isto é, o estado de semsaída, mantendo o desejo de escapar de estados emocionais dolorosos tem sido igualmente
estudado (Gilbert, 2004). Actualmente existe forte evidência que o entrapment “interno” está
altamente associado com depressão (Gilbert & Allan, 1998; Gilbert, Gilbert, & Irons, 2004),
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depressão na esquizofrenia (Rooke e Birchwood, 1998) e é um motivo comum para o suicídio
(Baumeister, 1990).
Define-se então entrapment como uma estratégia de subordinação defensiva na qual a
propensão para a fuga está fortemente activada mas bloqueada na sua execução.
O conceito de learned helpless pode ser considerado próximo do conceito de entrapment
porém, enquanto neste existe uma forte propensão para o escape ou fuga, e por vezes
vivências de humilhação e derrota, naquele isso não parece acontecer, significando mais a
incontrolabilidade do stress (Gilbert, 1992a), com resposta de desistência e um sentimento de
impotência, ainda que em certo momento possa haver possibilidade de escape o indivíduo não
acredita que pode vencer.
Tem sido sugerido que, quando as respostas primárias referidas (e.g., luta, fuga, submissão ou
procura de ajuda) se intensamente activadas mas bloqueadas ou, se existe reacção, esta não é
suficiente para reduzir o stress, nesse caso, quer em modelos animais quer em humanos, os
indivíduos tendem a cair em estados de stress crónico que afectam a regulação do humor por
mecanismos de feedback psicobiológico, seja por desregulação do eixo adreno-hipotálamohipofisário (Dixon & Fish, 1998; Gilbert, 2001), por alterações neuroquímicas mediados pelo
sistema límbico ou por processos fisiológicos primitivos (i.e., cortisol e serotonina) (Bale, 2006;
Marks, 1987; Panksepp, 1998).
Com muita frequência a maior parte dos problemas de vida associadas a stress crónico (Morris
& Morris, 2000) e depressão (Brown & Harris, 1978; Brown, 1987), podem ser vistos como
situações sem-saída ou entrapment (i.e., o indivíduo está altamente motivado para sair de uma
dada situação, activação do mecanismo de fuga, mas sente-se incapaz de o fazer). Brown et al.
(1995) explorou esta possibilidade e verificou que acontecimentos de vida relacionados com
perda com um sentido de humilhação (e.g., sentimento de subordinação ou derrota), bem
como acontecimentos de vida relacionados com sentimento de entrapment (i.e., incapacidade
de sair da situação) foram preditores de depressão mais fortes do que os acontecimentos de
vida maiores relacionados com perda isolada. Kendler et al., (2003) verificaram num estudo
prospectivo com 7322 gémeos que altos níveis de entrapment eram preditores de episódios
mistos de ansiedade e depressão.
Verificou-se que sentimento de entrapment, produzido quer pelos acontecimentos de vida
(entrapment externo), quer pela própria depressão (entrapment interno) é comum no episódio
depressivo (Gilbert & Gilbert, 2003). Rooke & Birchwood (1998) verificaram em doentes
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psicóticos que o sentimento de subordinação por perda de estatuto social, bem como o
entrapment relacionado com o facto de se estar a sofrer uma doença psicótica i.e., entrapment
interno, estava altamente correlacionado com depressão.
Gilbert & Allan, (1998) durante o desenvolvimento da escala para avaliação do entrapment
verificaram que desejo de fuga (alta motivação para a fuga) associado ao sentimento de
entrapment estava altamente correlacionado com depressão, sentimento de derrota e
desesperança. Willner & Goldstein (2001) concluíram que a ocorrência de depressão numa
população sob forte stress era mediada por entrapment interno, entrapment externo e
sentimento de derrota. Entre nós, num estudo exploratório estudou-se o efeito de variáveis
evolucionárias, tipo traço, tais como submissão e comparação social e variáveis tipo estado,
como o entrapment, em amostras da população geral e de doentes deprimidos. Nos doentes
verificou-se que o entrapment externo só por si explicava 48,3% da variância do Inventário de
Depressão de Beck (BDI); na população geral o entrapment interno foi o maior preditor,
explicando 55,3% da variância do BDI (Carvalho et al., em submissão).
Muitos doentes que estão deprimidos descrevem esse estado como se estivessem num buraco
negro do qual não podem sair, encontrando-se em entrapment! No serviço de urgência, um
doente após uma tentativa de enforcamento falhada referia, descrevendo o estado emocional
que o havia levado ao acto suicida: “é como se tivesse mergulhado num lago e ficasse com a
cabeça presa no lodo e esbracejasse, esbracejasse sem conseguir sair”! Outro doente, numa
das entrevistas do trabalho empírico desta tese exprimia assim a sua situação: “É como se eu
fosse um pássaro apanhado numa rede e não me conseguisse libertar”. Nenhuma outra
perturbação mental é descrita deste modo.
Utilizando grupos de discussão (focus groups) de pessoas deprimidas verificou-se que o
sentimento de entrapment, produzido quer pela própria depressão, entrapment interno, quer
pelos acontecimentos de vida associados (entrapment externo) é comum no episódio
depressivo (Gilbert & Gilbert, 2003). No modelo do grito de dor para o comportamento suicida
(Williams, 2001), este é entendido como uma resposta comportamental para uma situação
stressante com três componentes: sentimento de derrota, ausência de hipótese de fuga
(entrapment) e ausência de possibilidade de ajuda externa (suporte social). Além disso, o
modelo prevê um papel mediador para o entrapment na relação entre derrota e ideação
suicida, e um papel moderador dos factores de apoio externo (suporte social) na relação entre
entrapment e ideação suicida. Vários estudos têm replicado a validade do modelo em diversos
contextos. O´Connor (2003) encontrou base para o modelo num estudo de caso-controlo para
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comportamento suicida e Rasmussen et al., (2009) verificou igualmente a validade deste
modelo numa amostra de sujeitos com um primeiro episódio, e episódios repetidos de automutilação.
Estar em entrapment foi um factor de risco para tentativa de suicida (OR = 2.76; 95% CI = 1.11,
6.83) entre prostitutas em Goa (Shahmanesh et al., 2009). Igualmente, no âmbito das
perturbações do comportamento alimentar se verificou que o entrapment interno foi um
preditor de sintomatologia depressiva (Troop & Baker, 2008).
Como se referiu, o sentimento de entrapment pela própria doença ou por certos estados
emocionais denomina-se entrapment interno, isto é, o estado de sentir-se sem-saída mas
manter o desejo de sair de estados emocionais dolorosos está associado significativamente
com depressão (Carvalho, et al., aceite para publicação; Gilbert e Allan, 1998; Gilbert et al.,
2003), depressão na esquizofrenia (Rooke & Birchwood, 1998) e é uma razão comum para o
suicídio (Baumeister, 1990). Gilbert et al., 2004 citam um exemplo descrito por Seligman
(1975) no qual um prisioneiro de guerra que estava convencido que os aliados ganhariam a
guerra e o libertariam dentro de alguns meses manteve o humor estabilizado pela esperança e
fantasia de evitamento/fuga/libertação. Quando se tornou claro que esse facto não iria
acontecer entrou em depressão e morreu pouco depois. Verifica-se frequentemente que
mesmo para pessoas gravemente deprimidas, logo que fazem um plano para se matar, e evitar
desse modo o sofrimento, o seu humor pode elevar-se.
Interacção entre vinculação e ranking social
Parece existir uma forte interacção entre a teoria da vinculação e a teoria de posto social,
particularmente no que toca à depressão mas também em relação à ansiedade, de tal modo
que alguns autores acreditam que são teorias evolucionárias sociais complementares (Irons &
Gilbert, 2005; Sloman, Gilbert & Hasey, 2003).
Vários estudos demonstraram que vinculações seguras versus vinculações inseguras por um
lado e grau de derrota, comparação social e de submissão por outro, tem relações peculiares
na determinação de estados depressivos.
A resiliência perante a adversidade (e.g., perdas, derrotas, reveses e humilhação) em relação à
ocorrência de depressão parece ser justificada em parte por vinculação segura, mesmo que
seja no contexto de perdas incontroláveis como a morte do próprio ou de um ente querido,
(Aldridge, 2000). Numa extensa meta-análise sobre resposta ao stress em provas de

81
derrota/subordinação em primatas não humanos, o nível de cortisol circulante foi modulado
pelas oportunidades de interacção afiliativa e de suporte por figuras de vinculação (Abbott et
al., 2003). Possivelmente porque as interacções afiliativas aumentam a oxitocina e baixam os
níveis de cortisol (Carter, 1998). Por outro lado, a oxitocina parece mediar a libertação de
opióides internos e assim levar ao aumento de afecto positivo (Depue & Morrone-Strupinsky,
2005). Uma revisão de Baldwin (2005) demonstrou uma ligação importante entre falhanços e
derrotas pessoais e vinculação e relações afiliativas actuais na determinação de estados
depressivos. Assim, pessoas envolvidas em relações com atmosfera avaliativa e de elevado
criticismo, quando falham tendem a culpabilizar-se, auto-criticar-se e deprimir. Por outro lado,
pessoas envolvidas em contextos de relacionamentos afectuosos e solidários reagem aos
falhanços com muito menor preocupação, atribuindo o falhanço ou a derrota a contextos
situacionais. Vários outros estudos vem demonstrando que auto-percepções de subordinação
no contexto de falhanços ou resultados negativos dependem em grande medida do contexto
hostil/ rejeitarnte versus caloroso/solidário (Gilbert, 2006). Num estudo de Irons & Gilbert,
(2005) ficou demonstrado que a ligação entre vinculação insegura e depressão era
inteiramente mediada pelo grau de preocupações de ranking (comparação social e
comportamentos de submissão). Porém, esse facto não ocorreu nos sujeitos com vinculação
segura.
Assim a depressão e a redução do afecto positivo parecem ocorrer como consequências de
adversidade social quando as pessoas se sentem inferiores e derrotados em relação à
obtenção de objectivos desejados, e quando o ambiente próximo é potencialmente rejeitante
e crítico (Irons & Gilbert, 2005). Keller & Nesse (2005) verificaram que a natureza do stressor
determinava o perfil sindromático depressivo. Deste modo, acontecimentos de perda social
(e.g., morte de ente querido ou rotura amorosa) eram preditores de tristeza e choro (reacção
de protesto/desespero); por outro lado, a frustração na conquista de objectivos determinava
pessimismo e astenia (resposta de derrota). Seria interessante ter verificado neste caso o
ambiente social (relacionamentos próximos e íntimos) e o seu grau de proximidade, calor,
criticismo e solidariedade (Irons & Gilbert, 2006).

CAPÍTULO IV - TRATAMENTO
FARMACOLÓGICO DA DEPRESSÃO E
PREDITORES DE RESPOSTA

85

1. INTRODUÇÃO

Implementar um tratamento para um episódio depressivo major (EDM) único ou inaugural, ou
no contexto de perturbação depressiva major (PDM), exige um conjunto de intervenções
apropriadas a cada doente. Igualmente, é necessário garantir uma gestão adaptada do
tratamento durante todas as suas fases.
Primeiro deve ser feito um diagnóstico multiaxial apropriado i.e., avaliar as perturbações
psíquicas, traços e perturbações da personalidade, condições médicas concomitantes,
problemática psicossocial e nível de funcionamento global. É fundamental avaliar o risco de
suicídio.
O objectivo do tratamento deve ser a remissão completa da sintomatologia. Assim, torna-se
indispensável ponderar o tratamento de acordo com o contexto do doente (e.g.,
internamento, ambulatório), promover a adesão, proporcionando se necessário suporte e
psicoeducação aos familiares e trabalhar com o doente a prevenção da recaída.
Existem hoje várias modalidades terapêuticas disponíveis que poderão ser escolhidas de
acordo com a especificidade do quadro clínico, o perfil fisiopatológico do doente e a sua
preferência, bem como a disponibilidade do tratamento.
O clínico pode optar por utilizar fármacos, psicoterapia ou a combinação de ambas ou ainda
terapias menos usuais e mais específicas se necessário. Se decidir utilizar fármacos, tem
disponíveis várias opções e.g., antidepressivos, estabilizadores do humor, neurolépticos,
tranquilizantes bem como outros fármacos adjuvantes ou potenciadores. No caso de optar por
intervenção psicoterapêutica, a psicoterapia cognitivo-comportamental e a psicoterapia
interpessoal são opções citadas em todas as normas de orientação clínica. Podem utilizar-se
em certas situações outras terapêuticas e.g., a electroconvulsivoterapia (ECT), estimulação
magnética transcraniana, a terapia convulsiva magnética, a estimulação eléctrica do nervo
vago, a estimulação cerebral profunda ou a fototerapia.
Naturalmente, o clínico deve utilizar em cada paciente, se disponíveis, as terapêuticas com o
maior grau de evidência.
Este trabalho vai focar-se naturalmente sobre terapia farmacológica da PDM.
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2. TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA DA PDM

A avaliação regular dos resultados de qualquer tratamento da PDM é fundamental para
implementar mudanças de estratégias (e.g., tratar em ambulatório ou em internamento) e
tácticas terapêuticas (e.g., adequação do fármaco, da dose, duração do tratamento ou
melhorar a adesão).
Em várias patologias crónicas como diabetes, hipertensão arterial, hipotiroidismo,
hipercolesterolémia ou asma, existem critérios bem definidos e parâmetros analíticos estritos
acerca do controlo da doença. Na asma, que como a depressão evolui cronicamente, com
períodos de remissão e recorrência, existem normas de orientação clínica para a terapêutica
de manutenção e para as exacerbações. Por outro lado, em muitas enfermidades, um estado
de bem-estar i.e., a ausência de sintomas, não significa a resolução da doença e caso se
interrompa a medicação os sintomas tenderão a regressar. Em algumas condições médicas,
podemos observar que apesar da inexistência de sintomas e.g., ausência de pré-cordialgias e
insuficiência respiratória de esforço num doente coronário, existem anomalias subjacentes
mensuráveis. Então, neste caso além da avaliação dos sintomas, é necessário avaliar o estado
funcional e o estado fisiopatológico (Keller, 2003).
Na perturbação depressiva a avaliação da resposta aos tratamentos só é possível recorrendo à
avaliação do número e gravidade dos sintomas. Toda a planificação estratégica e táctica
depende do resultado da avaliação (Rush & Thase, 1997). Desse modo, devem encontrar-se os
melhores critérios para definir quando o doente responde ao tratamento, se encontra em
remissão e quando recai ou tem uma recorrência.
É consensual que o objectivo terapêutico do tratamento da depressão deve ser a remissão
total dos sintomas (AHCPR, Agency for Health Care Policy and Research, 1993; APA, Americam
Psychiatric Association, 2002). Mesmo atingindo esse propósito, sabe-se que os doentes
apresentam taxas elevadas de recaída e recorrência, quer estejam a tomar fármaco activo
quer tomem placebo.
Num estudo em doentes em tratamento de continuação com fluoxetina e placebo após a
remissão, as taxas de recaída aos 6 meses foram de 35% e 61% e aos 12 meses de 46% e 72%
(McGrath et al., 2006). Noutro estudo, utilizando venlafaxina e placebo, as taxas de
recorrência aos 2 anos foram de 28.5% e 47% com critérios de recorrência mais restritivos
(doentes que haviam remitido sensu stritu), e de 39% e 62% com critérios menos exigentes

87
(doentes que só haviam respondido), respectivamente em doentes a tomar fármaco e placebo
(PREVENT Study, Keller et al., 2007).
É então fundamental clarificar os conceitos relacionados com o curso da depressão i.e., aguda
crónica e recorrente; com o resultado terapêutico i.e., resposta, remissão, recaída,
recuperação, recorrência, sintomas residuais e sintomatologia depressiva subsindromática;
bem como com as fases do tratamento i.e., fase aguda ou inicial, fase de continuação e fase de
manutenção (Figura 2).
Há várias décadas que vem sendo publicado um vasto número de tentativas definidoras destes
conceitos sem que alguma unanimidade tenha sido conseguida. As definições seguintes, são as
mais amplamente difundidas no meio científico (ACNP Task Force, Rush et al., 2006; DSM-IVTR, 2000; Fava, 2003a; Keller, 2003; Kupfer, 1991; Mischoulon & Fava, 2003; Nierenberg &
DeCecco, 2001; Papakostas, 2008).
Figura 2. Fases do tratamento de acordo com o resultado (adaptado de Kupfer et al., 1991)

Recuperação

Resposta
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3. CURSO DA DEPRESSÃO

Depressão recorrente
Define-se como recorrente a perturbação depressiva com dois ou mais episódios, a existência
de EDM (único) é um fenómeno raro i.e., após o primeiro episódio 50% a 80% dos sujeitos,
dependendo do tempo de seguimento, vem a ter um segundo episódio; quem teve dois
episódios tem 70% de probabilidades de vir a ter outro; e um paciente que teve três episódios
tem 90% de probabilidades de ter um quarto (DSM-IV-TR, APA, 2000, Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revised, American Psychiatric Association;
Keller et al., 1992; Surtees & Barkley, 1994). O DSM-IV-TR faz a distinção entre duas categorias
de depressão recorrente i.e., perturbação depressiva recorrente com recuperação completa
entre os episódios e perturbação depressiva recorrente sem recuperação completa entre os
episódios (consideram-se para o efeito os dois últimos episódios).

Depressão crónica
Preenchimento de critérios de diagnóstico completos para EDM, permanentemente, durante o
período de pelo menos dois anos.

4. RESULTADOS TERAPÊUTICOS

Resposta
É um construto que tem dois significados. Na sua utilização mais ampla significa qualquer
resultado positivo devido ao tratamento; sensu strictu significa uma redução de 50% na
sintomatologia. Na resposta existe além da ausência de critérios completos de diagnóstico,
uma redução de 50% na sintomatologia nas escalas dimensionais, por exemplo: HDRS-17
(Hamilton Depression Rating Scale - 17 itens version) ou BDI (Beck Depression Inventory). Este
construto é utilizado nos estudos sobre eficácia terapêutica para estimar nos doentes, aqueles
que, em relação a uma pontuação inicial, embora melhorando substancialmente, se vão
manter com sintomas i.e., não remitindo.
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Remissão
Ausência de critérios completos de diagnóstico para EDM (durante 3 semanas para a maioria,
ACNP Task Force, Rush et al, 2006), tendendo para a ausência completa de qualquer sintoma
depressivo. Aceita-se porém a existência de sintomas mínimos e.g., HDRS-17 < 7 ou BDI < 9.
(Mischoulon & Fava, 2003).
O DSM-IV-TR faz a distinção entre remissão parcial, se estão presentes sintomas mas não
preenchem os critérios completos para episódio depressivo, ou o doente esteve assintomático
ou com sintomas mínimos mas há menos de dois meses; e remissão completa, quando durante
os últimos dois meses o doente esteve assintomático ou com sintomas mínimos.
Depressão resistente
Existe um forte debate sobre a definição do conceito devido às implicações muito amplas e
relevantes na clínica diária, quer nas decisões de mudança na terapêutica, quer devido por
exemplo à implicação na definição de critérios de baixa médica ou reforma por invalidez. Na
sua definição mais comum, corresponde à não obtenção de um resultado favorável, em geral
remissão, depois de pelo menos dois períodos de tratamento com antidepressivo ou outras
intervenções, na dose adequada, e durante o tempo considerado necessário, dependendo
todos os parâmetros dos diversos consensos (Möller, 2008; Papakostas, 2008).
Sintomas residuais
Sintomas depressivos que persistem após atingido o estado de remissão.
Recaída
Existência de critérios completos de diagnóstico da perturbação (DSM-IV-TR), durante pelo
menos duas semanas, ocorrendo durante o período de remissão mas antes da recuperação.
Adicionalmente pode utilizar-se um critério dimensional, e.g., HDRS-17 > 15 ou BDI > 15
(Mischoulon & Fava, 2003).
Recuperação
Existe alguma discussão em torno da definição deste resultado nos estudos, recovery na
expressão original. Mais classicamente define-se recuperação como um período longo de
remissão i.e., a presença de 1, ou sintomas mínimos de depressão em grau leve, ou completa
ausência de sintomas pelo menos durante 2 meses (Keller, 2003), porém esta definição

90
sobrepõem-se muito frequentemente ao construto de remissão. Para outros investigadores
define-se recuperação, como um estado de remissão, ininterrupto com a duração igual ou
superior a 6 meses (Frank et al., 1991; AHCPR, 1993). Devido às divergências de
conceptualização, um grupo de trabalho reunido para o efeito (ACNP Task Force, 2006),
defende em primeiro lugar que remissão e recuperação são definidas pelos mesmos critérios
para além disso devem ser considerados critérios sintomáticos,

não devendo incluir o

funcionamento global. Em segundo lugar e devido ao facto de, nos estudos de resultados de
longo prazo, a maior parte das recaídas ocorrerem antes dos 4 meses, estes investigadores
recomendam então que recuperação se defina como: “a situação que ocorre no seguimento
da remissão, com duração igual ou superior a 4 meses; ao conjunto de sintomas depressivos
que ocorrerem durante a recuperação, que não preencham os critérios para episódio
depressivo major denomina-se sintomatologia subsindromática após recuperação”.
Recorrência
Define-se como existência de critérios completos de diagnóstico de EDM (DSM-IV-TR),
ocorrendo durante o período de recuperação (i.e., 2 a 6 meses dependendo dos critérios).
Opcionalmente pode utilizar-se um critério dimensional, e.g., HDRS-17 > 15 ou BDI > 15
(Mischoulon & Fava, 2003).
Sintomatologia depressiva subsindromática
Pode ter várias definições, em primeiro lugar ocorre como estado de recrudescimento
sintomático, porém sem critérios de diagnóstico completo de EDM, sobrevindo no período
após a remissão ou recuperação. Pode também definir-se como um estado de sintomatologia
mantida, sem a existência de critérios completos para EDM, como referido acima; ou
finalmente ser uma espécie de pródromos ou até uma entidade autónoma para alguns
investigadores, subsyndromal depressive symptoms (SSD), não estando porém a sua definição,
génese e utilidade ainda definidas (Judd, Akiskal, & Paulus, 1997).

5. FASES DO TRATAMENTO

Fase aguda do tratamento
Considera-se o período que vai do início do tratamento até à remissão (Kupfer, 1991).
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Fase de continuação do tratamento
Considera-se o período, variável, que se inicia na remissão e se mantém por cerca de 4 a 6
meses. Considera-se como tratamento para prevenir a recaída (Kupfer, 1991).
Fase de manutenção de tratamento
O objectivo da manutenção do tratamento é prevenir a recorrência de novos episódios
depressivos (Kupfer, 1993). A duração desta fase é variável, 6 a 24 meses nalguns doentes
(Hirschfeld, 1994), noutros, por tempo indefinido. Depende sempre de vários factores: número
de episódios anteriores, existência de sintomas residuais ou se a depressão é sazonal (Paykel,
2001).
Como foi referido antes, cada fase do tratamento da PDM tem objectivos específicos. A fase
aguda do tratamento tem o objectivo de atingir a remissão e restaurar o melhor nível de
funcionamento. A fase de continuação intenta o prevenir a recaída; a fase de manutenção
procura prevenir novos episódio, ou seja, busca impedir a recorrência a mais longo prazo.
Naturalmente, só têm indicação para a fase de manutenção os doentes com depressão crónica
ou recorrente (Rush, 2005) (Figura 2).

6. ESTUDOS DE EFICÁCIA

Os antidepressivos são eficazes no tratamento agudo das depressões moderadas a graves,
demonstrando que são úteis na promoção da resposta e remissão dos sintomas, bem como na
melhoria do funcionamento global (Anderson, Nutt, & Deakin, 2000); igualmente previnem a
recaída e a recorrência a longo prazo (Geddes et al., 2003; Keller et al., 2007; Kocsis et al.,
2007). Porém nas depressões leves, existem divergências. Em vários estudos de fármaco versus
placebo, os resultados não diferem (Katon et al., 1996; Kirsch et al., 2008; Paykel, Hollyman,
Freeling, & Sedgwick, 1988) mas evidências recentes, mostraram a eficácia de alguns
antidepressivos no tratamento das formas mais leves de doença (Hegerl, Wittenburg, &
Bramesfeld, 2009).
Em adultos, o tratamento farmacológico da depressão é uma das intervenções recomendadas
(WHO, World Health Organization, 2011). Na Europa, o ESEMeD Study (Alonso & Lepine, 2007)
mostrou que menos de um terço dos adultos entrevistados com episódio depressivo major no
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último ano havia tomado antidepressivos. Por outro lado nos EUA, a procura de ajuda por
problemas emocionais, foi um preditor mais importante para tomar antidepressivo do que a
existência de um diagnóstico psiquiátrico formal, sugerindo que a utilização de antidepressivos
não está sempre de acordo com um determinado diagnóstico (Gartlehner et al., 2008). Por
outro lado os antidepressivos são frequentemente utilizados num conjunto de outros quadros
psicopatológicos para além das perturbações depressivas, designadamente perturbações da
ansiedade, perturbações do comportamento alimentar, perturbações de somatização ou
perturbações da personalidade.
De qualquer modo o tratamento farmacológico domina o panorama terapêutico da PDM.
Desde os anos 50 e 60 do séc. XX, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da
monoaminoxidase (IMAO) (os últimos retirados do mercado nacional há mais de três décadas)
foram os fármacos antidepressivos de eleição para o tratamento da depressão. Estudos
aleatorizados e controlados bem como meta-análises, mostraram a sua eficácia em muitos
ensaios, quer comparando cada fármaco com placebo quer comparando-os entre si, com ou
sem placebo. Posteriormente, devido ao aparecimento progressivo dos fármacos de segunda
geração em meados da década de 80 do séc. XX os tricíclicos foram perdendo estatuto
progressivamente (Gartlehner et al., 2008; Qaseem, Snow, Denberg , Forciea, & Owens, 2008).
Os fármacos de segunda geração têm em relação aos tricíclicos, menos efeitos secundários,
menor toxicidade quer em doses terapêuticas quer em sobredosagem, aparentando idêntica
eficácia. Formam um grupo heterogéneo: inibidores selectivos da recaptação da serotonina
(SSRI), inibidores selectivos da recaptação da noradrenalina (NRI), inibidores selectivos da
recaptação da serotonina e da noradrenalina (SNRI) e um grupo “misto” onde se incluem:
mirtazapina, mianseriana, trazodona, nefazodona, bupropiona (único antidepressivo que actua
nos receptores da noradrenalina e dopamina) e a agomelatina (único antidepressivo que actua
nos receptores da melatonina e serotonina) (Dubovsky & Warren, 2009).
Entre os fármacos da segunda geração, comparados entre si, não parece haver diferenças
significativas no que respeita a eficácia (em estudos controlados) e efectividade i.e., poder da
eficácia em contextos da clínica diária, porém o início de acção e o perfil de efeitos adversos
pode ser determinante na escolha (Gartlehner et al., 2008; Qaseem et al., 2008). Contudo,
existem algumas discordâncias importantes (Tabela 7).
Numa meta-análise comparando os SSRI, os tricíclicos e a venlafaxina (SNRI), esta mostrou ser
tão eficaz como os tricíclicos e superior aos SSRI (Bauer, Tharmanathan, Volz, Moeller, &
Freemantle, 2009). Porém, noutra ampla revisão comparando SSRI, mas incluindo agora o
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escitalopram (o mais potente SSRI) com os SNRI este efeito desapareceu (Kennedy, Andersen,
& Thase, 2009).
Tabela 7. Tratamento da PDM - fármacos utilizados
DOSE DIÁRIA
1
1,2
NOME GENÉRICO
MÁXIMA
EFEITOS ADVERSOS MAIS COMUNS
1
(Em mg)
Tricíclicos e Afins
Amitriptilina
150
Sedação, HTO3, arritmias, ↑peso, EAC4.
Sedação, HTO3, arritmias, ↑peso, EAC4.
Clomipramina
150
3
4
Dosulepina
150
Sedação, HTO , arritmias, ↑peso, EAC .
3
4
5
Imipramina
200
Sedação, HTO , arritmias, ↑peso, EAC , DGI .
3
4
Maprotilina
150
Sedação, HTO , arritmias, ↑peso, EAC .
Mianserina
90
Sedação, ↑peso.
Mirtazapina
45
Sedação, ↑peso.
3
4
Nortriptilina
150
Sedação, HTO , arritmias, ↑peso, EAC .
Reboxetina
Xerostomia, tonturas, obstipação, cefaleias,
10
hipersudorese.
3
4
5
Trazodona
600
Sedação, HTO , arritmias, ↑peso, EAC , DGI .
3
4
Trimipramina
300
Sedação, HTO , arritmias, ↑peso, EAC .
IMAOs-A
Moclobemida
600
Insónia, tonturas, náuseas, cefaleias.
SSRI
Citalopram
60
Típicas dos SSRIs: disfunção sexual, sudação, tremor,
cefaleias, tonturas, visão turva, sonolência, insónia,
Escitalopram
20
agitação, perda de peso, DGI5, xerostomia, palpitações,
Fluoxetina
60
astenia, DM6.
Fluvoxamina
150
Paroxetina
60
Sertralina
200
Inibidores Duplos (S/N)
Duloxetina
60
Semelhantes às dos SSRI.
Milnaciprano
Vertigem, hipersudorese, ansiedade, afrontamentos
100
Venlafaxina
375
DGI3, insónias, sedação, cefaleias, HTA7.
Outros
Agomelatina
25
Cefaleias, nasofaringite, DGI5,8.
Hipericão
500
Idênticas aos SSRI, confusão, fadiga.
3
Tianeptina
DGI , xerostomia, arritmias, vertigem, cefaleias,
37,5
lipotímia, tremores, dores musculares.
Bupropiona
Tremor ↓peso, cefaleias, enxaqueca, insónia, HTA, EAC,
300
irritabilidade, ansiedade, hipersudação, convulsões.
1

Prontuário Terapêutico, INFARMED (2009)
Rush (2005)
3
HTO - Hipotensão ortostática
4
EAC - Efeitos anticolinérgicos (retenção urinária, quadros confusionais, aumento da pressão intra-ocular, mucosas secas,
obstipação)
5
Distúrbios gastrointestinais
6
Doenças do movimento
7
Hipertensão arterial
8
Dolder et al., 2008
2

Numa revisão, com o intuito de encontrar diferenças em relação à eficácia, em que entraram
todos os ensaios clínicos, comparativos entre fármacos e meta-análises realizadas até 2007,
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verificou-se que três medicamentos reuniram critérios para “superioridade absoluta”: a
clomipramina (tricíclico), a venlafaxina (SNRI) e o escitalopram (SSRI). Três outros
apresentaram critérios para “provável superioridade”, minalcipram e duloxetina (ambos SNRI)
e a mirtazapina (um NASA; Norepinephrine Antagonist Serotonin Antagonist) (Montgomery et
al., 2007).
Os antidepressivos, como um todo, mostram em ensaios aleatorizados e controlados com
placebo, em dupla ocultação, uma taxa de resposta que oscila entre 45% e 60% contra 25% a
30% respectivamente. Por outro lado somente 35% a 50% dos doentes com EDM atingem a
remissão com um antidepressivo (i.e., ausência virtual de sintomatologia depressiva). Por esse
facto podemos prever que mais do que 50% dos doentes terão que fazer uma ou mais
tentativas terapêuticas com diferentes fármacos, em geral por ineficácia ou intolerância (Rush,
2005). Estes valores referem-se a doentes com perturbação depressiva moderada a grave não
complicada (i.e., sem co-morbilidade psiquiátrica ou médica relevante), não crónica, não
resistente e não psicótica.
Nos doentes que não remitem numa primeira terapia com um antidepressivo, pode
sucessivamente: aumentar-se a dose do antidepressivo, no intervalo recomendado, até obter
uma resposta terapêutica e com efeitos secundários suportáveis (Fava et al., 2002) ou mudarse para outro antidepressivo da mesma ou outra classe (switching) (Papakostas, Fava, & Thase,
2008; Rush et al., 2006; McGrath et al., 2006).
Outra alternativa é a terapia de combinação, i.e., associar ou combinar dois antidepressivos de
diferentes mecanismos de acção, é globalmente considerada uma sugestão com alguma
evidência (APA; 2002, Fochtmann & Gelenberg, 2005). Mais frequentemente associa-se a SSRIs
ou SNRI: a bupropiona (Trivedi et al., 2006a), a mirtazapina (Carpenter, Yasmin, & Price, 2002;
McGrath et al., 2006) e tricíclicos (Fava et al., 2002; Nelson, Mazure, Jatlow, Bowers, & Price,
2004).
Outra hipótese é a terapia adjuvante ou potenciadora, neste caso utilizam-se certos fármacos,
adjuvantes ou potenciadores que, não tendo em si acção antidepressiva, aumentam a acção
dos antidepressivos, sobretudo em grupos de sintomas ou síndromes com alguma
especificidade. Apesar da terapia potenciadora não ser consensual (Stimpson, Agrawal, &
Lewis, 2002) existe alguma evidência da sua eficácia.
Vários RCT, bem como meta-análises e revisões recentes (Barbee, Conrad, & Jamhour, 2004;
Papakostas, Shelton, Smith, & Fava, 2007; Papakostas, 2009) têm demonstrado eficácia com
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fármacos adjuvantes: antipsicóticos atípicos i.e., quetiapina (Doree et al., 2007; McIntyre,
Gendron, & McIntyre, 2007), risperidona (Mahmoud et al., 2007), olanzapina (Thase et al.,
2007) e aripripazole (Berman et al., 2007; Marcus et al., 2008). Igualmente a hormona tiroideia
i.e., triiodotironina (T3), particularmente na mulher, tem demonstrado eficácia como
potenciador (Altshuler et al., 2001; Nierenberg et al., 2006); o lítio (Bauer & Dopfamer, 1999;
Januel et al., 2003), a buspirona (Appelberg et al., 2001; Trivedi et al., 2006a), a lamotrigina
(Norman et al., 2002), as benzodiazepinas (Furukawa et al., 2001), os ácidos gordos Ω-3
(Nemets, Stahl & Belmaker, 2002; Peet & Horrobin, 2002; Su, Huang, Chiu, & Shen, 2003), o
pindolol (Ballesteros & Callado, 2004), os folatos (Alpert et al., 2002) e a metionina, SAMe ou
S-adenosil-L-metionina (Alpert et al., 2004).

7. IMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO – ESTRATÉGIAS E TÁCTICAS

Existem duas grandes possibilidades estratégicas de implementar o tratamento farmacológico
da PDM. Uma, é a intervenção de rotina, treatment as usual ou TAU no acrónimo em língua
inglesa. Embora baseada nos dados provenientes das normas de orientação clínica
internacionais ou nacionais, orientações provenientes de consenso por especialistas, ou em
resultados de estudos de caso, é muito centrada na experiência pessoal. Neste tipo de
intervenção existe uma ampla liberdade de intervenção por parte do clínico na implementação
do programa terapêutico.
Outra possibilidade consiste na maior regulamentação da intervenção, para além da
prossecução dos diversos tipos de normas de orientação clínica, baseadas em fortes graus de
evidência científica (e.g., guias baseados na evidência, guias explícitas baseados na evidência)
tal é feito de modo sequencial, por passos, de forma mais ao menos rigorosa sob a forma de
algoritmos (que diferem dos protocolos pelo extremo rigor e inflexibilidade destes últimos e.g.,
protocolo de reanimação).
Estas estratégias algorítmicas denominam-se tipo ALGO (de algorithm) em contraposição com
as intervenções tipo TAU (treatment as usual) (Gilbert et al., 1998; Trivedi et al., 2004).
Outro tema fundamental é a decisão do contexto do tratamento, sobretudo em que razões se
deve basear a tomada de decisão de escolher um determinado cenário do tratamento e.g.,
consulta externa, hospital de dia ou internamento. Os fundamentos mais relevantes são os
seguintes: risco iminente de suicídio, capacidade do doente seguir instruções ou
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recomendações, recursos psicossociais, stressores psicossociais, grau de incapacidade ou
funcionamento global (Rush, 2005).
Tratamento inicial
A selecção do tratamento inicial depende do curso (e.g., primeiro episódio, depressão
recorrente ou depressão crónica), história familiar de depressão, perfil e gravidade
sintomática, co-morbilidade médica e psiquiátrica, resposta individual anterior a tratamentos
antidepressivos, interacções farmacológicas potenciais e preferências do paciente (Tabela 8).
Depois de ponderadas as circunstâncias anteriores, na maior parte dos casos inicia-se o
tratamento utilizando um antidepressivo de primeira linha (e.g., SSRI ou SNRI). Como primeiro
passo tenta-se a monoterapia durante 6-12 semanas com um antidepressivo de primeira linha
(Crismon et al., 1999; Quitkin et al., 2003). Procura aumentar-se progressivamente a dosagem,
dentro do intervalo recomendado, sabendo que a escalada das doses aumenta o número e a
intensidade dos efeitos secundários. O objectivo da fase inicial do tratamento é conseguir a
remissão (AHCPR, 1993; Rush & Trivedi, 1995; Anderson et al., 2000; Practice Guidelines for the
Treatment of Psychiatric Disorders, APA, American Psychiatric Association, 2002).
Tabela 8. Relação entre o diagnóstico do subtipo de PDM e a selecção do tratamento inicial
(adaptado de Rush, 2005)
Diagnóstico
Episódio depressivo major único
PDM - leve ou moderada
PMD - recorrente
PDM - com sintomas psicóticos
PDM - grave ou sintomas melancólicos
PDM – com sintomas atípicos
PDM – com padrão sazonal
PDM – crónica ou complexa3

Recomendação
Sem fase de manutenção.
Medicação ou considerar psicoterapias1.
Considerar tratamento de manutenção
Medicação, considerar antipsicóticos.
Considerar ECT2.
Utilizar SSRIs ou bupropiona.
Fototerapia ou medicação.
Medicação e psicoterapia4.

1Terapias breves focadas na depressão: cognitiva, comportamental ou interpessoal.
2
Electroconvulsivoterapia.
3
Significa existência de co-morbilidade com perturbações do Eixo I ou II.
4
Objectivos de melhor adesão, redução dos sintomas, prevenção da recaída e reabilitação psicossocial.

Limitar as expectativas somente à resposta deve ser sempre considerado um resultado
escasso. Pode comparar-se ao paradigma da diabetes tipo II: um doente jovem apresenta na
consulta glicemias frequentes de 290mg/dl, consegue reduzir-se a glicemia e manter-se com
fármacos e dieta em 50% desse valor. Pode afirmar-se que se conseguiu uma “resposta”,
porém o poder patogénico de uma glicemia de 145mg/dl nos órgãos-alvo é ainda muito
marcado. Nos doentes deprimidos que respondem somente, ou nos que remitem mas
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mantém sintomas residuais, pode pensar-se que o processo psicopatológico se mantém activo,
não se sabendo ao certo o que esse facto implica; contudo sabemos que, nesta situação: estão
aumentados os riscos para diminuição do funcionamento psicossocial (Miller, Keitner, &
Schatzberg, 1998; Papakostas et al., 2004), a propensão para recaídas (Paykel et al., 1995;
Paykel 2002), episódios depressivos subsequentes mais graves e redução dos períodos interepisódicos (Judd et al., 2000), aumento da mortalidade geral (Murphy et al., 1987) e suicídio
(Judd et al., 1997).
Tratamento subsequente
Cerca de 50% dos doentes com depressão moderada a grave tem necessidade de mudar uma
vez ou mais de tratamento. Num estudo, ao fim de 12 semanas com um só fármaco conseguiuse uma taxa de remissão de 30%; cerca de 39% dos doentes reportaram incapacidade no
funcionamento global moderada a grave devido a efeitos secundários, e cerca de 9%
abandonaram o tratamento devido a um efeito secundário (Trivedi et al., 2006a).
A mudança de tratamento ocorre então sobretudo por dois motivos. Ou o tratamento se
revela ineficaz e persistem sintomas depressivos relevantes, ou ocorre intolerância ao
tratamento. Em qualquer dos casos as opções são geralmente quatro:
i)

aumentar a dose do antidepressivo,

ii) mudar para outro antidepressivo com diferente mecanismo de acção,
iii) combinar dois antidepressivos com distintos mecanismos de acção, ou
iv) recorrer a terapêutica potenciadora.
Tratamento de continuação
Se é conseguida a remissão da sintomatologia, em geral a dose com que se atingiu a remissão
é continuada por mais 4 a 9 meses (Dawson et al., 1998). O objectivo é impedir a recaída antes
de pelos menos quatro meses de estabilização em remissão. Se é um primeiro episódio
descontinua-se gradualmente o tratamento no fim do período (Anderson et al., 2000).
Tratamento de manutenção
No caso de depressão recorrente, crónica, depressão sazonal ou com características psicóticas
o objectivo fundamental é prevenir recaídas ou mais recorrências. Existem fortes evidências de
que o tratamento antidepressivo de manutenção, nas doses de remissão (Frank et al., 1993;
Franchini et al., 1998), reduz as taxas de recorrência (Carney et al., 2001). Num dado doente
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não é claro o benefício da toma da medicação durante a terapia de manutenção, mas sabe-se
por exemplo, que num estudo, os doentes com depressão recorrente não complicada,
obtiveram benefícios com terapia de manutenção até cinco anos de tratamento (Montgomery,
1994). A duração do tratamento nesta fase, depende do paciente em questão, da sua idade,
número de episódios anteriores, co-morbilidade, cronicidade, stress psicossocial, história
prévia de episódios duradouros, psicóticos ou suicidários, pode prolongar-se por tempo
indefinido, não existindo no presente, orientações clínicas para o efeito (Keller et al., 2007).
Melhorar os resultados: aspectos tácticos
As decisões estratégicas, i.e., em que cenário tratar o doente, com que tratamento inicial, que
opções utilizar caso falhe o primeiro tratamento, só podem ter sucesso caso se fomentem
tácticas adequadas para implementar essas decisões. Consideram-se como fundamentais as
opções referidas na Tabela 9 (Rush, 2005).
Tabela 9. Opções tácticas para melhorar a eficácia do tratamento
Promoção da adesão do doente e
Número de consultas apropriado, psicoeducação.
família.
B Avaliação da evolução dos
Utilização de informação de familiares e uso de escalas
resultados.
e questionários adequados.
C Escolha do fármaco mais apropriado. Baseada nas características da situação clínica e no
perfil do fármaco.
D Utilização das doses recomendadas.
Não prescrever doses infraterapêuticas nem
ultrapassar as doses máximas.
E Duração suficiente do tratamento.
Seguir as orientações quanto a duração nas fases
iniciais, de continuação e manutenção se for o caso.
F Discussão com o doente acerca do
O doente deve ser informado e participar, se possível,
insucesso de um tratamento.
nas decisões subsequentes.
A

A depressão resistente ou refractária
A depressão resistente à imipramina, foi provavelmente a primeira descrição de depressão
resistente ao tratamento há mais de 40 anos (Haskovec & Rysánec, 1967). Mais duas tentativas
de definir o conceito ocorreram alguns anos depois, ambas muito focadas ainda na ineficácia
dos fármacos (Sartorius, 1974; van Praag, 1975). Só mais recentemente, para além das
características do fármaco, foi dada relevância ao papel de outros preditores de resposta ao
tratamento como: adesão, co-morbilidade, subtipo da perturbação depressiva, factores sóciodemográficos, aspectos psicossociais bem como acontecimentos e dificuldades de vida
(Nemeroff, 2007).
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O crescendo de interesse tem sido de tal modo que a EMEA, European Medicines Agency,
elaborou um documento para consulta pública com data de 24/09/09, para que em 6 meses se
fossem criadas orientações baseadas em evidências, para definir o conceito, de modo não só
actualizar objectivos do tratamento, mas sobretudo, para regular a investigação de novos
produtos farmacêuticos para o tratamento da PDM resistente (EMEA, 2009).
Classifica-se genericamente depressão resistente ao tratamento (DRT), quando não se obtém
um resultado adequado após tratamento apropriado de um doente com critérios para PDM
(Nemeroff, 2007). Ou de outro modo, corresponde à incapacidade de atingir o estado de
remissão após tratamentos apropriados e durante o tempo mínimo considerado necessário.
Porém os critérios para resultado, sequências, tipos de tratamento e duração estão sob
intensa investigação (Möller, Seemüller, & Riedel, 2009).
Na depressão resistente a sintomatologia não se altera ou até se agrava, ou reduz-se somente,
o doente responde mas não se atinge a remissão. Também se denomina remissão parcial, ou
sintomatologia residual após resposta, se bem que o conceito de sintomatologia residual
esteja mais ligado aos sintomas mínimos que ainda se mantêm durante a remissão.
Existem dois aspectos relevantes a fixar. O primeiro consiste na confusão frequente entre
depressão resistente e depressão crónica, esta define-se como um episódio depressivo com
critérios

de

diagnóstico

completos

para

episódio

depressivo

major,

existentes

ininterruptamente durante o período de pelo menos dois anos, ou com interrupção de
critérios completos, mas inferior a dois meses. Em segundo lugar, deve assinalar-se que nem
sempre um episódio depressivo crónico é resistente, pois pode nunca ter sido adequadamente
tratado ou sequer diagnosticado.
O tema da depressão resistente mantém-se em discussão, sem definições claras e sem
consensos sobre diversos aspectos. Existem divergências quanto ao que se considera por
exemplo resultado adequado, para uns investigadores deve considerar-se exclusivamente
como resultado aceitável a remissão (Fava, 2003a), para outros é excessivo (Nemeroff, 2007).
Do mesmo modo, o que se entende por tratamento apropriado não é claro e depende dos
investigadores. A maioria considera que, para uma depressão ser resistente basta que não
ocorra resposta ou remissão, com um tratamento, durante um certo tempo (Papakostas,
2008); para outros são necessários dois tratamentos (Möller, 2009); para outros ainda, é
necessária uma sequência de insucessos em 5 passos, indo do tratamento em monoterapia até
electroconvulsivoterapia (ECT) (Thase & Rush, 1997). Um facto que parece reunir unanimidade
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é que o construto DRT só se deve aplicar a quem tem critérios para perturbação depressiva
major unipolar, não no contexto de perturbação bipolar (Nemeroff, 2007).
Alguns dados fundamentais da DRT foram estudados mas poucos são consensuais. Quanto à
sua génese, suspeita-se que possa ser um subtipo de depressão (Fagiolini & Kupfer, 2003).
Acerca da prevalência sabe-se que vai aumentando sucessivamente dos contextos de cuidados
primários para consulta externa e internamento psiquiátrico (Trivedi et al., 2004; Trivedi et al.,
2006a). Os custos são globalmente superiores em relação à depressão não resistente: mais
gastos por doença psiquiátrica, por doença médica, aumento das ausências ao trabalho e
perda de produtividade. Os custos são seis vezes maiores na DRT em doentes hospitalizados
do que na depressão não resistente (Crown et al., 2002). Quanto aos preditores de resistência
ao tratamento devem-se muito provavelmente a um conjunto de interacções entre diferentes
variáveis. Porém é conhecido que cerca de 50% dos casos de DRT se deve a dois factores: i)
fraca adesão ao tratamento e ii) intolerância aos fármacos, e mesmo estas duas causas
maiores são interactivas i.e., muitos dos doentes não aderem ao tratamento devido ao facto
de não tolerarem os efeitos secundários (Nemeroff, 2007). Por outro lado, para alguns
investigadores os doentes resistentes, não respondedores ou que não remitem, simplesmente
não aderem ao tratamento ou de qualquer modo não fizeram o tratamento apropriado, na
dose e durante o tempo necessário e apresentariam então não DRT mas “pseudo-resistência”
(Möller et al., 2009).
Figura 3. Factores a considerar nos doentes com insucesso terapêutico no primeiro tratamento
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Existe pois um conjunto de factores, para além da adesão ao tratamento e da intolerância aos
efeitos secundários (de relevância duvidosa como suporte do conceito), que devem ser
equacionados quando o sucesso terapêutico não é conseguido: rever o diagnóstico,
diagnosticar co-morbilidade médica e psiquiátrica, questionar a terapêutica em curso i.e.,
fármaco, dose e duração, avaliar as características do subtipo do EDM (Nemeroff, 2007).
(Figura 3). Assim, é uma exigência tratar adequada e vigorosamente qualquer episódio
depressivo major para impedir a sua transfiguração numa perturbação depressiva crónica.

8. ALGORITMOS TERAPÊUTICOS

A terapêutica farmacológica da PDM é actualmente fundamentada em extensa investigação. A
maior parte das evidências disponíveis são provenientes de ensaios com dupla ocultação,
aleatorizados e controlados, que comparam fármacos entre si com ou sem placebo,
randomized controled trials, RCT, no acrónimo em língua inglesa bem como em meta-análises
desses estudos. Porém existem cuidados a ter na apreciação destes ensaios, os RCTs e por
consequência as meta-análises, avaliam resultados em populações que não são semelhantes
às que um clínico encontra no contexto da prática diária e.g, reduzida co-morbilidade médica e
psiquiátrica (Trivedi et al., 2004), e por consequência menor probabilidade de interacções
farmacológicas e efeitos adversos. Por outro lado, a maior parte destes estudos têm uma curta
duração o que limita quer as respostas e remissões mais tardias, quer as recaídas e o
surgimento de recorrências (Fava et al., 2003; Kocsis et al., 1996; Koran et al., 2001; Trivedi et
al., 2004).
Nos anos mais recentes, a partir dos RCTs de curta duração e de estudos de seguimento mais
longos, bem como do consenso de especialistas foram sendo produzidas orientações clínicas
ou recomendações com forte evidência científica. A partir daí, as associações médicas (APA,
American Psychiatric Association; RCP, Royal College of Psychiatrists; CPA, Canadian Psychiatric
Association; ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria; SPPSM, Sociedade Portuguesa de
Psiquiatria e Saúde Mental) e outras entidades oficiais que regulamentam ou promovem a
saúde mental (NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence; AHCPR, Agency for
Health Care Policy and Research-Clinical Practice Guideline; CNMAT, Canadian Network for
Mood and Anxiety Treatments) vêm elaborando orientações clínicas para o tratamento de
condições psiquiátricas específicas.
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Progressivamente, as opções de tratamento da PDM baseadas na experiência pessoal,
acumulada ao longo de anos de prática clínica, vêm sendo menos valorizadas como padrão de
referência das decisões e a expressão “na minha opinião” é pouco adequada no contexto
actual do conhecimento, desde que não baseada em evidências científicas ou em certos
contextos, como por exemplo opiniões de líderes numa dada área.
Transitamos então gradualmente de paradigma, cada vez mais as intervenções de rotina da
PDM, seguem as normas de orientação clínica com forte grau de evidência científica. Na TAU,
treatment as usual, como vimos antes, existe ainda um elevado grau de decisão pessoal do
clínico.
Na tentativa de melhorar as taxas de adesão, a intensidade e a qualidade da resposta clínica
bem como os custos, foram implementadas experiências de tratamento da PDM baseadas em
algoritmos, algoritm-guided treatment ou ALGO (Trivedi et al., 2004). Estes programas para
além da prossecução dos diversos tipos de normas de orientação clínica, utilizam maior
estandardização da intervenção. Os tratamentos evoluem de modo sequencial, por passos,
com recurso a fluxogramas o que tende a facilitar o processo de decisão clínica (Trivedi et al.,
2006).
O interesse por este tipo de abordagem terapêutica tem crescido em psiquiatria,
particularmente nas perturbações do humor, embora exista menos de uma dezena de
trabalhos empíricos publicados sobre o tema.
Os estudos feitos até agora no tratamento da PDM, mostram em geral melhores resultados
com as estratégias ALGO nos itens estudados em relação com a TAU e.g., eficácia, custos
globais, satisfação dos doentes bem como dos clínicos; quer em cuidados primários, quer em
serviços de psiquiatria no ambulatório (Rush et al., 2004) ou em internamento (Adli et al.,
2002; Birkenhäger et al., 2006) e incluindo doentes com depressão psicótica (Trivedi et al.,
2004).
Num estudo naturalístico conduzido na Alemanha pelo Berlin Algorithm Project, e utilizando
um programa terapêutico denominado Standardized Stepwise Teatment Regimen (SSTR), os
autores avaliaram a eficácia do tratamento numa coorte de 148 doentes inicialmente
internados e seguidos durante dois anos. Foram utilizados quatro passos que incluíram:
antidepressivo em monoterapia, terapia adjuvante com lítio, IMAO (tranilcipramina), privação
do sono e ECT. Os autores encontraram uma taxa final global de resposta e de remissão
respectivamente de 72% (incluindo os remitidos) e 38%. Concluíram que os resultados foram
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favoráveis, porém referiram a dificuldade da aquisição da cultura do algoritmo por parte dos
técnicos na fase inicial do programa (Adli et al., 2002).
Noutro estudo conduzido na Holanda, que decorreu entre 1997 e 2001, uma coorte
prospectiva de 203 doentes com perturbações depressivas não bipolares, internados na
primeira fase do estudo, foi tratada segundo um algoritmo de quatro passos de 5 semanas. O
protocolo incluía: inicialmente placebo, depois, antidepressivos (imipramina ou fluvoxamina),
lítio, IMAOs (tranilcipramina ou fenelzina) e ECT. Os autores reportaram no final do estudo
taxas de resposta de 80% e taxas de remissão de 50%. Concluíram que a adesão foi boa, e que
a taxa de abandono foi pequena, 16% no final do estudo (Birkenhäger et al., 2006).
Na necessidade de ampliar os resultados, nos EUA, implementaram-se quase em simultâneo
dois estudos tipo ALGO. Um dos estudos foi o Sequenced Treatment Alternatives to Relieve
Depression (STAR*D), promovido pelas autoridades de saúde mental dos EUA, NIMH (National
Institute of Mental Health) decorreu de 1999 a 2006 abrangendo doentes com PDM em
cuidados primários e serviços de psiquiatria (Rush, 2007). Trata-se de um estudo sequencial
em 4 etapas de 14 semanas cada, envolvendo cerca de 3000 pacientes, utilizando um só
antidepressivo de cada vez num dos braços do estudo, em cada etapa. Nesse braço remitiram
28% dos doentes na primeira etapa. Dos doentes não remitidos que entraram na segunda
etapa, remitiram mais 21%. Na terceira remitiram mais 18%, e mais 10% dos que entraram na
quarta etapa. O estudo tinha vários braços que incluíam além de fármacos em monoterapia
num dos braços, combinações de fármacos e psicoterapia nos outros; considerando todas as
possibilidades de tratamento, os valores globais de remissão foram respectivamente em cada
etapa de 37%, 31%, 14% e 13% (Sussman, 2007). No final do estudo, após as 4 etapas de
tratamento, cerca de 65% dos doentes terão remetido, porém cerca de um terço dos doentes
não remitiram apesar de múltiplos tratamentos. O investigador principal concluiu: “A
introdução mais precoce de estratégias de associação, ou utilização de adjuvantes teriam
ajudado mais os doentes, do que passar por vários passos em monoterapia “ (Rush, 2007).
Finalmente, um estudo conduzido nos EUA desde 1996, o Texas Medication Algorithm Project
(TMAP), em departamentos de psiquiatria públicos, comparou doentes com PDM e PDM com
sintomas psicóticos num modelo TAU (rotina) e num modelo ALGO (modelo algorítmico)
(Gilbert, 1998). O algoritmo neste caso era bastante mais “liberal” do que o do estudo STAR*D,
tinha sete passos de tratamento, incluindo: antidepressivos (todos os disponíveis na altura, em
monoterapia ou em associação), psicoterapia, fármacos adjuvantes, antipsicóticos atípicos e
ECT. O tratamento da PDM com sintomas psicóticos tinha cinco passos e incluía:

104
antidepressivos (isolados, em associação ou com fármaco adjuvante), antipsicóticos atípicos e
ECT. Os dois grupos foram comparados quanto aos resultados, concluindo-se que o grupo
ALGO teve melhorias significativas, quer ao nível psicopatológico quer ao nível da percepção
do estado de saúde (Trivedi et al., 2004).
Este algoritmo será citado detalhadamente noutro capítulo uma vez que foi o modelo que se
adaptou para o estudo empírico da presente tese.

9. PREDITORES DE PROGNÓSTICO DURANTE O TRATAMENTO

Os preditores mais frequentemente estudados são os preditores de resultado: resposta,
remissão, recaída e recorrência.
Os resultados dos estudos sobre preditores são frequentemente divergentes ou até
contraditórios. Não somente por esse facto, a previsão do resultado terapêutico da PDM
obtido em estudos de amostras amplas i.e., remissão, resposta ou persistência de
sintomatologia residual, recaída e recorrência, só muito remotamente podem ser aplicados a
um dado paciente. As causas mais vezes apontadas referem-se às variações nas metodologias
utilizadas. Entre os aspectos metodológicos que não tem permitido a validação entre centros
de investigação, cita-se a multiplicidade de preditores em estudo em cada avaliação, a
variedade do tipo de intervenção terapêutica, a duração dos ensaios (6, 8 ou 12 semanas ou
mais), as características heterogéneas das amostras bem como os métodos estatísticos
utilizados (Angst, 1992), e particularmente a definição da variável dependente resultado.
Divide-se os estudos de preditores de resultado para melhor clarificação em estudos de:
i) remissão/resistência e
ii) estudos de recaída e recorrência.
Os estudos sobre preditores variam na definição de resultado, e para muitos investigadores
todas as tentativas de definição que não seja a remissão i.e., ausência de sintomas, poderá não
ser válida e útil. Nos casos em que se tenta definir o resultado como resposta, remissão parcial
ou perturbação subsindromática, ainda existe doença activa i.e., sintomas (Paykel, 2009).
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Por outro lado, parece existir grande interacção entre os preditores de resposta terapêutica
obtidos nas diversas categorias e.g., subtipos da PDM, gravidade da sintomatologia, grau de
funcionamento

global,

variáveis

sócio-demográficos,

variáveis

desenvolvimentais,

características da personalidade, acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) ou variáveis
genéticas (Serreti et al., 2009).
Acrescenta-se que grande número de estudos sobre recorrência carecem do rigor dos RCTs,
ocorrem muito mais frequentemente durante vários meses, ou por vezes alguns anos, são
estudos com muitos abandonos, dropouts, e frequentemente são estudos observacionais.
Os estudos sobre preditores de resultado na PDM: quer seja de resposta, remissão/resistência,
quer seja de recaída e recorrência são dependentes da amostra utilizada e não são replicados a
maior parte das vezes noutras investigações. Sem essa replicação, fica-se sempre com uma
hipótese pelo menos pouco fundamentada (Angst, 1992).
Porém, a realidade inultrapassável até hoje, assenta no facto de, dependendo do tempo de
seguimento entre 75% a 90% dos doentes tem múltiplos episódios depressivos (Kupfer 1991;
Angst, 1992). Num estudo de seguimento de 15 anos, mesmo os doentes com períodos de
recuperação de 5 ou mais anos tiveram uma taxa de recorrência de 85% (Mueller et al., 1999).
Noutra investigação de seguimento durante 10 anos, cerca de 60% dos doentes teve critérios
completos para pelo menos um EDM, e cerca de 75% passou mais de 50% do tempo nos
diversos estádios de depressão avaliados i.e., sintomas mínimos, sintomas residuais ou
critérios completos (Kennedy et al., 2003).

9.1. Preditores de resposta, remissão e resistência
Quanto aos factores sócio-demográficos, o estudo de amostras comunitárias e clínicas tem
revelado efeitos contraditórios na predição de resultados terapêuticos. Numa revisão, o autor
menciona que as variáveis sócio-demográficas não predizem o resultado terapêutico,
explicitamente: raça, classe social, separação parental na infância, história de bom ambiente
familiar, escolaridade, formação profissional, estado civil, religião e provavelmente género e
idade (Angst, 1992). Porém, num estudo mais recente acerca de preditores de resultado em
doentes em tratamento com nefazodona, viver com parceiro foi preditor de bom prognóstico
(Trivedi, Morris, Pan, Grannemann, & Rush, 2005), e em dois estudos, ser mais velho no início
do estudo foi um preditor de mau prognóstico (Enns & Cox, 2005; Marie-Mitchell et al., 2004).
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Alguns aspectos biológicos foram estudados, tendo-se verificado numa investigação que a
diminuição da cordância pré-frontal i.e., a medida da actividade regional avaliada por
electroencefalografia quantitativa (EEGQ) foi o preditor de melhor prognóstico (Marie-Mitchell
et al., 2004).
Numa revisão sobre preditores de resposta ao tratamento farmacológico das perturbações
emocionais, foram preditores de bom prognóstico da depressão: presença da variante
polimórfica longa da região promotora do gene que codifica o transportador de serotonina (5HTTLPR), ausência de tratamentos prévios, início célere do tratamento e resposta rápido ao
tratamento, bem como a percepção de boa saúde física. Já a presença de perturbações do eixo
II e o início precoce da doença foram preditores de mau prognóstico (Serretti et al., 2009).
A curta duração do tratamento foi um preditor de não remissão num estudo (Berlanga, Heinze,
Torres, Apiquian, & Caballero, 1999).
Alguns estudos sugerem que episódios mais duradouros de depressão antes do início do
tratamento são preditores de resultados mais desfavoráveis (Marie-Mitchell et al., 2004;
Trivedi et at al., 2005; Enns & Cox, 2005), e parecem igualmente facilitar a exposição a maior
número de ADV negativos (Harkness, Monroe, Simons, & Thase, 1999).
A gravidade da ansiedade associada, particularmente ataques de pânico foi igualmente um
preditor de mau prognóstico (Enns & Cox, 2005).
Por outro lado, num estudo de coorte durante 6 meses verificou-se que a resposta rápida na
redução dos sintomas foi um preditor de bom prognóstico (Mulder, Joyce, Frampton, Luty, &
Sullivan, 2006). Por oposição a resposta lenta na redução dos sintomas foi um preditor de mau
prognóstico em duas investigações (Berlanga et al., 1999; Mulder et al., 2006).
Lentificação psicomotora num subgrupo de doentes, atribuída a deficit de circuitos
dopaminérgicos, foi um preditor de mau prognóstico num estudo de eficácia com fluoxetina
(Taylor et al., 2006).
Utilizando igualmente fluoxetina em 312 doentes durante 8 semanas, outro autor constatou
que a desesperança foi o melhor preditor de mau prognóstico no fim do estudo (Papakostas et
al., 2007).
Num estudo em 192 adolescentes tratados com antidepressivos, dos quais metade fez
igualmente psicoterapia, a resistência ao tratamento às 28 semanas teve os seguintes
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preditores: gravidade inicial do quadro, o diagnóstico adicional de perturbação obsessivocompulsiva, presença de ideação suicida e também a ocorrência de pelo menos um ADV
durante o seguimento. Os autores realçaram a interacção entre vários deste preditores
(Wilkinson, Dubicka, Kelvin, Roberts, & Goodyer, 2009).
Os acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) constituem um tema abordado
especificamente noutro capítulo, pelo que se aborda aqui na sua qualidade particular de
variável modificadora da resposta ao tratamento e mais à frente como preditor de recaída
recorrência.
Os ADV têm um impacto incontornável na literatura nos últimos 30 anos (Brown & Harris,
1978; 2009), por outro lado o modo como interferem no resultado terapêutico tem gerado
alguma controvérsia.
O mecanismo pelo qual os ADV exercem o seu efeito não está clarificado ainda. A sua acção
parece verificar-se quer mediando a intensidade da resposta à terapêutica, quer precipitando
recaídas quer recorrências (Cronkite, Moos, Twohey, Cohen, & Swindle, 1998).
Os melhores preditores de remissão num estudo de seguimento de 18 meses, em 193 doentes
foram: o maior grau de suporte social percebido e a menor gravidade dos ADV (Leskelä et al.,
2006).
A presença de confidente parece ter um efeito amortecedor do impacto dos ADV, e por essa
via interferir quer na resposta à terapêutica (Brown & Harris, 1978; Harris et al., 1999; Surtees,
1986).
A presença de cônjuge doente parece ser um preditor mau prognóstico (Billings & Moos; 1984;
Merikangas, Bromet, & Spiker, 1983).
Vários estudos referem situações de abuso na infância e adolescência como preditores de
depressão resistente e cronicidade, particularmente abuso sexual e abuso psicológico na
infância (Bifulco et al., 2005; Enns & Cox, 2005).
Num estudo controlado randomizado com SSRI e terapia combinada com psicoterapia de
apoio (associada a SSRI) em cuidados primários, as taxas de remissão nos doentes em
situações sociais aversivas na avaliação inicial foram sistematicamente mais baixas
independentemente do tratamento (Brown et al., 2010), (este estudo será mais amplamente
discutido no Capítulo VII).
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Aspectos desenvolvimentais, como o estilo de vinculação inseguro foi o melhor preditor de
manutenção de depressão pós-parto aos 12 meses (McMahon, Barnett, Kowalenko, &
Tennant, 2005).
Por outro lado os melhores preditores de remissão em doentes com depressão crónica foram
os seguintes: ocorrência de acontecimentos positivos ou recomeços, fresh starts, a ausência de
ADV negativos e estilo de vinculação seguro (Harris, Brown, Robinson, 1999).
Entre as variáveis pré-mórbidas relacionadas com aspectos da personalidade i.e.,
temperamento, traços e perturbações da personalidade, provavelmente a mais citada é o
neuroticismo. Altos níveis de neuroticismo predizem resultados desfavoráveis (Berlanga et al.,
1999; Duggan, Lee, & Murray, 1990; Enns & Cox, 2005; Henderson, Byrne, & Duncan-Jones,
1982; Paykel, Klerman, & Prusoff, 1974; Weissman, Prusoff, & Klerman, 1978). Por outro lado,
uma pontuação alta em extroversão é um preditor de melhor resultado (Angst, 1992).
Tal como acontece com a perturbação obsessivo-compulsiva, também a existência de traços
obsessivos em doentes internados por PDM foi preditor de mau prognóstico a longo prazo
(Duggan et al., 1990) bem como o estilo ruminativo (Enns & Cox, 2005).
Num estudo foram preditores de mau prognóstico: níveis elevados do traço evitamento de
dano e sintomatologia esquizóide marcada (Mulder et al., 2006), bem como mecanismos de
superação ou coping baseados no evitamento (Cronkite et al., 1998).
A co-morbilidade com doença física (Cronkite et al., 1998; Hankin & Locke, 1982; Kukull et al.,
1986; Möller et al., 2009), maior incapacidade de locomoção (Cronkite et al., 1998) e comorbilidade com perturbações psíquicas são fortes preditores de mau prognóstico na maioria
dos estudos (Cronkite et al., 1998; Gilmer et al., 2008; Möller et al., 2009), em particular as
perturbações da ansiedade (Kaplan & Klinetob, 2000; Walker et al., 2000; Souery et al., 2007),
quer em jovens (Brent et al., 1998) quer em idosos (Gum, Areán, & Bostrom, 2007). A comorbilidade é há muito considerada como um dos preditores de mau prognóstico quanto ao
resultado terapêutico e resistência ao tratamento (Sargeant et al., 1990).
Numa meta-análise acerca de preditores de resposta à terapêutica farmacológica foram
analisados nove estudos (Bagby, Ryder, & Cristi, 2002). Só um dos estudos avaliou todos os 19
preditores em análise.
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A idade do doente no início do tratamento foi avaliada em sete estudos, sendo os doentes
mais velhos relacionados com bom prognóstico num estudo (O’Leary, Costello, Gormley, &
Webb, 2000) e os mais jovens com mau prognóstico noutro (Ezquiaga et al., 1998), não tendo
nos restantes qualquer efeito preditivo.
O género foi avaliado em três dos estudos não se tendo verificado qualquer efeito preditivo
(Kupfer & Spiker, 1981; O´Leary et al., 2000; Zubenko et al., 1994).
O efeito da raça/etnia foi avaliado em dois estudos, não teve efeito preditivo num deles
(Weissman et al., 1978), no outro, ser afro-americano foi preditor de melhor resposta de
remissão (Zubenko et al., 1994).
A escolaridade foi avaliada em dois dos estudos, a menor escolaridade mostrou ser um
preditor de mau prognóstico num estudo (Hirschfeld et al., 1998) e não teve efeito preditivo
no outro (Joyce et al., 1994).
A idade de início da perturbação foi avaliada em três dos estudos (Kupfer & Spiker, 1981;
O´Leary et al., 2000; Zubenko et al., 1994). A idade mais precoce de início foi um mau preditor
de resposta somente num estudo (O´Leary et al., 2000).
A duração do EDM foi avaliada em dois dos estudos (Paykel, et al., 1995; O´Leary et al., 2000),
tendo a maior duração da perturbação um efeito preditor de mau prognóstico num dos
estudos (O´Leary et al., 2000).
A gravidade sintomática foi o único preditor avaliado em todos os estudos. A maior gravidade
do EDM mostrou ser um preditor de mau prognóstico no subgrupo de doentes com primeiro
episódio i.e., em três de cinco estudos desse subgrupo (Ezquiaga et al., 1998; Paykel, et al.,
1995; O’Leary et al., 2000) não ocorrendo efeito preditivo em dois estudos (Bromberger,
Wisner, & Hanusa, 1994; Weissman et al., 1978). No subgrupo de doentes com PDM
recorrente, a gravidade do episódio teve valor preditivo de mau prognóstico num estudo
(Hirschfeld et al., 1998) mas em três não se verificou efeito preditivo (Kupfer & Spiker, 1981;
Joyce et al., 1994; Zubenko et al., 1994).
O número de episódios prévios mostrou ser um preditor de mau prognóstico do tratamento
do episódio actual somente em um (Ezquiaga et al., 1998) de seis estudos que analisaram essa
variável (Kupfer & Spiker, 1981; Joyce et al., 1994; O’Leary et al., 2000; Weissman et al., 1978;
Zubenko et al., 1994).
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Traços da personalidade e perturbações da personalidade foram avaliados em diversas
combinações em cinco estudos (Ezquiaga et al., 1998; Hirschfeld et al., 1998; Joyce et al., 1994;
Paykel, et al., 1995; Weissman et al., 1978; Zubenko et al., 1994). Nenhum dos estudos
replicou qualquer um dos outros, e muito frequentemente os resultados foram opostos para
um mesmo traço ou perturbação.
Ficou porém claro nesta meta-análise que, mais os traços do que as perturbações da
personalidade influenciam o prognóstico; são mais frequentemente preditores de mau
prognóstico, mas também de bom prognóstico ou, e com menos frequência, não tem
influência nos resultados terapêuticos. Estes dados poderiam ter a ver com o facto de alguns
fármacos utilizados, serem particularmente eficazes em modificar pelo menos alguns desses
efeitos de “traço” (Bagby et al., 1997; Ekselius, & von Knorring, 1998; Fava et al., 1993; Joyce et
al., 1994).
O suporte social foi avaliado em seis artigos. Em quatro o baixo suporte social mostrou ser um
preditor de mau prognóstico (Bromberger, Wisner, & Hanusa, 1994; Ezquiaga et al., 1998;
Hirschfeld et al., 1998; O´Leary et al., 2000). A frequência dos acontecimentos e dificuldades
de vida não mostrou ter efeito preditivo do resultado terapêutico em três dos artigos em que
foi avaliada (Ezquiaga et al., 1998; O´Leary et al., 2000; Weissman et al., 1978).
Igualmente, nos três estudos que avaliaram os subtipos clínicos do episódio depressivo foi
encontrado qualquer subtipo preditor de prognóstico (Ezquiaga et al., 1998; Kupfer & Spiker,
1981; Joyce et al., 1994). A co-morbilidade com distimia não foi um preditor em três dos
estudos em que foi avaliada (Ezquiaga et al., 1998; Joyce et al., 1994; Paykel, et al., 1995). Já a
co-morbilidade com ansiedade marcada e perturbação de pânico foi um preditor de mau
prognóstico em dois de quatro estudos (Kupfer & Spiker, 1981; O´Leary et al., 2000) mas não
nos restantes (Hirschfeld et al., 1998; Joyce et al., 1994). Já a co-morbilidade médica foi um
preditor de mau prognóstico em um (Zubenko et al., 1994) de dois dos estudos em que foi
avaliada (O´Leary et al., 2000; Zubenko et al., 1994). O abuso de substâncias não teve efeito
preditivo no estudo em que foi avaliado (Hirschfeld et al., 1998). Sintetiza-se na Tabela 10 os
resultados citados anteriormente.
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Tabela 10. Preditores de resultado (resposta/remissão/resistência) no EDM
Preditor
Viver com parceiro
Mais velho
Mais jovem
Diminuição da cordância pré-frontal
Episódios anteriores mais duradouros
Resposta rápida na redução dos sintomas
Resposta lenta na redução dos sintomas
Lentificação psicomotora
Variante longa do gene transportador da serotonina (5-HTTLPR)
Ausência de tratamentos prévios
Precocidade do tratamento
Percepção de boa saúde física
Início precoce da doença
Co-morbilidade com Eixo II (personalidade obsessiva; esquizóide)
Gravidade da sintomatologia inicial
Co-morbilidade com POC, PP
ADV durante o tratamento
Abuso na infância
Ideação suicida
Sentimento de desamparo
Presença de suporte social
Estilos de vinculação segura
Neuroticismo
Extroversão
Estilo ruminativo
Evitamento como estilo de superação
3
4
Co-morbilidade com Eixo I (em particular POC , PP )
Co-morbilidade com Eixo III
Afro-americano
Baixa escolaridade
Maior duração da perturbação
Maior número de episódios prévios

Prognóstico
F1
2
D /F
D/F
F
D
F
D
D
F
F
F
F
D
D
D
D
D
D
D
D
F
F
D
F
D
D
D
D
F
D
D
D

1

F = Favorável
D = Desfavorável
3
POC= Perturbação Obsessivo-Compulsiva
4
PP = Perturbação de Pânico
2

9.2. Preditores de recaída e recorrência
Tal como a predição da resposta ao tratamento de um sujeito em particular
(resposta/remissão/resistência), também a adaptação dos resultados dos estudos sobre
recaída ou recorrência é difícil ou mesmo impossível de aplicar aos casos individuais na prática
clínica (Angst, 1992).
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Após tratamento, as variáveis com maior efeito preditivo de recaída e recorrência são: a idade
precoce de início da doença (Giles, Jarret, & Biggs, 1989; Keller & Shapiro, 1981; Lewinsohn,
Hoberman, & Rosenbaum, 1988; Murphy et al., 1986), maior número de episódios prévios
(Angst & Weis, 1967; Keller, Shapiro, Lavori, & Wolfe, 1982; Lewinsohn et al., 1988; Weissman
et al., 1978), a maior gravidade do episódio agudo (Enns & Cox, 2005; Marie-Mitchell et al.,
2004; Sargeant, Bruce, Florio, Weissman, 1990) e co-morbilidade médica e psiquiátrica
(Sargeant et al., 1990).
Num estudo em doentes tratados em internamento, foi preditor de recorrência com
reinternamento a existência do subtipo melancólico da PDM (Andrews, Neilson, Hunt, Stewart,
& Kiloh, 1990).
Numa extensa revisão de 27 estudos envolvendo cerca de 3000 doentes, Viguera, Baldessarini,
& Friedberg, (1998), verificaram que a taxa de recorrência ao mês foi de 6% e 2%,
respectivamente nos doentes que descontinuavam a medicação e nos que a mantiveram; já o
risco ao ano foi de 45% e 20%. Adicionalmente, os doentes consoante descontinuaram ou não
o tratamento, apresentaram um lapso de tempo diferente até atingirem 50% de indivíduos em
recorrência. Os que descontinuaram o tratamento demoraram em média 14 meses, os que
mantiveram a medicação demoraram 48. Os autores concluíram por outro lado que o risco de
recaída/recorrência não estava neste caso associado ao subtipo clínico, mas à existência de
três ou mais episódios anteriores de depressão; constataram ainda que o curso crónico estava
associado a alto risco de recaída após descontinuação do tratamento.
Ter um ambiente de alta emoção expressa bem como a presença de um cônjuge doente foram
preditores de recaída (Hooley & Hahlweg, 1986; Leff & Vaughn, 1980; Vaughn & Leff, 1976).
A introdução de variáveis evolucionárias e sócio-cognitivas no estudo da psicopatologia em
geral e na psicopatologia e clínica da depressão em particular tem sido escassos. No quadro
das diversas teorias, aquela que mais tem contribuído para a investigação clínica, tem sido a
teoria do posto social, social ranking theory (Price, 1967).
Num estudo recente, em 146 doentes em remissão seguidos durante 16 meses para avaliar
preditores de recorrência depressiva, verificou-se que a estratégia de subordinação
involuntária, avaliada nesse estudo pelo grau de entrapment e comparação social negativa, foi
o melhor preditor de recorrência depressiva (Sturman & Mongrain, 2008); igualmente numa
investigação em doentes com episódio psicótico agudo, seguidos durante 30 meses para
avaliação de depressão pós-psicose, concluiu-se que o melhor preditor de depressão foi o
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entrapment interno i.e., sentir-se altamente motivado para a fuga (de uma situação de doença,
no caso) mas ver-se impossibilitado de sair da situação (Rooke & Birchwood, 1998). Sintetizase na Tabela 11 os resultados descritos anteriormente.
Tabela 11. Preditores de resultado (recaída/recorrência) no EDM
Preditor
Idade precoce de início da doença
Maior número de episódios prévios
Gravidade do episódio agudo
Co-morbilidade
Subtipo melancólico
Descontinuação do tratamento
Emoção expressa
Conjugue doente
Subordinação (entrapment + comparação social negativa)
Entrapment interno

Prognóstico
D
D
D
D
D (?)
D
D
D
D
D
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados 3 estudos preliminares (aceites para publicação) que
descrevem o trabalho de adaptação ao nosso meio de duas escalas e um questionário centrais
nesta investigação. Assim, apresenta-se: o estudo “Entrapment - conceito, definição e
características psicométricas da versão portuguesa da Entrapment Scale”; o estudo “Derrota –
conceito e avaliação: Características psicométricas da versão portuguesa da Escala de Derrota
(Defeat Scale)”, e finalmente “Propriedades Psicométricas da Escala de Cuidado do
Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância (Childhood Experiences of Care
and Abuse - CECA-Q)”
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TÍTULO
Entrapment - conceito, definição e características psicométricas da versão portuguesa da
Escala de Entrapment
SUMÁRIO
O papel das estratégias evolucionárias na psicopatologia vem sendo amplamente estudado nos
últimos anos, particularmente os mecanismos de luta e fuga. O entrapment designa a inibição
da estratégia de fuga quando esta está psicobiologicamente activada. Contextos de vida com
características de entrapment estão ligados a stress, ansiedade, depressão e suicídio. Neste
trabalho apresentam-se as características psicométricas da Escala de Entrapment (EE)
originalmente desenvolvida por Gilbert & Allan (1998); é composta por duas escalas, a escala
de Entrapment Interno (EEI) relacionada com activação para a fuga motivada por estados
emocionais aversivos e a escala de Entrapment Externo (EEE), quando o desejo de fuga é
estimulado por acontecimentos externos. A escala foi avaliada em três amostras: estudantes
(N = 608), população geral (N = 406) e doentes deprimidos (N = 106). A escala reproduziu os
resultados dos seus autores. Demonstrou uma elevada consistência interna, com α de
Cronbach oscilando entre .85 e .93; uma estrutura unidimensional para cada escala e os
factores extraídos explicam entre 50.9% e 67.6% da variância total. A estabilidade temporal foi
moderada a muito forte (r = .66 a r = .92). Os doentes tem valores significativamente mais
elevados na EEI e na EEE do que os controlos, fortalecendo a validade de construto. As
correlações moderadas (de r = .50 a r = .64) entre a EE e o Inventário de Depressão de Beck
indiciam uma convergência entre estes instrumentos. A Escala de Entrapment apresenta boas
características psicométricas, sendo necessário agora ampliar a sua aplicação em contextos
clínicos de carácter prospectivo.
Palavras-chave: Entrapment, Psicopatologia Evolucionária, Características Psicométricas.
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TITLE
Entrapment – concept, definition and psychometric characteristics of Portuguese version for
the Entrapment Scale
ABSTRACT
The role of evolutionary strategies in psychopathology has been widely studied in recent years,
particularly the mechanisms of fight and flight. Entrapment means the inhibition of escape
strategy when it’s psychobiologically activated. Life contexts with characteristics of
entrapment are linked to stress, anxiety, depression and suicide. This work presents the
psychometric characteristics of the Entrapment Scale (ES) originally developed by Gilbert &
Allan (1998). It consists of two scales: the Internal Entrapment Scale (IES) related to activation
to escape, motivated by aversive emotional states and External Entrapment Scale (EES), when
the desire to escape is stimulated by external events. The scale was evaluated in three
samples: students (N = 608), general population (N = 406) and depressed patients (N = 106).
The scale reproduces the results of their authors.

It has demonstrated high internal

consistency, with Cronbach α ranging between .85 and .93, one-dimensional structure for each
scale and the extracted factors explain between 50.9% and 67.6% of total variance. Temporal
stability was moderate to high (r = .66 to r = .92). Patients have significantly higher values on
the IES and the EES than controls, supporting the construct validity. The moderate correlations
(r = .50 to r = .64) between EE and the Beck Depression Inventory suggest a convergence
between these instruments. Entrapment Scale has good psychometric characteristics, and
must now broaden its application on studies of prospective nature in clinical settings
Keywords: Entrapment, Evolutionary Psychopathology, Psychometric Characteristics.
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TITRE
Entrapment – concept, définition et caractéristiques psychométriques de la version portugaise
de l'Échelle de Entrapment
RÉSUMÉ
Le rôle des stratégies évolutionnaires dans la psychopathologie est récemment devenu un
sujet largement étudié, notamment les mécanismes de lutte et de fuite. Le entrapment
désigne l’inhibition de la stratégie de fuite du moment que cela vient psycobiologiquement
activé. L’entrapment est souvent lié au stress, anxiété, dépression et suicide dans certains
contextes de vie. Ce travail présente les caractéristiques psychométriques de l’échelle
d´Entrapment (EE) de qu’a été proposée en origine par Gilbert & Allan (1998); l´EE est
composée par deux échelles, une l’Entrapment Interne (EEI) liée a l’activation de la stratégie
de fuite par conséquence d’un état émotionnel adverse, et l’échelle Entrapment Externe (EEE)
quand le désir d'échapper s'est stimulé par les événements externes. L’échelle a été évaluée
dans trois échantillons: étudiants (N = 608), population générale (N = 406) et malades
déprimés (N = 106). L’échelle confirme les résultats obtenus par ses auteurs. Indique une
consistance interne élevée, avec un α de Cronbach que varie entre .85 et .93, une structure
unidimensionnelle par chaque échelle, et les facteurs extraits expliquent entre 50.9% et 67.6%
de la variance totale. La stabilité temporelle a été élevée entre r = .66 et r = .92. Les patients
ont des valeurs d’EEI et EEE augmentées par rapport aux groupes de contrôle, les différences
sont significatives et soutenant la validité de construit. Les corrélations modérées obtenues de
r = .50 jusqu’à r = .64 entre l´EE et l’Inventaire de Dépression de Beck suggère une convergence
de ces deux instruments. L’échelle d´Entrapment présente des bonnes caractéristiques
psychométriques, mais il faut augmenter son application à des études cliniques prospectives.
Mots-clés: Entrapment, Psychopathologie Évolutionnaire, Caractéristiques Psychométriques
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo da evolução humana ocorreram mudanças ao nível genético determinando o
aparecimento de características, traços e estratégias envolvendo os domínios, anatómico,
fisiológico, comportamental

e emocional.

Mantiveram-se no património genético,

transmitindo-se às gerações seguintes, as que se revelaram vantajosas para a sobrevivência da
espécie, quer em contextos de sobrevivência a predadores quer na regulação social entre
conspecíficos. No homem, evoluindo em âmbitos sociais cada vez mais exigentes, foi
particularmente benéfica a selecção de estratégias reguladoras dos relacionamentos e
conflitos entre conspecíficos. Na base da regulação dos comportamentos humanos encontramse pois estratégias filogeneticamente evoluídas e.g., fuga, luta, submissão e procura de ajuda.
Do ponto de vista evolucionário convém definir o conceito de estratégia. Desde logo refere-se
a um comportamento típico de espécie. As estratégias reflectem várias hipóteses de resposta
que estão geneticamente codificadas e variam de espécie para espécie dependendo de
múltiplos factores sócio-ecológicos (Krebs & Davies, 1993); correspondem a um padrão de
resposta psicobiológico interno em relação a um estímulo mais ao menos específico e à sua
interpretação (Gilbert, 1984, 1992). Estas estratégias são extremamente variadas e vão desde
a fuga ou submissão mais imediata até elaboração de alianças.
As estratégias de submissão defensiva, que pertencem ao grupo de estratégias utilizadas entre
conspecíficos, não com predadores, orientam o indivíduo a adoptar certos comportamentos
que visam genericamente: a vigilância de ameaças sociais (por dominantes); reduzir ou
moderar a aproximação a recursos (e.g., parceiro, alimentos ou território); evitar a escalada de
conflitos até lutas com ferimentos graves ou morte.
1.1 Conceito de entrapment
A estratégia de fuga é um dos mecanismos mais antigos para escapar ou evitar conflitos, quer
perante predadores quer entre conspecíficos. Quando as estratégias de defesa estão
altamente activadas mas inibidas ou adiada a sua concretização, esse facto leva a perturbação
emocional, a reacções comportamentais anómalas e respostas fisiológicas anormais. Estudos
em modelos animais (MacLean, 1990) sugerem que um animal derrotado num conflito mas
com possibilidade de fuga está muito mais protegido do que um animal nas mesmas condições
mas sem fuga possível. Dixon, Fish, Huber, & Walser (1989) sugeriram que, num contexto
competitivo, se o derrotado que deveria fugir ou escapar é impedido de o fazer, entra num
estado de fuga peculiar, com redução da motivação e inibição psicomotora dando lugar a um
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tipo de comportamento defensivo social, a que chama fuga inibida ou adiada (arrested flight).
Em várias espécies, a resposta de fuga é activada frequentemente por ataques, ou mesmo só
pela presença de dominantes a que os subordinados respondem com sinalização de defesa
agressiva e fuga. No estado de escape ou fuga inibida esta resposta não acontece, ocorrendo
então comportamentos anómalos como supressão do comportamento exploratório
(especialmente aproximação), posturas de submissão com imobilização (freezing), chegando o
animal a ficar nos limites do território, separado do ambiente e imóvel.
O conceito de learned helplessness (Seligman, 1975) pode ser considerado próximo do
conceito de entrapment, enquanto neste existe uma forte propensão para o escape ou fuga e
vivências de derrota e humilhação, naquele isso não parece acontecer, referindo-se mais a
incontrolabilidade do stress (Gilbert, 1992) com uma resposta de desistência e um sentimento
de impotência, e ainda que em certo momento possa haver possibilidade de escape, o
indivíduo não acredita que pode vencer.
No caso do entrapment, os sujeitos sob intenso stress, estão fortemente motivados para fuga
ou escape porém, por vários motivos, não existe implementação dessa estratégia.
Define-se então entrapment como uma estratégia de submissão ou subordinação defensiva na
qual a propensão para a fuga está intensamente activada mas inibida na sua execução.
Quando as estratégias evolucionárias (e.g., luta, fuga, submissão ou procura de ajuda) estão
fortemente activadas pelos estímulos específicos a que respondem mas bloqueadas, ou
existindo reacção esta não é suficiente para reduzir o stress, nesse caso, quer em modelos
animais quer em humanos, os indivíduos tendem a cair em estados de stress crónico. Como
consequência resultam anomalias na regulação do humor por mecanismos de feedback
psicobiológico, seja por desregulação do eixo adreno-hipotálamo-hipofisário (Dixon & Fish,
1998; Gilbert, 2001), por alterações neuroquímicas mediados pelo sistema límbico ou por
processos fisiológicos primitivos (i.e., cortisol e serotonina) (Bale, 2006; Gilbert, 2001; Marks,
1987; Panskepp, 1998).
Foi Unger (1984) com o conceito de aprisionamento e Gilbert (1989) com o conceito de
bloqueio ou inibição de fuga (blocked scape) que primeiro tentaram operacionalizar o conceito
de entrapment na clínica. No contexto humano os estímulos para activação da resposta de
fuga são genericamente certos acontecimentos e dificuldades de vida. Neste contexto, numa
tentativa de operacionalização do conceito, o entrapment pode ser encarado como uma
resposta a estímulos externos ou ambientais claros como no entrapment externo e.g., mulher
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divorciada, com 2 filhos pequenos, sem suporte social, sem outro rendimento, sujeita
humilhação diária no local de trabalho do qual não pode sair. Quando a activação para a fuga
está motivada por estados emocionais aversivos denomina-se entrapment interno (e.g., forte
motivação para sair de uma relação de violência conjugal, mas vergonha pelo que a família
pode pensar). Brown, Harris & Hepworth (1995) aplicando o conceito de entrapment na
entrevista de acontecimentos e dificuldades de vida (LEDS, Life Events and Difficulties
Schedule) definem as dimensões dos acontecimentos e dificuldades de vida em quatro tipos:
perda, humilhação, entrapment e ameaça. Verificando que dificuldades de vida definidas na
dimensão entrapment eram mais fortes preditores de depressão do que os acontecimentos
que envolviam perda.
Com muita frequência, a maior parte dos problemas de vida associadas a stress crónico
(Morris & Morris, 2000) e depressão (Brown & Harris, 1978; Brown, Bifulco & Harris, 1987),
podem ser vistos como situações de sem-saída, e de inibição de resposta de fuga ou
entrapments, i.e. o indivíduo está altamente motivado para sair de uma dada situação
(activação do mecanismo de fuga), mas sente-se incapaz de o fazer.
Brown et al., (1995) exploraram esta possibilidade e verificaram que acontecimentos de vida
relacionados com perda com um sentido de humilhação (e.g., em contextos de submissão ou
subordinação), bem como acontecimentos de vida relacionados com sentimento de sem-saída,
ou entrapment foram preditores de depressão mais fortes do que os acontecimentos de vida
relacionados com perda isolada. Kendler, Hettema, Butera, Gardner & Prescott (2003)
verificaram num estudo prospectivo com 7322 gémeos que altos níveis de entrapment eram
preditores de episódios mistos de ansiedade e depressão.
Gilbert & Allan, (1998) durante o desenvolvimento da escala para avaliação do entrapment
verificaram que elevada motivação para a fuga associado ao sentimento de sem-saída ou
entrapment estava altamente correlacionado com depressão, sentimento de derrota e
desesperança (Gilbert, Allan, Brough, Melley & Miles, 2002). Wilner & Goldstein (2001)
concluíram que a ocorrência de depressão em mães em situação de forte stress de carácter
permanente (filhos com deficiências graves) era mediada por entrapment interno, entrapment
externo e sentimento de derrota. Entre nós, num estudo exploratório estudou-se o efeito de
variáveis evolucionárias de tipo traço, tais como submissão e comparação social e estados de
entrapment em amostras da população geral e de doentes deprimidos. Nos doentes verificouse que o entrapment externo só por si explicava 48,3% da variância do Inventário de
Depressão de Beck (BDI); na população geral o entrapment interno foi o maior preditor,
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explicando 55,3% da variância do BDI (Carvalho, Pinto-Gouveia, Pimentel & Maia, 2007). Rooke
& Birchwood (1998) verificaram em doentes psicóticos que o sentimento de subordinação (por
perda de estatuto social) bem como o entrapment relacionado com o facto de se estar a sofrer
uma doença psicótica estava altamente correlacionado com depressão pós-psicose.
Baumeister (1990) concluiu que o desejo de escapar de uma dada situação, associada à
percepção de impossibilidade de o fazer, era frequentemente central no suicídio. Existem
acerca do facto várias referências a casos individuais de doentes deprimidos que melhoram do
humor quando decidem suicidar-se, acreditando que assim, podem libertar-se do seu
sofrimento (Williams, 1997).
Utilizando grupos de discussão (focus groups) de pessoas deprimidas verificou-se que o
sentimento de entrapment, produzido quer pela própria depressão (entrapment interno), quer
pelos acontecimentos de vida associados é comum no episódio depressivo (Gilbert, 2003). No
modelo do grito de dor (CoP, cry of pain) para o comportamento suicida (Williams, 2001;
O’Connor, 2003), este é entendido como uma resposta comportamental para uma situação
stressante com três componentes: sentimento de derrota, ausência de hipótese de fuga
(entrapment), ausência de possibilidade de ajuda externa (suporte social). Além disso, o
modelo prevê um papel mediador para o entrapment na relação entre derrota e ideação
suicida, e um papel moderador dos factores de apoio externo (suporte social) na relação entre
entrapment e ideação suicida. Vários estudos têm replicado a validade do modelo em diversos
contextos. O’Connor (2003) encontrou base para o modelo num estudo de caso-controlo para
comportamento suicida e Rasmussen et al., (2009) verificaram igualmente a validade deste
modelo numa amostra de sujeitos com um primeiro episódio, e episódios repetidos de automutilação.
Estar em entrapment foi um factor de risco para tentativa de suicida entre prostitutas em Goa
(Shahmanesh et al., 2009). Igualmente, no âmbito das perturbações do comportamento
alimentar se verificou que o entrapment interno foi um preditor de sintomatologia depressiva
(Troop & Baker, 2008). Na mesma linha, Leahy (2000) desenvolveu a teoria da “perda
irreparável” ou “custos irreparáveis” (sunk costs), sugerindo que quando as pessoas sentem
que investiram muito numa situação (e.g., emprego, carreira ou relações) tendem a manter-se
nela devido ao muito que perderiam se saíssem, ainda que se encontrem em entrapment i.e.,
possam estar a perder economicamente, em grande adversidade ou a sofrer grande stress.
O sentimento de entrapment pela própria doença ou por certos estados emocionais
denomina-se entrapment interno, isto é, o estado de sentir-se sem-saída mas manter o desejo
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de sair de estados emocionais dolorosos está associado significativamente com depressão
(Gilbert & Allan, 1998; Gilbert & Gilbert, 2003), depressão na esquizofrenia (Rooke e
Birchwood, 1998) e é uma razão comum para o suicídio (Baumeister, 1990).
Gilbert, Gilbert & Irons (2004) cita um exemplo de Seligman (1975), de um prisioneiro de
guerra que estava convencido que os aliados ganhariam a guerra e o libertariam dentro de
alguns meses. Esta esperança, que funcionava como uma fantasia de evitamento do seu
estado de prisioneiro, manteve o seu humor estabilizado. Quando se tornou claro que esse
facto não iria acontecer entrou em depressão e morreu pouco depois. Verifica-se
frequentemente que mesmo para pessoas gravemente deprimidas, logo que fazem um plano
para se matar, e evitar desse modo o sofrimento, o seu humor pode elevar-se. Tais
observações e dados de investigação sugerem complexas interacções nos mecanismos
defensivos (de fuga/evitamento) que não podem inteiramente ser explicados pela teoria do
controlo; ao menos por uma vez uma pessoa escolhe o suicídio e dá a si própria todo o
controlo sobre os objectivos da sua vida. Igualmente, alguns investigadores sugerem a
necessidade de pesquisa mais focalizada sobre o relacionamento íntimo entre o sistema
límbico, mecanismos de fuga e humor (Gilbert et al., 2004).
O foco em comportamentos defensivos activados, mas demoradamente inibidos na resposta
(por exemplo, luta e fuga) como uma fonte de stress crónico e depressão é relativamente
nova, embora tenha muitas relações com a teoria do desespero ou desamparo aprendido
como referido anteriormente.
Tornou-se assim imprescindível desenvolver uma estratégia empírica de investigação para
testar as predições específicas destes modelos, que passa pelo desenvolvimento de escalas e
questionários específicos particularmente para avaliar o entrapment interno e externo.
A Escala de Entrapment foi desenvolvida a partir do trabalho com doentes deprimidos e
publicada por Gilbert & Allan em 1998. De facto é composta por duas escalas no mesmo
suporte, a Escala de Entrapment Interno e a Escala de Entrapment Externo. A Escala de
Entrapment foi validada num grupo de estudantes (N = 299) e num grupo de doentes (N = 86),
tendo sido avaliadas as suas propriedades psicométricas e a estrutura factorial. As escalas
revelaram um bom índice de consistência interna, com um alfa de Cronbach nas duas escalas,
nos dois géneros e nos dois grupos oscilando entre .82 e .94. Para averiguar a validade de
construto os autores conduziram uma análise de componentes principais com rotação oblíqua
(Oblimin), que permitiu extrair um componente na Escala de Entrapment Interno nos dois
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grupos. Na Escala de Entrapment Externo esse facto ocorreu na amostra de estudantes, na
amostra de doentes foram extraídos dois factores com eigenvalues superiores a 1.00 e
explicando respectivamente 51.8% e 11.4% da variância. No entanto os autores, devido à
elevada correlação entre os 2 factores (r = .58) e ao conteúdo dos itens, efectuaram uma
solução forçando um factor único. Desse modo obtiveram um único factor com cargas
factoriais nos itens iguais ou superiores a .56 sugerindo uma solução unidimensional que
passou a explicar 51.8% da variância do BDI. Relativamente à validade convergente, da escala,
foram obtidas correlações de .64 e .65 respectivamente entre as Escalas de Entrapment
Interno e de Entrapment Externo e a CES-D (Centre for Epidemiological Studies Scale) na
amostra de estudantes; e de .62 e .54 entre as mesmas escalas e sintomatologia de depressão
(BDI) na amostra de doentes. Desde a sua publicação, a Escala de Entrapment foi usada em
vários estudos como medida do entrapment quer em amostras cínicas quer em amostras da
população geral (Willner & Goldstein, 2001; Gilbert et al., 2002; Sturman & Mongrain, 2005;
Martin, Gilbert, McEwan, & Irons, 2006; Troop & Baker, 2008; Rasmussen et al., 2009;
Shahmanesh et al., 2009).
Tanto quanto é do nosso conhecimento não foram realizados estudos psicométricos da Escala
de Entrapment na população portuguesa.
3. OBJECTIVOS
Na tentativa de ultrapassar o défice referido, o presente estudo procura em primeiro lugar
traduzir e adaptar para a língua portuguesa a Escala de Entrapment. Em segundo lugar
pretende investigar a estrutura factorial da versão portuguesa da Escala de Entrapment
Interno e Externo num grupo de estudantes, num grupo da população geral e num grupo de
doentes com depressão em relação às suas experiências de entrapment. Em último lugar, o
presente estudo pretende avaliar as propriedades psicométricas da estrutura factorial obtida,
especificamente a análise dos itens e consistência interna, fidelidade teste-reteste e, ainda,
explorar a validade convergente deste instrumento usando medidas de depressão.
4. METODOLOGIA
4.1 Participantes
O presente estudo é constituído por uma amostra com três grupos de sujeitos. Um grupo era
formado por estudantes, outro constituído por sujeitos da população geral e outro grupo
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constituído por doentes com diagnóstico de episódio depressivo major seguidos em consulta
externa de psiquiatria.
Grupo de Estudantes
O grupo de estudantes era composto por 608 sujeitos (428 do género feminino e 180 do
género masculino) provenientes de instituições de Ensino Superior e de escolas profissionais
da região Centro e Norte do País, a idade média foi de 20.7 anos (DP = 2.9) e a escolaridade
média foi de 13.4 anos (DP = 1.6).
Grupo da População Geral
O grupo de sujeitos da população geral era composto por 406 sujeitos (248 do género
feminino e 158 do género masculino), proveniente de várias empresas privadas e instituições
públicas do Centro e Norte do País, a idade média foi de 37.7 anos (DP = 10.2); sendo a
escolaridade média de 12.9 anos (DP = 4.0).
Grupo de Doentes
O grupo de 106 doentes (78 do género feminino e 28 do género masculino) consistia em
doentes com um novo episódio de depressão major que recorreram à consulta externa do
Hospital de Magalhães Lemos - Porto entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 2006. A idade
média foi de 37.9 anos (DP = 10.6); sendo a escolaridade média de 10.9 anos (DP = 4.2).
No grupo de estudantes foi utilizada uma amostra de conveniência colhida em instituições
públicas e privadas de ensino. A amostra foi obtida entre estudantes de universidades e
escolas profissionais do Norte e Centro do País. Foi pedido autorização à direcção das
instituições e após esta foram contactados professores de referência que permitissem a
utilização de parte do seu tempo lectivo para a presente investigação. Os alunos foram
informados e procedeu-se à marcação de datas. Nesse dia, os alunos presentes foram
esclarecidos dos objectivos da investigação e foram convidados a participar, aqueles que
aceitaram assinaram um termo de consentimento, realçando a participação voluntária e a
confidencialidade. Os questionários foram preenchidos na presença de um dos investigadores.
No grupo da população geral foi utilizada uma amostra de conveniência colhida em
instituições públicas e empresas privadas. A amostra foi obtida entre trabalhadores de três
empresas privadas e entre funcionários de três instituições públicas do Norte e Centro do País.
Foi pedida autorização à direcção das empresas instituições e após esta, foram contactados
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quadros intermédios para a ligação aos trabalhadores e marcação de datas. Nesse dia, os
trabalhadores foram esclarecidos dos objectivos da investigação e foram convidados a
participar, aqueles que aceitaram assinaram um termo de consentimento, realçando a
participação voluntária e a confidencialidade. Os questionários foram preenchidos no mesmo
dia ou em data posterior na presença de um dos investigadores
A amostra de doentes deprimidos foi obtida na consulta externa de psiquiatria do Hospital de
Magalhães Lemos. Os doentes enviados pelo médico de família com diagnóstico de depressão
e que na entrevista clínica confirmaram as suspeitas, foram sujeitos a avaliação diagnóstica de
depressão major com a SCID-I. Todos os doentes com o diagnóstico de episódio de depressão
major, e com BDI igual ou superior a 15, eram elegíveis para entrar no estudo. Aos doentes
com diagnóstico de episódio depressivo major e sem critérios de exclusão (i.e., perturbação
por dependência de substâncias e perturbações psicóticas) foi solicitada a sua participação na
investigação e explicados os objectivos. Dos 115 doentes elegíveis, 5 não aceitaram participar
e 4 faltaram na data marcada para o preenchimento do protocolo. Os doentes que aceitaram,
assinaram o termo de consentimento, onde se realçava a voluntariedade da participação e
confidencialidade das respostas. O presente projecto de investigação foi autorizado pela
comissão de ética do hospital.
4.2 Instrumentos
A Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, (SCID-I) (First, Spitzer, Gibbon &
Williams, 1997) Foi utilizada a para estabelecer o diagnóstico. Foi usada a versão portuguesa
traduzida e adaptada ao Português de Portugal por Maia, Pinto-Gouveia & Carvalho (2006).
O Inventário de Depressão de Beck (BDI) foi utilizado para a avaliação da sintomatologia
depressiva (Beck, Steer & Garbin, 1988). O BDI é utilizado para avaliar a intensidade da
depressão ao longo do tempo sobretudo em doentes deprimidos em tratamento (Barkham et
al., 2008), para distinguir indivíduos deprimidos dos não-deprimidos em contextos
psiquiátricos (Medina, Echeburúa & Aizpiri, 2007) e médicos (Rowan et al., 2005); é igualmente
usado para avaliação de sintomas depressivos em populações não clínicas, em estudantes
(Gorenstein, Andrade, Zanolo, & Artes, 2005; Lim et al., 2008; O’Connor, Berry, Weiss &
Gilbert, 2002) ou na população geral (Appleton et al., 2008). O BDI é formado por 21 itens que
procuram avaliar o estado depressivo nos seus aspectos afectivos, motivacionais, cognitivos e
fisiológicos. O inventário utilizado é uma versão validada para a população portuguesa e
mostra correlacionar-se de modo altamente significativo com o critério clínico de depressão

133
(Vaz Serra & Pio-Abreu, 1973a; 1973b; 1973c). Neste estudo apresentou um alfa de Cronbach
de 0.88 na amostra de estudantes, de 0.89 na amostra da população geral, e de .95 na amostra
de doentes.
Escalas de Entrapment (EE)
A Escala de Entrapment é de facto composta por duas escalas, a Escala de Entrapment Interno
(EEI) e a Escala de Entrapment Externo (EEE), outros investigadores para além de utilizarem os
valores destas duas escalas utilizam também o entrapment total, somatório de ambas
(Sturman & Mongrain, 2008; Rasmussen et al., 2009).
Escala de Entrapment Interno (EEI)
A EEI procura captar a motivação para a fuga determinada por estados emocionais aversivos.
Tem 6 itens, e.g., “Gostaria de me livrar dos meus pensamentos e sentimentos”, tendo uma
pontuação máxima possível de 24. Na versão original apresenta um alfa de Cronbach de 0.93
para a amostra de estudantes e 0.86 para a amostra de doentes deprimidos (Gilbert & Allan,
1998).
Escala de Entrapment Externo (EEE)
A EEE procura abordar situações em que o desejo ou motivação para a fuga ou escape é
estimulado por acontecimentos externos. É composta por 10 itens, e.g., “Não encontro uma
saída para a minha situação actual”, tendo uma pontuação máxima possível de 40. Na versão
original apresenta um alfa de Cronbach de 0.88 para a amostra de estudantes e 0.89 para a
amostra de doentes deprimidos (Gilbert & Allan, 1998).
4.3 Procedimento
Em todas as análises foi utilizado o programa SPSS versão 15.0. Foram consideradas diferenças
estatisticamente significativas todos os valores com probabilidade associada inferior a .05
(Howell, 2006).
Procurámos seguir a metodologia dos autores para validação das escalas, porém foram
alterados alguns procedimentos e.g., utilizámos três amostras em vez de duas na validação
original. Inicialmente procedeu-se a uma análise factorial com o objectivo de verificar a
dimensionalidade das escalas, tendo-se utilizado uma análise de componentes principais
(Stevens, 1986; Spector, 1994; Tabachnick & Fidell, 2007) como estratégia de análise
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adequada, estabelecendo como limite o valor de 0.4 para inclusão de um item na
interpretação de um factor. Foram dois os critérios para extracção de um factor: valores
próprios maiores que 1 antes de rotação (Kaiser, 1960) e utilização de um scree test (Cattel,
1966). Em todas as análises foi utilizada rotação oblíqua (Oblimin; delta = 0); como na
validação original. A rotação varimax replicou os resultados obtidos confirmando as soluções
encontradas.
Procedeu-se de seguida à análise da consistência interna das escalas nas três amostras através
do cálculo do alfa de Cronbach, considerada a melhor estimativa de fidelidade de um teste
(Nunnally, 1978). A qualidade dos itens foi verificada através do cálculo da correlação do item
com o total da escala excepto o próprio item (Nunnally, 1978).
Seguidamente procedeu-se à avaliação da fidelidade teste reteste bem como da validade
convergente que foram analisadas através do coeficiente de correlação paramétrico de
Pearson (Nunnally, 1978). Para isso foi estudada a estabilidade temporal das escalas num
subgrupo da amostra de estudantes (n=31), e noutro da população geral (n=41) em que foi
repetido o preenchimento dos questionários 3 semanas mais tarde. A exploração da validade
convergente foi analisada por meio de um estudo de correlação entre as escalas de
entrapment com a medida de sintomatologia depressiva obtida com o BDI nas três amostras.
Para avaliação da validade de construto, foi executada uma análise da variância (ANOVA) de
modo a verificar se os doentes apresentavam pontuações superiores nas duas escalas, em
relação aos sujeitos das outras duas amostras.
5. RESULTADOS
5.1 Validade de conteúdo
Adaptação da medida à língua portuguesa
A adaptação da Escala de Entrapment Interno (EEI) e da Escala de Entrapment Externo (EEE)
envolveu a tradução, retroversão e comparação posterior com a versão original para
verificação das possíveis diferenças e retradução final. Neste passo teve-se em atenção
sobretudo o conteúdo dos itens. Através de discussões entre especialistas na área da
investigação e com colaboração de peritos nas línguas portuguesa e inglesa, verificou-se se o
conteúdo dos itens da versão resultante da tradução tinha o sentido proposto pelos originais.
O painel concluiu pela manutenção do número de itens em cada escala e cada sujeito deveria
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responder a cada item em escala tipo Likert de 5 pontos, de 0 a 4 i.e., 0 = não tem nada a ver
comigo; 1 = é um pouco parecido com o que sinto; 2 = é moderadamente parecido com o que
sinto; 3 = é praticamente como me sinto; 4 = é exactamente como me sinto). Após este passo
administraram-se as escalas de auto-avaliação a uma amostra de 20 estudantes do ensino
superior, foi-lhe explicado quais os objectivos solicitando-lhe que apontassem, após terem
respondido às questões, dificuldades, dúvidas e críticas ou comentários que entendessem
relevantes. Pela adequada compreensão dos itens deste procedimento não resultaram
alterações nas escalas.
Estatística descritiva
As médias e desvios padrão para todos os valores das escalas nas três amostras são
apresentados na Tabela 1. Os resultados são idênticos aos obtidos em outros estudos (e.g.,
Allan & Gilbert, 1995; 1997; Gilbert & Allan, 1994; 1998; Gilbert, 2000; O’Connor et al., 2002;
Sturman & Mongrain, 2008). Para excluir um possível efeito de género, verificámos nas três
amostras a existência de diferenças nas médias dos três instrumentos por meio de uma análise
da variância (ANOVA). Verificou-se que no grupo da população geral e no grupo de doentes
não existiam diferenças entre os valores das três escalas nos dois géneros. No grupo de
estudantes existiam diferenças significativas nos valores do BDI e da EEE, obtendo o género
feminino maiores pontuações no BDI e o género masculino, ainda que tangencialmente,
maiores pontuações na EEE, respectivamente para o BDI [M = 7.69 (DP = 6.43) versus M = 5.13
(DP = 6.40); F = 19.79, p < .001] e para a EEE [M = 7,84 (DP = 8,60) versus M = 6,47 (DP = 7.19);
F = 4,01, p = .046].
5.2 Dimensionalidade
5.2.1 Estrutura factorial das Escalas de Entrapment Externo (EEE) e Entrapment Interno
(EEI)
Estrutura factorial da EEI
Na análise da dimensionalidade, efectuou-se uma Análise em Componentes Principais (ACP),
de acordo com a opção assumida pelos autores da escala original (Gilbert & Allan, 1998). O
estudo da solução inicial forneceu indicação para a retenção de uma componente com
eigenvalues superiores a 1 em todas as amostras, confirmado pela análise do scree plot de
Cattel. Portanto para as três amostras foi obtido um só factor, explicando 67.6% da variância
total na amostra de estudantes, 65.4% na amostra da população geral e 57.5% na amostra de
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doentes. Nas três amostras todos os itens tiveram pontuações acima de 0.4. Os itens e a carga
dos factores estão representados na Tabela 2. Estes resultados apontam claramente para a
unidimensionalidade da escala de entrapment interno.
Estrutura factorial da EEE
Na amostra de estudantes foi obtido um só factor explicando 57.3% da variância total da
escala, obtendo todos os itens pontuações acima de 0.4.
Contudo, na amostra da população geral foram obtidos 2 factores explicando 68.4% da
variância total. Todos os itens tiveram pontuações acima de 0.4 pelo menos num dos dois
factores. O primeiro factor explicava 58.1% da variância total e incluía um grupo de 7 itens que
representam o entrapment provocado por situações externas em geral (itens 1, 2, 4, 5, 6, 7 e
9). O segundo factor explicava 10.3% da variância e englobava 3 itens que reflectiam o
entrapment provocado por circunstâncias interpessoais (itens 3, 8 e 10), particularmente
relações de subjugação e subordinação. A correlação dos dois factores foi de 0.59.
Na amostra de doentes ocorreu a mesma solução que na amostra da população geral, tendo
sido obtidos 2 factores explicando 62.2% da variância total. Todos os itens tiveram pontuações
acima de 0.4 pelo menos num dos dois factores. O primeiro factor explicava 50.9% da variância
total e incluía exactamente os mesmos itens da amostra da população geral. O segundo factor
explicava 11.3% da variância total e era composto por consequência pelos três itens referidos
(itens 3, 8 e 10) na amostra da população geral. A correlação dos dois factores foi neste caso
moderada, 0.45. Ao forçar a extracção de um só factor resultam itens com cargas superiores a
0.61 (0.61 a 0.85), na amostra da população geral e superiores a .50 (.50 a .82) na amostra de
doentes. Estes dados sugerem que a EEE pode ser considerada uma avaliação unidimensional
nestas amostras. Os itens, os eigenvalues, a carga dos factores bem como a variância em cada
amostra estão representados na Tabela 2.
5.2.2 Análise dos itens e Consistência interna
Escala de Entrapment Interno
A análise da qualidade dos itens revela a existência de correlações item-item moderadas a
elevadas em geral. Na EEI os itens apresentam correlações de .42 a .71 na amostra de
estudantes; de .45 a .69 na amostra da população geral; e de .37 a .68 na amostra de doentes.
Usualmente é melhor que as correlações interitem sejam baixas a moderadas (Miles & Gilbert,
2005). É necessária cautela na avaliação destas correlações segundo estes autores, se forem
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tendencialmente baixas ou negativas significa que existe uma falta de coerência na escala. Por
outro lado se forem tendencialmente elevadas pode indicar redundância nos itens i.e., se um
item se correlaciona tanto assim com outro, possivelmente não é necessário.
O alfa de Cronbach para a EEI no grupo de estudantes foi de .90 (.89 para o género feminino e
0.91 para o género masculino), para o grupo da população geral foi de .89 (.89 para o género
feminino e .89 para o género masculino), e para o grupo de doentes foi de .81 (.79 para o
género feminino e .85 para o género masculino). Estes resultados sugerem que a EEI tem
excelentes valores de consistência interna para as três populações e ambos os géneros (Tabela
3). Ao analisar-mos as correlações item-total da EEI verificamos que apresentam valores
elevados (de .53 a .81) o que nos indica não ser necessário excluir nenhum item (Nunnally,
1978). A leitura do indicador de alfa de Cronbach, caso o item seja retirado revela que a
exclusão de qualquer item não incrementa o valor do indicador de consistência interna (Tabela
4).
Escala de Entrapment Externo
A EEE apresenta correlações item-item entre .32 e .69; entre .30 e .74 e entre .30 e .69,
respectivamente na amostra de estudantes, população geral e doentes. Tal como na EEI, a EEE
apresenta correlações interitem de moderadas a elevadas (Cohen, 1988), sugerindo valores
adequados de consistência interna.
O alfa de Cronbach para a EEE na amostra de estudantes foi de .92 (.91 para o género feminino
e .93 para o género masculino); para a amostra da população geral foi de .92 (.92 para o
género feminino e 0.91 para o género masculino); e para a amostra de doentes foi de .91 (91
para o género feminino e .91 para o género masculino). Estes resultados sugerem que a EEE
tem valores altos de consistência interna para as três populações e ambos os géneros (Tabela
3). Ao analisar-mos as correlações item-total da EEE, verificamos que como regra tem valores
elevados i.e., > .50 (Cohen, 1988), à excepção de dois itens que apresentam correlações
moderadas: o item 3 (r=.43) e o item 8 (r=.45) na amostra de doentes, estes dados indicam-nos
não ser necessário excluir nenhum item (Nunnally, 1978). A leitura do indicador de alfa de
Cronbach, caso o item seja retirado, revela que a exclusão de qualquer item não incrementa o
valor do indicador de consistência interna (Tabela 5).
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5.2.3 Fidelidade teste-reteste
Ao nível da consistência interna, a EEI apresentou um valor de alfa de Cronbach para o reteste
de .93 e .96 respectivamente, para a amostra de estudantes e da população geral; do mesmo
modo a EEE apresentou valores de .95 e .96.
Num subgrupo da amostra de estudantes (n=31) e noutro da população geral (n=41) foi
repetido o preenchimento dos questionários 3 semanas mais tarde. O resultado do estudo da
estabilidade temporal das escalas demonstrou elevados coeficientes de correlação de Pearson
(entre .66 e .92) nas duas escalas e nas duas amostras (Tabela 6).
5.2.4 Validade convergente
Para avaliar a validade externa ou de critério da EEI e da EEE nas três amostras foi utilizado o
BDI. Procedeu-se a um estudo de correlação entre as escalas de entrapment e o BDI nas três
amostras, obtendo-se correlações iguais ou superiores a 0.50 (0.50 a 0.63), revelando que
existe uma correlação elevada e positiva (Cohen, 1988) entre ambas as escalas de entrapment
e os valores do BDI nas três amostras. Esse facto aponta para a existência de um convergência,
mais do que uma divergência entre as escalas de entrapment e BDI (Tabela 7).
5.2.5 Validade de construto
A validade de construto é a validade nobre de qualquer teste. É ela que garante que o teste
mede o que se propõe medir. Quer a distribuição das médias (Tabela 1) quer a validade
convergente referida anteriormente já forneciam pistas; para validar a EEI e a EEE
inspeccionámos a sua distribuição nas três amostras, sendo assim, as pontuações deveriam ser
superiores na amostra de doentes em relação às amostras de estudantes e da população geral.
Foi realizada uma análise da variância (ANOVA) no sentido de verificar se havia diferenças nas
médias da EEI e EEE estatisticamente significativas nas três amostras. Caso houvesse, deveria
avaliar-se como se apresentavam essas diferenças entre os grupos, pelo que realizámos um
teste de Tukey para localização das diferenças.
Verificou-se que, quanto à EEI havia diferenças significativas entre os três grupos (Tabela 8). Os
doentes tinham valores mais elevados do que os estudantes e que a população geral. Por
outro lado, os estudantes tinham pontuações significativamente mais elevadas do que a
população geral (Tabela 8).
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Quanto à EEE constatou-se que havia diferenças significativas entre os doentes e os outros
dois grupos (Tabela 8). Os doentes tinham valores mais elevados do que os estudantes e do
que a população geral. Neste caso, nenhum dos outros grupos apresentou diferenças
estatisticamente significativas na comparação das médias da EEE entre si (Tabela 8).
6. DISCUSSÃO
Esta investigação procurou contribuir para a validação da versão portuguesa da Escala
Entrapment Interno (EEI) e da Escala de Entrapment Externo (EEE) bem como para o estudo
das suas características psicométricas, especificamente da estrutura factorial, consistência
interna, estabilidade temporal, validade convergente e de construto em três amostras, uma de
estudantes, uma da população geral e uma de doentes com depressão.
Quanto à validade de construto da EEI da EEE, foram utilizados procedimentos estatísticos que
permitissem compreender a organização dos itens que compõem a medida, através de um
método estatístico multivariado de cariz exploratório. Este cálculo revelou a existência de uma
estrutura unidimensional subjacente aos 6 itens da EEI e aos 10 itens que compõem a EEE.
Quanto à ocorrência de dois factores na EEE na amostra da população geral e dos doentes, é
de realçar em particular a natureza dos itens: “Estou envolvido(a) numa relação da qual não
posso sair” (item 3) “Gostaria de me ver livre de certas pessoas poderosas e dominadores
presentes na minha vida” (item 8) “Sinto-me subjugado(a) por outras pessoas” (Item 10). Ao
considerar-se a natureza do entrapment é interessante verificar que existe uma separação
entre a percepção de entrapment provocado por situações e relacionamentos pessoais. Os
motivos pelos quais as pessoas se sentem em entrapment pode ser relevante, por exemplo
estar em entrapment por falta de recursos pode ter um efeito diferente de estar em
entrapment por relacionamentos caracterizados por subjugação. Estes dados poderiam levar a
investigar futuramente o impacto de diferentes formas de entrapment. Apesar destes dados
parece prematuro caracterizar estes factores como duas subescalas diferentes nestas
amostras. A correlação entre os dois factores obtidos nas duas amostras, r = .59 e r = .45
respectivamente da população geral e doentes, é suficientemente forte para considerar a que
é possível substituir os dois por um só factor (Nunnally & Bernstein, 1994).
No presente estudo, foi encontrado um alfa de Cronbach elevado para o total da EEI e da EEE,
indicador de excelente consistência interna das escalas. Este resultado está de acordo com o
que foi reportado no estudo original da escala por Gilbert & Allan (1998), que encontraram
indicadores de fidelidade elevados para o total das escalas.
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Na nossa amostra, a EEI e a EEE apresentaram bons índices de fidelidade teste-reteste,
mostrando uma boa estabilidade temporal para um intervalo de três semanas.
Em relação à validade convergente, na nossa investigação foi encontrado um coeficiente de
correlação elevado e estatisticamente significativo com o BDI como medida da sintomatologia
depressiva nas três amostras. Este resultado aponta pois para uma boa validade convergente
da EEI e da EEE e suporta os dados encontrados noutros estudos, nos quais a EEI e a EEE
aparecem positivamente associada a instrumentos que avaliam a sintomatologia depressiva e
outra psicopatologia para além do BDI (CES-D); Hopelessness Scale, Depressive Experiences
Questionnaire (DEQ); Fawcett-Clark Pleasure Capacity Scale (FCPCS); Mood and Anxiety
Symptoms Questionnaire (MASQ) ou a SHAPS, Snaith-Hamilton Pleasure Scale).
O conceito de entrapment não é novo (Baumeister, 1990) e têm sido estudado em modelos
animais e humanos de psicopatologia há mais de duas décadas (Price, 1972; Henry, 1982;
Gilbert, 1989, 1992; Dixon et al., 1989). Perante acontecimentos e dificuldades de vida, o
indivíduo reage naturalmente (e.g., escapando, evitando, lutando ou procurando ajuda) de
modo a superar a situação, e esse é o comportamento esperado pelos sujeitos saudáveis.
Outra alternativa é a “não-reacção”, o sujeito em grande stress e profundamente motivado
para a fuga ou escape, adia a acção de fuga, nesse caso o sujeito está em entrapment e tem
altas probabilidades de adoecer (Brown et al., 1995; Gilbert et al., 2004).
Limitações e investigações futuras
Os nossos resultados devem ser apreciados tendo em conta algumas limitações
metodológicas. Em primeiro tratou-se de um estudo transversal, pelo que a avaliação do
dinamismo das escalas em apreço não pôde ser efectuado. Em segundo lugar, a dimensão da
amostra de doentes esteve no limite do aceitável para estudos de análise factorial. Por último,
utilizámos metodologia pouco ampla para avaliação da validade convergente, pensamos que
no futuro se deverá alargar a avaliação a outras medidas de vulnerabilidade emocional e
stress; por outro lado, parece-nos necessário ampliar a aplicação da EEI e da EEE em contextos
clínicos particularmente em estudos prospectivos.
7. CONCLUSÕES
A Escala de Entrapment (EEI e EEE) agora apresentada pode facilitar a avaliação futura do
entrapment, é o primeiro instrumento a utilizar a autoavaliação acerca do impacto emocional
das situações activadoras da resposta de fuga ou escape. A EEI e a EEE apresentam sinais de
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alta consistência interna, parecendo ambas favorecer fortemente uma estrutura
unidimensional. A versão portuguesa da EEI e de EEE mostra-se associada a sintomatologia
depressiva. As características psicométricas obtidas neste estudo, replicam em geral os
resultados obtidos pelos seus autores em amostras britânicas. Globalmente, a EEI e a EEE
demonstram ter adequadas características psicométricas para serem utilizadas na população
portuguesa quer em contextos clínicos quer não clínicos.
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TABELAS
Tabela 1. Médias e desvios padrão para os três instrumentos nas três amostras
Estudantes
(N = 608)

População geral
(N = 406)
DP
M

M

DP

Entrapment Interno

4.59

5.27

3.34

Entrapment Externo

5.89

7.73

BDI

7.03

6.95

BDI = Inventário de Depressão de Beck

Doentes
(N=106)
M

DP

4.54

14.02

6.88

5.97

7.59

22.06

10.78

6.42

6.75

26.22

10.12
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Tabela 2. Carga factorial dos itens das Escalas de Entrapment Interno e Externo nas três amostras

(N = 608)

População
geral
(N= 406)

Estudantes

Doentes
(N=106)

Escala de Entrapment Interno
Item
1

Quero libertar-me da minha forma de ser

.81

.80

.79

2

Sinto-me impotente para mudar a forma como sou

.82

.83

.76

3

Gostaria de me livrar dos meus pensamentos e
sentimentos
Sinto-me prisioneiro(a) de mim mesmo(a)

.83

.83

.66

.87

.86

.75

Gostaria de me libertar da minha forma de ser e começar
tudo de novo
Sinto que estou num buraco fundo do qual não posso sair

.87

.80

.82

.73

.72

.75

Eigenvalue

4.06

3.92

3.45

Variância (%)

67.6

65.4

57.5

4
5
6

Escala de Entrapment Externo
Item
1

Estou numa situação em que sinto não ter saída

.71

.77

.77

2

Tenho um forte desejo de fugir de certas coisas na minha
vida

.76

.84

.73

3

Estou envolvido(a) numa relação da qual não posso sair

.61

.61

.50

4

Tenho frequentemente o sentimento que deveria
simplesmente fugir para longe

.81

.81

.73

5

Sinto-me impotente para mudar as coisas

.80

.82

.80

6

Sinto-me prisioneiro(a) das minhas obrigações

.80

.75

.67

7

Não encontro uma saída para a minha situação actual

.76

.83

.75

.85

.63

.52

.67

.85

.82

.75

.68

.76

5.73
57.3

5.81
58.1

5.09
50.9

8
9
10

Gostaria de me ver livre de certas pessoas poderosas e
dominadores presentes na minha vida
Sinto um forte desejo de me ir embora e ficar longe da
vida que levo
Sinto-me subjugado(a) por outras pessoas

Eigenvalue
Variância (%)
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Tabela 3. Estatística descritiva e de fidelidade da EEI e EEE nas três amostras
Estudantes
(N = 608)

População geral
(N = 406)

Doentes
(N = 106)

M

DP

‡

M

DP

‡

M

DP

‡

EEI

4.59

5.27

.90

3.34

4.54

.89

14.02

6.88

.85

EEE

5.89

7.73

.92

5.97

7.59

.92

22.06

10.78

.89

‡

α de Cronbach
EEI = Escala de Entrapment Interno; EEE = Escala de Entrapment Externo

Tabela 4. Valores médios, desvio padrão, correlação item-total corrigida e alfa de Cronbach se o
item for excluído da Escala de Entrapment Interno para as três amostras.
M

DP

r item-total

α Cronbach

.89
.85
.96
.65
.86
.37

1.08
1.06
1.16
1.05
1.21
.81

.72
.73
.74
.79
.81
.63

.89
.89
.89
.88
.87
.90

Estudantes (N=608 )
EI1
EI2
EI3
EI4
EI5
EI6
População Geral (N= 406 )
EI1
EI2
EI3
EI4
EI5
EI6
Doentes (N=106)
EI1
EI2
EI3
EI4
EI5

.65
.61
.70
.47
.62
.30

.97
.96
.98
.89
1.02
.80

.71
.74
.74
.78
.71
.61

.87
.87
.87
.87
,88
.89

2.03
2.24
2.64
2.24
2.55

1.50
1.46
1.40
1.60
1.60

.67
.64
.53
.63
.71

.82
.83
.85
.83
.81

EI6

2.33

1.52

.63

.83
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Tabela 5. Valores médios, desvio padrão, correlação item-total corrigida e alfa de Cronbach se o
item for excluído da Escala de Entrapment Externo para as três amostras
Estudantes (N=608 )
EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6
EE7
EE8
EE9
EE10
População Geral (N=406 )
EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6
EE7
EE8
EE9
EE10
Doentes (N=106)
EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6
EE7
EE8
EE9
EE10

M

DP

r item-total

α Cronbach

.35
1.10
.39
.88
.77
.77
.55
.77
.75
.55

.81
1.17
.87
1.17
1.04
1.03
.96
1.14
1.14
.90

.64
.70
.53
.75
.74
.69
.79
.60
.76
.69

.91
.91
.91
.90
.90
.91
.90
.91
.90
.91

.33
.83
.29
.69
.68
.83
.53
.72
.64
.42

.78
1.09
.73
1.11
1.03
1.09
1.02
1.14
1.11
.85

.70
.79
.54
.75
.77
.68
.76
.56
.80
.62

.91
.90
.92
.91
.90
.91
.90
.92
.90
.91

2.10
2.75
1.08
2.58
2.55
2.49
2.58
1.77
2.34
1.79

1.41
1.44
1.56
1.59
1.38
1.49
1.45
1.76
1.59
1.66

.69
.63
.43
.63
.72
.57
.67
.45
.75
.71

.87
.87
.89
.87
.87
.88
.87
.89
.86
.87
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Tabela 6. Teste-reteste, coeficientes de correlação r de Person, nas duas escalas (EEI e EEE) na
amostra de estudantes e da população geral
Estudantes

População geral

r

r

p

Entrapment Interno

.80

P < .01

.92

p < .01

Entrapment Externo

.66

P < .01

.81

P < .01

Tabela 7. Coeficientes de correlação r de Person entre as duas escalas (EEI e EEE) e o BDI nas três
amostras
Estudantes
População Geral
Doentes
(N = 608)
(N = 406)
(N = 106)
Entrapment Interno

.51**

.63**

.53**

Entrapment Externo

.50**

.64**

.64**

Nota: ** = p <0.001; BDI = Inventário de Depressão de Beck

Tabela 8. Médias, desvios padrão, testes F univariados e comparação entre grupos para as três
amostras para as EEI e EEE
Estudantes
(N = 608)

População geral
(N = 406)

Doentes
(N=106)

F

P

Post-hoc

M

DP

M

DP

M

DP

EEI

4.59

5.27

3.34

4.54

14.02

6.88

182.30

.000

D>PG**;
D>E**>PG*

EEE

6.89

7.74

5.97

7.59

22.06

10.78

181.56

.000

D>PG**; D>E**

**P<.001; *P<.01
EEI = Escala de Entrapment Interno; EEE = Escala de Entrapment Externo
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TÍTULO
Derrota – conceito e avaliação: Características psicométricas da versão portuguesa da Escala
de Derrota (Defeat Scale)
SUMÁRIO
A teoria do posto social (social rank theory), no contexto da psicopatologia evolucionária,
sugere que a derrota é uma resposta psicobiológica adaptativa presente sobretudo em
situações de conflitos agonísticos. Estudos em animais e no homem demonstraram o impacto
neurobiológico negativo das situações de derrota. No ser humano, o estado de derrota
exprime o sentimento resultante de perdas na luta por objectivos importantes e descida de
posto social. A Escala de Derrota (ED), foi desenvolvida por Gilbert e Allan (1998) com o
objectivo de avaliar a intensidade da derrota. As propriedades psicométricas da ED foram
avaliadas num grupo de estudantes (N = 609), num grupo da população geral (N = 406) e num
grupo de doentes com depressão major (N = 106). A escala revelou uma estrutura
unidimensional na análise factorial e uma boa consistência interna, entre .89 e .93, nos três
grupos e em ambos os géneros. A estabilidade teste-reteste, a validade convergente com
sintomatologia depressiva e a validade divergente com o suporte social e o optimismo, assim
como a validade de construto mostraram-se adequadas. A presente versão da Escala de
Derrota mostrou ter qualidades psicométricas adequadas para ser utilizada em populações
clínicas e não clínicas.
Palavras-chave: Escala de Derrota, Características Psicométricas, Psicopatologia Evolucionária.
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TITLE
Defeat - concept and assessment: Psychometric properties of the Portuguese version of the
Defeat Scale
ABSTRACT
The social rank theory, in the perspective of evolutionary psychopathology, suggests that
defeat is an adaptive psychobiological response especially in agonistic conflicting situations.
Animal and human studies showed the neurobiological negative impact of defeat situations. In
human being, the defeat state is an expression of feelings resulting from loss in struggles of life
generally with loss of social rank. Gilbert and Allan (1998) developed the defeat scale (DS) with
the objective of evaluate the defeat severity. The psychometric properties of DS were assessed
in a group of students (N = 609), a group from general population (N = 406) and another of
patients with major depression (N = 106). The scale revealed a one-dimensional structure in
factor analysis and a good internal consistency between .89 and .93 in the three groups and in
both genders.

The test-retest stability, the convergent validity with depressive

symptomatology, the divergent validity with social support and optimism, as well as the
construct validity showed to be adequate. The present Defeat Scale version showed adequate
psychometric qualities to be applied in clinical and in healthy populations.
Key words: Defeat Scale, Psychometric Properties, Evolutionary Psychopathology.
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TITRE
Défaite - concept et de l’évaluation: Les propriétés psychométriques de la version Portugaise
de l'échelle de défaite
RESUME
La théorie de la position sociale (social rank theory) dans le cadre de la psychopathologie de
l'évolution suggère que la défaite est une réponse adaptative présent surtout dans les
situations de conflit agonistique. Des études chez les animaux et les humains en évidence
l'impact neurobiologique des situations négatives de la défaite. Chez l'homme, l'état exprime
le sentiment de défaite pour les pertes résultant de la lutte pour des objectifs importants et la
réduction du rang social. L’échelle de défaite (ED), a été élaborée par Gilbert et Allan (1998)
afin d'évaluer l'intensité de la défaite. Les propriétés psychométriques de l’échelle ont été
évaluées dans un groupe d'étudiants (N = 609), un groupe de la population générale (N = 406)
et un groupe de patients avec dépression majeure (N = 106). L'échelle a révélé une structure
unidimensionnelle de l'analyse factorielle et une bonne cohérence interne entre 0,89 et 0,93
dans les trois groupes et dans les deux sexes. La fidélité test-retest, la validité convergente
avec les symptômes dépressifs et la validité divergente avec le soutien social et l'optimisme,
ainsi que la validité de construit, s'est avéré suffisant. Cette version de l'échelle de défaite a
montré de bonnes propriétés psychométriques pour utilisation dans les populations cliniques
et non cliniques.
Mots-clés: Echelle de Défaite, Caractéristiques Psychométriques, Psychopathologie Evolutive.
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1. INTRODUÇÃO
A perspectiva evolucionária interpreta a psicopatologia como resultado da activação de
estados cerebrais que evoluíram através de processos de selecção natural desempenhando um
papel essencial na sobrevivência e adaptação ao meio ambiente. Assim, todas as espécies
incluindo a humana, necessitam de sistemas evolutivos de resposta ao meio que são
psicobiologicamente preparadas e que lhe permitam detectar, reconhecer e responder a
ameaças e a outros estímulos ambientais (Pinto-Gouveia, 2000). No homem, evoluindo em
âmbitos sociais cada vez mais exigentes, foi particularmente benéfica a selecção de
mecanismos reguladores dos relacionamentos e conflitos sociais entre conspecíficos. Na base
da regulação emocional e comportamental humana encontram-se assim, estratégias
filogeneticamente evoluídas e.g., luta, fuga, aceitação da derrota e subordinação, vinculação,
procurar e receber ajuda ou elaboração de alianças.
1.1 Conceito de Derrota
Entre as estratégias de defesa, a subordinação e a derrota social têm sido particularmente
estudadas no âmbito da teoria do posto social (social rank theory). Na competição entre
conspecíficos por recursos fundamentais como território, alimentos, oportunidades sexuais ou
elaboração de alianças, ocorrem conflitos e lutas nos quais uns perdem e outros ganham. Foi
Price (1969, 1972) inicialmente baseado em estudos animais, quem propôs que sentimentos
de inferioridade, estados de ansiedade, e particularmente estados depressivos podiam resultar
de derrota competitiva em contextos sociais. Os animais que estão na iminência de perder ou
perderam num conflito têm um mecanismo interno que inibe o comportamento desafiador. O
contendor que percebeu que vai ter um revés pode ter uma de duas respostas fundamentais:
lutar mais intensamente apesar da iminência de insucesso e risco de ferimentos graves ou
morte, ou por outro lado emitir sinais ao oponente capazes de influenciar o estado mental
deste e parar a agressão sem consequências maiores. Parece pois existir uma estratégia
primitiva envolvendo modificações biológicas internas que automaticamente forçam o
contendor em risco, a fugir, recuar ou submeter-se, reduzindo a tendência à continuação do
conflito ou luta que não pode ganhar e reduzir a aspiração por esse objectivo (Gilbert & Allan,
1998). Esta estratégia traduz o estado de derrota.
Os comportamentos de submissão devem ter impacto, quer para parar as aspirações próprias,
mas também devem ser suficientemente claros para influenciar a mente do oponente e parar
a agressão. Assim, a depressão seria a consequência deste impacto no próprio, que origina
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uma diminuição da auto-confiança, inibição de comportamentos de desafio e de do desejo
obtenção de recursos. A derrota competitiva está associada a passividade, desinvestimento do
ambiente e da procura de recursos (Price, 1972). É possível que no homem a percepção de
derrota possa ser fundamental na diminuição da actividade dos sistemas de reforço, logo da
ocorrência e manutenção do afecto depressivo e anedonia (Gilbert, 2000).
A competição por recursos é, nos nossos dias, menos frequentemente agressiva e violenta
sendo mais baseada na atracção social e formação de alianças. Porém, ser escolhido para
parceiro sexual ou aliado é estar igualmente a competir, falhar nesta competição desencadeia
os mesmos mecanismos da derrota (Gilbert, 2001).
Price e Sloman (1987) inicialmente denominaram “subrotina de desistência do
comportamento ritual agonístico” (yelding subroutine of ritual agonistic behaviour) à resposta
de derrota competitiva, mais tarde mudaram a designação para Estratégia de Subordinação
Involuntária (Price, Sloman, Gardner, Gilbert, & Rohde, 1994). Porém, devido ao facto de
existirem uma série de estratégias de submissão involuntárias que não se relacionam com
depressão (Gilbert, 2000), a designação foi de novo mudada para focar em particular a
derrota, passando a denominar-se então Estratégia de Derrota Involuntária (EDI) (Sloman &
Gilbert, 2000).
Verificou-se que a tendência à emissão de comportamentos de submissão estava relacionada
com psicopatologia e.g., depressão, somatização, ansiedade e fobia social, sintomatologia
obsessivo-compulsiva,

ideação

paranóide,

sensitividade

interpessoal,

hostilidade

e

perturbações do comportamento alimentar (Allan & Gilbert, 1997).
Um vasto número de estudos em animais, em roedores e primatas não humanos, revelaram
que situações de derrota, social defeat, determinam um conjunto de efeitos específicos, quer
biológicos (neuroendócrinos e imunológicos) quer do comportamento social (Von Holst, 1986;
Meerlo, de Boer, Koolhaas, Daan, & van den Hoofdakker, 1996), particularmente no
comportamento exploratório e de procura de reforço (Henry, 1982). Assim, estudos
laboratoriais em roedores mostraram que experiências de derrota competitiva repetidas
resultaram em consequências fisiológicas e comportamentais que incluíam: diminuição da
agressão ofensiva, (Lagerspetz & Sandnabba, 1982); aumento das respostas defensivas
(Frischknecht, Siegfried, & Waser, 1982); diminuição do comportamento exploratório e
aumento da reacção de imobilização ou freezing (Raab et al., 1986); perda de peso (Adams &
Boice, 1983); redução dos comportamentos apetitivos (van de Poll, Smeets, van Oyen, & van
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der Zwan 1982) e perturbação da aprendizagem de evitamento (Williams & Lierle, 1988).
Vários estudos animais demonstram ainda que o posto social tem efeitos muitos marcados na
mortalidade a curto prazo e longo prazo em experiências de derrota (Blanchard & Blanchard,
1990; Carobrez, Gasparotto, Buwalda, & Bohus, 2002; Chuang et al., 2010). Numa revisão
recente sobre efeitos psicobiológicos em contextos de ameaça ao posto social, quer em
animais quer em humanos a autora conclui: “One powerful elicitor of changes in the
autonomic, endocrine and immune systems is threat to social status.” (Kemeny, 2009, p. 1).
No homem, contextos sociais de derrota têm um forte impacto nos processos psicobiológicos
internos como diminuição da serotonina e activação do eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal
(HHSR), com elevação do cortisol plasmático (Kemeny, 2009; Kennedy, 2002; Levitan,
Vaccarino, Brown, & Sapolsky, 2002). Igualmente vários estudos demonstram anomalias do
HHSR, com aumento do cortisol plasmático e hiperactivação do sistema nervoso vegetativo
parassimpático na depressão major (Levitan, Hasey, & Sloman, 2000; McQuade & Young, 2000;
Nemeroff, 1998; Raadsheer, Hoogendijk, Stam, Tilders, & Swaab, 1994) indicando tratar-se de
um estado de stress crónico. Tal situação, a longo prazo determina efeitos adversos ao nível do
sistema imunológico e pode causar alterações da neuroplasticidade cerebral (Sapolsky, 2000),
embora um estudo posterior acerca deste efeito tenha produzido resultados controversos em
avaliações post-mortem (Bao, Meynen, & Swaab, 2008). Por outro lado alguns estudos revelam
que, mesmo as formas menos graves de depressão, incluindo a distimia, se encontram
associadas a anomalias neurofisiológicas (Griffiths, Ravindran, Merali, & Anisman, 2000).
As pessoas deprimidas vêem-se a si próprias como inferiores i.e., tendem não só a fazer
comparações sociais negativas mas também a adoptar um estereótipo comportamental de
submissão (Allan & Gilbert, 1997; Carvalho, Pinto-Gouveia, Pimentel, & Maia, (2007),
parecendo ocorrer o mesmo na ansiedade e fobia social (Gilbert, 2000).
A estratégia de derrota involuntária (EDI), dispositivo de regulação emocional, cognitivo e
comportamental desenvolvido ao longo da evolução, é então um estado final que requer um
sistema de avaliação e.g., via comparação social, e um sistema comportamental e.g., via
emissão de comportamentos de submissão.
A comparação social é uma estratégia evolucionária básica utilizada como analisador entre
recursos próprios e os recursos dos oponentes. É utilizada por espécies territoriais
predominante nos répteis, nas aves e alguns mamíferos solitários no sistema de defesa
territorial, particularmente na selecção intra-sexual por espécies vivendo em grupo, é como
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que um sistema verificador do posto social e dos recursos potenciais ou de poder num conflito,
resource-holding potencial (RHP). Nos primatas, particularmente no homem a comparação
social está à ligada à avaliação do poder de atracção social, social attention holding power
(SAHP) bem como ao comportamento assertivo e submisso (Gilbert, Price, & Allan, 1995). Em
contexto clínico, apesar da derrota aparecer frequentemente ligada a percepções de baixo
estatuto social (comparação social negativa), ela parece ter um efeito específico na
determinação do humor. Sentimentos de derrota parecem ser mais determinantes para a
ocorrência de depressão do que a percepção de baixo estatuto social isolada (Carvalho et al.
(submetido para publicação); Gilbert & Allan, 1998;
Viver ou ter crescido em ambientes aversivos, de pobreza, hostis, onde a pessoa é
sistematicamente sujeita a conflitos, dominada e oprimida pode levar a perda de estatuto
social e a necessidade de emissão comportamentos de submissão, bem como ao
desenvolvimento de estratégias de comparação social negativa. A adopção da estratégia de
derrota involuntária (EDI) prematura no ser humano pode ser atribuída a uma história familiar
de pais punitivos e autoritários, abuso físico ou sexual (Sloman & Gilbert, 2000). Muitos
doentes deprimidos, especialmente com perturbações depressivas crónicas (Andrews, 1998)
tiveram experiências adversas na infância como, negligência, abuso psicológico, físico e sexual
que perturbam o desenvolvimento e o funcionamento psicobiológico a longo prazo (Bifulco et
al., 2005; Rosenblum et al., 1994).
Tornou-se assim imprescindível desenvolver uma estratégia empírica de investigação para
testar as predições específicas dos modelos evolucionários, que passa pelo desenvolvimento
de escalas e questionários específicos particularmente para avaliar a derrota.
A Escala de Derrota (ED) foi desenvolvida a partir do trabalho com doentes deprimidos e
publicada por Gilbert e Allan (1998). A versão original da ED foi validada num grupo de
estudantes (N = 302) e num grupo de doentes (N = 90), tendo sido avaliadas as suas
propriedades psicométricas e estrutura factorial. Os autores conduziram uma análise de
componentes principais com rotação oblíqua (Oblimin), na amostra de estudantes foram
extraídos dois factores com eigenvalues superiores a 1.00 e explicando respectivamente 52.8%
e 7.3% da variância. Na amostra de doentes ocorreu a mesma solução de dois factores,
explicando 51.2% e 7.4% da variância. No entanto os autores, devido à forte correlação entre
os 2 factores (r = .58), ao facto do três itens do segundo factor corresponderem aos itens
cotados de forma inversa, bem como o conteúdo dos itens não aparentar carácter distintivo,
efectuaram uma solução forçando um factor único. Desse modo obtiveram um único factor
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com saturações nos itens iguais ou superiores a .45 sugerindo uma solução unidimensional. Foi
encontrada uma solução unifactorial, explicando 52.8% da variância total da escala no grupo
de estudantes e 51.2% no grupo de doentes deprimidos.
A escala revelou uma consistência interna muito boa, com um alfa de Cronbach nos dois
grupos e nos dois géneros entre .93 e .94. Os autores encontraram correlações elevadas com
psicopatologia no grupo de doentes, particularmente com sintomatologia depressiva i.e., com
o BDI (r = .65), e com a BHS, Beck Hopelessness Scale (r = .77); e com a CES-D, Centre for
Epidemiological Studies Depression Scale (r = .73) no grupo de estudantes. Igualmente foram
encontradas correlações significativas com variáveis evolucionárias: entrapment interno,
entrapment externo, comparação social e comportamento de submissão com valores de r de
Pearson respectivamente de .75, .66, -.59 e .35.
Desde a sua publicação a ED foi usada em vários estudos como medida do estado de derrota,
quer em amostras clínicas quer em amostras da população geral (Gilbert et al., 2002; Martin,
Gilbert, McEwan, & Irons, 2006; Rasmussen et al., 2010; Shahmanesh et al., 2009; Sturman &
Mongrain, 2005; Taylor et al., 2010; Troop & Baker, 2008; Willner & Goldstein, 2001).
Num estudo envolvendo um grupo de doentes deprimidos e um grupo da população geral sem
psicopatologia, utilizando variáveis de posto social, i.e., derrota, entrapment (inibição da
resposta de fuga), comportamento de submissão e comparação social, a sintomatologia
depressiva foi sobretudo explicada pela derrota e pelo entrapment. A explicação parece ser a
seguinte: se um indivíduo derrotado pode sair, fugir ou evitar a situação ou se submete e essa
submissão é aceite pelo oponente, o indivíduo pode aceitar a derrota e recomeçar noutro
lugar. A aceitação do desapontamento e da derrota promove a desactivação da estratégia de
derrota involuntária e a psicopatologia é menos intensa. No caso em que o derrotado está
também em entrapment o indivíduo não pode sair da situação e reverter a estratégia de
derrota involuntária que se mantém persistentemente activada (Sloman & Gilbert, 2000).
Tanto quanto é do nosso conhecimento não foram realizados estudos psicométricos da Escala
de Derrota na população portuguesa particularmente em contexto da psicopatologia
depressiva.
2. OBJECTIVOS
Na tentativa de ultrapassar a carência em medidas de avaliação dos estados emocionais de
derrota, o presente estudo procura em primeiro lugar traduzir e adaptar para a língua
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portuguesa a ED. Em segundo lugar pretende investigar a sua estrutura factorial na versão
portuguesa num grupo de estudantes, num grupo da população geral e num grupo de doentes
com depressão major em relação às suas experiências de derrota. Em último lugar, o presente
estudo pretende avaliar as propriedades psicométricas da estrutura factorial obtida,
especificamente a análise dos itens e consistência interna, fidelidade teste-reteste e, ainda,
explorar a validade convergente e divergente deste instrumento usando medidas de
depressão, e de optimismo e suporte social.
3. METODOLOGIA
3.1 Participantes
A amostra utilizada neste estudo foi constituída por 3 grupos de sujeitos: um grupo era
formado por estudantes, outro constituído por sujeitos da população geral e outro grupo
constituído por doentes com diagnóstico de episódio depressivo major seguidos em consulta
externa de psiquiatria.
Grupo de Estudantes
Foi utilizada uma amostra de conveniência composta por 609 sujeitos (428 do género feminino
e 181 do género masculino) provenientes de instituições públicas e privadas de Ensino
Superior e de escolas profissionais da região Centro e Norte do País, a idade média foi de 20.7
anos (DP = 2.9) e a escolaridade média foi de 13.4 anos (DP = 1.6). Foi pedida autorização à
direcção das instituições e após esta foram contactados professores de referência que
permitissem a utilização de parte do seu tempo lectivo para a presente investigação. Os alunos
foram informados e procedeu-se à marcação de datas. Nesse dia, os alunos presentes foram
esclarecidos dos objectivos da investigação e foram convidados a participar, aqueles que
aceitaram assinaram um termo de consentimento, realçando a participação voluntária e a
confidencialidade. Os questionários foram preenchidos na presença de um dos investigadores.
Grupo da População Geral
Foi utilizada uma amostra de conveniência colhida entre trabalhadores de três empresas
privadas e entre funcionários de três instituições públicas do Norte e Centro do país, composta
por 406 sujeitos (248 do género feminino e 158 do género masculino), a idade média foi de
37.7 anos (DP =1 0.2); sendo a escolaridade média de 12.9 anos (DP = 4.0). Foi pedida
autorização à direcção das empresas e instituições, após a sua obtenção foram contactados
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quadros intermédios para a ligação aos trabalhadores e marcação de datas. Nesse dia, os
trabalhadores foram esclarecidos dos objectivos da investigação e foram convidados a
participar, aqueles que aceitaram assinaram um termo de consentimento, realçando a
participação voluntária e a confidencialidade. Os questionários foram preenchidos no mesmo
dia ou em data posterior na presença de um dos investigadores
Grupo de Doentes
O grupo de 106 doentes (78 do género feminino e 28 do género masculino) consistia em
sujeitos com um novo episódio de depressão major que recorreram à consulta externa do
Hospital de Magalhães Lemos - Porto entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 2006. A idade
média foi de 37.9 anos (DP = 10.6); sendo a escolaridade média de 10.9 anos (DP = 4.2). Os
doentes enviados pelo médico de família com diagnóstico de depressão e que na entrevista
clínica confirmaram as suspeitas, foram sujeitos a avaliação diagnóstica de depressão major
com a SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders) (First, Spitzer, Gibbon, &
Williams, 1996). Todos os doentes com o diagnóstico de episódio de depressão major e com
BDI igual ou superior a 20, eram elegíveis para entrar no estudo. Aos doentes com diagnóstico
de episódio depressivo major e sem critérios de exclusão (i.e., perturbação por dependência
de substâncias e perturbações psicóticas) foi solicitada a sua participação na investigação e
explicados os objectivos. Dos 115 doentes elegíveis, 5 não aceitaram participar e 4 faltaram na
data marcada para o preenchimento do protocolo. Os doentes que aceitaram, assinaram o
termo de consentimento, onde se realçava a voluntariedade da participação e
confidencialidade das respostas. O presente projecto de investigação foi autorizado pela
comissão de ética do Hospital de Magalhães Lemos E. P. E. - Porto.
3.2 Instrumentos
- Entrevista Clínica Estruturada para o Diagnóstico das Perturbações do Eixo I do DSM-IV
(Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, (SCID-I) (First et al., 1997), foi
utilizada a para estabelecer o diagnóstico. Recorreu-se à versão traduzida e adaptada ao
Português por Maia, Pinto-Gouveia, & Carvalho (2006).
- Inventário de Depressão de Beck (BDI), foi utilizado para a avaliação da sintomatologia
depressiva (Beck, Steer, & Garbin, 1988). O BDI é utilizado para avaliar a intensidade da
depressão ao longo do tempo sobretudo em doentes deprimidos em tratamento (Barkham et
al., 2008), para distinguir indivíduos deprimidos dos não-deprimidos em contextos
psiquiátricos (Medina, Echeburúa, & Aizpiri, 2007) e outros contextos médicos (Rowan et al.,
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2005); é igualmente usado para avaliação de sintomas depressivos em populações não clínicas,
em estudantes (Gorenstein, Andrade, Zanolo, & Artes, 2005; Lim et al., 2008; O’Connor, Berry,
Weiss, & Gilbert, 2002) ou na população geral (Appleton et al., 2008). O BDI é formado por 21
itens que procuram avaliar o estado depressivo nos seus aspectos afectivos, motivacionais,
cognitivos e fisiológicos. O inventário utilizado é uma versão validada para a população
portuguesa e mostra correlacionar-se de modo altamente significativo com o critério clínico de
depressão (Vaz-Serra & Pio-Abreu, 1973a; 1973b; 1973c). Neste estudo apresentou uma
consistência interna boa a muito boa (Pestana & Gageiro, 2003), com alfas de Cronbach de .88
na amostra de estudantes, .89 na amostra da população geral, e .95 na amostra de doentes.
- Teste de Orientação para a Vida-Revista (LOT-R), o instrumento mede o grau de optimismo
disposicional. Foi desenvolvido por Scheier e Carver (1985) e posteriormente revisto por
Scheier, Carver e Bridges (1994). O LOT-R é constituído por 10 itens, dos quais 6 são
indicadores de optimismo (itens 1, 3, 4, 7, 9 e 10). Os itens 3, 7 e 9 são cotados de forma
inversa e os itens 2, 5, 6 e 8 não são cotados. Os sujeitos assinalam a sua opção de resposta de
acordo com uma escala tipo Likert. Para cada item a cotação varia entre 0 e 4, sendo que a
pontuação final da escala pode variar entre um mínimo de 0 e um máximo de 24. Cotações
mais elevadas nesta escala significam valores mais elevados de optimismo.
O LOT-R foi validado para a população portuguesa por Faria (2000) utilizando uma amostra
constituída por alunos do ensino superior e população geral (N = 922). Na versão portuguesa o
item 3 foi excluído ficando a ser considerados para o cálculo de optimismo os itens 1, 4, 7, 9 e
10. Assim, no que respeita à consistência interna, os resultados revelaram um coeficiente de
alfa de Cronbach de .70 para o total da escala, indicando uma fidelidade aceitável. A autora
verificou que quanto à fidelidade teste-reteste, para um período de intervalo de 1 mês e meio,
as correlações de Pearson eram de .55, indicando estabilidade temporal razoável a curto
prazo. A análise factorial, revelou uma estrutura unidimensional com um factor representando
o optimismo e explicando 45.87% do total da variância (Faria, 2000). Neste estudo, a escala de
optimismo apresentou uma consistência interna razoável (Pestana & Gageiro, 2003) com alfas
de Cronbach de .70 na amostra de estudantes, de .74 na amostra da população geral e de .72
na amostra de doentes. O baixo optimismo tem mostrado correlações negativas com patologia
(Hirsch, Britton, & Conner, 2009; Vickers & Vogeltanz, 2000).
- Escala Multidimensional de Suporte Social Percebido (MSPSS), a escala faz a avaliação
subjectiva de apoio social e foi desenhada para avaliar as percepções de adequação de apoio
social a partir de fontes específicas: família, amigos e outras pessoas significativas. Trata-se de
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uma escala de auto-resposta tipo Likert, com 12 itens e 7 categorias de resposta (Zimet,
Dahlem, Zimet, & Farley, 1988). No estudo de validação da versão original da escala foram
incluídos 275 estudantes universitários (136 mulheres e 139 sujeitos do género masculino). O
estudo mostrou que a MSPSS possuía boa consistência interna (alfa de Cronbach de .88), a
análise factorial mostrou uma solução com 3 factores (família, amigos, outros significativos)
moderadamente correlacionados. Quanto à estabilidade temporal, a escala revelou um testereteste de .85. Tem sido utilizada num vasto número de estudos em contextos muito diversos,
os resultados apontam para a existência de uma relação inversa significativa entre o suporte
social e patologia em geral, bem como com estados psicopatológicos, particularmente de
depressão e ansiedade (Brandt & Weinert, 1981; Corna, Cairney, & Streiner, 2010; Nunes,
2004; Sarason, Sarason, Potter, & Antoni, 1985; van Dorn, 2010). No presente trabalho foi
utilizada a versão portuguesa da MSPSS de Carvalho, Pinto-Gouveia, Pimentel, Maia e MotaPereira, (submetido para publicação), sendo a consistência interna muito boa, com alfas de
Cronbach do total da escala de .92 na amostra de estudantes, .94 na amostra da população
geral e .90 na amostra de doentes.
- Escala de Derrota (ED) (Gilbert & Allan, 1998), trata-se de um instrumento destinado a medir
os sentimentos de derrota dos sujeitos. É escala tipo Likert com 16 itens e 5 categorias de
resposta: 0 = nunca, 1 = raramente, 2 = algumas vezes, 3 = frequentemente, 4 = sempre.
Contém itens como “Sinto que me dei por vencido” ou “Sinto que perdi a minha posição na
sociedade”. A sua pontuação varia de 0 a 64, significando que quanto mais elevada, mais
intenso o sentimento de derrota.
Procedimento
Em todas as análises foi utilizado o programa SPSS versão 15.0. Foram consideradas diferenças
estatisticamente significativas todos os valores com probabilidade associada inferior a .05
(Howell, 2006).
Procurámos seguir a metodologia dos autores para validação da escala, porém foram alterados
alguns procedimentos e.g., utilizámos três amostras em vez de duas na validação original.
Inicialmente procedeu-se a uma análise factorial com o objectivo de verificar a
dimensionalidade da escala, tendo-se utilizado uma análise de componentes principais
(Stevens, 1986; Spector, 1994; Tabachnick & Fidell, 2007). Foram dois os critérios para
extracção de um factor: valores próprios maiores que 1 antes de rotação (Kaiser, 1960) e
utilização de um scree test (Cattel, 1966). Em todas as análises foi utilizada rotação oblíqua
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(Oblimin; delta = 0), porém em todos os casos a rotação varimax replicou os resultados obtidos
confirmando as soluções encontradas.
Procedeu-se de seguida à análise da consistência interna das escalas nas três amostras através
do cálculo do alfa de Cronbach, considerada a melhor estimativa de fidelidade de um teste
(Nunnally & Bernstein, 1994). A qualidade dos itens foi verificada através do cálculo da
correlação do item com o total da escala excepto o próprio item (Nunnally & Bernstein, 1994).
Seguidamente procedeu-se à avaliação da fidelidade teste reteste, bem como da validade
convergente e divergente, que foram analisadas através do coeficiente de correlação
paramétrico de Pearson (Nunnally & Bernstein, 1994). Foi estudada a estabilidade temporal
das escalas num subgrupo da amostra de estudantes (n = 46) e noutro da população geral (n =
30), assim, o preenchimento do questionário foi repetido 3 semanas mais tarde. A exploração
da validade convergente foi analisada por meio de um estudo de correlação entre a escala de
derrota e a medida de sintomatologia depressiva obtida com o BDI nas três amostras. A
exploração da validade divergente foi analisada por meio de um estudo de correlação entre a
escala de derrota com as medidas de optimismo e de suporte social.
Para avaliação da validade de construto, foi executada uma análise da variância (ANOVA) de
modo a verificar se os doentes apresentavam pontuações superiores na ED, em relação aos
sujeitos das outras duas amostras.
4. RESULTADOS
4.1 Validade de conteúdo
Adaptação da medida à língua portuguesa
Para a avaliação das características psicométricas da escala de derrota seguimos um processo
semelhante ao de Gilbert & Allan (1998). A ED procura apreender sentimentos de falhanço,
insucesso e derrota, é composta por 16 itens e uma pontuação máxima possível de 64. Três
dos itens são cotados inversamente: o item 2 (Sinto que sou uma pessoa de sucesso), o item 4
(Sinto que sou um(a) vencedor(a)) e o item 9 (Sinto-me capaz de lidar com o que quer que seja
que a vida me apresente);
A adaptação da Escala de Derrota envolveu a tradução, retroversão e comparação posterior
com a versão original para verificação das possíveis diferenças e retradução final. Neste passo
teve-se em atenção sobretudo o conteúdo dos itens. Através de discussões entre especialistas
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do tema em estudo e com colaboração de peritos nas línguas portuguesa e inglesa, verificouse se o conteúdo dos itens da versão resultante da tradução tinha o sentido proposto pelos
originais tendo o grupo de especialistas concluído pela manutenção do número de itens. Após
este passo administraram-se as escalas de auto-avaliação a uma amostra de 25 estudantes do
ensino superior. Foi-lhe explicado quais os objectivos solicitando-lhe que apontassem, após
terem respondido às escalas, dificuldades, dúvidas, críticas ou comentários que entendessem
relevantes. Devido à adequada compreensão dos itens não resultaram modificações na escala.
Estatística descritiva
As médias e desvios padrão para todos os valores das escalas nas três amostras são
apresentados na Tabela 1. Para verificar um possível efeito de género, explorámos nas três
amostras a existência de diferenças nas médias dos quatro instrumentos por meio de testes-t.
Verificou-se que no grupo da população geral e no grupo de doentes não existiam diferenças
entre os valores das quatro escalas nos dois géneros. No grupo de estudantes não existia
diferença significativa no valor da Escala de Derrota, porém no BDI, na MSPSS e no LOT-R
existiam diferenças significativas. No género feminino as classificações foram mais elevadas no
BDI (t(512.868) = 3.573, p = .000, M = 7.59 versus M = 5.78) e na MSPSS (t(152.378) = 4.575 p
= 000. M = 72.87 versus M = 66.29); ao contrário, o género masculino teve maior classificação
no LOT-R (t(291.844) = 3.571, p = 000, M=14.26 versus M = 13.27).
4.2 Dimensionalidade
4.2.1 Estrutura factorial das Escala de Derrota
Na amostra de estudantes, o Coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin de .939 e o valor do Teste de
Esfericidade de Bartlett de x2(120 = 5718,167, p = .000), permitem-nos concluir pela
adequação da amostra e da sua matriz de correlações para seguir análise factorial. Foram
obtidos dois factores, tal como na versão original, explicando 60.52% da variância total da
escala. Todos os itens tiveram saturações acima de .58 pelo menos num dos dois factores. O
primeiro factor explicava 48.93% da variância total. O segundo factor explicava 11.59% da
variância e incluía o grupo de 3 itens que são codificados de modo inverso (itens 2, 4 e 9)
descritos atrás. A correlação dos dois factores foi de .54.
Seguindo ainda o procedimento dos autores na versão original, ao forçar um só factor foram
obtidas saturações nos três itens referidos muito próximos dos valores mínimos de saturação
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recomendáveis de .30 (Tinsley & Tinsley, 1987). Porém, os restantes itens saturaram entre .57
e .81 e resultando uma variância total de 48.93%, Tabela 2.
Na amostra da população geral o coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin obtido de .927 e o valor
para o Teste de Esfericidade de Bartlett de x2(120) = 3445.701, p = .000, permitem-nos concluir
pela adequação da amostra e da sua matriz de correlações para prosseguir a análise factorial.
O resultado foi em tudo idêntico ao obtido no grupo de estudantes, foram obtidos dois
factores explicando 57.65% da variância total. Todos os itens tiveram pontuações acima de .57
pelo menos num dos dois factores. O primeiro factor explicava 45.27% e segundo factor
explicava 12.38% da variância total, a distribuição dos itens foi igual à obtida no grupo de
estudantes. Ao forçar um só factor foram obtidas saturações entre .57 e .84 com excepção dos
três itens referidos (itens 4, 2 e 9) abaixo dos valores mínimos de saturação desejáveis (Tinsley
& Tinsley, 1987), resultando uma variância total de 45.27%, Tabela 2.
Na amostra de doentes o coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin obtido de . 909 e o valor de x2(120)
= 1010.981, p = .000 para o Teste de Esfericidade de Bartlett, permitem-nos concluir pela
adequação da amostra e da matriz de correlações para continuar análise factorial. A análise de
componentes principais produziu uma solução com três factores explicando 64.40% da
variância total. Todos os 16 itens saturaram acima de .48 pelo menos num dos factores. Porém
ao contrário da amostra de estudantes e da população geral esta estrutura factorial não era
facilmente interpretável. O factor 1 explicava 49.19% da variância e era composto por cinco
itens relacionados com sentimentos de falhanço e incapacidade para lutar mais, curiosamente
itens seguidos na estrutura facial da escala (itens 12, 13, 14, 15 e 16) sem outro motivo
aparente para associação. O factor 2 explicava 8.26% e era composto pelos itens 1, 3, 5, 6, 7 e
8 sem aparente independência lógica, sobressaindo como mais saturado (.71) o item 7
relacionado com sentimento de impotência perante a vida. O factor 3 explicava 6.96% da
variância e era composto pelo grupo itens referidos que são cotados de modo inverso, itens 2,
4 e 9, mais os itens 10 e 11, “Sinto que bati no fundo” e “Sinto-me completamente fora de
acção” respectivamente. O scree test (Cattel, 1966) sugeriu uma solução de um ou dois
factores. Forçando uma solução com dois factores não se obteve ainda uma estrutura
facilmente interpretável, sendo o factor 2 composto pelos itens do factor 3 das soluções
anteriores verificadas na amostra de estudantes e da população geral e explicando somente
8.26% da variância. Optou-se por explorar uma solução unifactorial que explicava 49.19% da
variância, com todos os itens a saturar entre .55 e .89 com excepção do item 9 com um valor
de saturação de .33.
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Apesar do comportamento dos itens já referidos: 2, 4 e 9, a revelarem saturações baixas
nalguns cálculos i.e., inferiores a .30, optámos por não os eliminar, um dos motivos foi o facto
dos outros itens saturarem, entre .55 e .89 (Tabachnick & Fidell, 2007; Tinsley & Tinsley, 1987).
Atribuímos o resultado ao facto desses itens estarem na ordem inversa. Na análise factorial,
quando há variáveis com baixas saturações, não se controla a sua influência eliminando-as
pura e simplesmente e utilizando somente variáveis com saturações elevadas. Cabe ao
investigador excluí-las ou não, de acordo com o fundamento teórico subjacente (Pestana &
Gageiro, 2003). Por outro lado, a extracção de soluções factoriais com variâncias totais entre
40% a 50% reflectem grandeza adequada das informações recolhidas pelo instrumento de
auto-resposta (Gorsuch, 1983). Os valores da variância obtidos na versão portuguesa da ED
foram superiores a 45%, portanto dentro desse intervalo. Ponderando os resultados nos três
grupos e utilizando uma abordagem conservadora da escala pensamos poder aceitar como os
seus autores uma solução unidimensional (Gilbert & Allan, 1998). Os itens, os eigenvalues, a
saturação dos factores bem como a variância em cada amostra estão representados na Tabela
2.
4.2.2 Análise dos itens e consistência interna
As correlações médias item-item estiveram no intervalo de .36 a .44. É melhor que as
correlações inter-item sejam baixas a moderadas. É necessária cautela na avaliação destas
correlações, se forem tendencialmente baixas ou negativas significa que existe uma falta de
coerência na escala. Por outro lado se forem tendencialmente elevadas pode indicar
redundância nos itens i.e., se um item apresenta uma correlação muito elevada com outro,
possivelmente não é necessário (Miles & Gilbert, 2005).
O alfa de Cronbach para a Escala de Derrota no grupo de estudantes foi de .92 (.91 para o
género feminino e .93 para o género masculino); no grupo da população geral foi de .90 (.89
para o género feminino e .91 para o género masculino) e no grupo de doentes foi de .93 (.93
para o género feminino e .93 para o género masculino). Estes resultados sugerem que a ED
tem valores de consistência interna muito bons para as três amostras, Tabela 3.
Na amostra de estudantes ao analisarmos as correlações item-total corrigido da ED
verificamos que apresentam valores elevados em geral (de .51 a .78) com excepção dos itens,
2, 4, e 9 com uma correlação item-total corrigida de .33, .34 e .26. Nenhum item se eliminado
afecta o alfa de Cronbach com excepção dos itens 2, 4 e 9 que elevam o alfa de Cronbach em
uma décima no caso dos dois primeiros, e quatro décimas no caso do último.
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Na amostra da população geral ao analisar-mos as correlações item-total corrigido da ED
verificamos que apresentam valores moderados a elevados em geral (de .47 a .75) com
excepção dos itens, 2, 4, e 9 que apresentam uma correlação item-total corrigida de .11, .22 e
.14, neste caso nenhum item se eliminado afecta o alfa de Cronbach inclusive os itens 2, 4 e 9.
Na amostra de doentes ao analisarmos as correlações item-total corrigido da ED verificamos
que apresentam valores elevados em geral (de .50 a .85) com excepção do item 9 com uma
correlação item-total corrigida de .30. Nenhum item se eliminado afecta o alfa de Cronbach o
que nos indica não ser necessário excluir nenhum item (Nunnally & Bernstein, 1994; Tinsley &
Tinsley, 1987), Tabela 3.
4.2.3 Fidelidade teste-reteste
Num subgrupo da amostra de estudantes (n = 46) e noutro da população geral (n = 30) foi
repetido o preenchimento dos questionários 3 semanas mais tarde. O resultado do estudo da
estabilidade temporal das escalas demonstrou resultados moderados a altos (Pestana &
Gageiro, 2003), com coeficientes de correlação de Pearson de .68 no grupo de estudantes e de
.83 no grupo da população geral. Ao nível da consistência interna, a ED apresentou um valor
de alfa de Cronbach para o reteste de .95 e .86 respectivamente, para a amostra de estudantes
e da população geral.
4.2.4 Validade convergente
Para avaliar a validade externa ou de critério da ED nas três amostras foi utilizado o BDI.
Procedeu-se a um estudo de correlação entre a ED e o BDI na amostra de estudantes, da
população geral e de doentes, tendo sido obtidas correlações moderadas, respectivamente:
.45, .66 e .68 para um nível de significância de p < .001. Esse facto aponta para a existência de
uma convergência, mais do que uma divergência entre ambas, Tabela 4.
4.2.5 Validade divergente
Para avaliar a validade divergente nas três amostras foram utilizadas duas escalas cujos
construtos, o suporte social percebido e o optimismo, se deveriam correlacionar
negativamente com o construto de derrota. Para isso utilizou-se a Escala Multidimensional de
Suporte Social Percebido e o Teste de Orientação para a Vida (ou escala de optimismo).
Procedeu-se a um estudo de correlação entre a Escala de Derrota e as duas escalas referidas
nas três amostras, obtendo-se correlações negativas e significativas entre -.26 e -.56. Estes
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resultados revelaram a existência de correlações baixas a moderadas (Cohen, 1988; Pestana &
Gageiro, 2003) entre a MSPSS e o LOT-R e os valores da ED nas três amostras. Esse facto
aponta para a existência de uma divergência, entre o construto de derrota por um lado e os
construtos de suporte social percebido e optimismo por outro, Tabela 5.
4.2.6 Validade de construto
A validade de construto é a validade nobre de qualquer teste. É ela que garante que o teste
mede o que se propõe medir. Para validar a ED inspeccionámos a sua distribuição nas três
amostras, sendo assim, as pontuações deveriam ser superiores na amostra de doentes em
relação às amostras de estudantes e da população geral. Foi realizada uma análise da variância
(ANOVA) no sentido de verificar se havia diferenças nas médias da ED estatisticamente
significativas nas três amostras. Caso houvesse, deveria avaliar-se como se apresentavam essas
diferenças entre os grupos, pelo que realizámos um teste de Tukey para localização das
diferenças.
Verificou-se que havia diferenças significativas entre os três grupos, Tabela 5. Os doentes
tinham valores mais elevados do que os estudantes e que a população geral. Por outro lado, os
estudantes tinham pontuações mais elevadas do que a população geral não atingindo porém,
marginalmente, significado estatístico (p=.058).
5. DISCUSSÃO
Esta investigação procurou contribuir para a validação da versão portuguesa da Escala de
Derrota bem como para o estudo das suas características psicométricas, especificamente da
estrutura factorial, consistência interna, estabilidade temporal, validade convergente,
divergente e de construto em três amostras, uma de estudantes, uma da população geral e
uma de doentes com depressão major.
Quanto à validade de construto da ED, foram utilizados procedimentos estatísticos que
permitissem compreender a organização dos itens que compõem a medida, através de um
método estatístico multivariado de cariz exploratório.
Quanto à ocorrência de dois factores na ED nas três amostras, devemos realçar por um lado o
facto de serem itens cotados inversamente, por outro a particular a natureza dos itens: “Sinto
que sou uma pessoa de sucesso” (item 2) “Sinto que sou um(a) vencedor(a)” (item 4) “Sinto-me
capaz de lidar com o que quer que seja que a vida me apresente” (Item 9). Quanto à natureza

170
dos itens, os autores não o referem, mas talvez pudesse considerar-se que o conteúdo destes
três itens aborda o tema do sucesso, vitória e coragem e que não é exactamente o mesmo,
cotar os itens inversamente e, esperar que o mesmo ocorra com o seu significado. Inverter o
significado seria por exemplo colocá-los na negativa e.g., “Não sinto que sou uma pessoa de
sucesso”. De qualquer modo pensamos que numa abordagem conservadora da escala poder
aceitar como os seus autores uma solução unidimensional. Considerando o comportamento
nas três amostras, apesar de existirem itens com baixas saturações, não se controla a sua
influência eliminando-os simplesmente e utilizando somente variáveis com saturações mais
elevadas. Apesar destes dados parece prematuro caracterizar estes factores como subescalas
diferentes nestas amostras. A correlação entre os dois factores obtida na amostra de doentes
foi de r =. 52 o que é suficientemente forte para considerar que é possível substituir os dois
por um só factor (Nunnally & Bernstein, 1994), esse facto já não é tão defensável na amostra
de estudantes com r = .23 e na amostra da população geral r = .04.
No presente estudo, foi encontrado um alfa de Cronbach elevado para o total da ED, indicador
de excelente consistência interna da escala. Este resultado está de acordo com o que foi
reportado no estudo original da escala por Gilbert e Allan (1998), que encontraram indicadores
de fidelidade elevados para o total da escala.
Parece-nos que uma solução unifactorial está mais de acordo com o fundamento teórico
subjacente i.e., o aspecto central da derrota, do insucesso, da impotência, da perda de
confiança e perda de posto social. Caso se repliquem estes resultados, e se confirmem em
estudos prospectivos consideramos, testar modificações ligeiras na estrutura destes três itens.
Na nossa amostra, a ED apresentou bons índices de fidelidade teste-reteste, mostrando uma
boa estabilidade temporal para um intervalo de três semanas.
Em relação à validade convergente, na nossa investigação foi encontrado um coeficiente de
correlação elevado e estatisticamente significativo com o BDI como medida da sintomatologia
depressiva nas três amostras. Este resultado aponta pois para uma boa validade convergente
da ED e suporta os dados encontrados noutros estudos, nos quais a derrota aparece
positivamente associada a sintomatologia depressiva e outra psicopatologia. Para além do BDI
foram utilizadas outros instrumentos e.g., Hopelessness Scale, Depressive Experiences
Questionnaire, Fawcett-Clark Pleasure Capacity Scale, Mood and Anxiety Symptoms
Questionnaire ou a Snaith-Hamilton Pleasure Scale.
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O suporte social (Brandt & Weinert, 1981; Corna, Cairney, & Streiner, 2010; Nunes, 2004;
Sarason et al., 1985; van Dorn, 2010) e o optimismo disposicional (Hardin, & Leong, 2005;
Hirsch, Britton, & Conner, 2009; Vickers & Vogeltanz, 2000) têm demonstrado correlacionar-se
negativamente com psicopatologia.
A validade divergente ficou assim definida com instrumentos que avaliam construtos que
deveriam associar-se negativamente com a derrota e.g., o suporte social e o optimismo. A
probabilidade de ficar em estado de derrota na luta pela vida deve depender em grande
medida da percepção de suporte social. Ter aliados é uma receita para o sucesso e para a
vitória. Do mesmo modo, o optimismo disposicional já demonstrou correlacionar-se
negativamente com psicopatologia, e em particular depressão, pelo que seria de esperar que o
mesmo ocorresse com a derrota.
No homem a vivência de derrota parece ser fundamental na diminuição da actividade dos
sistemas de reforço e da ocorrência e manutenção do afecto depressivo e anedonia. A
adopção da derrota patológica (intensidade excessiva, início prematuro e duração prolongada)
no ser humano pode ser atribuída a história de punição excessiva e autoritarismo parental, de
abuso físico ou sexual (Sloman & Gilbert, 2000). Na depressão recorrente em geral e na
depressão crónica em particular (Andrews, 1998), é frequente terem ocorrido experiências
adversas na infância e.g., abuso psicológico, físico e sexual que perturbam o desenvolvimento
e o funcionamento psicobiológico a longo prazo (Hart, Gunnar, & Cicchetti, 1996; Rosemblum
et al., 1994; Bifulco et al., 2005).
Cada vez é mais frequente nas sociedades contemporâneas a existência de circunstâncias de
derrota e.g., ambientes aversivos, de pobreza, hostis, onde a pessoa é sujeita a conflitos,
dominada, oprimida e humilhada levando a perda de estatuto social e à emissão
comportamentos de submissão, bem como ao desenvolvimento de estratégias de comparação
social negativa apontando para a pesquisa de derrota na génese de psicopatologia.
Limitações e investigações futuras
Os nossos resultados devem ser considerados tendo em conta algumas limitações
metodológicas. Em primeiro tratou-se de um estudo transversal, pelo que a avaliação do
dinamismo da ED não pôde ser efectuado. Em segundo lugar, a dimensão da amostra de
doentes esteve no limite do aceitável para estudos de análise factorial. Por último, utilizámos
metodologia pouco ampla para avaliação da validade convergente, no futuro sugere-se alargar
a avaliação a outras medidas de vulnerabilidade emocional e stress; por outro lado, parece-nos
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necessário ampliar a aplicação da ED em contextos clínicos particularmente em estudos
longitudinais.
6. CONCLUSÕES
A Escala de Derrota agora apresentada torna possível a avaliação do sentimento de derrota;
manifesta sinais de alta consistência interna, parecendo favorecer uma estrutura
unidimensional. A versão portuguesa mostra-se associada positivamente a sintomatologia
depressiva e negativamente ao suporte social e optimismo. As características psicométricas
obtidas neste estudo, replicam em geral os resultados obtidos pelos seus autores em amostras
britânicas. Globalmente, a ED demonstrou ter características psicométricas adequadas para
poder utilizar-se na população portuguesa em contextos clínicos e não clínicos.
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TABELAS
Tabela 1. Médias e desvios padrão para os 4 instrumentos nas 3 amostras
Estudantes
População geral
Doentes
(N = 609)
(N = 406)
(N = 106)
M

DP

M

DP

M

DP

Escala de Derrota

15.34

8.67

13.98

8.76

37.95

12.35

BDI

7.03

6.96

6.42

6.75

28.87

8.07

MSPSS

71.27

11.81

70.49

12.93

56.45

16.00

LOT-R

13.59

2.83

12.09

2.43

10.36

4.69

BDI = Inventário de Depressão de Beck
LOT-R = Teste de Orientação de Vida - Revisto (Optimismo disposicional)
MSPSS = Escala Multidimensional de Suporte Social Percebido
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Tabela 2. Análise factorial com saturação dos itens da Escala de Derrota nas três amostras
Estudantes
(N = 609)
Escala de Derrota
Item
1

Sinto que não atingi os meus objectivos na vida.

2

Sinto que sou uma pessoa de sucesso.

3

Sinto-me derrotado(a) pela vida.

4

Sinto que sou um(a) vencedor(a).

5

População
geral
(N = 406)

Doentes
(N = 106)

Saturação dos Itens
.57

.57

.66

.31

.01

.60

.80

.76

.83

.32

.10

.59

Sinto que perdi a minha posição na sociedade.

.74

.73

.61

6

Sinto que a vida me tratou como um “saco de pancada”.

.71

.72

.55

7

Sinto-me impotente perante a minha vida.

.74

.72

.79

8

Sinto que a confiança em mim próprio(a) desapareceu
completamente.

.75

.76

.76

9

Sinto-me capaz de lidar com o que quer que seja que
a vida me apresente.
(I)

.26

.07

.33

10

Sinto que bati no fundo.

.79

.80

.60

11

Sinto-me completamente fora de acção.

.81

.84

.76

12

Sinto que sou um(a) do(a)s falhado(a)s da vida.

.84

.83

.83

13

Sinto que me dei por vencido(a).

.80

.76

.77

14

Sinto-me completamente incapaz.

.81

.78

.89

15

Sinto que perdi batalhas importantes na vida.

.70

.66

67

16

Sinto que não tenho mais capacidade para lutar.

.80

.720

.78

Eigenvalue

7.83

7.24

7.87

Variância (%)

48.93

45.27

49.19

(I) = Cotados de modo inverso

(I)

(I)

180
Tabela 3. Valores médios, desvio padrão, correlação item-total corrigida e alfa de Cronbach se o item
for excluído da Escala de Derrota para as três amostras
Estudantes
População geral
Doentes
(N = 609)
(N = 406)
(N = 106)
α da escala = .922

α da escala = .899

α da escala = .926

Item

M

DP

r

α

M

DP

r

α

M

DP

r

α

1

1.28

.96

.51

.919

1.41

1.01

.47

.878

2.39

1.18

.61

.924

2

2.08

.86

.34

.923

1.90

.99

.11

.894

2.88

.98

.55

.925

3

.77

.91

.74

.912

.73

.96

.68

.869

2.27

1.31

.79

.919

4

2.18

.94

.34

.923

.90

1.03

.23

.890

2.75

1.13

.54

.925

5

.69

.88

.68

.919

.56

.87

.66

.871

1.84

1.24

.56

.925

6

.62

.91

.64

.921

.62

.94

.61

.872

2.18

1.32

.49

.926

7

.80

.97

.68

.912

.73

.96

.64

.871

2.36

1.16

.74

.920

8

.95

1.0

.70

.921

.67

.97

.68

.869

2.48

1.24

.71

.921

9

2.00

.99

.26

.914

1.87

1.21

.14

.897

2.08

1.08

.30

.931

10

.58

.92

.73

.915

.44

.82

.68

.870

2.25

1.34

.55

.926

11

.60

.87

.75

.913

.42

.72

.75

.869

2.28

1.21

.71

.921

12

.50

.82

.78

.913

.32

.71

.74

.870

1.94

1.29

.79

.919

13

.58

.85

.74

.926

.42

.76

.66

.871

1.84

1.22

.71

.921

14

.54

.81

.75

.912

.34

.69

.69

.871

1.81

1.29

.85

.917

15

1.03

.98

.64

.911

1.12

.94

.59

.873

2.27

1.08

.61

.924

16

.66

.95

.73

.911

.52

.82

.64

.872

2.23

1.31

.73

.920

r = r item-total
α = Alfa de Cronbach
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Tabela 4. Coeficientes de correlação r de Pearson a Escala de Derrota e o BDI, MSPSS e LOT-R

Validade convergente
BDI
Validade Divergente
MSPSS
LOT-R

Estudantes
(N = 608)

População Geral
(N = 406)

Doentes
(N = 106)

.45**

.66**

.68**

-.48**
-.35**

-.33**
-.26**

-.31*
-.56**

Nota: ** = p < .001; * = p < .01
BDI = Inventário de Depressão de Beck.
MSPSS = Escala Multidimensional de Suporte Social Percebido.
LOT-R = Teste de Orientação de Vida (Optimismo disposicional)

Tabela 5. Médias, desvios padrão, testes F univariados e comparação entre grupos para as três
amostras para a Escala de Derrota
População
Estudantes
Doentes
geral
F
p
Post-hoc
(N = 609)
(N = 106)
(N = 406)

ED†

M

DP

M

DP

M

DP

15.34

8.66

13.98

8.76

35.92

13.50

**p < .001; ns=não significativo
†Escala de Derrota

250.35

.000

D>PG**;D>E**>PGns
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TÍTULO
Propriedades Psicométricas da Escala de Cuidado do Questionário de Experiências de Cuidado
e Abuso na Infância (Childhood Experiences of Care and Abuse – CECA.Q)
SUMÁRIO
Certas formas de cuidado, como negligência ou antipatia, o abuso infantil e a adversidade em
geral são preditores de patologia na vida adulta. As entrevistas existentes para a sua avaliação
são muito longas tornando-se úteis só em pequenas amostras. O estudo das experiências
infantis através de um questionário de auto-resposta torna viável a realização de investigação
em amostras mais amplas. Neste trabalho apresenta-se as propriedades psicométricas da
Escala de Cuidado (EC) da versão em português do Questionário de Experiências de Cuidado e
Abuso na Infância (CECA.Q) (Smith, Lam, Bifulco, & Checkley, 2002). A EC avalia as experiencias
de cuidado até aos 17 anos. Na versão original apresenta uma escala com 16 itens, respondida
duas vezes, uma em relação à mãe e outra em relação ao pai, possuindo duas subescalas,
negligência e antipatia. Globalmente, o CECA.Q avalia para além de experiências de negligência
e antipatia, perda parental, abuso físico e sexual. A EC foi avaliada num grupo de estudantes (N
= 545), num grupo da população geral (N = 262) e num grupo de doentes com depressão major
(N = 100). Após um primeira análise dos dados, concluiu-se que os itens 7, 8, 11, e 15 não
possuíam qualidades psicométricas para se manterem na versão portuguesa da EC do CECA.Q,
resultando então uma versão de 12 itens. A análise factorial demonstrou a existência de dois
factores (negligência e antipatia) nas três amostras, verificou-se uma boa consistência interna,
entre .70 e .95 considerando os dois factores, ambos os pais, os três grupos e ambos os
géneros, bem como uma adequada validade de construto e estabilidade teste-reteste entre
.62 e .88 no grupo de estudantes e população geral. A presente versão da Escala de Cuidado
do CECA.Q mostrou ter qualidades psicométricas adequadas para ser utilizada em estudantes,
em sujeitos da população geral bem como em populações com psicopatologia depressiva,
sendo necessária agora investigação em outras amostras e utilizando estudos de seguimento.
Palavras-chave: CECA.Q, Cuidado na infância, Negligência, Antipatia.
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TITLE
Psychometric Properties of the Scale of Care (SC) of the Childhood Experiences of Care and
Abuse Questionnaire - CECA.Q
ABSTRACT
Certain experiences in childhood, as neglect, antipathy or child abuse and adversity in general
are predictors of illness in adulthood. Existing interviews for evaluation of experiences are too
long making them useful only on small samples. Childhood experiences investigation through a
self-answering questionnaire enables to carry out a research on larger samples. In this paper,
we present the Scale of Care (SC) psychometric properties including in the Portuguese
translation of the Questionnaire of Childhood Experiences of Care and Abuse (CECA.Q, Smith,
Lam, Bifulco, & Checkley, 2002). The SC evaluates childhood care experiences until seventeen
years. The original scale presents sixteen items, to be answered twice, related to mother and
father respectively, having two sub scales, neglect and antipathy. Overall, the CECA.Q
evaluates beyond neglect and antipathy (SC), parental loss, physical and sexual abuse. The SC
was assessed in a group of students (N = 545), a group from general population (N = 262) and
another of patients with major depression (N = 100). After first data analysis, we conclude that
the item 7, 8, 11, and 15 did not have the psychometric qualities to stand on the Portuguese
SC version of CECA.Q, so it became a twelve items questionnaire. The factorial analysis
revealed the existence of two factors (neglect and antipathy) by the three samples, with a
good internal consistency, between .70 and 0.95, considering the two factors, both parents,
the three groups and both genders, and also an adequate construct validity and a test retest
stability between .62 and .88 in the students group and general population. The present Scale
of Care version from CECA.Q showed adequate psychometric properties to be applied in
students,

subjects

from

general

population

and

in

population

with

depressive

psychopathology. Further research is required using other samples and in follow-up studies
Key words: CECA.Q, childhood care, neglect, antipathy
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TITRE
Propriétés Psychométriques de l’Échelle de Soins du Questionnaire sur l'Expériences des Soins
et l’Abus dans l'Enfance – CECA.Q
RÉSUMÉ
Certaines formes de soins, comme la négligence et antipathie parental, l’abus de l’enfant et
l’adversité en général sont des facteurs prédictifs de maladie à l'âge adulte. Les entretiens
disponibles pour l'évaluation sont très étendus, ce qui les rend utile seulement pour des petits
échantillons. L'étude des expériences infantiles à travers une auto-réponse permet élargit des
recherches à des échantillons plus grands. Ici on présente les propriétés psychométriques de
l'Échelle des Soins (ES) de la traduction portugaise du Questionnaire sur l'Expériences des Soins
et l’Abus dans l'Enfance (CECA.Q) (Smith, Lam, Bifulco, & Checkley 2002). La ES évalue les
expériences de soins jusqu'à age de 17 ans. Dans la version originale laquelle présente une
échelle de 16 points, a répondu deux fois, une par rapport a la mère et l'autre au père, et a
deux sous échelles, la négligence et de l'antipathie. Globalement, le CECA.Q évalue au-delà de
l'expérience de l'antipathie et de la négligence, la perte des parents, la violence physique et
sexuelle. La ES a été évaluée dans un groupe d'étudiants (N = 545), un groupe de la population
générale (N = 262) et un groupe de patients souffrant de dépression majeure (n = 100). Après
une première analyse des données, nous avons conclu que les points 7, 8, 11 et 15 n'avaient
pas les qualités psychométriques suffisant à être inclus dans la version portugaise de l'CECA.Q
ES, ce qui entraîne alors une version de 12 items. L'analyse factorielle a révélé l'existence de
deux facteurs (négligence et l’antipathie) dans les trois échantillons, il y avait une bonne
cohérence interne, entre 0.70 et 0,95 sur les deux facteurs, les deux parents, les trois groupes
et les deux sexes, et ayant la validité appropriée de construit, et de la stabilité test-retest entre
0,62 et 0,88 dans le groupe d'étudiants et la population en général. Cette version de l'Échelle
des Soins du CECA.Q a démontré de bonnes propriétés psychométriques pour l’utilisation chez
les étudiants, dans les portées de la population générale et chez les populations avec
dépression. Maintenant, la recherche est nécessaire dans d'autres échantillons et en utilisant
des études de suivi.
Mots-clés: CECA.Q, soins dans l’enfance, négligence, antipathie.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Experiências de adversidade na infância e adolescência e saúde
Existe evidência proveniente quer de estudos retrospectivos quer prospectivos que a
adversidade na infância em geral e.g., doença grave ou separação parental; a qualidade das
relações parentais e.g., experiências de negligência, hostilidade, frieza ou rejeição; bem como
o abuso infantil, seja psicológico, físico ou sexual, para além de serem uma fonte de
sofrimento individual, são preditores de doenças psiquiátricas na vida adulta e têm um papel
importante nos seus modelos etiológicos (Weiss, Longhurst, & Mazure, 1999). Igualmente
facilitam a ocorrência de sintomatologia física inexplicada em adulto (Hotopf, Mayou,
Wadsworth, & Wessely, 1999), doença física e.g., cárdio-cerebrovascular, hepatites víricas,
diabetes tipo 2, doenças pulmonares crónicas (Felitti et al., 1998), estando relacionadas um
maior consumo de cuidados de saúde em geral (Walker et al., 1999; Newman et al., 2000;
Kapur, Hunt, Macfarlane, McBeth, & Creed, 2004).
Inúmeros estudos têm relacionado certos tipos de experiências adversas e aspectos clínicos
mais ou menos precisos. A perda parental mostrou um risco elevado para depressão em adulto
(Harris, Brown, & Bifulco, 1990). O abuso sexual na infância tem sido relacionado a graves
consequências para o desenvolvimento infantil, incluindo deficits cognitivos, emocionais,
comportamentais e sociais (Briere & Elliot, 2003; Paolucci, Genuis & Violato, 2001; Tyler,
2002). Neste sentido, crianças vítimas de abuso sexual podem apresentar uma variedade de
perturbações psicopatológicas, tais como depressão, perturbação de stress pós-traumático,
dissociação, perturbação estado-limite, deficit de atenção e hiperactividade, perturbações do
comportamento alimentar, perturbações psicossomáticas, comportamento delinquente e
abuso de substâncias (Cicchetti & Toth, 2005; Collin-Vézina & Hébert, 2005; MacMillan, 2001;
Nurcombe, 2000, Weiss et al., 1999).
Por outro lado o stress na infância tem um efeito aditivo na ocorrência de patologia física e
psíquica quer na infância quer em adulto i.e., quanto mais experiências adversas, mais intensa
e grave a perturbação mental ou física (Bifulco, Bernazzani, Moran, & Jacobs, 2005; Mangan,
Wittich, & Gerald, 2007; Sandberg et al., 2000).
Num estudo prospectivo verificou-se um efeito de transmissão intergeracional do risco de
depressão em filhos de pais vulneráveis, i.e., filhos de mães que haviam sofrido abuso e
negligência na infância tinham um risco quatro vezes maior de vir a sofrer de depressão, e um
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risco duas vezes superior de vir a sofrer abuso ou negligência do que os controlos (Bifulco et
al., 2002).
1.2 Avaliação da adversidade na infância
A metodologia utilizada para avaliar experiências adversas na infância recorre a entrevistas
semi-estruturadas e a questionários de auto-resposta.
O formato de entrevista semi-estruturada permite ao entrevistador utilizar uma “história” ou
método narrativo com questões breves até uma avaliação clara e consistente. Porém a maioria
das medidas de avaliação retrospectivas usa o formato de questionário (Bifulco et al., 1994).
Com os questionários de auto-resposta isso pode levar a perdas por defeito, sendo que as
evidências demonstraram que as entrevistas revelam em geral taxas de abuso superiores aos
questionários existentes (Finkelhor, 1986).
As entrevistas não são apropriadas para todas as finalidades, por exemplo são inadequadas
como instrumentos de rastreio e para utilização em amostras amplas, devido sobretudo ao
tempo dispendido e à formação específica necessária dos clínicos; assim sendo, existe carência
de questionários padronizados de auto-avaliação da adversidade na infância. Embora exista
uma série de medidas de auto-resposta, elas focam normalmente formas específicas de
negligência ou abuso e, portanto, precisam ser usados em combinação com outros
instrumentos. Por exemplo, enquanto o Parental Bonding Instrument (PBI; Parker, Tupling, &
Brown 1979), uma das avaliações de auto-registo mais utilizadas, foi concebido para reflectir a
percepção subjectiva dos sujeitos acerca das experiências de cuidado parental e controlo da
infância, o abuso físico (por exemplo com a Conflits Tactic Scale; Straus, 1979) e o abuso sexual
(Mullen, Martin, Anderson, Romans, & Herbison, 1993) são concebidos como avaliações
objectivas. Também é raro as medidas de auto-resposta na infância serem validadas contra
medidas por entrevista padronizada, principalmente devido à escassez destas últimas (Bifulco
et al., 2005).
Como se referiu a maioria dos resultados com avaliação por questionários de cuidado e abuso
têm-se mostrado associados a perturbação psiquiátrica em adultos, especificamente com
depressão major. No entanto, a maior parte destas relações foram obtidas a partir das
avaliações isoladas de negligência, de cuidados ou de abuso (embora o PBI tenha sido alargado
para incluir itens de abuso físico e verbal; Parker et al., 1997), por isso, medidos geralmente
em diferentes tipos de escalas, tornando difícil ou impossibilitando a combinação de
instrumentos. Esse facto torna inviável a elaboração de índices combinados com diversas
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avaliações de adversidade e o estudo da sua relação quer com perturbações psíquicas quer
com os distúrbios físicos, impedindo por exemplo analisar o fenómeno dose/resposta. Por
exemplo, um índice composto de pelo menos um tipo de negligência grave, abuso físico ou
sexual mostrou ser um factor de risco potente para previsão de perturbação mental em
amostras da comunidade, com aumento do risco proporcional à intensidade ou “dose” de
adversidade (Bifulco, Brown, & Harris, 1994; Bifulco, Moran, Baines, Bunn, & Stanford, 2002).
Por outro lado, dependendo dos meios de avaliação da adversidade, existem divergências
quanto aos valores encontrados e naturalmente quanto ao impacto na relação causal com
depressão (Roosa, Reys, Reinholtz, & Angelini, 1998). No caso do abuso sexual, a taxa de
prevalência chega a variar 300% (Roosa et al., 1998).
1.3 Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância versão original
O Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância CECA.Q (Smith et al., 2002;
Bifulco et al., 2005) reflecte as características principais da entrevista semi-estruturada CECA
(Childhood Experiences of Care and Abuse) (Bifulco et al., 1994) para servir quer como um
instrumento de triagem, quer como um instrumento de avaliação em investigações que
recorrem a amostras amplas. É um instrumento mais completo em relação ao número de
tópicos de adversidades focados i.e., cuidado (negligência parental e antipatia), abuso físico,
abuso sexual e perda parental.
A entrevista CECA é uma medida retrospectiva das experiências infantis utilizada em adultos,
centrada na opinião do investigador em última análise. Assim o entrevistador decide que
experiências reportar segundo critérios pré-determinados de inclusão em categorias de
adversidade i.e., trata-se de uma avaliação contextual: é a experiência de abuso definida pelo
investigador e não os sentimentos do indivíduo, que determina se a experiência é abusiva
como descrita.
A entrevista CECA é utilizada para determinar experiências adversas envolvendo perda
parental, negligência, antipatia, abuso físico e abuso sexual entre outras, perpetrados por pais
ou outros no ambiente das crianças, que possam ter sido potencialmente existentes à data dos
factos. Tem uma boa fiabilidade e validade (Bifulco et al., 1997). A entrevista demora entre 40
a 120 minutos a administrar (dependendo da complexidade da experiência infantil) e cerca de
3 vezes esse tempo a cotar e transcrever as necessárias citações.
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Baseado nos resultados favoráveis obtidos com entrevista CECA, e devido à necessidade de
uma medida de auto-resposta mais ampla foi então desenvolvido o questionário CECA.Q a
partir da transferência directa dos itens da entrevista CECA para o CECA.Q.
O CECA.Q é composto por 7 módulos: caracterização das figuras parentais, perda parental,
Escala de Cuidado materno, Escala de Cuidado paterno, relações próximas na infância, abuso
físico e abuso sexual. O questionário tem duas partes: uma com questões dicotómicas tipo
sim/não, avaliando a caracterização parental, relações próximas, separação/morte parental, o
abuso físico e o abuso sexual; a outra parte é composta por uma Escala de Cuidado tipo Likert
destinada à avaliação de negligência e antipatia nas relações parentais, sendo repetida, uma
vez em relação à mãe e a outra em relação ao pai. Globalmente o CECA.Q possui as seguintes
subescalas: negligência materna, negligência paterna, antipatia materna, antipatia paterna
(cada uma com 8 itens), abuso físico materno, abuso físico paterno e abuso sexual praticado
por qualquer pessoa, bem como a avaliação de perda parental.
Tanto quanto sabemos, a Escala de Cuidado do CECA.Q nunca foi sujeita a uma série de testes
usuais neste tipo de instrumentos e particularmente as subescalas negligência e antipatia
nunca foram verificadas por meio de análise factorial. O CECA.Q foi validado contra a
entrevista CECA e a sua Escala de Cuidado com o PBI num primeiro estudo (Smith et al., 2002).
Mais tarde, utilizando os mesmos instrumentos e técnica foi de novo validado para
determinação de pontos de corte para a predição de depressão (Bifulco et al., 2005).
CECA.Q – Escala de Cuidado
A Escala de Cuidado parental tem 16 perguntas apresentados numa escala tipo Likert,
avaliando as subescalas antipatia (8 itens) e negligência (8 itens) da mãe (ou outra figura
materna) e do pai (ou outra figura materna), com 5 categorias de resposta em relação à
concordância com a questão, variando de 5 = concordo totalmente até 1 = não, de modo
nenhum. A cotação de cada uma das duas subescalas faz-se somando os itens de cada
subescala após reverter os itens com cotação inversa.
Algumas das suas propriedades psicométricas foram avaliadas em populações comunitárias e
clínicas. As subescalas apresentaram na versão original, consistências internas elevadas: no
intervalo α = .80 e α = 0.81. No teste-reteste foram obtidas correlações que oscilaram entre r =
51 e r = .84 e a validade convergente com o PBI resultou em valores de r = .-61 e r =.-78. As
correlações entre os resultados obtidos com a entrevista CECA e com o questionário CECA.Q,
foram todas positivas e situaram-se no intervalo r = .46 a r = .66. Os autores concluíram que o
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CECA.Q globalmente demonstrou validade e fiabilidade satisfatórias para avaliar experiências
adversas na infância em populações clínicas (Bifulco et al., 2005).
A Escala de Cuidado do CECA.Q é introduzida em termos de: "Como é que se lembra de sua
figura materna/paterna, antes dos 17 anos?". Se existiu mais de uma figura parental na
infância, os entrevistados são convidados a escolher a figura parental, com quem viveu mais
tempo, ou aquela com quem o sujeito teve mais dificuldades em viver. Seguidamente o sujeito
é convidado a identificar a relação com o cuidador seleccionado, "Que figura materna/paterna
vai descrever a seguir?" Em termos de: mãe/pai biológico, padrasto/madrasta, outros
familiares (e.g., tia, avó), outros cuidadores (e.g., mãe adoptiva, madrinha), ou outros (e.g.,
vizinha, acolhedores). A cotação é feita somando itens de cada subescala invertendo a cotação
quando indicado.
2. OBJECTIVOS
O presente estudo procura em primeiro lugar traduzir e adaptar para a língua portuguesa todo
o Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância (CECA.Q). Em segundo lugar
pretende investigar a estrutura factorial da Escala de Cuidado num grupo de estudantes, num
grupo da população geral e num grupo de doentes com depressão major. Em último lugar,
pretende avaliar as propriedades psicométricas da estrutura factorial obtida, particularmente
a verificação das subescalas negligência e antipatia, bem como a análise dos itens, a
consistência interna e a fidelidade teste-reteste.
3. METODOLOGIA
3.1 Participantes
A amostra foi constituída por três grupos de sujeitos: um de estudantes, outro da população
em geral e o terceiro de doentes.
Grupo de Estudantes
O grupo de estudantes era composto por 545 sujeitos (344 do género feminino e 201 do
género masculino) provenientes de instituições de Ensino Superior e de escolas profissionais
da região Centro e Norte do País, a idade média foi de 20.2 anos (DP = 2.5) e a escolaridade
média foi de 13.3 anos (DP = 1.5).
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Foi utilizada uma amostra de conveniência colhida em instituições públicas e privadas de
ensino. A amostra foi obtida entre estudantes de universidades e escolas profissionais. Foi
pedida autorização à direcção das instituições e após esta foram contactados professores de
referência que permitissem a utilização de parte do seu tempo lectivo para a presente
investigação. Os alunos foram informados e procedeu-se à marcação de datas. Nesse dia, os
alunos presentes foram esclarecidos dos objectivos da investigação e foram convidados a
participar, aqueles que aceitaram assinaram um termo de consentimento, realçando a
participação voluntária e a confidencialidade. Os questionários foram preenchidos na presença
de um dos investigadores.
Grupo da População Geral
O grupo de sujeitos da população geral era composto por 262 sujeitos (143 do género
feminino e 119 do género masculino), proveniente de várias empresas privadas e instituições
públicas do Centro e Norte do País, a idade média foi de 38.2 anos (DP = 10.1); sendo a
escolaridade média de 12.4 anos (DP = 4.2).
Foi utilizada uma amostra de conveniência obtida entre trabalhadores de três empresas
privadas e entre funcionários de três instituições públicas. Foi pedida autorização à direcção
das empresas instituições e após esta, foram contactados quadros intermédios para a ligação
aos trabalhadores e marcação de datas. Nesse dia, os trabalhadores foram esclarecidos dos
objectivos da investigação e foram convidados a participar, aqueles que aceitaram assinaram
um termo de consentimento, realçando a participação voluntária e a confidencialidade. Os
questionários foram preenchidos no mesmo dia ou em data posterior na presença de um dos
investigadores
Grupo de Doentes
O grupo de 100 doentes (74 do género feminino e 26 do género masculino) consistia em
sujeitos com um novo episódio de depressão major que recorreram à consulta externa do
Hospital de Magalhães Lemos - Porto entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 2006. A idade
média foi de 39.2 anos (DP = 10.9); sendo a escolaridade média de 9.9 anos (DP = 3.9).
A amostra de doentes deprimidos foi obtida na consulta externa de psiquiatria do Hospital de
Magalhães Lemos. Os doentes enviados pelo médico de família com diagnóstico de depressão
que na entrevista clínica confirmaram as suspeitas, foram sujeitos a avaliação diagnóstica de
depressão major com a SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders; First,
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Spitzer, Gibbon, & Williams, 1997). Todos os doentes com o diagnóstico de episódio de
depressão major, e com BDI igual ou superior a 20, eram elegíveis para entrar no estudo. Aos
doentes com diagnóstico de episódio depressivo major e sem critérios de exclusão (i.e.,
perturbação por dependência de substâncias e perturbações psicóticas) foi solicitada a sua
participação na investigação e explicados os objectivos. Os doentes que aceitaram, assinaram
o termo de consentimento, onde se realçava a voluntariedade da participação e
confidencialidade das respostas. O presente estudo foi autorizado pela comissão de ética do
Hospital de Magalhães Lemos.
3.2 Instrumentos
- A Entrevista Clínica Estruturada para o Diagnóstico das Perturbações do Eixo I do DSM-IV
(SCID-I; Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders) (First, 1997), foi utilizada a
para estabelecer o diagnóstico. Recorreu-se à versão traduzida e adaptada ao Português de
Portugal por Maia, Pinto-Gouveia, & Carvalho (2006).
- Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância (CECA.Q) (Smith et al., 2002,
Bifulco et al., 2005), foi utilizada a Escala de Cuidado do CECA.Q que faz a avaliação subjectiva
de experiências de cuidado i.e., negligência e antipatia.
3.3 Procedimento
Em todas as análises foi utilizado o programa SPSS versão 15.0. Foram consideradas diferenças
estatisticamente significativas todos os valores com probabilidade associada inferior a .05
(Howell, 2006).
Para validação da escala utilizámos uma amostra com três grupos de sujeitos: estudantes,
população geral e doentes com depressão major. Inicialmente procedeu-se a uma análise
factorial com o objectivo de verificar a dimensionalidade da escala, tendo-se utilizado uma
análise de componentes principais (Stevens, 1986; Spector, 1994; Tabachnick & Fidell, 2007).
Foram dois os critérios para extracção de um factor: valores próprios maiores que 1 antes de
rotação (Kaiser, 1960) e utilização de um scree test (Cattel, 1966). Em todas as análises foi
utilizada rotação varimax.
Procedeu-se de seguida à análise da consistência interna da escala nas três amostras através
do cálculo do alfa de Cronbach, considerada a melhor estimativa de fidelidade de um teste
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(Nunnally, 1978). A qualidade dos itens foi verificada através do cálculo da correlação do item
com o total da escala excepto o próprio item (Nunnally, 1978).
Seguidamente procedeu-se à avaliação da fidelidade teste reteste através do coeficiente de
correlação paramétrico de Pearson (Nunnally, 1978). Para isso foi estudada a estabilidade
temporal das escalas num subgrupo da amostra de estudantes (n = 47) e noutro da população
geral (n = 30), assim, o preenchimento do questionário foi repetido 3 semanas mais tarde. Para
avaliação da validade de construto, foi executada uma análise da variância (ANOVA) de modo a
verificar se os doentes apresentavam pontuações superiores nas subescalas de cuidado do
CECA.Q, em relação aos sujeitos das outras duas amostras.
4. RESULTADOS
4.1 Validade de conteúdo da escala de cuidado do CECA.Q
Adaptação da medida à língua portuguesa
A adaptação Escala de Cuidado do CECA.Q envolveu a tradução, retroversão e comparação
posterior com a versão original para verificação das possíveis diferenças e retradução final.
Neste passo teve-se em atenção sobretudo o conteúdo dos itens. Através de discussões entre
especialistas do tema em estudo e com colaboração de peritos nas línguas portuguesa e
inglesa, verificou-se se o conteúdo dos itens da versão resultante da tradução tinha o sentido
proposto pelos originais. O grupo de especialistas concluiu pela manutenção do número de
itens da escala.
Estatística descritiva
As médias e desvios padrão para todos os valores das subescalas na versão materna e paterna
nas três amostras são apresentados na (Tabela 1). Para verificar um possível efeito de género,
explorámos nas três amostras a existência de diferenças entre o género feminino e o género
masculino nas médias dos valores das subescalas de negligência e antipatia por meio de
testes-t.
No grupo de estudantes existiam diferenças significativas nos valores da Escala de Cuidado nas
quatro subescalas: negligência materna (NM), antipatia materna (AM), negligência paterna
(NP) e antipatia paterna (AP). Sendo todas as pontuações mais elevadas no género masculino,
na subescala NM, (t(544) = 6.63, p = .000, M = 15.79 vs M = 11.70), na subescala AM t(543) =
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2.71, p = .007, M = 11.95 vs M = 10.96), na subescala NP t(539) = 3,92, p = .000, M = 16.69 vs M
= 14.56), e na subescala AP t(538) = 3,81, p = .000, M = 12.40 vs M = 10.87).
No grupo da população geral somente existiram valores significativamente diferentes na
subescala negligência paterna, com os homens de novo a pontuarem mais alto (t(250) = 2.65, p
= .008, M = 14.12 vs M = 12.31).
No grupo de doentes não existiram diferenças entre os valores das duas subescalas na versão
materna e paterna nos dois géneros.
4.2 Dimensionalidade
4.2.1 Estrutura factorial da escala de cuidado do CECA.Q
Na amostra de estudantes e para a figura materna, o Coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin (KMO)
obtido de .926 e o valor do Teste de Esfericidade de Bartlett de x2(120 = 5385,45, p = .000,
permitem-nos concluir pela adequação da amostra e da sua matriz de correlações para seguir
a análise factorial. Foram obtidos três factores em vez dos dois esperados, explicando 65.56%
da variância total da escala. Todos os itens tiveram saturações acima de .54 pelo menos num
dos factores. O primeiro factor, explicava 40.06% da variância total. O segundo factor,
explicava 18.96% e o terceiro 6.53%. Nenhum dos três factores agrupou os itens subjacentes
aos pressupostos teóricos. Inspeccionados os valores próprios, verificou-se que o terceiro
factor possuía um valor próprio de 1.05, só marginalmente era superior a 1, por outro lado ao
verificar o scree test concluiu-se que uma solução com dois factores era aceitável. Forçando
uma solução com dois factores, verificou-se que variância explicada passou a ser de 59.03%,
com todos os itens a saturarem acima de .43 num dos dois factores. Porém, 4 itens saturaram
no factor contrário aos pressupostos teóricos subjacentes, os itens 7 e 15 da subescala
negligência saturaram na escala antipatia, e os itens 8 e 11 da subescala antipatia saturaram
na escala negligência.
Na amostra de estudantes e para a figura paterna, mostraram-se adequados para a
continuação da análise factorial o Coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin (KMO) de .905 e o valor
do Teste de Esfericidade de Bartlett de x2(120 = 4598.98, p = .000. Foram obtidos três factores
em vez dos dois esperados, explicando 63.22% da variância total da escala. Todos os itens
tiveram saturações acima de .57 pelo menos num dos factores. O primeiro factor, explicava
38.29% da variância total. O segundo factor, explicava 18.33% da variância e o terceiro factor
explicava 6.59%. Tal como na escala materna, nenhum dos três factores agrupou os itens
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subjacentes ás subescalas da versão original e teoricamente esperados. Inspeccionados os
valores próprios, verificou-se que o terceiro factor possuía um valor próprio de 1.05, só
marginalmente superior a 1, por outro lado ao verificar o scree test concluiu-se que uma
solução com dois factores era aceitável. Forçando uma solução com dois factores, verificou-se
que a variância explicada passou a ser de 56.63%, com todos os itens a saturarem acima de
.40 num dos dois factores com excepção do item 15 (.37). Porém, tal como na escala materna
os mesmos 4 itens saturaram no factor contrário aos pressupostos teóricos, os itens 7 e 15 da
subescala N saturaram na escala A, e os itens 8 e 11 da subescala A saturaram na escala N.
Na amostra da população geral e para a figura materna, o Coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin
(KMO) obtido de .859 e o valor do Teste de Esfericidade de Bartlett de x2(120 = 1746.87, p =
.000 mostraram-se adequados para prosseguir a análise factorial. Foram obtidos três factores
em vez dos dois esperados como na versão original, explicando 57.23% da variância total da
escala. Todos os itens tiveram saturações acima de .55 pelo menos num dos factores. O
primeiro factor, explicava 34.76% da variância total. O segundo factor, explicava 14.07% da
variância, e o terceiro factor explicava 8.40%. Nenhum dos três factores agrupou os itens
segundo o critério teórico subjacente. Forçando uma solução com dois factores, verificou-se
que a variância explicada passou a ser de 48.83%, com todos os itens a saturarem acima de
.44 num dos dois factores com excepção do item 7 (.37). De novo, 4 itens saturaram no factor
contrário aos pressupostos teóricos subjacentes, os itens 7 e 15 da subescala N saturaram na
escala A, e os itens 8 e 11 da subescala A saturaram na escala N.
Na amostra da população geral e para a figura paterna, o Coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin
(KMO) obtido de .884 e o valor do Teste de Esfericidade de Bartlett de x2(120 = 2233,18, p =
.000 mostraram-se adequados. Foram obtidos três factores em vez dos dois esperados como
na versão original, explicando 63.52% da variância total da escala. O primeiro factor, explicava
42.07% da variância total. O segundo factor explicava 14.52%, e o terceiro factor 6.92%. Todos
os itens tiveram saturações acima de .58 pelo menos num dos factores. Nenhum dos três
factores agrupou os itens segundo o critério teórico subjacente. Para além disso, considerando
o valor próprio de 1.10 (marginalmente superior a 1) e inspeccionando o scree test, decidiu-se
forçar uma solução com dois factores. Verificou-se que a variância explicada passou a ser de
56.60%, com todos os itens a saturarem acima de .42 num dos dois factores. De novo, os 4
itens referidos anteriormente saturaram no factor contrário aos pressupostos teóricos
subjacentes, os itens 7 e 15 da subescala N saturaram na escala A, e os itens 8 e 11 da
subescala A saturaram na escala N.
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Na amostra de doentes para a escala materna, igualmente mostraram valores adequados quer
o coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin foi de .924 quer o Teste de Esfericidade de Bartlett de
x2(120) = 1143,465, p = .000. Foram obtidos três factores em vez dos dois esperados,
explicando 70.80% da variância total da escala. O primeiro factor, explicava 54.72% da
variância total. O segundo factor explicava 9.59%, e o terceiro factor 6.49%. Todos os itens
tiveram saturações acima de .68 pelo menos num dos factores. Nenhum dos três factores
agrupou os itens segundo o critério teórico subjacente. Para além disso, considerando o valor
próprio de 1.04 (marginalmente superior a 1), decidiu forçar-se uma solução com dois
factores. Verificou-se que a variância explicada passou a ser de 64.31%, com todos os itens a
saturarem acima de .57 num dos dois factores com excepção do item 15 (.34). Neste caso, o
primeiro factor ficou constituído por todos os itens da subescala N mais os itens 11 e 8 da
escala A.
Na amostra de doentes para a figura paterna, o Coeficiente de Kaiser-Meier-Olkin (KMO)
obtido de .896 e o valor do Teste de Esfericidade de Bartlett de x2(120 = 999.58, p = .000 foram
adequados para a continuação da análise factorial. Foram obtidos de novo três factores em vez
dos dois esperados, explicando 67.37% da variância total da escala. O primeiro factor,
explicava 49.70% da variância total. O segundo factor explicava 11.27%, e o terceiro factor e
6.39%. Todos os itens tiveram saturações acima de .59 pelo menos num dos factores. Nenhum
dos três factores agrupou os itens segundo o critério teórico subjacente. Adicionalmente,
considerando o valor próprio de 1.02 (marginalmente superior a 1), decidiu forçar-se uma
solução com dois factores. Verificou-se que a variância explicada passou a ser de 60.97%, com
todos os itens a saturarem acima de .54 num dos dois factores. Repetiu-se aqui a solução da
escala materna, o primeiro factor ficou constituído por todos os itens da subescala N mais os
itens 11 e 8 da escala A.
Após a avaliação das seis soluções factoriais da escala nas três amostras, concluiu-se que os
itens 7, 8, 11 e 15 não seriam bons itens e seria uma alternativa adequada retirá-los da versão
portuguesa. De acordo com a autora Bifulco, (2010) (comunicação pessoal) concluiu-se que a
melhor decisão seria retirar os itens da escala. Assim os itens: 7 - “Deixou de me acompanhar
antes de eu ter 10 anos” (negligência); 8 – “Habitualmente tinha tempo para falar comigo”
(antipatia); 11 – “Se eu precisasse dela/dele ela/ele estava sempre presente” (antipatia); 15 –
“Descuidava-se em relação às minhas necessidades básicas (ex. comida, roupas) ” (negligência)
foram retirados, ficando a escala com 6 itens na subescala N e 6 itens na subescala A.
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A Escala de Cuidado do CECA.Q com 12 itens foi então estudada em cada um dos 3 grupos na
versão materna e na versão paterna.
Na amostra de estudantes e para a figura materna, foi obtida uma solução com dois factores
como na versão original, agrupando os itens segundo o critério teórico subjacente,
apresentado uma correlação baixa (r = .27) entre si e explicando 63.21% da variância total da
escala. O primeiro factor, explicava 40.96% da variância total. O segundo factor, explicava
22.25% da variância. Todos os itens tiveram saturações acima de .53 pelo menos num dos
factores, (Tabela 2).
Na amostra de estudantes e para a figura paterna, foram obtidos dois factores como na versão
original, agrupando os itens segundo o critério teórico subjacente, moderadamente
correlacionados (r = . 46) e explicando 63.3% da variância total da escala. O primeiro factor,
explicava 40.96% da variância total. O segundo factor, explicava 22.25% da variância. Todos os
itens tiveram saturações acima de .57 pelo menos num dos factores, (Tabela 2).
Na amostra da população geral e para a figura materna, foram obtidos três factores em vez
dos dois esperados, explicando 63.21% da variância total da escala. Todos os itens tiveram
saturações acima de .69 pelo menos num dos factores. O primeiro factor explicava 36.76% da
variância total. O segundo factor explicava 17.71%, e o terceiro factor explicava 8.73%.
Nenhum dos três factores agruparam os itens segundo o critério teórico subjacente. Após a
inspecção do valor próprio do 3º factor (1.05) e o scree plot, decidiu forçar-se uma solução
com dois factores, verificou-se que a variância total explicada passou a ser de 54.47%, com
todos os itens a saturarem acima de .55 num dos dois factores moderadamente
correlacionados (r = .51), (Tabela 3).
Na amostra da população geral e para a figura paterna, foram obtidos dois factores de acordo
com o modelo teórico subjacente, moderadamente correlacionados (r = .60), explicando
61.48% da variância total da escala. Todos os itens tiveram saturações acima de .55 pelo
menos num dos factores. O primeiro factor, explicava 43.29% da variância total e segundo
explicava 18.19%, (Tabela 3).
Na amostra de doentes e para a figura materna, foram obtidos dois factores de acordo com o
modelo teórico subjacente, moderadamente correlacionados (r = .68), explicando 70.41% da
variância total da escala. Todos os itens tiveram saturações acima de .71 pelo menos num dos
factores. O primeiro factor, explicava 58.42% da variância total e segundo explicava 12.00%,
(Tabela 4).
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Na amostra de doentes e para a figura paterna, foram obtidos dois factores de acordo com o
modelo teórico subjacente, moderadamente correlacionados (r = .60), explicando 67.19% da
variância total da escala. Todos os itens tiveram saturações acima de .52 pelo menos num dos
factores. O primeiro factor, explicava 52.55% da variância total e segundo explicava 14.64%,
(Tabela 4).
4.2.2 Análise dos itens e consistência interna
A qualidade dos itens da versão com 12 itens da Escala de Cuidado do CECA.Q foi então
inspeccionada.
Na amostra de estudantes, na versão materna da Escala de Cuidado do CECA.Q, a análise da
qualidade dos itens revelou que as correlações entre cada item e o total da escala corrigido
estiveram no intervalo .22 (item 6) e .77 (item 2). Nenhum item, se eliminado afecta o alfa de
Cronbach. Os valores dos alfas de Cronbach oscilaram entre razoáveis a muito bons, (Tabela 2).
Para o total da escala, α = .84, com α = .84 no género feminino e α = .82 no género masculino;
para as subescalas negligência, α = .90, sendo α = .90 no género feminino e α = .89 no género
masculino. Para a subescala antipatia, α = .77, com α = .76 no género feminino e α = . 77 no
género masculino.
Na amostra de estudantes, na versão paterna da escala, verificou-se a existência de
correlações item-total da escala entre .30 e .72. Nenhum item, se eliminado afecta o alfa de
Cronbach. Os valores dos alfas de Cronbach oscilaram entre razoáveis a muito bons para o
total da escala e para as subescalas negligência e antipatia, (Tabela 2). Para o total da escala α
= .84, sendo α = .85 no género feminino e α = .80 no género masculino; para as subescalas N,
α = .91, com α = .91 no género feminino e α = .91 no género masculino. Para a subescala A, α
= .79 sendo α = .78 no género feminino e α = . 80 no género masculino.
Na amostra da população geral, na versão materna, a análise da qualidade dos itens revelou
que as correlações entre cada item e o total da escala corrigido estiveram acima de .40 com
excepção do item 6, que apresentou uma correlação item total corrigido de .19. Nenhum item,
se eliminado afecta o alfa de Cronbach. Os valores dos alfas de Cronbach oscilaram entre
razoáveis a muito bons, (Tabela 3). Para o total da escala, α = .83, com α = .84 no género
feminino e α = .82 no género masculino; para a subescala N, α = .88, sendo α = .86 no género
feminino e α = .90 no género masculino. Para a subescala A, α = .75, com α = .77 no género
feminino e α = .70 no género masculino.
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Na amostra da população geral, na versão paterna da escala, verificou-se a existência de
correlações item-total da escala entre .37 e .70. Nenhum item, se eliminado afecta o alfa de
Cronbach. Os valores dos alfas de Cronbach oscilaram entre razoáveis a muito bons para o
total da escala e para as subescalas negligência e antipatia, (Tabela 3). Para o total da escala α
= .88, sendo .88 no género feminino e .87 no género masculino; para a subescalas N, α = .91 ,
com α = .91 no género feminino e α = .90 no género masculino. Para a subescala A, α = .81
sendo o α = .81 no género feminino e α = . 83 no género masculino.
Na amostra de doentes, na versão materna da escala, verificou-se a existência de correlações
item-total da escala entre .46 e .84. Nenhum item, se eliminado afecta o alfa de Cronbach. Os
valores dos alfas de Cronbach foram muito bons para o total da escala e para as subescalas
negligência e antipatia, (Tabela 4). Para o total da escala α = .93, sendo .93 no género feminino
e .95 no género masculino; para a subescalas N, α = .92, com α = .92 no género feminino e α =
.93 no género masculino. Para a subescala A, α = .90, sendo o α = .90 no género feminino e α
= . 91 no género masculino.
Na amostra de doentes, na versão paterna da escala, verificou-se a existência de correlações
item-total da escala entre .32 e .79. Nenhum item, se eliminado afectava o alfa de Cronbach.
Os valores dos alfas de Cronbach foram bons ou muito bons para o total da escala e para as
subescalas negligência e antipatia, (Tabela 4). Para o total da escala α = .91, sendo .93 no
género feminino e .95 no género masculino; para a subescalas N, α = .92, com α = .92 no
género feminino e α = .91 no género masculino. Para a subescala A, α = .85, sendo o α = .85
no género feminino e α = . 85 no género masculino.
4.2.3 Fidelidade teste-reteste
Num subgrupo da amostra de estudantes (n = 47) e noutro da população geral (n = 30) foi
repetido o preenchimento dos questionários 3 semanas mais tarde. O resultado do estudo da
estabilidade temporal das escalas demonstrou coeficientes de correlação de Pearson
geralmente altos (Pestana & Gageiro, 2003) nos dois grupos e nas duas subescalas. Assim, no
grupo de estudantes o valor do r de Pearson para negligência materna foi .81, p < .001, para a
subescala antipatia materna .67, p < .001, para a subescala negligência paterna .77, p < .001 e
para a subescala antipatia paterna .62, p < .001.
Para o grupo da população geral, os valores para a subescala negligência materna foi .88, p <
.001, para a subescala antipatia materna .79, p < .001, para a subescala negligência paterna
.78, p < .001 e para a subescala antipatia paterna .70, p < .001.

201
4.2.4 Validade de construto
Para avaliar a validade de construto da Escala de Cuidado da CECA.Q inspeccionámos a sua
distribuição nas três amostras, sendo assim, as pontuações da escala deveriam ser superiores
na amostra de doentes em relação às amostras de estudantes e da população geral. Foi
realizada uma análise da variância (ANOVA) no sentido de verificar se havia diferenças nas
médias dos factores estatisticamente significativas nas três amostras. Caso houvesse, deveria
avaliar-se onde se apresentavam essas diferenças entre os grupos, pelo que realizámos um
teste de Tukey para localização das diferenças.
Verificou-se que existiam as seguintes diferenças significativas, (5. ):
Negligência materna: os doentes apresentavam valores significativamente mais elevados do
que a população geral, esse facto não ocorreu em relação aos estudantes. Por outro lado os
estudantes apresentaram valores significativamente superiores aos sujeitos da população
geral.
Antipatia materna: os doentes apresentavam valores significativamente mais elevados quer
em relação ao grupo da população geral quer ao grupo de estudantes.
Negligência paterna: os doentes não apresentavam valores significativamente mais elevados
do que a população geral ou do que os estudantes. Por outro lado os estudantes apresentaram
valores significativamente superiores aos sujeitos da população geral.
Antipatia paterna: os doentes apresentavam valores significativamente mais elevados quer em
relação ao grupo da população geral quer ao grupo de estudantes.
5. DISCUSSÃO
A presente investigação procurou contribuir para a tradução e adaptação para a língua
portuguesa do Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância (CECA.Q), em
particular para o estudo das características psicométricas da sua Escala de Cuidado,
especificamente, a sua estrutura factorial que nunca havia sido estabelecida. Foi dado ênfase
ao estudo do comportamento da escala em ambos os géneros.
Neste aspecto particular, o facto inesperado consistiu na pontuação significativamente maior
em todas as escalas no grupo de estudantes e da escala de negligência paterna no grupo da
população geral no género masculino. Parece que os homens neste estudo, em particular os
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homens mais jovens dos grupos referidos ou foram mais hostilizados e negligenciados, ou esta
pode ser uma tendência a merecer uma avaliação futura. Por outro lado, nenhuma diferença
significativa ocorreu entre géneros nos doentes deprimidos o que é aceitável se pensarmos
que aqui a negligência e hostilidade de distribuiriam igualmente entre os dois géneros como
factor de vulnerabilidade comum.
Foram utilizados procedimentos estatísticos que permitissem compreender a organização dos
itens que compõem a medida através de um método estatístico multivariado de cariz
exploratório uma vez que este nunca havia sido implementado.
Utilizámos os procedimentos exploratórios mais comuns para a extracção e análise das
componentes da escala e.g., a regra de Eingenvalues superiores a 1, Critério de Kaiser (Kaiser,
1960) e o scree test (Cattel, 1966) essa estratégia viabilizou inicialmente e reiteradamente uma
solução com três factores muito diferente dos pressupostos teóricos subjacentes. Após
inspecção cuidadosa verificou-se que era possível e aceitável forçar uma solução a dois
factores de modo a traduzir as subescalas originais. Havia alguns aspectos que facilmente
justificavam a adopção de uma solução factorial forçada a dois factores. Em primeiro lugar, a
diferença para um valor próprio de 1 era sempre marginal. Em segundo lugar, o terceiro factor
era composto por um conjunto repetido de itens em cada análise, que quando se forçou uma
solução a 2 factores, se separaram segundo os fundamentos teóricos subjacentes à escala. Em
terceiro lugar a extracção deve ser fundamentada pela teoria subjacente (Pestana & Gageiro,
2003), no caso, era recomendável extracção de dois factores.
Verificou-se finalmente que o problema poderia residir em 4 itens “mal classificados” na
versão original em língua inglesa, tal padrão verificava-se à custa dos itens 7, 8, 11 e 15 que de
forma sistemática saturavam no factor oposto. Por este facto esses itens foram eliminados da
escala com 12 itens, 6 reflectindo negligência e 6 antipatia. Após esta solução a escala
apresentou um comportamento adequado. Este processo foi amplamente discutido com um
dos autores da entrevista CECA e do CECA.Q (Bifulco, A.), tendo-se concluído que muito
possivelmente o sentido dos itens poderia não ser igual nas diferentes culturas apesar de uma
tradução adequada.
No que respeita à consistência interna, no presente estudo foram encontrados alfas de
Cronbach no intervalo razoáveis a muito bons, mas globalmente bons, para o total da Escala de
Cuidado na versão materna e paterna do CECA.Q, bem como para cada factor, negligência e
antipatia, em ambos os géneros (Pestana & Gageiro, 2003).
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Na nossa amostra, Escala de Cuidado do CECA.Q apresentou bons índices de fidelidade testereteste, mostrando uma boa estabilidade temporal para um intervalo de três semanas com
correlações altas em geral e correlações moderadas para as subescalas antipatia (materna, r =
.67 e antipatia paterna, r = .62) no grupo de estudantes.
Quanto à validade de construto a distribuição das médias dos factores da escala pelas três
amostras revelou que os doentes com depressão major têm valores de antipatia materna e
paterna (e.g., rejeição, hostilidade), significativamente mais elevados do que a população geral
e estudantes. No que respeita à negligência materna esse facto só ocorre em relação ao grupo
da população geral. Quanto à negligência materna os doentes não se distinguiram da
população geral nem dos estudantes, pode ser uma vulnerabilidade da escala a merecer novos
estudos confirmatórios noutras amostras.
Por outro lado verifica-se que os valores de negligência são mais elevados no grupo de
estudantes, no caso da negligência materna chegam a ser significativamente superior aos
doentes, este é mais um facto a merecer avaliação complementar uma vez que não está
descrito nas referências consultadas.
Limitações e investigações futuras
Os nossos resultados devem ser considerados tendo em conta algumas limitações
metodológicas. Em primeiro tratou-se de um estudo transversal, pelo que a avaliação do
dinamismo da Escala de Cuidado do CECA.Q não pôde ser efectuado. Em segundo lugar, a
dimensão da amostra de doentes esteve no limite do aceitável para estudos de consistência
interna em alguns subgrupos de sujeitos. Por outro lado, parece-nos fundamental ampliar a
aplicação da Escala de Cuidado do CECA.Q em outros contextos clínicos e em estudos de
seguimento.
6. CONCLUSÕES
A Escala de Cuidado agora apresentada torna possível a avaliação subjectiva do cuidado
parental i.e., negligência e antipatia. A Escala de Cuidado do CECA.Q mostrou sinais de alta
consistência interna e uma estrutura factorial com dois factores tal como a escala original.
Assim, a Escala de Cuidado demonstrou ter características psicométricas adequadas para
poder utilizar-se na população portuguesa em contextos clínicos e não clínicos. Porém, parecenos necessárias investigações de carácter longitudinal e em outras amostras para ampliar a
validade da escala sobretudo no que concerne à escala de negligência.

204
REFERÊNCIAS
Bifulco, A., & Moran, P. (1998). Wednesday's Child: Research into women's Experience of
neglect and abuse in childhood and adult depression. London, New York: Routledge.
Bifulco, A., Moran, P. M., Ball, C., Jacobs, C., Baines, R., Bunn, A., & Cavaginm, J. (2002).
Childhood adversity, parental vulnerability and disorder: Examining intergenerational
transmission of risk. Journal Child Psychology & Psychiatry, 43, 1075-1086.
Bifulco, A., Bernazzani, O., Moran, P. M., & Jacobs, C. (2005). Childhood Experience of Care and
Abuse Questionnaire (CECA.Q) - Validation in a community series. British Journal of Clinical
Psychology, 44, 563-581.
Bifulco, A., Brown, G.W., & Harris, T.O. (1994). Childhood experience of care and abuse (CECA):
A retrospective interview measure. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 14191435.
Bifulco, A., Brown, G.W., Lillie, A., & Jarvis, J. (1997). Memories of childhood neglect and
abuse: Corroboration in a series of sisters. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38,
365–374.
Bifulco, A., Moran, P.M., Baines, R., Bunn, A., & Stanford, K. (2002). Exploring psychological
abuse in childhood II. Association with other abuse and clinical depression. Bulletin of the
Menninger Clinic, 66, 241-258.
Briere, J. & Elliott, D.M. (2003). Prevalence and psychological sequelae of self-reported
childhood physical and sexual abuse in a general population sample of men and women.
Child Abuse & Neglect, 27(10), 1205-1222.
Cattel, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral Research,
22, 44-50.
Cicchetti, D., & Toth, S.L. (2005). Child maltreatment. Annual Review of Clinical Psychology 1,
409-438.
Collin-Vézina, D., & Hébert, M. (2005). Comparing dissociation and PTSD in sexually abused
school-aged girls. Journal of Nervous and Mental Disease, 193(1), 47-52.
Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Koss, M.P., &
Marks, J.S. (1998). The relationship of adult health status to childhood abuse & household
dysfunction. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245-258, May, 1998.
Finkelhor, D. (1986). A Sourcebook on Child Sexual Abuse, Newbury Park: Sage Publications.
First, M.B., Spitzer, R.L., Gibbon, M., & Williams, J.B.W. Structured Clinical Interview for DSM-IV
Axis I Disorders, Clinician Version (SCID-CV), (1996). Washington, D.C.: American Psychiatric
Press, Inc.
Harris, T., Brown, G.W., & Bifulco, A. (1986). Loss of Parent in Childhood and Adult Psychiatric
Disorder: The Role of Parental Care. Psychological Medicine, 16, 641-659.
Harris, T., Brown, G.W., & Bifulco, A. (1990). Depression and Situational Helplessness/mastery
in a Sample Selected to Study Childhood Parental Loss. Journal of affective disorders, 20,
27-41.
Hotopf, M., Mayou, R., Wadsworth, M., & Wessely, S. (1999). Childhood risk factors for adults
with medically unexplained symptoms: results from a national birth cohort study. American
Journal of Psychiatry, 156(11),1796-800.
Howell, D. (2006). Statistical methods for psychology (6th ed.). USA: Thomson Wadsworth.
Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and
Psychological Measurement, 20, 141-151.
Kapur, N., Hunt, I., Macfarlane, G., McBeth, J., & Creed, F. (2004). Childhood experience and
health care use in adulthood: nested case-control study. British Journal of Psychiatry, 185,
134-9.
MacMillan, H.L., Fleming, J.E., Streiner, D.L., Lin, E., Boyle, M.H., Jamieson, E., Duku, E. K.,
Walsh, C.A., Wong, M.Y-Y., & Beardslee, W.R. (2001). Childhood abuse and lifetime

205
psychopathology in a community sample. American Journal of Psychiatry, 158(11), 18781883.
Mangan, J.M., Wittich, A.R., & Gerald, L.B. (2007). The potential for reducing asthma disparities
through improved family and social function and modified health behaviors. Chest,132 (5Suppl),789S-801S.
Mullen, P.E., Martin, J.L., Anderson, J.C., Romans, S.E., & Herbison, G.P. (1993). Childhood
sexual abuse and mental health in adult life. British Journal of Psychiatry, 163, 721-732.
Newman, M.G., Clayton, L., Zuellig, A., Cashman, L., Arnow, B., Dea, R., & Taylor, C.B. (2000).
The relationship of childhood sexual abuse and depression with somatic symptoms and
medical utilization. Psychological Medicine, 30(5), 1063-77.
Nunnally, J., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
Nurcombe, B. (2000). Child sexual abuse I: Psychopathology. Australian and New Zealand
Journal of Psychiatry, 34(1), 85-91.
Paolucci, E.O., Genuis, M.L., & Violato, C. (2001). A metaanalysis of the published research on
the effects of child sexual abuse. The Journal of Psychology, 135(1), 17-36.
Parker, G., Roussos, J., Pavlovic, D., Mitchell, P., Wilhelm, K., & Austin, M.P. (1997). The
development of a refined measure of dysfunctional parenting and assessment of its
relevance in patients with affective disorders. Psychological Medicine, 27, 1193-1203.
Parker, G., Tupling, H., & Brown, L.B. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of
Medical Psychology, 52, 1-10.
Pestana, M.H., Gageiro, J.N. (2003). Análise de dados para ciências sociais. A
complementaridade do SPSS, 3ª ed., Edições Sílabo, Lisboa.
Roosa, M.W., Reyes, L., Reinholtz, C., & Angelini, P.J. (1998). Measurement of Women's Child
Sexual Abuse Experiences: An Empirical Demonstration of the Impact of Choice of Measure
on Estimates of Incidence Rates and of Relationships with Pathology. The Journal of Sex
Research, 35(3), 25-233.
Sandberg , S., Paton, J.Y., Ahola, S., McCann, D.C., McGuinness, D., Hillary, C.R., & Oja, H.
(2000). The role of acute and chronic stress in asthma attacks in children. Lancet,16,
356(9234), 982-987.
Smith, N., Lam, D., Bifulco, A., & Checkley, S. (2002). Childhood Experience of Care and Abuse
Questionnaire (CECA.Q). Validation of a screening instrument for childhood adversity in
clinical populations. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, 572–579.
Spector, P. (1994). Summated rating scale construction: an introduction. In Basic
Measurement. Lewis-Beck, M., pp 229-300. Sage: London.
Stevens, J. (1986). Applied multivariate statistics for the social sciences. New Jersey: Hillsdale.
Straus, M. (1979). Measuring intrafamiliar conflicts and violence: The Conflict tactics (CT)
scales. Journal of Marriage and the Family, 41, 75-88.
Tabachnick, B., & Fidell, L. (2007). Using Multivariate Statistics. New York: Pearson Education.
Tyler, K.A. (2002). Social and emotional outcomes of childhood sexual abuse: A review of
recent research. Aggression and Violent Behavior, 7(6), 567-589.
Walker, E.A., Unützer, J., Rutter, C., Gelfand, A., Saunders, K., Von Korff, M., Koss, M.P., &
Katon, W. (1999). Costs of health care use by women H.M.O. members with a history of
childhood abuse and neglect. Archives of General Psychiatry, 56, 609-613.
Weiss, E.L., Longhurst, J.G., & Mazure, C.M. (1999). Childhood sexual abuse as a risk factor for
depression in women: psychosocial and neurobiological correlates. American Journal of
Psychiatry, 156(6), 816-28.

206
TABELAS
Tabela 1. Médias e desvios padrão das subescalas da escala de cuidado do CECA.Q
Estudantes
População geral
(N = 545)
(N = 262)
Subescalas

Doentes
(N = 100)

M

DP

M

DP

M

DP

Negligência materna

13,20

7,23

11,44

5,34

13,61

6,12

Antipatia materna

11,33

4,09

11,10

4,24

14,26

6,53

Negligência paterna

15,34

6,18

13,13

5,47

14,70

6,53

Antipatia paterna

11,43

4,56

11,54

4,77

13,89

5,82

Tabela 2. Saturação dos itens por factor, variância de cada factor e consistência interna dos itens de cada
factor na amostra de estudantes (N = 545)
Itens

NM

AM

NP

AP

1

Era muito difícil agradar-lhe.

.08

.69

.19

.70

2

Interessava-se pelas minhas preocupações.

.90

.12

.85

.21

3

Interessava-se por aquilo que eu fazia na escola.

.90

.06

.84

.08

4

Fez-me sentir indesejado(a).

.16

.67

.15

.70

5

Tentava fazer sentir-me melhor quando eu estava triste.

.83

.23

.78

.26

6

Era muito crítica(o) em relação a mim.

-.10

.62

.01

.64

7

Às vezes fazia-me sentir inútil.

.07

.80

.09

.82

8

Frequentemente implicava comigo injustamente.

-.04

.73

-.03

.75

9

Interessava-se por saber quem eram os meus amigos.

.89

.01

.84

.02

10

Preocupava-se em saber os locais que eu frequentava.

.90

-.01

.85

-.06

11

Ficava preocupada(o) comigo quando eu estava doente.

.87

.03

.80

.09

12

Não gostava de mim tanto como dos meus irmãos e irmãs
(deixar em branco se não existirem irmãos).

.16

.53

.06

.57

4.92

2.67

4,610

2,634

22.25%

38,42%

21,95%

.91

.79

Eigenvalue
Variância
Total escala materna = 63.21%
Total escala paterna = 60.37%
Consistência interna (Alfa de Cronbach)
Total escala materna = .85
Total escala paterna = .84

40.96%

.95

.77

NM = Negligência Materna; AM = Antipatia Materna; NP = Negligência Paterna; AP = Antipatia Paterna

207
Tabela 3. Saturação dos itens por factor, variância de cada factor e consistência interna dos itens de cada
factor na amostra da população geral (N = 262)
Itens

NM

AM

NP

AP

1

Era muito difícil agradar-lhe.

.16

.65

.10

.75

2

Interessava-se pelas minhas preocupações.

.78

.19

.77

.29

3

Interessava-se por aquilo que eu fazia na escola.

.82

.09

.80

.19

4

Fez-me sentir indesejado(a).

.17

.64

.24

.60

5

Tentava fazer sentir-me melhor quando eu estava triste.

.73

.31

.72

.36

6

Era muito crítica(o) em relação a mim.

-.12

.58

-.07

.77

7

Às vezes fazia-me sentir inútil.

.16

.76

.18

.80

8

Frequentemente implicava comigo injustamente.

.04

.73

.22

.73

9

Interessava-se por saber quem eram os meus amigos.

.80

.02

.90

.02

10

Preocupava-se em saber os locais que eu frequentava.

.83

.01

.87

.01

11

Ficava preocupada(o) comigo quando eu estava doente.

.70

.12

.77

.23

12

Não gostava de mim tanto como dos meus irmãos e irmãs
(deixar em branco se não existirem irmãos).

.28

.55

.25

.55

4.41

2.13

5.20

2.18

36.76%

17.71%

43.29%

18.19%

.88

.75

.91

.81

Eigenvalue
Variância
Total escala materna = 54.47%
Total escala paterna = 61.48%
Consistência interna (Alfa de Cronbach)
Total escala materna = .83
Total escala paterna = .88

NM = Negligência Materna; AM = Antipatia Materna; NP = Negligência Paterna; AP = Antipatia Paterna
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Tabela 4. Saturação dos itens por factor, variância de cada factor e consistência interna dos itens de cada
factor na amostra de doentes (N = 100)
Itens

NM

AM

NP

AP

1

Era muito difícil agradar-lhe.

.40

.71

.16

.82

2

Interessava-se pelas minhas preocupações.

.73

.44

.70

.44

3

Interessava-se por aquilo que eu fazia na escola.

.77

.27

.80

.16

4

Fez-me sentir indesejado(a).

.27

.75

.48

.55

5

Tentava fazer sentir-me melhor quando eu estava triste.

.70

.49

.75

.41

6

Era muito crítica(o) em relação a mim.

.01

.75

-.07

.73

7

Às vezes fazia-me sentir inútil.

.43

.81

.49

.71

8

Frequentemente implicava comigo injustamente.

.41

.77

.24

.78

9

Interessava-se por saber quem eram os meus amigos.

.88

.19

.89

.06

10

Preocupava-se em saber os locais que eu frequentava.

.87

.16

.90

.02

11

Ficava preocupada(o) comigo quando eu estava doente.

.77

.31

.77

.32

12

Não gostava de mim tanto como dos meus irmãos e irmãs
(deixar em branco se não existirem irmãos).

.31

.71

.47

.52

7.01

1.44

6.31

1.76

58.42%

12.00%

52.55%

14.64%

.92

.90

.92

.85

Eigenvalue
Variância
Total escala materna = 70.42%
Total escala paterna = 67.19%
Consistência interna (Alfa de Cronbach)
Total escala materna = .93
Total escala paterna = .91

NM = Negligência Materna; AM = Antipatia Materna; NP = Negligência Paterna; AP = Antipatia Paterna
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Tabela 5. Médias, desvios padrão, testes F univariados e comparação entre grupos para as três
amostras para a escala de cuidado do CECA.Q
Estudantes
(N = 545)

População
geral
(N = 262)

M

DP

M

DP

M

DP

NM

13.20

7.23

11.44

5.34

13.61

AM

11.33

4.09

11.10

4.24

NP

15.34

6.18

13.13

AP

11.43

4.56

11.54

Doentes
(N = 100)

F

p

Post-hoc

6.12

7.20

.001

D>PG*; D>Ens>PG**

14.26

6.53

20.06

.000

D>PG***; D>E***>PGns

5.47

14.70

6.53

11.48

.000

D>PG ; D<E >PG***

4.77

13.89

5.82

11.09

.000

D>PG***; D>E***>PG

ns

ns

*p < .05; **p < .01;***p < .001; ns = Não significativo
NM = Negligência Materna; AM = Antipatia Materna; NP = Negligência Paterna; AP = Antipatia Paterna

ns

CAPÍTULO VI - OBJECTIVOS, LIMITES E
METODOLOGIA
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1. OBJECTIVOS

Com a presente investigação pretende-se em primeiro lugar avaliar um conjunto de variáveis
sócio-cognitivas preditoras de remissão e de recaída durante o tratamento farmacológico de
doentes com depressão major. A conceptualização biopsicossocial tradicional da depressão foi
enriquecida com a ajuda de um referencial teórico oriundo da teoria evolucionária. Os estados
de entrapment e derrota, bem como os traços relacionados com submissão, vergonha externa
e comparação social foram centrais na motivação para o presente estudo, por vários motivos,
entre eles a possibilidade de poderem ser a ponte entre o comportamento animal e estados
emocionais no ser humano.
Enumeram-se seguidamente os 5 objectivos gerais da presente dissertação.
O primeiro objectivo pretende analisar em que medida estados de entrapment e derrota
predizem a resposta e trajectória durante o tratamento farmacológico da depressão após
remissão. Testa-se a hipótese de que os doentes com estados de entrapment e derrota mais
intensos estão menos propensos a responderam ao tratamento farmacológico da depressão.
Igualmente procura averiguar-se se a recaída sob medicação está relacionada com estados
mais marcados de entrapment e derrota.
O segundo objectivo procura verificar qual o papel das variáveis de ranking social: comparação
social, comportamento de submissão e vergonha externa como preditores da resposta ao
tratamento farmacológico da depressão. Assume-se que indivíduos com maior tendência a
comparar-se negativamente, a assumirem posições de submissão e a terem a percepção de
uma imagem aviltante de si na mente dos outros, devem ter mais dificuldades em remitir da
depressão e a recair mais facilmente sobretudo se submetidos a acontecimentos e dificuldades
de vida.
O terceiro objectivo consiste na avaliação capacidade preditiva dos acontecimentos e
dificuldades de vida (ADV) ocorridos durante o ano anterior ao início do episódio depressivo
em estudo, particularmente alguns dos seus atributos i.e., se existe um impacto diferencial de
certas qualidades particulares dos ADV no estilo de Brown & Harris (perda, ameaça,
entrapment,

humilhação)

recaída/recorrência.

na

resposta

ao

tratamento:

remissão/resistência

e
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O quarto objectivo pretende verificar o papel preditor dos ADV ocorridos durante o período
em estudo na resposta ao tratamento: remissão/resistência e recaída/recorrência.
Finalmente pretende-se analisar de que modo o tipo de cuidados, a violência física parental
(materna e paterna) e o abuso sexual antes dos 17 anos podem predizer aspectos particulares
na resposta ao tratamento: remissão/resistência e recaída/recorrência..
Para avaliar os objectivos propostos a investigação foi desenhada do seguinte modo:
i) Inicialmente os doentes foram seguidos até ao limite de 9 meses para avaliar a remissão e a
resistência ao tratamento. Os doentes que não remitiram até esse limite temporal saíram do
estudo de seguimento.
ii) Os doentes que remitiram em qualquer momento até aos 9 meses foram seguidos até um
máximo de 18 meses para avaliar a recaída/recorrência.
Resumindo e de acordo com os objectivos investigámos os preditores em quatro estudos
principais:
A) Preditores de Remissão às 6 semanas.
B) Preditores de Resistência ao tratamento.
C) Recaída após remissão.
D) Modelo de prognóstico - Mau prognóstico (doentes resistentes e recaídos) vs Bom
prognóstico (doentes remitidos sem recaída).

2. LIMITES

Existem algumas condições de cariz metodológico que poderão ter condicionado os resultados
do presente estudo.
Em primeiro existe um forte recurso a questionários de auto-resposta, facto que, relacionado
com a baixa escolaridade de uma parte dos doentes, pode ter sido um factor perturbador. Por
outro lado, sintomatologia cognitivo-mnésica, quer provocados pela da própria depressão
quer pelos fármacos, podem igualmente ter interferido na qualidade das respostas.
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Em segundo lugar foram utilizados fármacos de várias famílias entre doentes e nos mesmos
doentes, se bem que todos os estudos apontam para efeitos terapêuticos idênticos com
qualquer dos fármacos utilizados, essa pode ter sido uma limitação com alguma importância.
Em terceiro lugar, trata-se de um estudo observacional prospectivo de longa duração, no qual
se foram perdendo doentes durante o seguimento; sabe-se que quanto mais longo o
seguimento mais doentes tendem a ter recorrências i.e., durante os primeiros seis meses após
remissão cerca de 20% dos doentes sob medicação e 40% sob placebo já tiveram pelo menos
uma recaída depressiva. O facto de nesta investigação nem todos os doentes remitidos terem
chegado a ser observados durante os 18 meses de seguimento pode ter tido influência nos
resultados.
Em quarto lugar, como praticamente em todos os estudos envolvendo o tratamento com
fármacos em ambulatório, a adesão ao tratamento só parcialmente foi controlada.
Em quinto lugar não se utilizou um grupo de controlo. Um grupo de comparação com doentes
deprimidos sem medicação seria inaceitável do ponto de vista ético no contexto em que
decorreu a investigação. Um grupo de controlo com outro tipo de patologia ou da população
geral poderia ter interesse para comparar por exemplo a ocorrência de acontecimentos e
dificuldades de vida, bem como outras variáveis em estudo, porém a exequibilidade de
procedimentos de avaliação tão demorados como a utilização de entrevistas diagnósticas
como as que foram utilizadas, foram um factor impeditivo.

3. METODOLOGIA

3.1 Participantes
A amostra consistiu em 139 doentes, com episódio depressivo major, de ambos os sexos (105
do género feminino e 34 do género masculino), com idades compreendidas entre 18 e 60 anos,
que recorreram à consulta externa do Hospital de Magalhães Lemos, Porto. A idade média foi
de 39.20 anos (DP = 10.50) e a escolaridade média de 10.30 anos (DP = 3.4).
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3.2 Procedimentos
Este estudo observacional de seguimento de uma coorte prospectiva foi aprovada pela
Comissão de Ética do Hospital de Magalhães Lemos e autorizados todos os procedimentos
específicos conducentes ao seu desenvolvimento. A selecção dos doentes decorreu entre Abril
de 2007 e Julho de 2008 e o seguimento terminou em Fevereiro de 2010.
Os participantes no estudo foram seleccionados seguindo os seguintes procedimentos:
i)

A amostra foi obtida a partir dos doentes enviados pelos médicos de família da área de
atendimento do Serviço-Porto do Hospital de Magalhães Lemos para tratamento
especializado. Este hospital é uma instituição pública de saúde mental para adultos,
servindo uma população de 500 000 habitantes da área ocidental da cidade. Todos os
doentes consecutivos com o diagnóstico de depressão e que reuniam os critérios de
inclusão (diagnóstico de depressão pelo médico de família, escolaridade superior a 6 anos
e primeiro contacto com a instituição) foram propostos para a consulta de triagem para
possível entrada no estudo, denominado internamente Estudo DEP_REMREC_07.

ii)

Na Consulta de Triagem do estudo, à sexta-feira, era feita uma avaliação centrada no
diagnóstico clínico, detecção de episódios anteriores de perturbação mental e comorbilidades; era igualmente avaliada a competência para ler e interpretar o texto dos
questionários de auto-resposta. Todos os doentes de ambos os géneros com primeiro ou
segundo episódio depressivo actual provável, idade no intervalo entre 18 e 60 anos,
ausência de risco suicida elevado, avaliado com o módulo C do MINI Plus-5 (Sheehan et
al., 1998), sem doença física grave ou de difícil controlo, bem como ausência de
perturbações psíquicas com sintomas psicóticos, perturbações por dependência de
substâncias ou perturbações óbvias do Eixo II, foram convidados a fazer uma consulta
específica para eventual entrada num estudo clínico.

iii)

Na Consulta de Elegibilidade, os doentes com critérios prováveis e que aceitaram o convite
para esta consulta na terça-feira seguinte à consulta de triagem, eram submetidos a uma
avaliação diagnóstica estandardizada feita por um psicólogo experimentado do Serviço (8
anos de prática hospitalar) e treino na administração das entrevistas, os doentes foram
avaliados com a SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders), a SCID-II
(Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders), a LEDS (Life Events
and Difficulties Schedule) e o CECA-Q (Questionnaire of Childhood Experiences of Care and
Abuse). As três primeiras entrevistas faziam parte já da avaliação estandardizada dos
doentes em psicoterapia no Serviço. O treino da LEDS pelo autor desta dissertação bem
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como pelos dois clínicos envolvidos na classificação e cotação dos acontecimentos e
dificuldades de vida (ADV) foi feito com os seus autores, Prof. George Brown e Prof a. Tirril
Harris, no Hospital St Thomas, Kings College em Londres. Nesta consulta, para além dos
diagnósticos psiquiátricos, determinava-se a gravidade da depressão por meio do BDI
(Beck Depression Inventory).
iv)

Os doentes sem critérios prováveis, na Consulta de Triagem ou não elegíveis após
entrevista de avaliação estandardizada (Consulta de Elegibilidade) eram distribuídos pela
Exa. Directora do Serviço pelos restantes médicos do Serviço.
Os doentes elegíveis apresentavam para além do diagnóstico clínico na avaliação
estandardizada, valores apropriados na escala de gravidade: BDI > 20 (Kendall et al., 1987),
bem como ausência de critérios de exclusão. Os doentes eram referidos para a Consulta de
Avaliação Inicial (AV1) na sexta-feira seguinte. Nessa consulta eram reavaliados alguns
aspectos diagnósticos (gravidade) obtidos na consulta de avaliação estandardizada.
Estando mantidos os valores mínimos definidos das escalas, o doente era então convidado
a participar no estudo de seguimento e informado que este ia decorrer durante um
período cuja duração poderia ir até 27 meses. No caso de o doente aceitar, e após retirar
quaisquer dúvidas colocadas, era então convidado a assinar o termo de consentimento
informado por escrito, após a sua assinatura entrava formalmente no estudo.
Os doentes nessa consulta, para além dos procedimentos referidos, preenchiam o
conjunto de meios de avaliações correspondentes à primeira avaliação, sendo então
medicados segundo o Algoritmo do Texas (TMAP) para a depressão major não psicótica
(Texas Medication Algorithm Project) adoptado para este estudo (ver ANEXOS).
A questão da medicação em curso foi tratado do seguinte modo, mantendo-se os outros
critérios de inclusão e exclusão, entravam no estudo os doentes que: a) não faziam
medicação antidepressiva; b) ou se tinham antidepressivo prescrito haviam-no
abandonado ou falhavam as tomas mais de 50% das vezes; c) os doentes que faziam
medicação adequadamente mas sem resposta significativa havia mais de 8 semanas.
Todos os doentes iniciaram novo(s) fármaco(s) antidepressivos na entrada do estudo. O
tratamento antidepressivo: antidepressivos e incrementadores (estabilizadores e
antipsicóticos) seguiu os passos do TMAP. As benzodiazepinas foram administradas
quando necessárias (alterações do sono, ansiedade ou uso anterior prolongado) por
períodos tão curtos quanto possível.
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Resumidamente na Avaliação Inicial foi utilizado o seguinte conjunto de instrumentos:
EAAC - Entrevista de Anamnese e Avaliação Clínica, elaborado pelo autor para a presente
investigação; BDI - Beck Depression Inventory (Beck & Steer, 1988); ES - Entrapment Scale
(Gilbert & Allan, 1998); DS - Defeat Scale (Gilbert & Allan, 1998); SCS - Social Comparison
Scale (Gilbert & Allan, 1995); SBS - Submissive Behaviour Scale (Allan & Gilbert, 1997); OAS
- Other as Shamer Scale (Goss, Gilbert & Allan, 1994).
v)

Nas avaliações subsequentes foi repetido o seguinte conjunto de instrumentos: BDI, ES e
DS.

vi)

Para recolha de algumas das variáveis em estudo recorreu-se às entrevistas e
questionários estandardizados referidos anteriormente, e descritas em maior pormenor
(ver Instrumentos). Outras foram recolhidas utilizando um questionário construído para
esta investigação (EAAC - Entrevista de Anamnese e Avaliação Clínica). Foram utilizadas do
EAAC os seguintes conjuntos de variáveis: variáveis sócio-demográficas, duração do
episódio actual, co-morbilidade médica, tipo de medicação, interrupção da medicação e
antecedentes parentais de perturbações mentais. Foi considerado para cotação de
presença de patologia mental parental, passada ou presente: a descrição da situação
clínica, a utilização de tratamento específico, prescrito para o efeito por médico psiquiatra,
médico de família ou outro. Casos em que não era evidente a existência de patologia
diagnosticada não foram considerados (e.g., mãe ou pai “nervosos”, com “cismas” ou pai
que “bebia de vez em quando”).

vii)

Do um total de 260 doentes avaliados na consulta de triagem foram excluídos até AV1,
115. Destes, 59 não sofriam de EDM, dos restantes 62 doentes que apresentavam EDM, 24
apresentavam depressão recorrente com mais de dois episódios anteriores; 2
apresentavam EDM com risco suicida elevado; 3 apresentavam doença física crónica
descompensada (artrite reumatóide, asma brônquica, cancro da mama); 7 apresentavam
co-morbilidade psiquiátrica grave (Eixo I e II): 3 doentes apresentavam perturbação
estado-limite; 2 sintomatologia psicótica não congruente com o humor; 1 doente
apresentava síndrome de dependência alcoólica e sequelas físicas graves e 1 doente
apresentava bulimia e obesidade mórbida; perdeu-se o contacto de 10 doentes; e em
relação a 9 verificou-se que não tinham condições de preencher o protocolo (iliteracia/
debilidade provável).

viii)

Dos 145 doentes que ingressaram no estudo, 6 saíram entre a primeira e a segunda
avaliação: 4 abandonaram o estudo com perda de contacto; 2 ausentaram-se do país.
Completaram o primeiro estudo i.e., avaliação da resposta terapêutica às 6 semanas, 139
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doentes (Figura 4). Assim, foram considerados globalmente para este trabalho os 139
doentes que pelo menos completaram 2 avaliações.
Os dados para o presente estudo foram obtidos em 4 avaliações fixas: AV1 - Avaliação Inicial,
AV2 - Avaliação às 6 semanas, AV3 - Avaliação aos 3 meses, AV4 - Avaliação aos 9 meses; e 3
avaliações específicas: Avaliação de Remissão, Avaliação de Recaída e Avaliação Final. As
avaliações referidas donde se obtiveram os dados para a presente investigação foram
realizadas periodicamente: na data da entrada; às 6 semanas; cada 2 a 4 semanas até à
remissão (9 meses); cada 4 - 16 semanas após a remissão e durante 18 meses.
Os doentes remitidos até às 36 semanas (9 meses), são avaliados até 72 semanas (18 meses)
após a remissão.
Os doentes não remitidos até às 36 semanas saíram do estudo.
Além das avaliações de seguimento recomendadas pelo TMAP, os doentes foram tratados
segundo os procedimentos em uso no hospital (e.g., pedidos de exames complementares,
solicitação de apoio de outras especialidades, consultas extraordinárias por agravamento do
quadro clínico ou efeitos secundários). Todos os doentes que em algum momento
apresentaram um ou mais critérios de exclusão, foram retirados do estudo e seguidos sem
qualquer prejuízo para o seu tratamento.
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Figura 4. Selecção dos sujeitos, abandonos e meios de avaliação durante os estudos até AV2.
Requisitos na Pré-Triagem (Direcção do Serviço) (N = 260)
1) Ambos os géneros.
2) Idade no intervalo 18-60 anos.
3) Diagnóstico de depressão pelo médico de família.
4) Escolaridade superior a 6 anos.
5) Primeiro contacto com a instituição.
6) Ausência de doença médica grave.

Critérios Clínicos de Inclusão e Exclusão na Consulta de Triagem
1) Diagnóstico clínico de primeiro ou segundo episódio depressivo major.
2) Ausência se co-morbilidades: doença física grave ou de difícil controlo, sintomatologia
psicótica, perturbações por dependência de substâncias ou perturbações óbvias do Eixo II.
3) Ausência de risco suicida elevado.
4) Competência para ler e interpretar questionários de auto-resposta.

Critérios na Consulta de Elegibilidade
1) Administração das entrevistas: SCID-I, SCID-II (diagnóstico), CECA.Q e LEDS.
(acontecimentos e dificuldades de vida na infância/adolescência e no ano anterior ao início
do EDM).
2) Avaliação da gravidade do EDM: BDI.
Excluídos: n = 115
Sem EDM (n = 59)
Depressão recorrente, mais de dois episódios (n = 24)
Risco suicida elevado (n = 2)
Doença física grave (n = 3)
Co-morbilidade psiquiátrica grave (n = 7)
Perda de contacto (n = 15)
Sem condições para preencher o protocolo (iliteracia) (n = 25)
Conjunto de Questionários na Avaliação Inicial (AV1) (N = 145)
BDI, ES, DS, SCS, SBS, OAS.
Excluídos: n = 6
Perda de contacto (n = 4)
Ausência do país (n = 2)
Conjunto de Questionários na 2ª Avaliação (AV2) (N = 139) e avaliações Subsequentes:
1) BDI, ES, DS
2) LEDS-S (Versão breve).
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4. PROTOCOLO DE TRATAMENTO

Utilizou-se como estratégia terapêutica de base o Algoritmo do Texas para depressão não
psicótica, o Texas Medication Algorithm Project (TMAP) versão de 1999 (Crismon et al. 1999;
Trivedi et al., 2004) referido na Parte I da presente Dissertação (ver ANEXOS). Para
implementação do algoritmo recorreu-se ao manual de 1999 disponível livremente no sítio do
Texas Department of State Health Services em:
http://www.mhmr.state.tx.us/centraloffice/medicaldirector/timamddman.pdf. A actual versão
do algoritmo (Suehs et al., 2008) é uma revisão da anterior, de acordo com novas evidências
e.g., no primeiro passo considera-se logo a hipótese de psicoterapia baseada em evidências.
Inclui os fármacos recentemente introduzidos no mercado, bem como a estimulação do nervo
vago, está disponível em:
http://www.dshs.state.tx.us/mhprograms/pdf/TIMAMDDManual080608.pdf. Dado que havia
decorrido pouco tempo sobre o início da investigação e os fármacos utilizados não variavam
no geral, foram utilizados os procedimentos de acordo com este novo algoritmo no que
respeita aos fármacos. O Algoritmo do Texas consiste num fluxograma de 7 passos (níveis)
destinado a facilitar e uniformizar o processo de decisão no tratamento da depressão não
psicótica recorrendo a terapêutica farmacológica e ECT (electroconvulsivoterapia), utilizada no
nível 6. Neste estudo, este nível não foi considerado como tratamento adequado devido aos
défices cognitivos que determina. Num caso, esse passo foi atingido, tendo a doente saído do
estudo. Em cada passo existem várias opções de tratamento, baseadas em evidências e com a
melhor relação risco-benefício (Trivedi et al., 2004). Dentro de cada passo, existem escolhas
lógicas pré-definidas, a decisão de um tratamento para um dado doente é feita dependendo
da experiência prévia desse doente, de acordo com o histórico do passo anterior se for o caso,
bem como com o perfil de acção do fármaco e efeitos secundários. A decisão de mudar em
cada avaliação depende da intensidade dos sintomas e do perfil dos efeitos secundários, sendo
o primeiro objectivo, conseguir a remissão da sintomatologia.
Em relação ao tratamento foi dada particular relevância à adesão ao tratamento, em todas as
avaliações foi monitorizada a adesão e registados os casos de não adesão ou adesão parcial
e.g., adesão só a fármaco sem propriedades antidepressivas ou alteração grosseira da
dosagem dos fármacos antidepressivos.
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5. INSTRUMENTOS

Para a recolha de dados respeitantes ao diagnóstico, avaliação da gravidade da depressão e
das variáveis preditoras em estudo recorreu-se a um conjunto de entrevistas semiestruturadas, questionários e escalas de auto-resposta. O protocolo de avaliação foi diferente
na primeira avaliação e nos restantes momentos do estudo, sendo frequentemente
necessário, sobretudo no início, tirar dúvidas em relação ao modo de responder aos diversos
instrumentos. O protocolo de avaliação é constituído na sua maioria por versões traduzidas e
adaptadas dos instrumentos para português. Pode subdividir-se os instrumentos em áreas
temáticas de avaliação:
Avaliação do diagnóstico
Entrevista Clínica Estruturada para as Perturbações do Eixo I do DSM-IV, Versão Clínica
(SCID-I - Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders; First et al.,, 1996).
Entrevista Clínica Estruturada para as Perturbações de Personalidade do Eixo II do DSM-IV
(SCID-II - Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders; First,
Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1997).
Avaliação sócio-demográfica, anamnéstica e clínica
Entrevista de Anamnese e Avaliação Clínica – EAAC (Carvalho, 2007, manuscrito não
publicado)
Avaliação da gravidade da depressão
Inventário de Depressão de Beck (BDI - Beck Depression Inventory; Beck et al., 1988).
Avaliação de acontecimentos e dificuldades de vida e relacionamento parental
Entrevista de Acontecimentos e Dificuldades de Vida (LEDS - Life Events and Difficulties
Schedule; Brown & Harris, 1989; Brown, 1996 manuscrito não publicado).
Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância (CECA.Q - Childhood
Experiences of Care and Abuse; Bifulco, Bernazzani, Moran & Jacobs, 2005).
Avaliação de variáveis sócio-cognitivas e evolucionárias
Escala de Entrapment (ES - Entrapment Scale; Gilbert & Allan, 1998).
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Escala de Derrota (DS - Defeat Scale; Gilbert & Allan, 1998).
Escala de Comparação Social (SCS -Social Comparison Scale; Gilbert & Allan, 1995).
Escala de Vergonha Externa (OAS - Other as Shamer Scale; Goss, Gilbert & Allan, 1994).
Escala de Comportamento de Submissão (SBS - The Submissive Behaviour Scale; Allan &
Gilbert, 1997).
Deste conjunto, 3 escalas foram sujeitas a estudos psicométricos por não se encontrarem
validados para a população portuguesa e serem fundamentais para os pressupostos da
presente dissertação (ver Capítulo V):
- A Escala de Entrapment
- A Escala de Derrota
- CECA-Q

5.1. Entrevista Clínica Estruturada para as Perturbações do Eixo I do DSM-IV, Versão
Clínica
A SCID-I Versão Clínica (SCID-I-CV - Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I DisordersClinician Version, First, Spitzer, Gibbon & Williams, 1996) foi utilizada a para estabelecer o
diagnóstico
Tem sido extensivamente utilizada e demonstrado boas propriedades psicométricas na maior
parte dos diagnósticos, variando o coeficiente kappa de Cohen de .57 a 1.0, na perturbação
obsessivo-compulsiva e síndroma de dependência alcoólica respectivamente (Zanarini et al.,
2000). Para a perturbação depressiva major o coeficiente kappa foi de .80. Neste estudo foi
usada uma versão portuguesa traduzida e adaptada ao Português Europeu (Maia, PintoGouveia, Carvalho, Pimentel & Guimarães, aceite para publicação).

5.2. Entrevista Clínica Estruturada para as Perturbações da Personalidade do Eixo II
do DSM-IV.
A SCID-II (SCID-II - Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders, First et
al., 1997) foi utilizada a para estabelecer o diagnóstico das perturbações da personalidade.
Tem sido extensivamente utilizada e demonstrado excelentes propriedades psicométricas,
variando o coeficiente kappa de Cohen de .83 a .98 respectivamente, na personalidade
obsessivo-compulsiva e personalidade narcísica (Maffei et al., 1997). Foi usada a versão
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portuguesa traduzida e adaptada ao Português Europeu por Pinto-Gouveia, Matos, Rijo,
Castilho & Salvador, aceite para publicação).

5.3. Entrevista de Anamnese e Avaliação Clínica
A Entrevista de Anamnese e Avaliação Clínica (EAAC, Carvalho, 2007, manuscrito não
publicado) é uma entrevista desenvolvida especificamente para esta investigação. Apresenta
dois componentes, o primeiro destina-se genericamente à colheita de dados sóciodemográficos, antecedentes pessoais, familiares e problemas de saúde actuais por órgãos e
sistemas. O segundo destina-se ao registo de dados clínicos colhidos durante o tratamento:
fármacos administrados, efeitos secundários em cada avaliação, tipo de resposta ao
tratamento e registo de acontecimentos e dificuldades de vida no intervalo entre avaliações
após entrevista com a LEDS.

5.4. Inventário de Depressão de Beck
O BDI (BDI - Beck Depression Inventory, Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961; Beck
et al., 1988) foi utilizado para a avaliação da sintomatologia depressiva (Beck et al., 1988). O
BDI é utilizado para avaliar a intensidade da depressão ao longo do tempo sobretudo em
doentes deprimidos em tratamento (Barkham et al., 2008), para distinguir indivíduos
deprimidos dos não-deprimidos em contextos psiquiátricos (Medina, Echeburúa, & Aizpiri,
2007) e médicos (Rowan et al., 2005); bem como para avaliação de sintomas depressivos em
populações não clínicas, em estudantes (Gorenstein et al., 2005; Lim et al., 2008; O’Connor,
Berry, Weiss, & Gilbert, 2002) ou na população geral (Appleton et al., 2008). O BDI é um
inventário de auto-resposta, formado por 21 itens que avaliam o estado depressivo, nos seus
aspectos afectivos, motivacionais, cognitivos e fisiológicos. Os itens são avaliados geralmente
em relação à última semana, incluem sintomas e atitudes graduadas para reflectir a gravidade
dos sintomas, de neutro (0) até à intensidade máxima (3) e as pontuações globais podem
variar entre 0 e 63. Os itens mencionam: tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de
satisfação, sensação de culpa, sensação de punição, auto-depreciação, auto-acusações,
ideação suicida, crises de choro, irritabilidade, retracção social, indecisão, distorção da imagem
corporal, incapacidade para o trabalho, perturbação do sono, fadiga, perda de apetite, perda
de peso, preocupação somática e diminuição da libido.
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Não existe um ponto de corte consensual uma vez que o BDI é utilizado em múltiplos
contextos. Existem várias médias e intervalos de pontuações do BDI para: ausência de
depressão, depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Segundo Beck et al.,
(1998) a escolha do ponto de corte adequado depende da natureza da amostra e dos
objectivos do estudo.
O inventário utilizado neste estudo é uma versão validada para a população portuguesa e
mostra correlacionar-se de modo altamente significativo com o critério clínico de depressão
(Vaz Serra & Pio-Abreu, 1973a; 1973b; 1973c). Pinto-Gouveia (1990) cita um estudo realizado
em 1987 pela equipa de Beck (Kendall et al., 1987) em que se sugerem os seguintes intervalos:
20-30 para depressão moderada e valores superiores a 30 para depressão grave. Utilizou-se o
valor de 20 como ponto de corte para entrada na presente investigação, uma vez que o
objectivo era incluir depressões moderadas a graves.
Neste estudo os alfas de Cronbach oscilaram nas diversas avaliações entre .79 e .95.

5.5. Entrevista de Acontecimentos e Dificuldades de Vida
A LEDS (LEDS - Life Events and Difficulties Schedule, Brown & Harris, 1989; Guidelines,
Examples and LEDS-2 Notes on Rating for a New Classification Scheme for Humiliation, Loss,
and Danger, manual não publicado, Brown, 1996.) avalia de modo contextual os
acontecimentos de vida que ocorreram de modo mais ou menos súbito e as dificuldades de
vida que duraram meses ou anos. A avaliação dos acontecimentos e dificuldades de vida (ADV)
é feita de um modo característico e.g., recorrendo a decisões consensuais de avaliadores após
observação dos registos ou vídeos das entrevistas, com recurso a avaliadores “cegos” em
relação quer à apreciação do sujeito, quer frequentemente também em relação à variável
dependente em estudo, sendo assim a avaliação centrada no contexto. Por exemplo, a perda
de emprego é cotada na maior parte das escalas, questionários e entrevistas de modo
uniforme; a LEDS distingue a perda de um emprego não satisfatório por uma pessoa sem
problemas financeiros, de um despedimento súbito de um emprego desejado, executado
durante 20 anos e levando a problemas financeiros graves.
Os avaliadores, em geral “cegos” para a auto-avaliação do evento como se referiu: apreciam
um conjunto de características dos ADV bem como das circunstâncias biográficas em que
ocorreram: definição temporal do acontecimento, relação do acontecimento com variável em
estudo, independência do acontecimento em relação ao papel do sujeito, foco do
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acontecimento, grau de impacto geral i.e., desagrado/ameaça, interferência do coping do
sujeito, momento de neutralização do acontecimento, relacionamentos sociais antes do
acontecimento, grau de contacto com a rede social antes do acontecimento, existência de
recomeços (fresh starts).
Em relação à classificação dos ADV, algumas classificações aplicam-se só a acontecimentos,
outras aplicam-se a dificuldades e algumas a ambos.
Em primeiro lugar classifica-se o domínio (N = 10) - educação, emprego, reprodução,
habitação, dinheiro/bens, problema legal, saúde, relação conjugal, outras relações e vários
incluindo morte, bem como os subdomínios (N = 68) dos ADV.
Em segundo lugar, faz-se a classificação das dimensões (N = 4) – perda, humilhação,
entrapment e ameaça ou perigo.
Em terceiro lugar avalia-se as categorias dos ADV (N = 11) – morte, separação iniciada pelo
sujeito, outra perda importante, perda menor, separação iniciada pelo outro, delinquência de
outro, pôr para baixo/rebaixar (put down), entrapment de longo prazo, agravamento de
entrapment de longo prazo, ausência de acontecimento positivo, perigo ou ameaça isolada
(Tabela 12).
Para poder utilizar a entrevista semi-estruturada LEDS bem como fazer a avaliação e
classificação dos ADV é necessário fazer com sucesso a formação com os seus autores, o Prof.
George Brown e a Profa Tirril Harris. Para esse efeito existe uma formação específica designada
“The Kings College Life Events (LEDS) Course”. Este curso incluiu igualmente a formação na
entrevista SLEDS (Short-LEDS). O autor deste estudo, bem como os dois clínicos que
participaram na classificação dos ADV fizeram a sua formação no Hospital St Thomas, Kings
College em Londres.
Após a formação, são disponibilizados manuais aos participantes: um conjunto de
“dicionários” e grupos específicos de vinhetas para tirar as dúvidas durante a classificação quer
dos acontecimentos de vida quer das dificuldades.
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Tabela 12. Classificação dos acontecimentos e dificuldades de vida (ADV)
Domínios de ADV
(nº na LEDS)
Educação (0 a 3)
Emprego (10 a17)
Reprodução (20 a 27)
Habitação (30 a 34)
Dinheiro/bens (40 a 44)
Problema legal (50 a 55)
Saúde (60 a 68)
Relação conjugal (70 a 78)
Outras relações incluindo
filhos (80- 87)
Vários incluindo morte (90-95)

Dimensões dos ADV
Dimensão Perda

Categorias dos ADV
Morte

Deve existir uma cotação de marcado ou moderado em relação à perda;
uma cotação menor em perda ou morte passa para a categoria de perda
menor.
Mesma definição da separação iniciada pelo outro excepto que a Separação iniciada pelo
separação foi iniciada ou pelo entrevistado ou por mútuo acordo. A entrevistado
separação tem que ser de longa duração > 15 dias.
Todos os outros acontecimentos de perda cotados pelo menos como Outra perda importante
moderado.
Qualquer acontecimento (incluindo morte) cotado em perda com um Perda menor
nível de gravidade menor ou igual a algum.
Dimensão Humilhação
Separação do cônjuge ou companheiro, ou zanga, desavença, ou rotura
#
numa relação envolvendo relacionamento íntimo com razoável
percepção de que a separação será permanente ou que a rotura durará
alguns meses; a separação ou o afastamento deve ser por iniciativa do
outro ou a pessoa foi forçada a agir pelas circunstâncias (e.g., em
resposta a violência ou infidelidade).

Separação iniciada pelo
outro

Comportamento delinquente de um filho ou acto criminoso praticado por Delinquência de outro
próximo.
Rejeição ou ataque verbal ou físico por próximo, ou figura de autoridade Pôr para baixo/rebaixar
ou por parte de qualquer pessoa desde que o acto seja claramente em
público; comportamento ultrajante, marcadamente irresponsável ou
preocupante por parte de próximo ou familiar de sangue que seja
humilhante ou ameaçador da sua imagem; todas as violações;
acontecimentos que representem vergonha marcada, falhanço pessoal ou
humilhação.
Dimensão Entrapment

Entrapment de longo prazo

Acontecimento que combina em gravidade com dificuldades major (> 2
anos) e prova que as circunstâncias persistirão ou ficarão ainda piores e
com pouca ou nenhuma hipótese de resolução.
Acontecimento que leva a um agravamento de uma dificuldade existente, Agravamento de
menos grave com pelo menos 6 meses de duração.
entrapment de longo prazo
Acontecimento que sugere que um novo começo não vai ocorrer dentro Ausência de acontecimento
de 1 - 2 semanas, deixando a pessoa numa situação tão má ou mesmo positivo
pior que antes e sem saída à vista.
Dimensão Perigo ou Ameaça

Perigo isolado

Acontecimento indiciando potencial perda futura, inclui a possibilidade
de que um certo acontecimento traumático venha a acontecer, ou reflicta
uma possível sequência de circunstâncias que indicie que a ameaça ou
acontecimento dramático venha a ocorrer.
#

Relacionamento íntimo inclui tipicamente cônjuge/companheiro, namorados, pais/figura parental, filhos, confidentes ou amigos
íntimos. Irmãos e outros familiares (incluindo aqueles adquiridos pelo casamento) devem ser incluídos nas categorias separação iniciada
pelo outro e separação iniciada pelo sujeito se acompanhadas por claro elemento de rejeição e se não existe por parte do sujeito
tentativa de reconciliação.
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Na presente investigação foram utilizadas versões em português: da LEDS, da Short-LEDS, das
folhas de registo, dos componentes mais utilizados dos manuais, bem como das vinhetas mais
frequentes. Toda a documentação foi traduzida e adaptada pelo autor sob a supervisão dos
autores dos instrumentos originais particularmente os desenvolvimentos mais recentes da
LEDS (Guidelines, Exemples and LEDS-2 Notes on Rating for a New Classification Scheme for
Entrapment, Humiliation, Loss and Danger, Brown & Harris, 1996).
Os doentes do presente estudo foram sujeitos a uma primeira entrevista com a LEDS como
objectivo de avaliar ADV durante o ano anterior ao início da depressão.
Durante o estudo foram entrevistados em cada consulta com a Short-LEDS (Brown & Harris,
manuscrito não publicado). Após cada entrevista resultou um registo de acontecimentos de
vida e um registo de dificuldades de vida “em bruto”. Posteriormente todos estes registos
foram avaliados em reunião de consenso pelos 3 avaliadores, deste modo dois dos avaliadores
não estiveram presentes na entrevista, estando “cegos” para o sujeito no momento da
colheita dos dados.
A LEDS foi escolhida porque faz uma avaliação contextual centrada no sujeito e na sua
circunstância (e.g., educação, meio sociocultural, aspectos morais e religiosos), logo o
enviesamento das respostas pela própria depressão tende a reduzir-se. Por outro lado,
existem subescalas de exclusão de ADV relacionadas com a própria depressão (e.g.,
dificuldades conjugais ou profissionais como resultado da inércia e desmotivação depressivas).
Finalmente porque integrou desde 1995 na sua cotação as dimensões sócio-cognitivas e
evolucionárias de humilhação e entrapment.
Para a presente investigação seguiram-se as orientações gerais dos seus autores (Brown &
Harris, 1978; 1996). A colheita e registo dos acontecimentos e das dificuldades de vida (ADV)
durante ano anterior ao episódio depressivo em curso, ocorreu no contexto da(s) consulta(s)
de elegibilidade (utilizando entrevista LEDS), e foi implementada por um psicólogo clínico
experiente.
Os ADV sobrevindos entre cada uma das avaliações periódicas (AV2 – 6 semanas, AV3 - 3
meses, AV4 – 9 meses e AV5 - final), foram colhidos e registados pelo autor utilizando a LEDS-S
(short-LEDS). A selecção e codificação de todos os ADV, foi sempre feita por consenso em
reuniões mensais (meeting consensus), com três clínicos.
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O processo de avaliação é feito de um modo estandardizado, mas já a codificação dos ADV não
tem um modo único de ser obtida (e.g., podem produzir-se variáveis dicotómicas ou
categoriais/contínuas; podem agrupar-se domínios, dimensões ou categorias). Por outro lado,
nem toda a enorme quantidade de dados obtidos é apresentada nos diversos estudos, sendo
por isso a regra, adequar codificações com os objectivos de cada investigação.
A LEDS apura os seguintes ADV:
Acontecimentos de vida, abordam os domínios da tabela (0-95) cotados em relação à
gravidade i.e., ameaça/desagrado contextual de curto e longo prazo (após 10-14 dias) em
quatro categorias: (1) marcada, (2) moderada, (3) alguma, (4) pouco/nada.
Dificuldades de vida, seguem-se frequentemente a acontecimentos, tem a duração mínima de
4 semanas, e incluem os relação à gravidade em seis categorias: (1) extremamente grave, (2)
muito grave, (3) grave, (4) moderada, (5) ligeira, (6) muito ligeira.
As dificuldades major, são em tudo idênticas às anteriores porém com uma duração superior a
2 anos.
A dimensão dos ADV de vida codifica-se em quatro dimensões base: perda (e.g., pessoa,
poder, recursos, ideia apreciada (cherished idea), por exemplo saber que o seu filho mais
querido é homossexual); perigo ou ameaça (acontecimento que sugere perda futura);
humilhação (inclui acontecimentos que representam vergonha, falhanço pessoal, humilhação
ou derrota); entrapment (dimensão que sugere que uma pessoa está numa situação altamente
desagradável, fortemente activada para sair mas impotente para o fazer, ou não tem
possibilidades de facto ou não vislumbra uma saída, os acontecimentos de entrapment
indiciam que a situação tem fracas possibilidades de melhorar ou pode ainda piorar).
A codificação das dimensões pode fazer-se de um modo não hierárquico (pontuando 0-4 em
cada dimensão, em todos os acontecimentos); ou pode fazer-se de um modo hierárquico
(cotando somente a dimensão mais relevante S/N).
Outros aspectos codificáveis dos ADV incluem: definição temporal (e.g., decisão, previsão,
denúncia); relação do episódio de depressão actual com o ADV (e.g., não relacionado com a
doença actual, definitivamente relacionado); independência do ADV (e.g., totalmente
independente, negligência do entrevistado); foco (e.g., focado no entrevistado, focado em
outros); intensidade de ameaça/desagrado (e.g., marcadamente, pouco ou nada); intensidade
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a curto prazo contextual; intensidade a curto prazo referido; intensidade a longo prazo
contextual; nível a longo prazo referido; interferência do coping no grau de ameaça (e.g., sem
interferência, provável); neutralização do acontecimento (e.g., sim/não, data); tipo de relação
antes do ADV (e.g., não existem outros envolvidos, conjugue); recomeço (e.g., sim/não,
potencial).
Dadas as características desta investigação (e.g., objectivos centrados no estudo das
dimensões humilhação e entrapment, tamanho da amostra) foi feita a selecção e codificação
que segue:
Em primeiro lugar, só foram seleccionados para este estudo os acontecimentos graves
(cotados como 1 e 2) e as dificuldades graves (cotadas como 1, 2 e 3).
Em segundo lugar os acontecimentos de vida foram associados às dificuldades (ADV)
aparecendo sempre em conjunto nas análises (uma dificuldade, é na maior parte das vezes um
acontecimento que perdura pelas suas consequências).
Em terceiro lugar, associou-se a dimensão perda à dimensão perigo (representam graus do
mesmo fenómeno) e os acontecimentos de humilhação associaram-se aos acontecimentos de
entrapment.
Em quarto lugar, e como é mais frequente codificou-se como variável dicotómica (S/N) a
ocorrência de ADV e a dimensão perda/perigo e entrapment/humilhação.
Na escolha dos períodos em avaliação (time frames) optou-se pela seguinte metodologia: os
ADV foram conceptualizados como carga de ADV em cada avaliação, dito de outro modo,
numa dada avaliação foram contabilizados os ADV quer correntes quer passados mas que
cotassem ainda nas categorias de gravidade referidas acima (graves) e não só os
acontecimentos ocorridos no intervalo (i.e., a carga de ADV em AV2 incluiu todos os ADV
anteriores, quer do ano anterior quer ocorridos de novo entre AV1 e AV2).
Vinhetas – LEDS: Exemplos
Morte - M, 36 anos, casado, perdeu o filho com 35 anos, num acidente de viação.
Perda - F, 32 anos, casada, não tem filhos mas gostaria muito de ter. Esteve grávida
pela quarta vez e voltou a ter um aborto espontâneo às 12 semanas.
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Separação iniciada pelo próprio - P, 52 anos, casado, 2 filhos, decidiu divorciar-se
terminando um casamento de 25 anos, a razão para terminar o casamento deve-se ao
facto da esposa sofrer de jogo patológico e de não se querer tratar.
Outra perda importante - S, 32 anos, deixou o seu trabalho como educadora de
infância, sentia-se explorada por só ganhar 450 euros.
Perda menor - A mãe de P deixou de a visitar após esta iniciar vida a dois com o seu
namorado. P não era muito próxima da mãe e antes só a via uma vez por mês ou
menos.
Separação iniciada pelo outro - L tem 20 anos e vive com a irmã com quem tem uma
relação de grande proximidade. Há uma semana a irmã disse-lhe que por questões
pessoais e profissionais iria emigrar e viver permanentemente no estrangeiro.
Delinquência - R foi chamada à escola do filho porque ele e os seus colegas têm tido
comportamentos de agressividade, sendo suspeitos de terem destruído diverso
material escolar e de terem comportamentos de agressividade para com outros
colegas. A professora referiu também que existe a suspeita de consumo de drogas.
Rebaixar - O neto de T nasceu prematuro e apresentando sinais de abstinência de
drogas. T, durante uma visita ao hospital ficou a saber por uma vizinha que visitara a
criança também, que a namorada do filho era dependente de heroína.
Entrapment de longo prazo - M tem 52 anos e a empresa onde trabalhava desde os 32
anos faliu há 2 semanas! Tem 2 filhas a estudar na universidade, uma no 3º ano e
outra no 4º e uma casa para pagar que comprou com empréstimo há 6 anos! A esposa
não trabalha desde há 3 anos porque tem uma doença degenerativa. Os seus
rendimentos já estavam nos limites, agora não são suficientes, de todo, para fazer face
a todas as despesas.
Agravamento de entrapment de longo prazo - A e S são um casal de 40 e 33 anos
respectivamente, têm dois filhos com 11 meses com doença genética que requer
muitos cuidados. Não têm apoio institucional para os filhos e para agravar a situação a
mãe de S, que ajudava a tomar conta dos netos, teve um acidente há 2 semanas e
ficou incapacitada.
Ausência de recomeço - N, de 42 anos, soube na última consulta que a sua doença
degenerativa de que sofre há 2 anos, não tem cura e se irá agravar quanto à dor e
incapacidade.
Ameaça - O filho de S tem quatro anos e sofreu um acidente de bicicleta no qual fez
uma ferida profunda na perna, foi para o hospital onde foi tratado! Dois dias depois o
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filho de S começou a ficar com febre e as dores na perna não passavam, voltou
novamente ao hospital onde lhe disseram que tinha uma infecção grave e se a mesma
não respondesse ao tratamento teriam que amputar a perna ao seu filho.

5.6 Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância
O CECA.Q (Childhood Experiences of Care and Abuse, CECA.Q - Bifulco, Bernazzani, Moran &
Jacobs, 2005) é um questionário de auto-resposta elaborado para detectar experiências
adversas na infância em vários contextos clínicos, representando uma versão reduzida da
entrevista semi-estruturada com o mesmo nome (i.e., os itens foram retirados directamente
da Entrevista CECA, Bifulco, Brown, & Harris, 1994). É composto por 7 grupos de itens:
caracterização das figuras parentais, perda parental (item inserido numa versão mais recente e
não apurado nesta investigação), questionário materno e questionário paterno de negligência
e antipatia, relações próximas na infância, violência física e abuso sexual. O questionário é
composto por dois tipos de perguntas: uma com questões tipo sim/não avaliando a
caracterização parental, relações próximas, separação/morte parental, a violência física e o
abuso sexual; a outra parte é composta por duas escalas tipo Likert destinados à avaliação de
negligência e antipatia nas relações parentais, sendo uma escala dedicada ao relacionamento
com mãe e a outra ao relacionamento com o pai. Globalmente o CECA.Q possui as seguintes
subescalas: negligência materna, negligência paterna, antipatia materna, antipatia paterna
(cada uma com 8 itens), violência física materna, violência física paterna e abuso sexual
praticado por qualquer pessoa. Cada escala (negligência/antipatia) tem 16 perguntas com 5
categorias de resposta em relação à concordância com a questão, variando de 5 = Concordo
totalmente até 1 = Não, de modo nenhum. As suas propriedades psicométricas foram avaliadas
em populações comunitárias e clínicas. As subescalas apresentaram na versão original,
consistências internas elevadas: no intervalo α = .80 e α = 0.81. No teste-reteste foram obtidas
correlações que oscilaram entre r = 51 e r = .84 e a validade convergente com o PBI resultou
em valores de r = .-61e r = .-78. As correlações entre os resultados obtidos com a entrevista
CECA e com o questionário CECA.Q, foram todas positivas e situaram-se no intervalo r = .46 a r
= .66. Os autores concluíram que o CECA.Q globalmente demonstrou validade e fiabilidade
satisfatórias para avaliar experiências adversas na infância em populações clínicas (Bifulco et
al., 2005).
Assim, o CECA.Q foi globalmente traduzido e adaptado para Português segundo as regras
habituais de tradução e adaptação (Capítulo V). As perguntas S/N não foram sujeitas a outro
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tratamento. Quanto às escalas tipo Likert foram sujeitas aos procedimentos psicométricos
apresentados no estudo das propriedades psicométricos apresentado no Capítulo V.
Questionário de Experiências de Cuidado e Abuso na Infância (CECA.Q)
Os itens do questionário foram retirados directamente a partir da entrevista CECA. Como se
referiu, em resumo avalia o grau de cuidados (negligência e antipatia), a violência parental e
abuso sexual. CECA.Q - cuidados parentais - Os 16 itens que compõem a escala são
apresentados numa escala tipo Likert avaliando antipatia (8 itens) e negligência (8 itens) da
mãe (ou figura materna se for o caso) e depois o pai (ou figura materna se for o caso). Os itens
foram classificados numa escala de cinco pontos, de (1) "Sim totalmente" a (5) "Não, de modo
nenhum". O ponto médio (3), foi rotulado como "Mais aos menos". A escala foi introduzido em
termos de: "Como é que se lembra de sua mãe/pai, antes dos 17 anos?". Se existiu mais de
uma figura parental na infância, os entrevistados eram convidados a escolher a figura paterna,
com quem viveu mais tempo, ou que era percebida como a mais difícil de viver. Eram
convidados a identificar a relação com o cuidador seleccionado, "Que figura paterna vai
descrever a seguir?" Em termos de pai biológico, padrasto/madrasta, outros familiares outros
cuidadores, outro parente não-parente, ou outros. A cotação é feita somando itens de cada
subescala invertendo a cotação quando indicado. CECA.Q - violência física - Os itens de
violência física foram introduzidos como “punições físicas antes dos 17 anos por parte das
figuras parentais ou por outras pessoas do agregado familiar” e uma questão geral “quando
era criança ou adolescente foi alguma vez agredido(a) repetidamente com um objecto (por
exemplo um cinto ou pau), foi esmurrado(a), pontapeado(a), ou queimado(a) por alguém que
morava em sua casa (sim/não). Se sim, então esta pergunta era seguida por quatro questões
adicionais para determinar as características do castigo físico pela figura materna e, em
seguida, figura paterna. Estas avaliavam (a) idade de início dos castigos físicos e, (b) se as
agressões se repetiram (sim/não), (c) como eram as agressões (1. Cinto/pau, 2.
Esmurrado/pontapeado, 3. Agredido com a mão, ou 4. outros), (d) se alguma vez ficou com
marcas por exemplo olhos negros ou nódoas negras, feridas, membros partidos (sim/não) e (e)
se pessoa estava fora de controlo (sim/não). A pontuação total obtém-se somando os itens
envolvidos (b-e). CECA.Q - abuso sexual - O abuso sexual foi introduzido em termos de
“experiências sexuais não desejadas antes dos 17 anos”. Por causa dos problemas bem
documentados em relação ao reconhecimento e comunicação do abuso sexual e (Finkelhor et
al., 1986), foram utilizados em separado três questões iniciais: (A) “Quando era criança ou
adolescente alguma vez teve experiências sexuais indesejadas?” (sim/não/ não tenho a
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certeza) (B) “Alguém o(a) forçou ou persuadiu a ter relações sexuais contra a sua vontade
antes dos 17 anos?” (sim/não/ não tenho a certeza) e, (C) “Consegue pensar em alguma
experiência sexual desagradável antes dos 17 anos com um adulto das suas relações ou com
alguém relevante, ex. professor?” (sim/não/ não tenho a certeza). Tanto as respostas “sim
como as “não tenho a certeza” foram consideradas “sim” para fins de pontuação. Os
entrevistados foram convidados a preencher mais oito perguntas sobre a primeira experiência
e estes foram repetidos para outras experiências de abuso sexual. As questões procuraram
identificar as características da experiência para determinar a gravidade provável. As
perguntas incluíram (a) idade de início (b) a outra pessoa para alguém conhecido (sim/não), (c)
a outra pessoa era uma familiar (sim/não) (d) vivia na mesma casa? (sim/não), (e) a pessoa faz
isso para em mais de uma ocasião? (sim/não), (f) tocou-lhe partes íntimas do seu corpo?
(sim/não) ou (g) tocou partes íntimas do corpo da outra pessoa? (sim/não) e (h); Tiveram
relações sexuais? (sim/não). A pontuação foi baseada na soma das 3 questões iniciais (A, B e C)
e, em segundo lugar somando os itens de gravidade (b-h).
No estudo da versão adaptada entre nós resultaram algumas diferenças, que foram aliás
amplamente discutidas com a autora principal do Questionário e da Entrevista (Antonia
Bifulco, comunicação pessoal via e-mail, 20-05-2010 16:08)
Como se verificou a versão original apresenta uma escala com 16 itens, respondida duas vezes,
uma em relação à mãe e outra em relação ao pai, possuindo duas subescalas, negligência e
antipatia. Globalmente, o CECA.Q avalia para além de experiências de negligência e antipatia,
perda parental, abuso físico e sexual. O que se verificou ser necessário validar foi o
questionário a que se deu o nome de Escala de Cuidados (EC). Os itens respeitantes ao abuso
físico e sexual foram traduzidos e adaptados.
A Escala de Cuidados (EC) da CECA.Q foi avaliada num grupo de estudantes (N = 545), num
grupo da população geral (N = 262) e num grupo de doentes com depressão major (N = 100).
Após um primeira análise dos dados, concluiu-se que os itens 7, 8, 11, e 15 não possuíam
qualidades psicométricas para se manterem na versão portuguesa da EC do CECA.Q,
resultando então uma versão de 12 itens. A análise factorial demonstrou a existência de dois
factores (negligência e antipatia) nas três amostras, explicando variâncias nos três grupos e nas
figuras materna e paterna entre 58.4% e 67.2% da variância. Quanto à validade de construto
verificou-se que os doentes tinham pontuações significativamente mais elevadas em relação a
um ou aos dois outros grupos com excepção da negligência paterna em não ocorreram
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diferenças. Verificou-se uma boa consistência interna, entre .70 e .95 considerando os dois
factores, ambos os pais, os três grupos e ambos os géneros.
A estabilidade teste-reteste oscilou entre .62 e .88 no grupo de estudantes e população geral
nas duas subescalas. A presente versão da Escala de Cuidado do CECA.Q mostrou ter
qualidades psicométricas adequadas para ser utilizada em estudantes, em sujeitos da
população geral bem como em populações com psicopatologia depressiva.
Nesta investigação os alfas de Cronbach foram muito bons, tiveram pontuações no intervalo
.92 e .93 considerando as duas versões (paterna e materna), as duas subescalas (negligência e
antipatia), as várias amostras e os dois géneros.

5.7. Escala de Entrapment
O conceito de entrapment deriva da teoria evolucionária da psicopatologia, diz-se que um
sujeito está em entrapment quando, sob intenso stress, está fortemente motivado para a fuga
ou escape porém, por vários motivos, não existe implementação dessa estratégia. Pode então
ver-se o entrapment como uma estratégia biocomportamental de submissão ou um estado de
subordinação defensiva na qual a propensão para a fuga está intensamente activada (por
acontecimentos de vida ou vivência internas) mas inibida na sua execução. A Escala de
Entrapment (ES) (Entrapment Scale, Gilbert & Allan, 1998) é de facto composta por duas
escalas, a Escala de Entrapment Interno (EEI) e a Escala de Entrapment Externo (EEE), outros
investigadores para além de trabalharem com os valores destas duas escalas
independentemente utilizam também o entrapment total, somatório de ambas (Sturman &
Mongrain, 2008; Rasmussen et al., 2009). Mais recentemente colocou-se a hipótese da escala
ter uma estrutura unifactorial (Trachsel, Krieger, Gilbert, & Grosse Holtforth, 2010).
Escala de Entrapment Interno (EEI)
A EEI procura captar a motivação para a fuga determinada por estados emocionais aversivos.
Tem 6 itens, e.g., “Gostaria de me livrar dos meus pensamentos e sentimentos”, tendo uma
pontuação máxima possível de 24. É uma escala tipo Likert com 5 pontos, indo de 0 = “Não
tem nada a ver comigo” até 4 = “É exactamente como me sinto”. Na versão original foi
encontrado um só factor explicando 74.80% na amostra de estudantes e 60.50% na amostra
de deprimidos. A escala apresenta elevada consistência interna com alfas de Cronbach entre
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.82 e .94 considerando ambos os géneros nas duas amostras (Gilbert & Allan, 1998). A escala
mostrou correlacionar-se com medidas de psicopatologia.
Escala de Entrapment Externo (EEE)
A EEE procura abordar situações em que o desejo ou motivação para a fuga ou escape é
estimulado por contextos externos. É composta por 10 itens, e.g., “Não encontro uma saída
para a minha situação actual”, tendo uma pontuação máxima possível de 40. É uma escala
tipo Likert com 5 pontos, indo de 0 = “Não tem nada a ver comigo” até 4 = “É exactamente
como me sinto”. Na versão original foi encontrado um só factor explicando 49.9% na amostra
de estudantes e 51.8% na amostra de deprimidos. A escala apresenta elevada consistência
interna com alfas de Cronbach entre .86 e .90 considerando ambos os géneros nas duas
amostras (Gilbert & Allan, 1998). Relativamente à validade convergente, das escalas, foram
obtidas correlações de .64 e .65 respectivamente entre as Escalas de Entrapment Interno e de
Entrapment Externo e a CES-D (Centre for Epidemiological Studies Scale) na amostra de
estudantes; e de .62 e .54 entre as mesmas escalas e sintomatologia de depressão (BDI) na
amostra de doentes. Desde a sua publicação, a Escala de Entrapment foi usada em vários
estudos como medida do entrapment quer em amostras cínicas quer em amostras da
população geral (Carvalho et al., 2007; Carvalho, Pinto-Gouveia, Castilho, & Pimentel, aceite
para publicação); Gilbert et al., 2002; Willner & Goldstein, 2001; Martin, Gilbert, McEwan, &
Irons, 2006; Rasmussen et al., 2009; Sturman & Mongrain, 2005; Shahmanesh et al., 2009;
Troop & Baker, 2008).
Entre nós, a escala foi traduzida e adaptada para Português Europeu por (Carvalho et al., para
publicação). A escala foi sujeita a estudos psicométricos numa amostra com três grupos de
sujeitos. Um grupo era formado por estudantes (N = 608), outro constituído por sujeitos da
população geral (N = 406) e outro grupo constituído por doentes com diagnóstico de episódio
depressivo major (N = 106) seguidos em consulta externa de psiquiatria.
Quanto à estrutura factorial da EEI, efectuou-se uma Análise das Componentes Principais
(ACP), tendo sido obtido um só factor, explicando 67.6% da variância total na amostra de
estudantes, 65.4% na amostra da população geral e 57.5% na amostra de doentes.
O alfa de Cronbach para a EEI variou entre .79 e .91 considerando os dois géneros nas três
grupos. Estes resultados sugerem que a EEI tem excelentes valores de consistência interna
para as três populações e ambos os géneros.
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Quanto à estabilidade temporal, verificou-se correlações fortes entre as duas avaliações, na
amostra de estudantes r = .80 e no grupo da população geral r = .92. Ao nível da consistência
interna, a EEI apresentou um valor de alfa de Cronbach para o reteste de .93 e .96
respectivamente, para a amostra de estudantes e população geral.
Para avaliar a validade externa ou de critério da EEI nas três amostras foi utilizado o BDI.
Procedeu-se a um estudo de correlação entre a escala e o BDI nas três amostras: estudantes,
população geral e doentes obtendo-se correlações respectivamente de .51. 63 e .53, revelando
que existe uma correlação elevada e positiva.
Quanto à validade de construto verificou-se que a EEI descriminava os doentes dos outros dois
grupos.
Neste estudo os alfa de Cronbach da EEI nas diversas avaliações apresentaram valores entre
.86 e .98, permitindo concluir que a consistência interna é muito boa.
Quanto à estrutura factorial da EEE, efectuou-se uma ACP, seguindo o método dos autores da
escala original. O estudo da solução inicial forneceu um só factor explicando 57.3% da
variância total na amostra de estudantes, 58.1% na amostra da população geral e 50.9% na
amostra de doentes.
O alfa de Cronbach para a EEE apresentou valores entre .91 e .93 considerando os dois géneros
e os três grupos. Estes resultados sugerem que a EEE tem valores altos de consistência interna
para as três populações e ambos os géneros.
Quanto à estabilidade temporal, verificou-se correlações fortes entre as duas avaliações, na
amostra de estudantes r = .66 e no grupo da população geral r = .81. Ao nível da consistência
interna, a EEE apresentou um valor de alfa de Cronbach para o reteste de de .95 e .96.
respectivamente, para a amostra de estudantes e população geral.
Para avaliar a validade externa ou de critério da EEE procedeu-se a um estudo de correlação
entre a escala e o BDI nas três amostras: estudantes, população geral e doentes obtendo-se
correlações respectivamente de .50, .64 e .64, revelando que existe uma correlação elevada e
positiva.
Quanto à validade de construto, verificou-se que a EEE descriminava os doentes dos outros
dois grupos.
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Neste estudo os alfa de Cronbach da EEE nas diversas avaliações apresentaram valores entre
.88 e .97, permitindo concluir que consistência interna é muito boa.

5.8. Escala de Derrota
A Escala de Derrota (Defeat Scale – DS, Gilbert & Allan, 1998) foi criada a partir da teoria
evolucionária de posto social (social ranking theory), contém itens como “Sinto que me dei por
vencido” ou “Sinto que perdi a minha posição na sociedade”. É uma escala tipo Likert com 16
itens e 5 categorias de resposta: 0 = Nunca, 1 = Raramente, 2 = Algumas vezes, 3 =
Frequentemente, 4 = Sempre. A sua pontuação varia de 0 a 64, significando que quanto mais
elevada, mais intenso o sentimento de derrota. No estudo de validação original (Gilbert &
Allan, 1998) foi encontrada uma solução unifactorial, explicando 52.8% da variância total da
escala num grupo de estudantes (N = 302) e 51.2% num grupo de doentes deprimidos (N = 90).
Os alfas de Cronbach nos dois grupos e ambos os géneros foram superiores a .93 revelando
uma elevada consistência interna. Os autores encontraram correlações elevadas com
psicopatologia particularmente com sintomatologia depressiva: com o BDI (r = .65), com a BHS,
Beck Hopelessness Scale (r = .77) e com a CES-D, Centre for Epidemiological Studies Depression
Scale (r = .73). Igualmente foram encontradas correlações positivas (negativa com comparação
social, devido ao facto de ser uma medida que se associa com psicopatologia com sinal
negativo) com variáveis evolucionárias: entrapment interno, entrapment externo, comparação
social e comportamento de submissão com valores de r respectivamente de .75, .66, -.59 e .35.
Entre nós, a escala foi traduzida e adaptada para Português Europeu por (Carvalho, PintoGouveia, Castilho, & Pimentel, aceite para publicação). A escala foi sujeita a estudos
psicométricos numa amostra com três grupos de sujeitos. Um grupo era formado por
estudantes (N = 608), outro constituído por sujeitos da população geral (N = 406) e outro
grupo constituído por doentes com diagnóstico de episódio depressivo major (N = 106)
seguidos em ambulatório de psiquiatria.
Quanto à estrutura factorial da Escala de Derrota (ED), obteve-se uma solução unidimensional
(Gilbert & Allan, 1998). Obteve-se um só factor nas três amostras, resultando uma variância
total de 48.93% na amostra de estudantes, de 49.19% na amostra da população geral e de
49.19% na amostra de doentes.
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O alfa de Cronbach para a ED apresentou valores entre .89 e .93 considerando os dois géneros
e os três grupos. Estes resultados sugerem que a ED tem valores altos de consistência interna
para as três populações e ambos os géneros.
Quanto à estabilidade temporal, verificou-se correlações fortes entre as duas avaliações, na
amostra de estudantes r = .68 e no grupo da população geral r = .83. Ao nível da consistência
interna, a ED apresentou um valor de alfa de Cronbach para o reteste de .95 e .86
respectivamente, para a amostra de estudantes e população geral.
Para avaliar a validade externa ou de critério da ED procedeu-se a um estudo de correlação
entre a escala e o BDI nas três amostras: estudantes, população geral e doentes obtendo-se
correlações respectivamente de .45, .66 e .68, revelando que existe uma correlação elevada e
positiva.
Quanto à validade de construto, verificou-se que a ED descriminava os doentes dos outros dois
grupos.
Neste estudo os alfa de Cronbach da ED nas diversas avaliações apresentaram valores entre
.88 e .97, permitindo concluir que consistência interna é muito boa.

5.9. Escala de Comparação Social
A Escala de Comparação Social (Social Comparison Scale – SCS, Allan & Gilbert, 1995) explora
dimensões da comparação social derivadas da teoria evolucionária. A comparação social serve
para estabelecer hierarquias de dominância/submissão. Em humanos parece existir duas
dimensões primárias derivadas da consciência de posto social: a) comparações acerca da força
relativa e.g., poder e agressividade (previsão de vitória em lutas e conflitos e enfrentar
desafios); e b) atractividade social e talento (e.g., ser escolhido para um grupo, equipa,
emprego, ou ser desejado como amigo ou namorado). Comparações sociais mais negativas
mostraram estar associadas a psicopatologia. A escala é baseada na técnica do diferencial
semântico (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). Os sujeitos são convidados a fazer uma
comparação social global de si próprios em relação aos outros, utilizando uma série de
construtos de significados opostos e.g., “No relacionamento com os outros, sinto-me: Inferior 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Superior”. Comparações globais como estas parecem ser geralmente
evidentes para a maioria das pessoas (Allan & Gilbert, 1995). Pontuações mais altas significam
comparações sociais mais favoráveis. Para a escala original foi evidenciada numa amostra de
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estudantes boa consistência interna (alfa de Cronbach = .91) (Allan & Gilbert, 1995). A escala
mostrou estar correlacionada com psicopatologia em particular sintomatologia depressiva
(Carvalho et al., aceite para publicação; Hedley & Young, 2006), perturbações do
comportamento alimentar (Connan, Troop, Landau, Campbell, & Treasure, 2007; Troop &
Baker, 2008) e ansiedade social (Birchwood et al., 2006; Cunha, Soares, & Pinto-Gouveia,
2008).
A versão Portuguesa deste instrumento demonstrou boas características psicométricas, com
valores de alfa de Cronbach nos estudos entre .88 e .89. para o total da escala (Cunha, 2005;
Gato, 2003; Carvalho et al., 2007).
Na nossa amostra o valor do alfa de Cronbach foi de .94 para a escala global.

5.10. Escala de Vergonha Externa
A Escala de Vergonha Externa (Other as Shamer Scale – OAS) foi desenvolvida por Goss, Gilbert
e Allan (1994) e Allan, Gilbert e Goss (1994), consiste numa escala tipo Likert com cinco
categorias de resposta (0 = Nunca, 1 = Raramente, 2 = Ás vezes, 3 = Frequentemente, 4 =
Quase sempre). Tem 18 itens que avaliam o julgamento que a pessoa faz acerca do modo é
visto pelos outros e.g., “Sinto que as outras pessoas não me vêem como sendo suficientemente
bom/boa” ou “Penso que as outras pessoas me desprezam. O alfa de Cronbach global na
versão original foi de .92. A escala mostrou estar correlacionada com psicopatologia em vários
estudos, particularmente com sintomatologia depressiva, quer em estudantes quer em
amostras de doentes (Allan et al., 1994; Andrews, Qian, & Valentine, 2002; Cheung et al.,
2004; Gilbert & Allan, 1998; Gilbert, 2000a; Gilbert, Allan, Brough, Melley & Miles, 2002;
Gilbert, Allan & Goss, 1996; Gilbert & Gerlsma, 1999; Wyatt & Gilbert, 1998).
Neste estudo foi utilizada a versão Portuguesa de Lopes, Pinto-Gouveia & Castilho (2005).
Entre nós, Matos & Pinto-Gouveia (2010), utilizando uma amostra de 811 sujeitos, estudantes
e população geral, verificaram uma consistência interna com um alfa de Cronbach de .91. A
escala apresentou correlações moderadas com medidas de psicopatologia i.e., depressão,
ansiedade e stress (DASS).
Na presente investigação o alfa de Cronbach foi de .94.
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5.11. Escala de Comportamento de Submissão
A Escala de Comportamento de Submissão (Submissive Behaviour Scale – SBS, Allan & Gilbert,
1997) consiste numa escala tipo Likert com cinco categorias de resposta (0 = Nunca, 1 =
Raramente, 2 = Às vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Sempre). Tem 16 itens que avaliam a frequência
de comportamentos de submissão., e.g., “deixo que os outros me critiquem ou humilhem sem
me defender” ou “faço o que os outros esperam de mim mesmo que não o queira fazer”. A
escala original foi validada numa amostra de estudantes e num grupo de doentes deprimidos.
É um instrumento que revela ter uma consistência interna satisfatória, com alfas de Cronbach
acima de .82. A escala mostrou estar correlacionada com psicopatologia em vários estudos,
particularmente com sintomatologia depressiva em estudantes, população geral em amostras
de doentes, (Allan & Gilbert, 1997, 2002; Carvalho et al., 2007; Gilbert & Allan, 1998).
Na presente investigação foi utilizada uma versão adaptada para Português (Castilho & PintoGouveia, manuscrito não publicado) que apresentou um alfa de Cronbach de .84.

6. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

Os dados foram introduzidos numa base de dados e tratados confidencialmente, sendo os
procedimentos estatísticos efectuados recorrendo ao programa PASW Statistics 18.0.
Os testes estatísticos aplicados são justificados com maior detalhe em cada momento da
análise. Genericamente são utilizados o Teste do Qui-Quadrado, o Teste t de Student, o teste
de Mann-Whitney, o teste de correlação de Pearson e análises de regressão linear e logística
(simples e hierárquica).
O teste do Qui-Quadrado foi usado para verificar a relação entre a variável nominal e variáveis
ordinais ou nominais. Quando existem mais de 20% das células com frequência esperada
inferior a 5 aplica-se o Fisher exact test.
O Teste t de Student ou teste t, teste paramétrico, utiliza-se de forma a verificar a significância
das diferenças entre os valores médios de uma variável contínua observada para os grupos da
variável nominal dicotómica.
O teste t é antecedido pelo Teste de Levene para avaliação da igualdade das variâncias entre
os grupos: quando o valor de prova deste teste é superior a 5%, assume-se a igualdade das
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variâncias. Considera-se os resultados respeitantes à igualdade das variâncias ou à sua
desigualdade respectivamente, em função do resultado do teste de Levene.
Antes de aplicar o teste t verifica-se também o pressuposto da normalidade das distribuições,
o que foi realizado com os testes K-S (Teste Kolmogorov-Smirnov com a Correcção de Lilliefors)
e Shapiro-Wilk. Quando ambos os valores são inferiores a 5%, havendo neste caso violação do
pressuposto da normalidade, o teste paramétrico foi confirmado pelo teste não-paramétrico
equivalente. Utilizou-se, assim, sempre que não era cumprido o pressuposto da normalidade,
o teste de Mann-Whitney, que calcula a igualdade das medianas entre os grupos. Neste estudo
utiliza-se por regra o valor do teste t, caso não se verifiquem os pressupostos descreve-se no
texto o valor do teste de Mann-Whitney, porém se os resultados do teste de Mann-Whitney
confirmarem o valor do teste t será este que será descrito.
Utilizaram-se modelos de regressão no estudo dos preditores: modelos de regressão linear
quando a variável dependente era contínua e logísticos quando a variável dependente era
categorial.
No caso da utilização de regressão linear utilizou-se um conjunto de testes para verificar a
adequação dos dados para análise. Avaliou-se sempre a normalidade das distribuições das
variáveis, realizando o teste K-S. Igualmente foram analisados os valores de assimetria e
curtose obtidos, bem como a existência de outliers. Foi igualmente tido em conta um conjunto
de testes tais como a análise de gráficos de dispersão de resíduos permitindo a avaliação da
normalidade, linearidade e homoscedasticidade entre os valores das variáveis dependentes e
erros de predição. Verificou-se se os resíduos apresentavam uma distribuição normal,
apresentavam linearidade e homoscedasticidade. Avaliou-se também a independência dos
erros através do valor de Durbin-Watson (consideraram-se adequados os valores entre 1 e 3).
Verificou-se a presença de multicolinearidade e singularidade entre as variáveis. Estes
aspectos foram validados através da matriz de correlações e do VIF (Variance Inflation Factor),
avaliando a existência de valores que indicaram ausência de problemas de estimação de β (VIF
< 5).
A existência de outliers e a sua relevância foi tratada do seguinte modo. Verificação dos casos
mal ajustados obtidos por defeito no PASW versão 18, os resíduos estandardizados, ZResid,
nesses casos assumiam valores em módulo superiores a 1.96 para um nível de significância de
.05. Avaliação através das medidas de influência Cook, Leverage e DFBeta dos outliers de
molde a verificar se todas apresentavam valores < 1 pelo que, nesse caso, não existe suspeita
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dos casos terem influência determinante nos resultados dos testes devendo manter-se no
modelo (Pestana & Gageiro, 2009).
No caso da regressão logística utilizaram-se igualmente um conjunto de testes para verificar a
adequação dos dados para análise. Qualquer análise de regressão multivariada tem como
problema principal a selecção das variáveis a incluir no modelo de regressão. Para além da
selecção de acordo com o modelo teórico subjacente, a estratégia passou por, inicialmente,
analisar cada preditor individualmente para verificar a capacidade preditiva de cada um. Uma
variável que não fosse preditor isoladamente, não o seria quando integrada num grupo de
variáveis.
Foram então testados modelos com as várias variáveis preditoras potenciais, de forma a
verificar a influência do conjunto de preditores na variável independente em estudo.
Optou-se por este procedimento pois na regressão, os preditores (variáveis independentes),
além de estarem relacionados com a variável dependente estão também relacionados entre si
e a presença de um deles no modelo pode “mascarar” os efeitos de outro. Durante os
procedimentos da análise de regressão logística foram tidos em conta os resultados de vários
testes, quer em relação ao ajuste do modelo quer em relação aos resultados.
O Teste Hosmer and Lemeshow avalia a qualidade do ajustamento (Hosmer and Lemeshow chisquare test of goodness of goodness of fit) i.e., testa o ajuste global de um modelo de
regressão logística binária. Se o valor de prova da estatística for maior que .05, o modelo
apresenta qualidade de ajustamento significando que não há diferença entre os valores
observados e modelos de previsão, o que implica que o modelo estima os dados com um nível
aceitável.
O Teste Omnibus dos coeficientes do modelo (Omnibus tests of model coefficients) apresenta
níveis de significância pelo método tradicional do Qui-Quadrado. Este método testa se o
modelo com os preditores é significativamente diferente do modelo com apenas a constante.
O teste global pode ser interpretado como um teste da capacidade de todos os preditores no
modelo para estimar a resposta (variável dependente). A constatação de um valor de prova
significante (inferior a 5%) corresponde a uma conclusão de que pelo menos um dos
indicadores está significativamente relacionado com a variável resposta.
A estatística R-quadrado (R2) não pode ser directamente calculada para modelos de regressão
logística, pelo que se recorre a pseudo aproximações ao R2. O R2 de Nagelkerke é a mais
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utilizada das estimativas do pseudo R2 pelo que é o seu resultado que utiliza quando se
enuncia a força da associação nos modelos de regressão logística.
Quanto aos coeficientes de regressão e testes de hipóteses, refere-se que os coeficientes de
regressão

logística,

também

chamados

coeficientes

de

regressão

logística

não

estandardizados, coeficientes logit, ou simplesmente estimativas do parâmetro, correspondem
aos coeficientes de B na regressão. As tabelas apresentadas neste trabalho apresentam os
coeficientes B, o erro padrão de B (E.P.), a estatística de Wald e sua significância, e o cociente
Exp(B), bem como os limites de confiança. A estimativa dos parâmetros B resume o efeito de
cada variável explicativa ou independente. Os valores dos coeficientes são utilizados para fazer
previsões. O significado de um coeficiente de regressão logística não é imediato, como o de
um coeficiente de regressão linear. O valor de Exp(B) é mais fácil interpretar, representa o
valor esperado para a razão de mudança na probabilidade de ocorrência do acontecimento de
interesse, quando a variável de previsão aumenta em uma unidade. Ou, mais simplesmente,
quando Exp(B) > 1 está aumentada a probabilidade de ocorrência de um dado acontecimento
e se Exp(B) < 1 está diminuída essa probabilidade. O valor de Exp(B) pode ser também
interpretado como Odds Rácio, representado a aumento ou diminuição da probabilidade de
ocorrência da variável dependente em relação a uma dada variável independente. No caso de
variáveis categoriais é possível no SPSS fazer o cálculo do valor de Exp(B) quer à primeira
categoria de resposta (por exemplo SIM), quer à última categoria de resposta (por exemplo
NÃO), determinado assim valores de B apresentados com sinal (-) e valor de Exp(B) < 1; bem
como valores de B com sinal (+) e valor de Exp(B) > 1 facilitando a compreensão dos
resultados.

CAPÍTULO VII - ESTUDOS DOS PREDITORES DA
RESPOSTA AO TRATAMENTO
FARMACOLÓGICO DA DEPRESSÃO
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1.INTRODUÇÃO

A metodologia, incluindo a selecção e procedimentos foi referida anteriormente (Capítulo VI).
Apresentam-se neste capítulo alguns resultados das características da amostra, globalmente
considerada, pois a partir deste passo vão ser analisados somente subgrupos de doentes (com
excepção do estudo dos preditores do BDI em AV2, AV3 e AV4) nos diversos estudos que
compõem o presente trabalho.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA

Em primeiro lugar apresentam-se as características gerais da amostra. A Tabela 13 apresenta
os dados sócio-demográficos e a Tabela 14 os dados clínicos. Trata-se, como foi referido, de
uma amostra de conveniência em que todos os doentes consecutivos (i.e., foram
seleccionados todos os novos casos de depressão major enviados pelo médico de família para
tratamento, desde que reunissem critérios de inclusão, não apresentassem critérios de
exclusão, e aceitassem o programa de tratamento). Procurou obter-se uma amostra com casos
moderados a graves para tratamento em ambulatório. O contexto como referido foi o de um
hospital psiquiátrico do Serviço Nacional de Saúde, Hospital de Magalhães Lemos - Porto
(doentes provenientes dos Centros de Saúde da Zona Ocidental da cidade). Os critérios de
inclusão e de exclusão foram descritos anteriormente.
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Tabela 13. Variáveis sócio-demográficas da amostra (N = 139)
Variável
Género
Feminino
Masculino
Idade
Classe Etária
Menos de 30 anos
30 - 39 anos
40 - 49 anos
50 anos ou mais
Escolaridade*
Estado Civil
Casado/união de facto
Divorciado/separado
Solteiro
Viúvo
Estatuto Social
Baixo
Médio
Elevado
Estudantes
Situação de emprego
Activo
Baixa
Desempregado
Aposentado

n

%

M

DP

Intervalo

105
34
30
43
36
30
84
28
25
2
52
71
11
5
63
48
26
2

75.5
24.5
21.6
30.9
25.9
21.6
60.4
20.1
18.0
1.4
37.4
51.1
7.9
3.6
45.3
34.5
18.7
1.4

39.16
10.06
-

10.52
3.76
-

18-60
4-20
-

*Número de anos com sucesso.

Cerca de 3/4 da amostra é constituída por mulheres, a idade média é de 39 anos
aproximadamente. Na variável classe etária a distribuição pelas 4 categorias não revela
diferenças estatisticamente significativas (x2

(3)

= 3.302; p = .355). A escolaridade média é de

10.06 e corresponde ao número de anos com sucesso. Alguns doentes foram excluídos devido
à baixa escolaridade e literacia (n = 25), pois a clara compreensão dos instrumentos foi um dos
critérios de inclusão, esta exigência pode ter levado à ocorrência de um enviesamento na
selecção.
Quanto ao estado civil, cerca de 60% dos doentes são casados ou vivem em união de facto;
deve referir-se que o estado civil divorciado/separado nos censos de 2001 (Instituto Nacional
de Estatística, 2001) representa 2,7% do total da população portuguesa, na amostra em estudo
apresenta-se aparentemente sobre-representado com 20.1%, uma percentagem cerca de 7
vezes maior do que na população geral. Quanto ao estrato social, realça-se o facto de cerca de
2/3 da amostra ser constituída por doentes dos estratos médio/alto, o que se justifica pelo
provável enviesamento já referido para a escolaridade.
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Somente 5 (3.6%) dos doentes eram estudantes. Na situação de emprego, como seria de
esperar de uma amostra de doentes, 45.3% participantes estavam activos no momento de
entrada no estudo, os restantes, ou estavam incapacitados para o trabalho por doença ou
desempregados.
Tabela 14. Variáveis clínicas da amostra (N = 139)
Variável

N

%

M

DP

Intervalo*

60

43.2

-

-

-

52

37.4

-

-

-

85

61.2

-

-

-

66

47.5

-

-

-

-

-

9.29

4.38

4-18

37

26.6

-

-

-

Fobia social

2

1.4

-

-

-

Perturbação de ansiedade generalizada

11

7.9

-

-

-

Perturbação obsessivo-compulsiva

4

2.9

-

-

-

Perturbação de pânico

20

14.4

-

-

-

Perturbação pós-stress traumático

1

.7

-

-

-

Sindroma de dependência alcoólica

1

.7

-

-

-

95

68.3

-

-

-

Antecedentes psíquicos mãe
Antecedentes psíquicos pai

+

+

Antecedentes psíquicos mãe + pai

+

Episódio anterior de depressão
Duração do episódio actual*
Co-morbilidade psiquiátrica (total)

Co-morbilidade médica

‡

+

Inclui tratamento psiquiátrico.
*Em semanas.
‡
Pelo menos um problema. Inclui tratamento (actual/recente) para a patologia.

O fluxograma representado na Figura 5 mostra a entrada e a saída de doentes ao longo do
trabalho.
O número de doentes que permaneceu em estudo até aos 9 meses, duração do Estudo B,
(Resistência), foi de 126, 13 doentes (9.35%) abandonaram a investigação. Os motivos foram
de vária ordem: três doentes abandonaram a região; dois remitiram e voluntariamente
abandonaram o estudo por esse motivo; dois doentes recusaram continuar devido a efeitos
secundários e solicitaram voluntariamente psicoterapia; dois tiveram intercorrências médicocirúrgicas graves e prolongadas; dos 4 doentes restantes perdeu-se o contacto.
Globalmente, os doentes estiveram em estudo, em média 55.4 semanas (mediana = 46.0) com
um tempo mínimo de 6 semanas e máximo de 135.
Foram então desenhados quatro estudos:
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O Estudo A, para avaliação dos preditores da remissão às 6 semanas (variável dependente
dicotómica Sim/Não) e preditores do valor do BDI: às 6 semanas, 3 meses e aos 9 meses.
O Estudo B, foi destinado a verificar a existência de preditores de resistência ao
tratamento até aos 9 meses.
O Estudo C, foi implementado para avaliar os preditores da recaída após remissão.
O Estudo D, foi destinado a verificar a verificar os preditores de prognóstico.
Estudo A - Estudo da remissão
Verificou-se que remitiram globalmente 92 (66.2%) dos 139 doentes; destes, 34 (24.5%)
doentes remitiram até às 6 semanas e 58 (41.7%) entre as 7 e as 36 semanas.
Analisaram-se em primeiro lugar os preditores de remissão às 6 semanas por meio de modelos
de regressão logística.
Em segundo lugar estudaram-se e os preditores do BDI global (incluindo toda a amostra) às 6
semanas, 3 meses e 9 meses através de modelos de regressão hierárquica.
Estudo B – Estudo da resistência
Dos doentes em estudo, 31.7% não remitiram até aos 9 meses (n = 44), apesar de terem feito
pelo menos dois tratamentos antidepressivos com fármacos de diferentes mecanismos de
acção. No estudo de preditores utilizaram-se modelos de regressão logística e regressão linear,
nas análises de mediação foi utilizado ainda o Teste de Sobel.
Estudo C – Estudo da recaída
Neste estudo analisou-se a ocorrência de recaída após remissão completa. Os 92 doentes que
remitiram, foram seguidos até 18 meses a fim de verificar a ocorrência de recaída. Destes,
recaíram 32.6% dos doentes (n = 30).
Os doentes recaídos tiverem um tempo médio até à recaída de 30.7 semanas (6-89) e uma
mediana de 28.00 semanas.
Para perceber a magnitude da duração do seguimento dos doentes recaídos e não recaídos
verificou-se o tempo total em estudo de ambos os grupos, tendo-se concluído que o tempo
médio em estudo dos doentes não recaídos foi significativamente maior como era esperado
(M = 49.67; DP = 19.10 vs M = 74.29; DP = 30.37; t (91) = 4.063; p = .000).
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Para avaliação dos preditores de recaída foram utilizadas análises de regressão logística.
Estudo D – Estudo de prognóstico
Foram estabelecidos dois grupos para o estudo do prognóstico. No primeiro grupo foram
incluídos os doentes que remitiram durante a investigação e não recaíram (casos de bom
prognóstico), correspondendo a 44.6% da amostra (n = 62). No segundo grupo,
correspondendo a 53.2% da amostra (n = 74) foram incluídos os doentes que não remitiram
(i.e., resistentes) (n = 44) e os doentes que, depois de remitir, recaíram em algum período (n =
30) (casos de mau prognóstico).
A partir dos grupos foi criada uma variável dicotómica denominada prognóstico: 1 = bom,
(doentes remitidos sem recaída durante o estudo) e 2 = mau, (doentes resistentes + doentes
recaídos)
Três doentes (2.2%) foram excluídos neste estudo, por terem feito somente um tratamento.
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Figura 5. Fluxograma apresentando as entradas e saídas nos Estudos A, B e C.
Avaliação inicial

AV1
N = 139
ESTUDO A
Remissão às 6
semanas
n = 34

AV2
n = 139

Avaliação às 6 semanas
- Doença médico/cirúrgica (n = 2)
- Perda de contacto (n = 2)
- Abandono da região (2)
- Efeitos secundários (1)

AV3
n = 132

ESTUDO B
Resistência aos
9 meses
n = 44

- Recusa por se sentirem “bem” (n = 2)
- Perda de contacto (n = 2)
- Abandonaram a região (n = 1)
- Efeitos secundários (n = 1)

AV4
n = 126

ESTUDO C
Recaída
n = 92

Recaídos
n = 30

Avaliação aos 3 meses

Avaliação aos 9 meses

Seguimento até recaída
(ou 18 meses)

Não-recaídos
n = 62

Para além das variáveis sócio-demográficas foram avaliadas variáveis clínicas representadas na
Tabela 14. Devido ao facto de uma parte do estudo ser dedicada ao impacto dos
acontecimentos e dificuldades de vida (ADV), procurou evitar-se que a co-morbilidade com
outras perturbações dos eixos I e II, bem como o número de episódios anteriores de depressão
fosse elevado. Por esse facto, realça-se a ausência de co-morbilidade com diagnósticos do Eixo
II, baixos índices de co-morbilidade com diagnósticos do Eixo I (28.1%), bem como um número
moderado de doentes com um só episódio anterior de depressão (47.5%).
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Procurou-se, como já referido, que a amostra incluísse o menor número de casos de comorbilidade, e que ocorrendo, estes fossem casos leves ou em remissão no momento da
avaliação e.g., no caso da perturbação de pânico, nenhum doente sofria de evitamento
agorafóbico mais do que leve, e as crises de pânico quando referidas eram raras e leves
(ausência de crises de pânico nos últimos 6 meses foi o critério para o presente estudo).
Quanto ao número de episódios depressivos anteriores, somente doentes com apenas um
episódio anterior de depressão entraram no estudo. Sabe-se que os ADV são precipitantes
fundamentais nos episódios iniciais de depressão, perdendo relevância específica nos
episódios subsequentes. Tratando-se de uma investigação em que os ADV eram um tema
importante, optou-se por incluir doentes com um primeiro episódio depressivo ou no máximo
um episódio anterior ao actual, de modo a controlar o impacto dos ADV, uma vez que os
episódios depressivos, por seu lado, parecem aumentar a vulnerabilidade aos acontecimentos
de vida (Safford, 2007).
Cerca de 60% dos doentes tinha antecedentes psiquiátricos maternos, paternos ou ambos
(Tabela 14).
Cerca de 68% dos doentes apresentavam pelo menos um problema médico-cirúrgico activo no
momento da primeira entrevista (Tabela 14). Os problemas de saúde apesar de frequentes
estavam estabilizados, com ou sem tratamento, como referido nos critérios de inclusão. Os
problemas de saúde mais frequentes foram: problemas digestivos (23.7%) e neurológicos
(18.7%); distúrbios cardiovasculares, respiratórios, geniturinários, endócrinos e da nutrição,
problemas nos órgãos dos sentidos, e da imunidade ocorreram em percentagens rondando os
10% em cada categoria; problemas oncológicos ocorreram em 4 doentes (4%). Globalmente
32% dos doentes não apresentavam nenhum problema médico, 51% apresentavam 1 ou 2, e
17% apresentavam 3 ou mais problemas.
O tempo de espera até ao início do tratamento é relativamente pequeno, em média cerca de 9
semanas (4 a 18), esse valor deve-se em parte ao facto dos médicos de família dos centros de
saúde da área de responsabilidade do Serviço Porto do Hospital de Magalhães Lemos
conhecerem o estudo e terem canais de referenciação privilegiados.
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3. ESTUDO A - ESTUDO DE REMISSÃO

No presente capítulo apresentam-se os resultados do estudo de remissão dos doentes na
investigação. Em primeiro lugar fez-se a avaliação das diferenças das variáveis em estudo entre
os doente remitidos e não remitidos (variável dicotómica S/N) às 6 semanas, bem como uma
avaliação de potenciais preditores.
Em segundo lugar enunciam-se os resultados provenientes da avaliação de preditores do valor
do BDI (variável contínua) à 6ª semana (AV2), aos 3 meses (AV3), e aos 9 meses (AV4).

3.1 Estudo de remissão às 6 semanas
O objectivo do presente estudo consiste na avaliação de preditores de remissão às 6 semanas.
A avaliação da remissão entre as 4 e as 8 semanas é um intervalo padrão para remissão
precoce e é utilizada na maioria dos estudos de eficácia do tratamento com fármacos. As
definições operacionais de remissão são várias, utilizou-se nesta investigação a seguinte:
ausência de critérios de depressão pelo menos durante três semanas (ACNP Task Force, 2006),
recorreu-se para o efeito do módulo respectivo da SCID-I, sempre utilizado em cada avaliação,
e valor do BDI < 9 (Souery et al., 1999; Nierenberg e DeCecco, 2001). Neste estudo avaliou-se
um conjunto de variáveis citadas já anteriormente como preditoras de resposta ao tratamento
depressão, bem como variáveis não anteriormente utilizadas neste tipo de investigação (i.e.,
variáveis sócio-cognitivas/evolucionárias).
Compararam-se os dois grupos, remissores (N = 34) e não-remissores (N = 105) às 6 semanas
em relação às variáveis de interesse. O conjunto de variáveis estudadas era composto por
variáveis sócio-demográficas e clínicas incluindo: género, classe etária, idade, estado civil,
escolaridade, relação de emprego, co-morbilidade psiquiátrica e co-morbilidade médica,
episódio anterior de depressão, antecedentes psiquiátricos maternos, antecedentes
psiquiátricos paternos, duração do presente episódio, tipo de tratamento inicial e adesão ao
tratamento.
Em segundo lugar avaliou-se a diferença das médias das variáveis contínuas sócio-cognitivas e
clínicas entre os dois grupos i.e., BDI em AV1, BDI em AV2, entrapment externo, interno e total
em AV1 e AV2, derrota em AV1 e AV2, comparação social, comportamento de submissão,
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vergonha externa; acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) ocorridos no ano anterior ao
início do episódio actual, e suas dimensões, os ADV ocorridos entre AV1 e AV2, e ainda
violência física e abuso sexual até aos 17 anos de idade.
Tabela 15. Variáveis sócio-demográficas categoriais entre remissores e não-remissores (AV1)
Remissores
(n = 34 )
N (%)
Género
F
M

Não-remissores
(n = 105)
N (%)

26 (76,5)

79 (75.2)

8 (23.50)

26 (24.80)

Classe Etária
Menos de 30 anos

9 (26.5)

21 (20.0)

30 - 39 anos

10 (29.4)

33 (31.4)

40 - 49 anos

7 (20.6)

29 (27.6)

50 anos ou mais

8 (23.5)

22 (21.0)

Estado civil

Casado
Divorciado
Solteiro
Viúvo
Estatuto Social
Baixo
Médio
Elevado

20 (58.8)
7 (20.6)
6 (17.6)
1 (1.4)
15 (44.1)
13 (38.2)
6 (17.6)

37 (35.2)
58 (55.2)
5 (4.8)

Estudantes

-

5 (4.8)

Relação de emprego
Activo
Baixa
Desempregado

15 (44.1)
9 (26.5)
10 (29.4)

Aposentado

Testes
gl

x2

p

1

.021

.884

3

1.169

.775

3

.733

.978

3

7.916

.029

3

4.268

.215

64 (61.0)
21(20.0)
19 (18.1)
1 (1.0)

48 (45.7)
39 (37.1)
16 (15.2)
2 (1.4)

De seguida investigou-se, de acordo com o modelo teórico subjacente as relações de predição,
utilizando para o efeito modelos de regressão logística.
Não se verificaram diferenças entre os dois grupos, quer quanto às variáveis sóciodemográficas quer em relação às variáveis clínicas em análise com excepção do nível social.
(Tabela 15 e Tabela 17 e Tabela 17)
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Tabela 16. Variáveis clínicas categoriais e tipo de tratamento inicial nos grupos de remissores e
não-remissores (AV1)

Um episódio anterior S

†
†

Co-morbilidade psiquiátrica S
Co-morbilidade médica S

†

Antecedentes maternos de depressão S
Antecedentes paternos de depressão S

†

†

Remissores
(n = 34 )

Não-remissores
(n = 105)

N (%)

N (%)

gl

x

p

20 (58.8)

53 (50.5)

1

.718

.397

7 (20.6)

30 (28.6)

1

.838

.360

24 (70.6)

71 (67.6)

1

.105

745

15 (44.1)

45 (42.9)

1

.017

.897

9 (26.5)

43 (41.0)

1

2.300

.129

3

1.664

.671

1

.088

.767

1

2.956

.148

AV1_Tratamento I*
ISRS

19 (55.9)

56 (53.3)

ISRS + Outros

6 (17.6)

22 (21.0)

Duplos

8 (23.5)

18 (17.1)

Tricíclicos

1 (2.9)

9 (8.6)

AV1_Tratamento II**
Antipsicóticos
Benzodiazepinas
Estabilizadores
†

Interrupção da medicação S

2 (5.88)

9 (8.57)

19 (55.88)

67 (63.80)

-

-

2 (5.88)

1 (.95)

Testes
2

†

S = Sim
* Fármacos antidepressivos
** Fármacos incrementadores ou complementares

No grupo de doentes remissores, encontravam-se em maior número os pertencentes ao
estatuto sociais alto e baixo e em menor número os doentes pertencentes ao estatuto social
médio (p = .029) (Tabela 15).
Em relação aos problemas médicos (síndromas e doenças) sob tratamento, e atendendo ao
facto de existirem alguns estudos que demonstram o poder preditivo dos problemas médicos
na remissão, foi construída uma variável com 3 categorias e efectuada uma análise de
distribuição dos doentes nos dois grupos pelas categorias: 1 = nenhum problema médico, 2 =
um ou dois, e 3 = três ou mais, não se verificando diferenças entre remitidos e não remitidos
(x2(2) = .185; p = .963). Igualmente quanto aos antecedentes psiquiátricos parentais e
tratamentos não se verificaram diferenças significativas (Tabela 16).
Quanto às variáveis sócio-cognitivas e algumas variáveis clínicas, foram sempre verificadas
diferenças estatisticamente significativas entre remissores e não remissores às 6 semanas,
com excepção do comportamento de submissão (p = .091). Os valores de psicopatologia e
vulnerabilidade foram sempre superiores nos doentes não remitidos às 6 semanas, com
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excepção da comparação social que apresenta uma cotação inversa i.e., maior pontuação
menor vulnerabilidade (Tabela 18). Assim, as médias das variáveis sinalizando vulnerabilidade
e psicopatologia foram em geral superiores nos doentes não remitidos quer em AV1 quer em
AV2.
Tabela 17. Variáveis sócio-demográficas contínuas entre remissores e não-remissores (AV1)
Remissores
(n = 34)
N (DP)

Não-remissores
(n = 105)
N (DP)

t

gl

p

9.5 (5.3)

8.8 (4.6)

.783

137

.435

Escolaridade

39.2 (10.8)

39.2 (10.5)

.007

137

.978

Duração do episódio actual

9.82(4.04)

10.13 (3.68)

.416

137

.678

Idade

Testes

Em relação ao número de doentes que sofreram ADV no ano anterior ao início da depressão,
as diferenças foram marginalmente significativas (p = .120). Quanto às dimensões
entrapment/humilhação e ameaça/perda, verificaram-se diferenças significativas entre os dois
grupos na avaliação inicial.
Tabela 18. Teste de t do BDI e variáveis sócio-cognitivas no grupo de remissores e não-remissores às
6 semanas (AV1 e AV2).
Remissores
Não-remissores
Testes
(n = 34)
(n = 105)
M (DP)

M (DP)

t

gl

p

#

BDI AV1

25.91 (5.78)

30.30 (8.13)

-2.918

137

.004

BDI AV2

5.41 (2.95)

25.33 (10.02)

-11.405

137

.000

Entrapment Externo AV1

18.65 (11.16)

23.17 (9.49)

-2.312

137

.022

Entrapment Interno AV1

12.62 (7.50)

14.67 (6.59)

-1.523

137

.130

Entrapment Total AV1

31.26 (18.13)

37.88 (15.15)

-2.105

137

.037

Entrapment Externo AV2

7.47 (7.46)

19.40 (10.20)

-6.287

137

.000

Entrapment Interno AV2

5.06 (5.10)

13.45 (6.93)

-6.501

137

.000

Entrapment Total AV2

12.53 (11.89)

32.87 (16.29)

-6.720

137

.000

Escala de Derrota AV1

34.06 (12.88)

39.86 (11.93)

-2.415

137

.017

Escala de Derrota AV2

16.00 (7.54)

35.91 (13.28)

-8.309

137

.000

SCS - Comparação Social

59.84 (19.05)

50.30 (19.46)

2.495

137

.014

SBS - Comportamentode Submissão

25.82 (11.22)

29.82 (12.09)

-1.704

137

.091

OAS - Vergonha Externa

26.71 (12.99)

34.33 (15.55)

-2.579

137

.011

#

BDI = Beck Depression Inventory

O total dos doentes com ADV ocorridos no ano anterior (ADV_AV1_Total) engloba os doentes
que tiveram: acontecimentos de vida, dificuldades de vida, no 1º e/ou no 2º semestre
anteriores. Todos os ADV referidos foram incluídos num bloco, podendo definir-se como carga
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de ADV no último ano. Optou-se por esta opção dado que o efeito dos ADV é mais prolongado
do que antes se supunha, i.e., a metabolização do impacto dos ADV poder demorar até 18
meses (Amiel-Lebigre & Chevalier, 2002).

Tabela 19. Testes do Qui-Quadrado para ADV no ano anterior ao início da depressão, ADV e
recomeços entre AV1 e AV2 no grupo de remissores e não-remissores às 6 semanas
Remissores
Não-remissores
Testes
(n = 34)
(n = 105)
2
N (%)
N (%)
x
gl
p
*

†

ADV _AV1_Total S

13 (38.2)

58 (55.2)

2.971

1

.085

7 (20.6)

45 (42.9)

5.439

1

.020

6 (17.6)

29 (27.6)

1.356

1

.244

11 (32.4)

53 (50.5)

3.396

1

.065

Entrapment/humilhação

6 (17.6)

37 (35.2)

2.548

1

.110

Perda/ameaça

7 (20.6)

33 (31.4)

2.417

1

.120

3 (8.8)

2 (1.9)

3.545

1

.094

ADV ano anterior - dimensões
Entrapment/humilhação S†
†

Perda/ameaça S
†

ADV_AV2 S

ADV_AV2 - dimensões

†

Recomeço_AV2S
*

ADV = Acontecimentos e dificuldades de vida
†
S = Sim.

Assim, os doentes não remitidos embora tivessem globalmente maior carga de ADV em AV1
do que os não remitidos, a diferença não foi significativa (p = .085).
Quanto às dimensões dos ADV, o grupo de doentes não remitidos teve mais ADV da dimensão
entrapment/humilhação e essa diferença foi significativa (p = .02 ); e também mais ADV da
dimensão ameaça/perda porém neste caso essa diferença não foi significativa (p = .244)
(Tabela 19). No que diz respeito ao número de doentes que teve ADV entre AV1 e AV2, a
diferença foi marginalmente significativa entre os dois grupos, ocorrendo em maior número
nos doentes não remitidos (p = .065). Quanto à distribuição das dimensões
entrapment/humilhação e perda/ameaça não se verificaram diferenças significativas entre os
grupos. Em relação aos acontecimentos de vida classificados como fresh starts i.e., recomeços
ou recomeços potenciais entre AV1 e AV2 só ocorreram numa reduzida percentagem de
doentes em ambos os grupos, tendendo a ocorrer mais nos doentes remissores mas sem
significado estatístico (p = .094).
Os valores obtidos com o CECA.Q nas várias escalas de violência física e abuso sexual só
revelaram maior frequência de violência física paterna entre os doentes não remissores (p =
.049) (Tabela 20).
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Tabela 20. Testes do Qui-Quadrado para violência física e abuso sexual antes dos 17 anos no
grupo de remissores e não-remissores às 6 semanas (AV1).
Remissores Não-remissores
Testes
(N = 34)
(N = 105)
M (%)
M (%)
x2
gl
p
Violência física materna na infância S
Violência física paterna na infância S

†

†

Violência física (paterna + materna) S
Abuso sexual na infância S

†

†

7 (20.6)

34 (32.4)

1.718

1

.279

5 (14.7)

35 (33.3)

4.348

1

.049

9 (26.5)

46 (43.8)

3.229

1

.106

4 (11.8)

21 (20.0)

1.181

1

.318

S† = Sim

Quanto às escalas de antipatia e negligência do CECA.Q não se verificaram diferenças
estatisticamente significativas entre remissores e não remissores, na antipatia materna (M =
14.24 vs M = 14.40; t (137) = -.128; p = .898); antipatia paterna (M = 14.18 vs M = 13.39; t (137) =
.634; p = .527); negligência materna (M = 13.21 vs M = 14.85; t

(137)

= -1.319; p = .189) e

negligência paterna (M = 16.35 vs M = 14.77; t (137) = 1.214; p = .227).
Para avaliação da relação entre as variáveis de psicopatologia e vulnerabilidade, de molde a
analisar possíveis variáveis a incluir em modelos de regressão, bem como prevenir prováveis
situações de multicolinearidade procedeu-se a uma análise de correlação.
Tabela 21. Correlações de Pearson entre o BDI e variáveis sócio-cognitivas na avaliação inicial
(AV1)
BDI

ES_T

ES_T

.558**

-

EE

.530**

.967**

IE

.540**

.926**

.801**

DS

.620**

.753**

.693**

SBS

.276**
.382**
.428**

.419**

.396**

-.477**
.531**

SCS
OAS

EE

IE

DS

SBS

SCS

OAS

-

-

-

-

.753**

-

-

-

-

.407**

.430**

-

-

-

-.444**

-.463**

-.552**

-332**

-

-

.503**

.515**

.556**

.641**

-.494**

-

BDI – Beck Depression Inventory; ES_T – Entrapment Scale Total; EE - External Entrapment; IE - Internal Entrapment; DS
– Defeat Scale; SBS – Submissive Behaviour Scale; SCS – Social Comparison Scale; OAS – Other as Shamer Scale
** = p < .01
***p < . 001

A Tabela 21 ilustra as correlações de Pearson entre o valor do BDI na primeira avaliação e as
variáveis sócio-cognitivas. O estudo desta relação entre as variáveis contínuas potencialmente
preditoras através de um estudo de correlação permite desde logo analisar as suas associações
e seguidamente permite alertar para problemas de multicolinearidade nas análises
subsequentes.
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Destaca-se a correlação significativa entre todas as variáveis, sendo negativa entre a
comparação social e todas as outras devido ao facto de esta ser uma medida que se relaciona
negativamente com medidas de psicopatologia e vulnerabilidade (i.e., quanto maior a
pontuação na escala, maior a comparação social positiva em relação aos outros). É de realçar
que correlações > .70 se verificaram entre as 3 escalas de entrapment, bem como entre a
derrota e o entrapment interno e o entrapment total.
As variáveis com correlações > .70 não foram colocadas ao mesmo tempo nas análises,
utilizaram-se modelos de regressão independentes para cada uma das variáveis, optando-se
depois pelo modelo que oferecia melhor coerência teórica, melhor ajustamento e poder
explicativo (Pestana & Gageiro, 2009).
Os resultados acima descritos, provenientes de análises univariadas, permitem confirmar
algumas diferenças esperadas entre os grupos de remissores e não remissores às 6 semanas.
Com base nas diferenças significativas encontradas entre os dois grupos na avaliação inicial
(i.e., carga de acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) avaliados em AV1 e referentes,
como se disse, a ADV graves ocorridos no ano anterior ao início da depressão e mantidos ou
não na avaliação inicial, distribuição das dimensões dos ADV, violência paterna na infância,
entrapment total, entrapment externo, derrota, comparação social e vergonha externa)
testaram-se potenciais variáveis preditoras, seguindo para além dos resultados estatísticos
preliminares, as bases conceptuais subjacentes e o critério temporal (que sugere causalidade)
para definição das variáveis a introduzir nos modelos.
Estudo de preditores da resposta remissão às 6 semanas
Após testar cada variável individualmente no modelo de regressão logística, tendo como
variável dependente a remissão às 6 semanas, foi incluído no modelo saturado, o BDI avaliado
inicialmente (AV1), dado que o valor da sintomatologia depressiva na avaliação inicial é um
dos preditores de remissão mais citados na literatura (O’Leary et al., 2000; Trivedi, Kurian, &
Grannemann, 2007).
Entraram igualmente no modelo os acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) avaliados em
AV1, a dimensão dos ADV em AV1 e o entrapment externo avaliado em AV1. Foram também
introduzidas, a variável estado derrota em AV1, bem como as variáveis traço, comparação
social e vergonha. No modelo utilizado introduziram-se variáveis explicativas nominais e
contínuas recorrendo-se a modelos de regressão logística. Avaliou-se então um conjunto de
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requisitos para aferir o ajuste dos dados, utilizando para o efeito os vários testes referidos
anteriormente.
O Teste de Hosmer & Lemeshow compara as frequências observadas com as esperadas e, se o
valor de prova da estatística for maior que .05, o modelo apresenta qualidade de ajustamento,
i.e., não há diferença entre os valores observados e modelos de previsão, o que implica que o
modelo estima os dados com um nível aceitável como foi o caso do presente estudo (x2 (8) =
6.785; p = .560).
O Teste Omnibus, avalia se o modelo com o seu conjunto de preditores é significativamente
diferente do modelo com a constante apenas. A constatação de um valor de prova significante
(inferior a 5%) corresponde a uma conclusão de que pelo menos uma das variáveis explicativas
prediz significativamente a variável dependente. Neste caso podemos mais uma vez concluir
que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (x2 (2) = 13.969; p = .001).
O Teste de Nagelkerke R2 ou força da associação, corresponde parcialmente ao R2 dos modelos
lineares (proporção de variância explicada pelo modelo, variando entre 0 e 1) teve um valor
neste modelo igual a .142. Pode igualmente exprimir-se como a percentagem de redução de
incerteza da variável resposta, neste caso cerca de 14.2%.
Verificou-se pela Tabela de Classificação que, para um ponto de corte de .5, 78.4% dos
doentes usados para criar o modelo foram classificados correctamente. Tendo sido
adequadamente classificados 17.6% dos doentes remissores e 98.1% dos doentes não
remissores.
Na análise de outliers verificou-se que o modelo de regressão logística estava mal ajustado em
4 casos (14, 39, 128 e 139), os resíduos estandardizados (ZResid) nesses casos assumiam
valores em módulo superiores a 1.96 para um nível de significância inferior a 5%. Avaliadas as
medidas de influência Cook, Leverage e DFBeta dos outliers, concluiu-se que todas
apresentavam valores superiores a 1, pelo que existe assim suspeita dos casos terem
influência determinante nos parâmetros devendo por isso testar-se o modelo sem os quatro
casos (Pestana e Gageiro, 2009).
Assim, correu-se a análise de regressão logística sem os outliers, obtendo-se quer um melhor
ajuste dos dados quer um aumento da variância explicada.
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O Teste de Hosmer & Lemeshow melhorou o ajuste (x2 (7) = 5.405; p = .611). O Teste Omnibus
manteve um valor idêntico e adequado (x2 (2) = 28.011; p = .000) e o Teste de Nagelkerke R2
passou para um valor de variância explicada de 28.7%. A Tabela de Classificação, classificou
correctamente 77.8% dos doentes usados para criar o modelo. Tendo sido adequadamente
classificados 26.7% dos doentes remissores e 92.4% dos doentes não-remissores. Verificou-se
assim, que o modelo é provavelmente de pouca utilidade clínica dado classificar
correctamente cerca de um ¼ dos doentes remissores. Desta análise não resultaram outliers.
Sempre que existe mais do que uma variável explicativa, podem ocorrer situações de
multicolinearidade, que devem ser evitadas. Avalia-se através da tabela de correlações como
referido, e estimando os quocientes entre os B e o respectivo erro padrão (E.P.). No caso de
valores inferiores a 1.96 para p < .05, significa que a variável independente associada a esse
beta não é relevante (Pestana & Gageiro, 2009). No modelo em estudo os valores dos
quocientes foram aceitáveis e acima de 2.8.
Da análise resultaram dois preditores significativos que constituíram o modelo final: existência
de ADV da dimensão entrapment/humilhação avaliados em AV1 e entrapment externo
avaliado em AV1 (Tabela 22).
Tabela 22. Preditores de remissão às 6 semanas na análise de regressão logística
B

E.P.

Wald

gl

p

OR

95% IC
Inferior Superior

ADV entrapment/humilhação*

-1.889

.664

8.089

1

.004

.151

.041

.556

Entrapment Externo_AV1

-.090

.025

12.926

1

.000

.914

.870

.960

Constante

.896

.504

3,161

1

.075

2.450

*Ano anterior

Exprimindo os valores em termos de odds rácio (magnitude do efeito), pode concluir-se que a
probabilidade de remitir por oposição a não remitir diminui, por um factor de .914, pelo
aumento de uma unidade na escala de medida de entrapment externo i.e., os doentes com
níveis superiores de entrapment externo na avaliação inicial tem uma probabilidade 1.10
vezes (1:.914) superior de não remitir às 6 semanas.
Igualmente, pode afirmar-se que a probabilidade de remitir diminui por um factor de .151 em
relação à categoria ADV da dimensão entrapment/humilhação. Isto é, doentes deprimidos que
tiveram ADV da dimensão entrapment/humilhação em AV1, tiveram 6.6 vezes (1:.151) mais
probabilidade de não remitir às 6 semanas do que os que não tiveram esse tipo de ADV.
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Síntese dos resultados
Considerando os resultados das análises univariadas, os doentes remitidos apresentaram
diferenças estatisticamente significativas em relação aos doentes não remitidos em relação a
diversas variáveis em estudo. Da análise multivariada resultaram alguns preditores esperados.

i) Quanto às variáveis sócio-demográficas e algumas variáveis clínicas:
Os doentes remitidos apresentavam maior frequência do nível social baixo e elevado e
menos frequência do nível social médio em relação aos doentes não remitidos.
ii) Em relação às variáveis psicopatológicas e de vulnerabilidade em AV1 e em AV2:
Os doentes não remitidos apresentaram, quer em AV1, quer em AV2 níveis mais
elevados de depressão (BDI), de entrapment externo, entrapment interno e
entrapment total; níveis mais elevados de derrota, vergonha externa e níveis inferiores
de comparação social, não se verificando diferenças em relação ao comportamento de
submissão (avaliação única em AV1).
iii) Quanto aos acontecimentos e dificuldades de vida: a carga de ADV estimada na avaliação
inicial (AV1) (referente aos ADV do último ano e correntes), ADV ocorridos entre AV1 e
AV2, bem como os fresh starts neste último período, ocorreram algumas diferenças
significativas entre os dois grupos de doentes, quer em relação à frequência quer em
relação às dimensões dos ADV:
Os doentes não remitidos tiveram mais ADV do que os não remitidos no total do ano
anterior avaliados em AV1, porém essa diferença foi marginalmente significativa (p =
.085).
Quanto às dimensões dos ADV, verificou-se no grupo de doentes não remitidos mais
ADV da dimensão entrapment/humilhação (p = .020).
No que diz respeito aos ADV ocorridos entre AV1 e AV2, não se verificaram diferenças
significativas quanto à sua frequência ou quanto às dimensões.
iv) Acerca das variáveis de cuidados, violência física e abuso sexual houve somente diferença
estatisticamente significativa em relação à violência física paterna.
Os doentes não remissores apresentaram níveis superiores de violência física paterna
em relação aos doentes que remitiram.
v) A análise dos coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis psicopatológicas e de
vulnerabilidade, obtidas na primeira avaliação (na amostra globalmente considerada),
permite desde logo analisar as suas associações e seguidamente, alertar para
problemas de multicolinearidade nas análises subsequentes.
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Destaca-se a correlação significativa entre todas as variáveis, sendo negativa entre a
comparação social e todas as outras devido ao facto de esta ser uma medida que se
relaciona negativamente com as medidas de psicopatologia e vulnerabilidade.
Realçam-se as correlações entre as subescalas de entrapment, e entre derrota e
entrapment total e entrapment interno que são superiores a .70.
vi) Em relação ao estudo de potenciais preditores de remissão:
Da análise resultaram dois preditores de não remissão, explicando 28.7% da variância.
A existência de ADV de entrapment/humilhação e níveis elevados de entrapment
externo avaliados em AV1.

3.2 - Estudo dos preditores do valor do BDI ao longo do estudo de remissão
Após a avaliação de preditores do resultado remitido versus não remitido por meio de modelos
de regressão logística, procurou avaliar-se neste subestudo por meio de análises de regressão
linear a existência de preditores para os valores do BDI do total da amostra: na avaliação às 6
semanas (AV2), aos 3 meses (AV3) e aos 9 meses (AV4). Antes, deve ser realçado o facto de ter
havido um número diferente de doentes em cada avaliação.
As variáveis utilizadas foram escolhidas segundo critérios lógicos para o modelo teórico
subjacente, critérios temporais e critérios estatísticos. Tendo em conta o critério temporal
foram seleccionadas somente variáveis da avaliação inicial (AV1). Em relação ao critério
estatístico, só entraram no modelo variáveis independentes com correlações entre si menores
que .70 para evitar efeitos de multicolinearidade. Cada variável independente foi testada
como preditor individual, sendo depois introduzida no modelo global de regressão. Finalmente
procedeu-se a um modelo de regressão hierárquico introduzindo os preditores potenciais por
blocos em função da sua natureza e dos critérios teóricos. Como se referiu antes, teve-se todo
o cuidado na construção e nos procedimentos de diagnóstico do modelo estimado e.g.,
linearidade, homocestacidade, normalidade ou presença de outliers.
Preditores do BDI às 6 semanas
Testaram-se os vários modelos possíveis, retirando-se devido a critérios estatísticos o
entrapment total e o entrapment interno (devido à elevada correlação de cada uma das
variáveis com derrota, bem como entre si). Criou-se então um modelo reunindo as variáveis da
avaliação inicial: BDI, entrapment externo, derrota, vergonha externa, comportamentos de
submissão, comparação social, ADV avaliados em AV1, ADV_entrapment/humilhação,
CECA.Q_cuidados parentais, CECA.Q_violência física e CECA.Q_abuso sexual.
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Resultou um modelo significante (F(2,138) 30.523; p = .000) com 2 preditores: o BDI inicial e o
abuso sexual avaliado pelo CECA.Q, explicando globalmente 31.0% da variância do BDI às 6
semanas (Tabela 23).
Tabela 23. Preditores do BDI às 6 semanas (análise de regressão linear)
Preditores
B
E.P.
β

t

p

BDI

.828

.115

.513

7.201

.000

CECA.Q_abuso sexual

7.322

2.277

.229

3.216

.002

BDI – Beck Depression Inventory

Estes dados significam que os doentes com BDI inicial mais elevado e abuso sexual na
infância/adolescência apresentam níveis mais elevados de BDI às 6 semanas de tratamento. O
BDI inicial foi o preditor que mais variância explicou (25.7%), a variável CECA_abuso sexual
adicionou 5.2% à variância explicada pelo modelo.
Preditores do BDI aos 3 meses
Repetiram-se na análise os procedimentos anteriores e verificou-se a existência de potenciais
preditores entre as variáveis independentes avaliadas em AV1. Resultou um modelo
significante (F(2,131) 19.526; p = .000) com 2 preditores: ADV da dimensão de
entrapment/humilhação e comparação social, explicando globalmente 23.4% da variância do
BDI aos 3 meses (Tabela 24).
Tabela 24. Preditores do BDI aos 3 meses (análise de regressão linear)
Preditores
B
E.P.
β

t

p

ADV_entrapment/humilhação

7.656

1.671

.355

4.581

.000

Comparação social

-.172

.043

-.313

-4.044

.000

Este

resultado

significa

que

os

doentes

deprimidos

que

sofreram

ADV

de

entrapment/humilhação durante o ano anterior ao início da depressão e tinham mais
propensão a comparar-se desfavoravelmente em contextos sociais, tiveram níveis mais
elevados de depressão (BDI) aos 3 meses. A ocorrência de ADV de entrapment/humilhação no
ano anterior foi o preditor que mais variância explicou (13.6%), acrescentado a comparação
social mais 9.8% de variância explicada ao modelo.
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Preditores do BDI aos 9 meses
Para verificar a existência de preditores do BDI aos 9 meses executaram-se os mesmos
procedimentos implementados para avaliar os preditores do BDI às 6 semanas e aos 3 meses.
Resultou um modelo significante (F(3,125) 18.918; p = .000) com 3 preditores: entrapment
externo, CECA.Q_negligência materna e comparação social, explicando globalmente 32.0% da
variância do BDI aos 9 meses (Tabela 25).
Tabela 25. Preditores do BDI* aos 9 meses (análise de regressão linear)
Preditores

B

E.P.

β

t

p

Entrapment externo

.288

.107

.232

2.698

.008

CECA_ negligência materna

.522

.154

.265

3.397

.001

Comparação social

-.182

.054

-.284

-3.389

.001

*BDI – Beck Depression Inventory

Este resultado significa que os doentes deprimidos que tinham níveis mais elevados de
entrapment na avaliação inicial, sofreram maiores níveis negligência materna e apresentavam
níveis mais baixos de comparação social (i.e., maior propensão a comparar-se negativamente
em relação aos outros), tiveram níveis mais elevados de depressão (BDI) aos 9 meses.
A variável entrapment externo foi o preditor que maior variância explicou (18.4%), seguindo-se
a negligência materna (7.1%), e finalmente a comparação social com 6.5% da variância
explicada.
Síntese dos resultados
i) Quanto à análise dos coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis
psicopatológicas e de vulnerabilidade, obtidas na primeira avaliação (na amostra
globalmente considerada), foi descrita na (p. 259)
ii) Quanto à análise de potenciais preditores do BDI às 6 semanas:
Resultou um modelo com 2 preditores: BDI inicial e abuso sexual, explicando
globalmente 31.0% da variância do BDI às 6 semanas.
iii) Quanto à análise de potenciais preditores do BDI aos 3 meses (AV3):
Resultou um modelo com 2 preditores: ADV de entrapment/humilhação em AV1 e
comparação social, explicando globalmente 23.4% da variância do BDI aos 3 meses.
iv) Quanto à análise de potenciais preditores do BDI aos 9 meses (AV4):
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Resultou um modelo com 3 preditores: entrapment externo, negligência materna e
comparação social, explicando globalmente 32.0% da variância do BDI aos 9 meses.
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4 - ESTUDO B - ESTUDO DE RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO

Classifica-se genericamente uma depressão como resistente ao tratamento (DRT), quando não
se obtém um resultado adequado após tratamento apropriado e durante o tempo mínimo
considerado necessário (Nemeroff, 2007). Porém os critérios para os diversos tipos de
resultado, sequências, tipos de tratamento e duração estão sob intensa investigação.
Na presente investigação, considerou-se resistente ao tratamento todo o doente que não
remitiu após pelo menos dois tratamentos com fármacos diferentes com a duração mínima de
4 semanas cada um (Möller, 2009), podendo estender-se as tentativas terapêuticas durante
um período de 9 meses. Após esse limite o doente foi excluído.
Neste estudo, um grupo de 44 (32.4%) doentes foi considerado resistente. Foram excluídos 3
doentes das análises envolvendo resistentes, uma vez que só fizeram um tratamento.
Em primeiro lugar estudou-se a diferença de médias das variáveis contínuas e a distribuição
das variáveis dicotómicas (avaliadas em AV1) pelos dois grupos, resistentes (n = 44) e nãoresistentes (n = 92). O conjunto de variáveis estudadas era composto por variáveis sóciodemográficas e clínicas incluindo: género, classe etária, idade, estado civil, escolaridade, nível
social, relação de emprego, co-morbilidade psiquiátrica, co-morbilidade médica, episódio
anterior de depressão, antecedentes psiquiátricos maternos, antecedentes psiquiátricos
paternos e duração do presente episódio. A maior parte destas variáveis foram anteriormente
descritas como moderadores (Davis et al., 2010; Fournier et al., 2009; Friedman et al., 2009;
Hollon et al., 2005; Trivedi, Morris, Pan, Grannemann & Rush, 2005) (Tabela 26).
Em segundo lugar avaliou-se a diferença das médias das variáveis contínuas e distribuição das
variáveis categoriais quer clínicas quer sócio-cognitivas entre os dois grupos (i.e., BDI,
entrapment externo, entrapment interno, entrapment total, derrota, comparação social,
comportamentos de submissão, vergonha externa, negligência e antipatia parental, violência
física e abuso sexual até aos 17 anos de idade, bem como os acontecimentos e dificuldades de
vida (ADV) e suas dimensões estimados em AV1.
Os 44 doentes resistentes ao tratamento tiveram um tempo médio de seguimento de 36
semanas (18-40).
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Tabela 26. Variáveis sócio-demográficas categoriais entre resistentes e não-resistentes
Resistentes
(n = 44)

Não-resistentes
(n = 92)

N (%)

N (%)

Género
F

36 (81.8)

66 (71.7)

M

8 (18.2)

26 (28.3)

Classe Etária
Menos de 30 anos

12 (27.3)

18 (19.6)

30 - 39 anos

12 (27.3)

30 (32.6)

40 - 49 anos

13 (29.5)

22 (23.9)

50 anos ou mais

7 (15.9)

22 (23.9)

Estado civil
Casado

26 (59.1)

56 (60.9)

Divorciado

7 (15.9)

21 (22.8)

Solteiro

10 (22.7)

14 (15.2)

1 (2.3)

1 (1.1)

Viúvo
Nível Social
Baixo

17 (38.6)

33 (35.9)

Médio

24 (54.5)

50 (54.3)

3 (6.8)
3 (6.8)

9 (9.8)
2 (2.2)

Elevado
Estudantes
Relação de emprego

†
‡

Activo

19 (43.2)

43 (46.7)

Baixa

18 (40.9)

28 (30.4)

Desempregado

6 (13.6)

20 (21.7)

Aposentado

2 (1.5)

1 (1.1)

Testes
2

gl

x

p

1

1.613

.290

3

2,337

.528

3

1.943

.607

2

.359

.886

3

2.355

.519

= Sim
= Não existiam estudantes na amostra

Quanto às variáveis categoriais sócio-demográficas e clínicas os dois grupos apresentaram uma
diferença significativa em relação aos antecedentes psiquiátricos paternos, mais frequentes
nos doentes resistentes (x2 (1) = 4.336; p = 037) (Tabela 27).
Em relação às restantes variáveis não houve diferenças estatisticamente significativas (i.e.,
género, classe etária, estado civil, nível social, relação de emprego, existência de episódio
anterior de depressão, co-morbilidade psiquiátrica, co-morbilidade médica, antecedentes
psiquiátricos parentais).
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Tabela 27. Variáveis sócio-demográficas e clínicas categoriais entre resistentes e não-resistentes
Resistentes
Não-resistentes
Testes
(n = 44)
(n = 92)
2

N (%)

N (%)

gl

x

p

24 (54)

42 (45.7)

1

.942

.332

16 (36.4)

20 (21.7)

1

3.271

.071

32 (72.7)

61 (66.3)

1

.568

.555

Antecedentes maternos de depressão S

17 (38.6)

42 (45.7)

1

.596

.440

†

22 (50.0)

29 (31.5)

1

4.336

.037

†

Um episódio anterior S

†

Co-morbilidade psiquiátrica S
Co-morbilidade médica S

†
†

Antecedentes paternos de depressão S
†

S = Sim

Em relação às variáveis sócio-demográficas e clínicas contínuas (i.e., idade, escolaridade e
duração do episódio depressivo actual) não se verificaram diferenças significativas entre
resistentes e não-resistentes (Tabela 28).
Tabela 28. Variáveis sócio-demográficas e clínicas contínuas entre resistentes e não-resistentes
Resistentes
Não-resistentes
Testes
(n = 44 )
(n = 92)
M (DP)
M (DP)
t
gl
p
Idade

38.0 (10.9)

39.6 (10.5)

.845

134

.399

Escolaridade

10.5 (3.4)

10.0 (3.9)

.845

134

.400

Duração do episódio actual

8.5 (5.2)

9.3 (4.6)

.954

134

.342

Acerca das variáveis sócio-cognitivas e em relação à avaliação da intensidade da depressão
(BDI) nos grupos de resistentes e não-resistentes foram encontradas diferenças significativas
em todas as variáveis na avaliação inicial: BDI, entrapment externo, entrapment interno e
entrapment total, derrota, comparação social, comportamentos de submissão e vergonha
externa.
Em todas as medidas de psicopatologia e vulnerabilidade os doentes resistentes ao tratamento
obtiveram sempre valores na avaliação inicial superiores aos doentes não resistentes.
A escala de comparação social pontua de modo inverso, quanto mais elevado o valor da
escala, maior a comparação social positiva, logo é de esperar que se correlacione
negativamente com patologia e vulnerabilidade como se viu anteriormente (Tabela 29).
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Tabela 29. BDI e variáveis de ranking no grupo de resistentes e não-resistentes em AV1
Resistentes
(n = 44)

Não-resistentes
(n = 92)

M (DP)

M (DP)

t

32.18 (8.82)

27.20 (6.51)

3.340

66.206

.001

Entrapment Externo

26.30 (8.77)

19.83 (10.10)

3.641

134

.000

Entrapment Interno

16.39 (6.60)

12.83 (6.63)

2.934

134

.004

Entrapment Total

42.77 (14.51)

32.65(15.92)

3.567

134

.001

44.77 (11.77)

36.01 (11.30)

4.180

134

.000

43.18 (21.34)

57.15 (16.71)

-3.817

69.10

.000

SBS – Comportamento de Submissão

30.27 (11.26)

25.47 (9.95)

2.523

134

.013

OAS - Vergonha externa

35.62 (15.80)

29.47 (13.90)

2.307

134

.023

BDI

#†

Escala de Derrota
SCS - Comparação social

†

Testes
gl

p

#

BDI = Beck Depression Inventory

†

Teste de Levene, p < .05 = variâncias diferentes

Nos Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3, pode observar-se a evolução dos valores das variáveis
psicopatológicas (BDI, entrapment e derrota) nos dois grupos entre AV1 (inicial) e AV4 (aos 9
meses).
As diferenças dos valores do BDI entre cada avaliação apresentam o seguinte significado
estatístico nos doentes não resistentes (AV1 versus AV2; t(91) = 11.327; p = .000; AV2 versus
AV3; t(90) = 4.823; p = .000; AV3 versus AV4; t(83); 2,801; p = .006).
Nos doentes resistentes as diferenças dos valores do BDI entre cada avaliação apresentam o
seguinte significado estatístico (AV1 versus AV2; t(43) = 1.351; p = .184; AV2 versus AV3; t(40) =
3.908; p = .000; AV3 versus AV4; t(38); 2.300; p = .457).

Valor do BDI

Gráfico 1. Valor do BDI na avaliação inicial, 6 semanas, 3 meses e 9 meses nos
doentes resistentes e não resistentes
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25
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15
10
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0

BDI AV1
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BDI AV3

BDI AV4

Sim

32,18

30,25

23,41

25,45

Não

27,2

15,61

10,2

6,18
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As diferenças dos valores do entrapment entre cada avaliação apresentam o seguinte
significado estatístico nos doentes não resistentes (AV1 versus AV2; t(91) = 6.709; p = .000; AV2
versus AV3; t(90) = 4.123; p = .000; AV3 versus AV4; t(83); 2.513; p = .014).
Nos doentes resistentes as diferenças valores do entrapment entre cada avaliação apresentam
o seguinte significado estatístico (AV1 versus AV2; t(43) = 1.472; p = .148; AV2 versus AV3; t(40) =
2.396; p = .021; AV3 versus AV4; t(38); -1.377; p = .176).

Valor do entrapment total

Gráfico 2. Valor do entrapment total na avaliação inicial, 6 semanas, 3 meses e 9
meses nos doentes resistentes e não resistentes
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As diferenças dos valores da derrota entre cada avaliação apresentam o seguinte significado
estatístico nos doentes não resistentes (AV1 versus AV2; t(91) = 9.559; p = .000; AV2 versus
AV3; t(90) = 3.506; p = .001; AV3 versus AV4; t(83); 3.309; p = .001).

Vaklor da derrota

Gráfico 3. Valor da derrota na avaliação inicial, 6 semanas, 3 meses e 9 meses
nos doentes resistentes e não resistentes
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Nos doentes resistentes as diferenças dos valores da derrota entre cada avaliação apresentam
o seguinte significado estatístico (AV1 versus AV2; t(43) = 1.253; p = .217; AV2 versus AV3; t(40) =
3.394; p = .002; AV3 versus AV4; t(38); -.708; p = .483).
Por outro lado, as diferenças dos valores do BDI, do entrapment e da derrota, nas diversas
avaliações entre os doentes resistentes e doentes não resistentes são sempre significativas
(p < .001).
Quanto aos acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) durante o ano anterior, considerando
quer a sua frequência, quer em relação às suas dimensões, foram encontradas diferenças,
porém só atingindo valores estatisticamente significativos entre os dois grupos em relação aos
ADV da dimensão entrapment/humilhação.
Os doentes resistentes ao tratamento tiveram um número significativamente superior de ADV
da dimensão entrapment/humilhação (Tabela 30).
Tabela 30. Acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) (avaliados em AV1) nos grupos de
resistentes e não-resistentes
Resistentes Não-resistentes
Testes
(n = 44)
(n = 92)
N (%)
N (%)
x2
gl
p
ADV* ‡_AV1_Total S†

27 (61.4)

41 (44.6)

3.360

1

.067

23 (52.3)

27 (29.3)

6.729

1

.009

Perda/ameaça S
12 (27.3)
ADV* = Acontecimentos e dificuldades de vida
S† = Sim

22 (23.9)

.179

1

.672

ADV ano anterior - dimensões
Entrapment/humilhação S†
†

Quanto às experiências de negligência, antipatia, abuso, violência física e abuso sexual antes
dos 17 anos avaliadas pelo CECA.Q foram encontradas diferenças significativas em vários dos
parâmetros avaliados. As experiências de negligência e antipatia materna e paterna revelaram
sempre níveis superiores nos doentes resistentes ao tratamento, porém as diferenças só
atingiram significado estatístico na antipatia materna e foram marginalmente significativas na
negligência materna (Tabela 31).
A violência física e o abuso sexual na infância e adolescência foram significativamente mais
frequentes no grupo de resistentes em todos os itens considerados i.e., violência física
perpetrada pela mãe, pelo pai ou por ambos, bem como o abuso sexual.
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Tabela 31. Violência física, abuso sexual e cuidados na infância e adolescência no grupo de
resistentes e não-resistentes (CECA – Childhood Experiences of Care and Abuse)
Resistentes
(n = 44)

Não-resistentes
(n = 92)

M (DP)

M (DP)

gl

t

p

Antipatia materna

15.86 (7.12)

13.53 (6.04)

134

1.986

.049

Antipatia paterna

14.50 (6.64)

13.10 (6.12)

134

1.216

.226

Negligência materna

16.05 (7.07)

13.80 (5.88)

134

1.946

.054

Negligência paterna

16.02 (6.41)

14.99 (6.67)

134

.856

.394

Violência física materna na infância (S)

†

Violência física paterna na infância (S) †
Violência física materna + paterna (S)
Abuso sexual na infância (S)

†

†

Testes

2

N (%)

N (%)

gl

x

18 (40.9)

22 (23.9)

1

4.141

p
.042

19 (43.2)

21 (22.8)

1

5.940

.015

24 (54.5)

30 (32.6)

1

5.983

.014

15 (34.1)

9 (9.8)

1

12.102

.001

†

(S) = Sim

O estudo dos resultados da análise univariada confirmou algumas diferenças nas variáveis
esperadas. A partir dos valores de variáveis com diferenças significativas entre os dois grupos
na avaliação inicial (i.e., abuso sexual, violência física, experiências maternas de negligência e
antipatia na infância e adolescência, acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) de
entrapment/humilhação, entrapment, derrota, comparação social, comportamento de
submissão e vergonha externa), foram testar-se potenciais variáveis preditoras e de mediação
seguindo para além dos critérios estatísticos, as bases conceptuais subjacentes e o critério
temporal para definição das variáveis a introduzir nos modelos como foi referido
anteriormente.
5.1. Preditores de resistência ao tratamento
Após testar cada variável individualmente no modelo de regressão logística, tendo como
variável dependente a resistência ao tratamento, foram introduzidos no modelo saturado o
BDI avaliado em AV1, dado que o valor da sintomatologia depressiva calculada na avaliação
inicial é um dos preditores citados na literatura em relação ao resultado terapêutico (Trivedi et
al., 2006c; O’Leary et al., 2000). Entraram igualmente no modelo a violência física parental, a
antipatia materna o abuso sexual antes dos 17 anos; os ADV_entrapment/humilhação e o
entrapment externo avaliado pela escala de entrapment. Foram também introduzidas, a
variável estado derrota; bem como as variáveis traço vergonha, comparação social e
comportamento de submissão avaliados.
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No modelo introduziram-se variáveis explicativas nominais e contínuas o que exige tratamento
específico para adequação dos dados ao modelo. Avaliou-se então um conjunto de requisitos
para aferir do ajuste dos dados, utilizando para o efeito vários testes referidos anteriormente.
O Teste de Hosmer & Lemeshow avalia a qualidade do ajuste do modelo i.e., se há diferença
entre os valores observados e os modelos de previsão, devendo assim obter-se sempre um
valor de p > .05, neste caso obteve-se um resultado aceitável (x2(7) = 7.364; p = .392).
O Teste Omnibus, é um método de testar se o modelo com os preditores é significativamente
diferente do modelo só com a constante. A obtenção de um valor de prova significante
(inferior a 5%) corresponde a uma conclusão de que pelo menos uma das variáveis explicativas
está significativamente relacionada com a variável resposta. Neste caso podemos mais uma
vez concluir que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (x2(3) = 39.216, p = .000).
O Teste de Nagelkerke R2 avalia a quantidade da variância explicada pelo modelo, teve um
valor nesta análise igual a .353. Podendo exprimir-se como a percentagem da variância
explicada pelo modelo, neste caso 35.3%.
Verificou-se pela Tabela de Classificação que, para um ponto de corte de .5, 75.6% dos casos
usados para criar o modelo foram classificados correctamente. Foram adequadamente
classificados 53.5% dos doentes resistentes e 85.9% dos doentes não resistentes.
Sempre que existe mais do que uma variável explicativa no modelo de regressão logística,
podem ocorrer situações de multicolinearidade, que devem ser evitadas. Utilizam-se
geralmente dois métodos. O primeiro consiste na avaliação das correlações entre as variáveis
explicativas. O segundo consiste na obtenção do valor do quociente entre um dado beta e o
respectivo erro padrão, no caso de valores inferiores a 1.96 para p < .05, a variável
independente associada a esse beta não é relevante (Pestana & Gageiro, 2009). No modelo em
estudo os valores foram aceitáveis e todos acima de 2.4.
Da análise resultaram três preditores: ADV da dimensão entrapment/humilhação avaliados em
AV1, abuso sexual antes dos 17 anos e derrota inicial (Tabela 32).
Quanto à variável ADV_Entrapment/humilhação, pode concluir-se que a probabilidade de ser
resistente ao tratamento aumenta por um factor de 4.604 em relação à categoria
ADV_entrapment/humilhação. De outro modo, pode dizer-se que os doentes com ADV de
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entrapment/humilhação avaliados em AV1 tiveram 4.6 vezes mais probabilidades de ser
resistentes ao tratamento em relação aos doentes que não tiveram ADV dessa dimensão.
Igualmente, no que respeita ao abuso sexual pode afirmar-se que a probabilidade de ser
resistente aumenta por um factor de 3.608 em relação à categoria ter sofrido abuso sexual
antes dos 17. Isto é, doentes deprimidos que sofreram abuso sexual antes dos 17 anos tiveram
cerca de 3.6 vezes mais probabilidades de serem resistentes ao tratamento farmacológico da
depressão.
Finalmente, pode concluir-se que a probabilidade de ser resistente por oposição a não ser
resistente aumenta, por um factor de 1.070, pelo aumento de 1 unidade na escala de medida
de derrota. De outro modo, por cada aumento de 1 unidade na escala de derrota, a
probabilidade de ser resistente aumenta 1.07 vezes.
Pode resumir-se mencionando que os doentes com mais sentimentos de derrota (avaliados
pela escala de derrota) na avaliação inicial têm maior probabilidade de ser resistentes ao
tratamento farmacológico da depressão.
Tabela 32. Preditores de resistência durante o tratamento farmacológico da depressão
B

EP

Wald

GL

Sig.

OR

95% IC de OR
Inferior Superior

ADV_Entrapment/humilhação*

1.527

.440 12.055

1

.001

4.604

1.944

10.901

CECA_abuso sexual

1.283

.535

5.744

1

.017

3.608

1.263

10.306

Derrota

.067

.021 10.125

1

.001

1.070

1.026

1.115

-4.387 .947 21.482

1

.000

.012

Constante
*Ano anterior ao início da depressão

No

presente

estudo,

ADV_entrapment/humilhação,

verificou-se
entrapment

no

modelo

externo,

utilizando

derrota,

as

comparação

variáveis,
social,

comportamento de submissão, vergonha externa, cuidados parentais, violência física e abuso
sexual antes dos 17, controlando o valor do BDI na avaliação inicial, a existência de três
preditores como se verificou anteriormente: derrota, CECA.Q_abuso sexual e ADV_
entrapment/humilhação. Testou-se o modelo sem o controlo do BDI e o resultado manteve-se
sem alterações. Concluiu-se que o BDI inicial não tem papel relevante neste modelo.
Sabe-se que o abuso sexual na infância está relacionado com curso negativo da depressão (i.e.,
recorrência, cronicidade) (Bifulco et al., 2005). O mecanismo pelo qual esse efeito se verifica
não é claro. Experiências de abuso sexual na infância/adolescência podem ter sensibilizado os
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sujeitos a activarem a estratégia de derrota involuntária (EDI) precocemente e/ou mais
intensamente.
Por outro lado, admitiu-se nesta investigação que o efeito dos ADV de entrapment/humilhação
no favorecimento da resistência ao tratamento se produzisse em todo ou em parte por
mediação da derrota.
Testou-se neste estudo a existência de um efeito de mediação do efeito do abuso sexual na
resistência ao tratamento via derrota. Igualmente, procurou averiguar-se se existia um efeito
de mediação da derrota no efeito dos ADV de entrapment/humilhação na resistência ao
tratamento.
O processo de mediação implica a hipótese de uma relação causal (Baron e Kenny, 1986). A
análise do papel mediador da derrota na relação entre abuso sexual e resistência ao
tratamento seguiu as orientações gerais de Baron e Kenny (1986) (Figura 6). O facto da
variável preditora e da variável dependente serem variáveis dicotómicas e somente a variável
mediadora ser contínua não impede a análise, recorre-se para o efeito a regressões logísticas
quando necessário (Imai, Keele, & Tingley, 2009; Pearl, 2010). Foi utilizado o Teste de Sobel
para avaliação da significância do efeito indirecto, teste que pode ser utilizado tanto para
análises de regressão linear como logísticas (Preacher e Hayes, 2004).
Figura 6. Modelo de análise de mediação

De acordo com Baron e Kenny (1986) e aplicando ao modelo presente, a derrota funciona
como variável mediadora se ocorrerem as seguintes condições: 1) A variável abuso sexual
(variável preditora/independente) é preditora de resistência ao tratamento (variável
dependente); 2) A variável abuso sexual (variável preditora/independente) é preditor da
derrota (mediador); 3) a derrota (mediador) é preditor de resistência ao tratamento (variável
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dependente) controlando o efeito do abuso sexual (variável preditora/independente); 4) a
variável abuso sexual (variável preditora/independente) é preditora de resistência ao
tratamento (variável dependente), controlando a derrota (mediador) (Figura 7).
O passo final consiste em demonstrar a redução significativa do efeito preditivo do abuso
sexual sobre a variável dependente (resistência ao tratamento), controlando a presença da
variável mediadora derrota.
A derrota como mediador do efeito do abuso sexual na resistência ao tratamento
Iniciou-se o estudo de mediação avaliando o papel da derrota como mediador da relação entre
abuso sexual antes dos 17 anos e a resistência ao tratamento do seguinte modo (Figura 7).
Figura 7. Análise do efeito de mediação da derrota na relação entre abuso sexual e resistência ao
tratamento

No primeiro passo verificou-se se a resistência ao tratamento era predita pelo abuso sexual.
Procedeu-se a uma análise de regressão logística em que entrou a variável CECA.Q_abuso
sexual como variável independente e a resistência/não-existência ao tratamento como
variável dependente. Verificou-se a significância do modelo (x2 (1) = 11.356, p = .001) com uma
variância explicada de 11.2%, significando que a variável CECA.Q_abuso sexual era preditora
de maior probabilidade de resistência ao tratamento (B = 1.562; p = .001). No segundo passo
verificou-se por meio de uma análise de regressão linear se a variável CECA.Q_abuso sexual
era preditora de níveis superiores de derrota. O modelo foi significante (F (1) = 4.623; p = .033)
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e com uma variância explicada de 3.3%, significando o facto que a variável CECA.Q_abuso
sexual era preditora de níveis superiores de derrota (β = 5.805; p = .033). No terceiro passo
analisou-se a possibilidade da variável derrota ser preditora de maior probabilidade de
resistência ao tratamento controlando a variável CECA.Q_abuso sexual. O modelo foi
significante (x2 (2) = 24.595, p = .000) explicando uma variância de 23.1%, concluindo-se que a
variável derrota foi preditora de maior probabilidade de resistência ao tratamento controlando
a variável CECA.Q_abuso sexual (B = .066; p = .001). No quarto passo verificou-se se a variável
CECA.Q_abuso sexual (variável independente) era preditora de maior probabilidade de
resistência ao tratamento (variável independente) controlando a derrota (variável mediadora).
O modelo foi significante (x2

(2)

= 24.595, p = .000) explicando uma variância de 23.1%,

significando que a variável CECA.Q_abuso sexual era preditora de maior probabilidade de
resistência ao tratamento controlando a variável derrota (B = 1.325; p = .008).
Concluiu-se que o efeito preditor da variável CECA.Q_abuso sexual na variável dependente foi
reduzido quando ao modelo se adicionou a derrota. Por outras palavras, a existência de abuso
sexual foi preditor de níveis superiores de derrota, que por sua vez foi preditora de maior
probabilidade de resistência ao tratamento. Verificou-se ainda que o abuso sexual, além do
efeito referido via derrota, mantém ainda um efeito directo sobre a ocorrência de resistência
ao tratamento.
Tabela 33. Passos da análise de mediação pela derrota da relação entre abuso sexual antes
dos 17 anos e resistência ao tratamento
Passo

B

EP

t

p

OR

95% IC

Beta

1

1.562

.474

-

.001

4.770

1.885 - 12.069

-

2

5.805

2.698

2.151

.033

-

-

.181

3

.066

.020

-

.001

1.068

1.028 - 1.111

-

4

1.325

.498

-

.008

3.761

1.418 - 9.977

-

O efeito indirecto é responsável por uma diminuição de .237 entre o valor do coeficiente de
regressão directo e o valor do coeficiente mediado. Utilizando o Teste de Sobel verificou-se
que não revelava significância (z = 1.8992; p = .0575) ainda que fosse marginalmente
significativo (p <.10) (Tabela 33).
Pode afirmar-se que estamos perante um efeito de natureza aditiva, que explica
paralelamente mas de forma independente com o efeito directo, a resistência ao tratamento.
Mais concretamente, a variável derrota não se revelando uma variável mediadora é ainda
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assim uma variável interveniente (é predita pela variável CECA.Q_abuso sexual e é preditora
da resistência) na ligação entre abuso sexual e resistência ao tratamento.
A derrota como mediador do efeito dos ADV de entrapment/humilhação na resistência ao
tratamento
Não é conhecido que se tenha explorado o papel da derrota como mediador da relação entre a
variável preditora ADV de entrapment/humilhação, e a variável dependente resistência/não
resistência ao tratamento farmacológico da depressão. Por esse facto procurou averiguar-se a
possível acção mediadora da derrota (Figura 8).
Figura 8. Análise do efeito de mediação da derrota na relação entre ADV de entrapment/humilhação e
resistência ao tratamento

No primeiro passo verificou-se se resistência ao tratamento era predita pelos ADV de
entrapment/humilhação. Procedeu-se a uma análise de regressão logística em que entrou a
variável ADV de entrapment/humilhação como variável independente e a resistência/nãoexistência ao tratamento como variável dependente. Verificou-se a significância do modelo (x2
(1)

= 16.978, p = .000) com uma variância explicada de 16.4% , e que a existência de AVD de

entrapment/humilhação é preditora de uma maior probabilidade de ser resistente (B = 1.586;
p = .000).
No segundo passo verificou-se por meio de uma análise de regressão linear se a variável ADV
de entrapment/humilhação era preditora de derrota. O modelo não foi significante (F

(1)

=
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1,974; p = .162), indicando que a existência de ADV de entrapment/humilhação não é
preditora de níveis superiores de derrota (β = 3.063; p = .162).
Pode concluir-se que a derrota não é mediadora do efeito dos ADV de entrapment/humilhação
na variável resistência ao tratamento. Aparentemente, os efeitos de ambas as variáveis
exerce-se de forma independente.
Porque não são resistentes ao tratamento todos os doentes com altos níveis de derrota?
Concluiu-se neste estudo que a derrota é um preditor de resistência ao tratamento. Verificouse igualmente a existência de um número de doentes que apesar de sofrer elevados níveis de
derrota não foi resistente ao tratamento (i.e., remitiu).
Com base na mediana da derrota criou-se uma variável com duas categorias: derrota
alta/resistente (i.e., doentes com níveis elevados de derrota resistentes ao tratamento) e
derrota alta/remitido (i.e., doentes com níveis elevados de derrota mas que remitiram durante
o tratamento). Após análise, verificou-se que 36 doentes foram classificados como doentes
com altos níveis de derrota mas remitidos. De forma a verificar o motivo pelo qual alguns
doentes com altos níveis de derrota eram resistentes e outros remitiram, utilizou-se o Teste t
de Student para verificar a significância das diferenças entre os valores médios de variáveis que
pudessem relacionar-se com a variável alta derrota/remissão, determinando alguma
protecção aos doentes que remitiram embora com altos níveis de derrota. Testou-se a
hipótese de baixa propensão a comportamentos de submissão, elevada propensão a
comparação social positiva, baixa propensão a vergonha externa ou baixos níveis de
entrapment.
Concluiu-se que os doentes com altos níveis de derrota mas remitidos apresentavam níveis
elevados de comparação social positiva em relação aos doentes com altos níveis de derrota
mas resistentes (M = 51.01; DP = 15.57 versus M = 38.06; DP = 20.88; t(58.885) = 2.939; p = 005).
Seguidamente testou-se a hipótese num modelo de regressão logística, verificando-se a
significância do modelo (x2(1) = 8.219, p = .004) com uma variância explicada de 15%,
significando que níveis elevados de comparação social aumentam a probabilidade dos doentes
com altos níveis de derrota não serem resistentes ao tratamento (B = -.039; p = .007).
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Síntese dos resultados
i) Nas variáveis sócio-demográficas e anamnésticas:
Os doentes resistentes ao tratamento apresentaram antecedentes psiquiátricos
paternos significativamente mais frequentes em relação aos doentes não resistentes.
ii) Quanto às variáveis psicopatológicas e de vulnerabilidade na avaliação inicial (AV1):
Em todas as variáveis: BDI, entrapment externo, entrapment interno e entrapment
total, derrota, comparação social, comportamentos de submissão e vergonha externa,
os doentes resistentes obtiveram níveis significativamente superiores (a comparação
social pontua de modo inverso) em relação aos doentes não-resistentes.
iii) Experiências de cuidado, violência física e abuso sexual (até aos 17 anos de idade):
Níveis superiores de antipatia materna; violência física (violência física perpetrada pela
mãe, pelo pai ou por ambos), e o abuso sexual foram significativamente mais
frequentes no grupo dos doentes resistentes ao tratamento.
iv) Em relação à carga de acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) avaliados em AV1 :
Os doentes resistentes ao tratamento apresentaram um número significativamente
superior de ADV da dimensão entrapment/humilhação.
v) Em relação ao estudo de potenciais preditores:
Verificou-se a existência de 3 preditores de resistência, explicando globalmente 35.3%
da variância: ADV da dimensão entrapment/humilhação, abuso sexual e derrota.
vi) Estudo de mediação:
A variável derrota tem efeito de mediação parcial na acção do abuso sexual na
ocorrência de resistência ao tratamento.
vii) Estudo de avaliação de preditores de remissão (não resistência) nos doentes com altos
níveis de derrota:
Os doentes com altos níveis de derrota mas remitidos, na avaliação univariada
apresentavam níveis de comparação social significativamente superiores aos doentes
com altos níveis de derrota, mas resistentes. Verificou-se, num modelo de regressão
logística, que níveis elevados de comparação social aumentam a probabilidade dos
doentes com altos níveis de derrota não serem resistentes ao tratamento.
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Concluiu-se que o efeito preditor da variável CECA.Q_abuso sexual na variável dependente foi
reduzido quando ao modelo se adicionou a derrota. Por outras palavras, a existência de abuso
sexual foi preditor de níveis superiores de derrota, que por sua vez foi preditora de maior
probabilidade de resistência ao tratamento. Verificou-se ainda que o abuso sexual, além do
efeito referido via derrota, mantém ainda um efeito directo sobre a ocorrência de resistência
ao tratamento.
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5 - ESTUDO C - ESTUDO DE RECAÍDA

Introdução
A recaída ou a recorrência é um resultado negativo durante ou após o tratamento com sucesso
de um episódio depressivo major (EDM). Quer um evento quer o outro partilham uma parte da
definição (i.e., a existência, após a remissão, de critérios completos de diagnóstico da
perturbação, durante pelo menos duas semanas) (DSM-IV-TR, 2000). Para além dos critérios
de diagnóstico categoriais obtidos por entrevista semi-estruturada (e.g., SCID-I) recomenda-se
igualmente um critério dimensional para as definições dos resultados em questão (e.g., BDI >
15) (Mischoulon & Fava, 2003; Keller, 2003).
Denomina-se recorrência depressiva quando existem critérios completos de diagnóstico de
EDM, ocorrendo durante o período de recuperação. Como se referiu anteriormente existe
alguma discussão em torno da definição deste resultado nos estudos, recovery na expressão
original. Define-se recuperação como um período longo de remissão, i.e., a presença de 1, ou
de um número mínimo de sintomas de depressão em grau leve, ou completa ausência de
sintomas pelo menos durante 2 meses (Keller, 2003), porém esta definição sobrepõem-se
muito frequentemente à de remissão. Para outros investigadores define-se recuperação, como
um estado de remissão, ininterrupto com a duração igual ou superior a 6 meses (Frank et al.,
1991; AHCPR, 1993). Devido às divergências de conceptualização, a ACNP Task Force, (Rush et
al., 2006), defende em primeiro lugar que remissão e recuperação são definidas pelos mesmos
critérios sintomáticos. Em segundo lugar e devido ao facto de, nos estudos de resultados de
longo prazo, grande parte das recaídas ocorrerem antes dos 4 meses, estes investigadores
recomendam então que recuperação se defina como: “situação que ocorre no seguimento da
remissão, com duração igual ou superior a 4 meses”. De facto existe um consenso muito ténue
sobre a definição de resultados durante o tratamento da depressão.
Esse facto será relevante para a compreensão da disparidade das taxas de recaída e de
recorrência. Desde logo convém avaliar qual o ponto de partida para avaliar a recaída. Existem
estudos que avaliam a recaída para quadro depressivo completo, mas tendo como de ponto
partida valores de resposta somente e não valores de remissão (McGrath et al., 2006). Por
outro lado, deve ter-se em atenção o tempo de seguimento (e.g., 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses ou
mais), bem como o modelo de tratamento e.g., fármaco único versus algoritmo terapêutico, ou
se o estudo é em dois braços (fármaco versus placebo), só com fármaco, ou se é um
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seguimento após interrupção da medicação. Por exemplo, utilizando fármaco activo e placebo
em doentes que só responderam, as taxas de recaída aos 6 meses foram de 35% e 61%, e aos
12 meses de 46% e 72% respectivamente (McGrath et al., 2006). Noutro estudo, utilizando
fármaco activo e placebo, os doentes que remitiram strictu senso, tiveram respectivamente
taxas de recorrência aos 2 anos de 28.5% e 47%, sendo essa taxa de 39% e 62% nos doentes
que só haviam respondido (Keller et al., 2007).
Neste estudo, seguimos critérios estritos de remissão i.e., ausência de critérios DSM-IV de
depressão major há mais de 2 semanas e BDI < 9.
Preferiu utilizar-se o resultado recaída (critérios para EDM há mais de 2 semanas após um
período de remissão e BDI > 15) em vez de recorrência por ser uma expressão mais
amplamente utilizada e de facto incluir todos os doentes quer recaídos strictu senso quer
recorrentes (doentes em remissão há pelo menos 4 meses).
No presente estudo, 92 doentes atingiram a remissão em algum período entre as 6 e as 36
semanas de seguimento. Os doentes remitidos mantiveram-se em estudo até 18 meses após a
remissão ou até à recaída. Desse grupo, 30 (32.6%) doentes recaíram após a remissão (i.e.,
tiveram um resultado flutuante) (Mulder et al., 2006). Um grupo de 62 (67.4%) doentes
manteve um percurso sem recaída no período de seguimento (i.e., curso de bom prognóstico)
(Mulder et al., 2006).
Como foi referido anteriormente, os doentes recaídos tiverem um tempo médio até à recaída
de 30.7 semanas (8-97), e uma mediana de 28 semanas. Tiveram um tempo total em estudo
médio de 49.7 semanas (mediana = 48.50), com um tempo mínimo de 15 semanas e máximo
de 97. A duração do tempo total em estudo dos doentes recaídos e não recaídos foi
significativamente diferente (M = 49.67; DP = 19.10 vs M = 74.29; DP = 30.37; t(137) = 4.736; p =
.000), uma vez que quando o doente recaía era retirado do estudo.
Em primeiro lugar estudou-se a diferença de médias das variáveis contínuas e a distribuição
das variáveis categoriais pelos dois grupos, recaídos (N = 30) e não recaídos (N = 62). O
conjunto de variáveis estudadas incluía variáveis sócio-demográficas e algumas características
clínicas dos dois grupos (e.g., género, classe etária, idade, estado civil, escolaridade, relação de
emprego, bem como alguns aspectos da depressão avaliadas em AV1: co-morbilidade
psiquiátrica e co-morbilidade médica, episódio anterior de depressão, antecedentes
psiquiátricos parentais e duração do episódio depressivo corrente)
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No estudo da recaída cada vez cada vez mais atenção vem sendo dada aos preditores
processuais (Trivedi, Kurian e Grannemann, 2007) (i.e., preditores que reflectem diferenças
que ocorrem durante o tratamento). O exemplo mais conhecido é a predição de recaída nos
doentes com valores mais elevados de sintomatologia depressiva na remissão (Paykel et al.,
1995).
Por esse facto avaliou-se em segundo lugar a diferença das médias das variáveis clínicas entre
os dois grupos na avaliação de remissão (i.e., BDI, entrapment e derrota). Foram igualmente
avaliadas as diferenças das distribuições dos ADV e da adesão ao tratamento na avaliação final
entre remitidos e não remitidos.
Tabela 34. Variáveis sócio-demográficas e clínicas contínuas entre recaídos e não-recaídos
Recaídos
(N = 30)

Não-recaídos
(N = 62)

M (DP)

M (DP)

t

Testes
gl

p

Idade

39.4 (10.25)

39.7 (10.63)

.118

90

.906

Escolaridade

9.1 (3.85)

10.4 (3.86)

1.522

90

.132

Duração do episódio actual

10.1 (5.13)

9.0 (4.20)

1.157

90

.250

No que diz respeito às variáveis sócio-demográficas e clínicas contínuas (idade, escolaridade e
duração do episódio depressivo actual) não se verificaram diferenças significativas entre os
dois grupos (Tabela 34).
Igualmente, quanto às variáveis categoriais sócio-demográficas e clínicas (género, classe etária,
estado civil, nível social, relação de emprego, existência de episódio anterior de depressão, comorbilidade psiquiátrica, co-morbilidade médica, antecedentes psiquiátricos parentais e tipo
de tratamento) não se verificaram diferenças significativas entre recaídos e não-recaídos
(Tabela 35).
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Tabela 35. Variáveis sócio-demográficas e clínicas categoriais entre recaídos e não-recaídos
NãoRecaídos
recaídos
Testes
(N = 30)
(N = 62)
N (%)

N (%)

Género
F

21 (70.0)

45 (72.6)

M

93 (30.0)

17 (27.4)

Classe Etária
Menos de 30 anos

7 (23.3)

11 (17.7)

30 - 39 anos

9 (30.0)

21 (33.9)

40 - 49 anos

7 (23.3)

15 (24.2)

50 anos ou mais

7 (23.3)

15 (24.2)

Estado civil
Casado

19 (63.3)

37 (59.7)

Divorciado

8 (26.7)

13 (21.0)

Solteiro

3 (10.0)

11 (17.7)

0 (.0)

1 (1.6)

Viúvo
Nível social
Baixo

14 (46.7)

19 (30.6)

Médio

13 (43.3)

36 (58.1)

Elevado

3 (10.0)

5 (8.1)

-

2 (3.2)

Estudantes
Relação de emprego

2

gl

x

p

1

.066

.809

3

.526

.925

3

1.561

.728

2

3.325

.370

3

3.834

.259

Activo

11 (36.7)

32 (51.6)

Baixa

13 (43.3)

15 (24.2)

Desempregado

6 (20.0)

14 (22.6)

0 (.0)

1 (1.6)

17 (56.7)

25 (40.3)

1

2.177

.182

7 (23.3)

13 (21.0)

1

.066

.793

20 (66.7)

41 (66.1)

1

.003

1.000

16 (53.3)

26 (41.9)

1

1.059

.374

12 (40.0)

17 (27.4)

1

1.482

.240

Aposentado
Um episódio anterior (S)

†

Co-morbilidade psiquiátrica (S)

†

Co-morbilidade médica
Antecedentes maternos de depressão (S)
Antecedentes paternos de depressão (S)

†

†

(S)† = Sim

Acerca das variáveis psicopatológicas nos grupos de recaídos e não recaídos avaliadas na
remissão, foram encontradas diferenças significativas nas variáveis: BDI, entrapment interno e
entrapment total. Em relação à derrota e ao entrapment externo, embora os doentes que
recaíram tenham apresentado valores mais elevados na avaliação de remissão, a diferença não
atingiu níveis de significância (Tabela 36).
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Tabela 36. BDI, entrapment e derrota no grupo de recaídos e não-recaídos na avaliação de
remissão
Recaídos
Não-recaídos
Testes
(N = 30)
(N = 62)
M (DP)
M (DP)
t
gl
p
BDI#

6.53 (3.47)

3.97 (2.85)

3.764

90

.000

Entrapment externo†

6.90 (7.33)

4.61 (4.86)

1.783

41.745

.128

Entrapment interno†

7.73 (6.05)

3.35 (3.22)

4.015

38.705

.002

Entrapment total

12.43 (11.67)

7.97 (7.05)

2.280

90

.025

Derrota

18.23 (6.93)

15.56 (7.62)

1.621

90

.108

#

Inventário de Depressão de Beck
†Teste de Levene. p < .05 = variâncias diferentes

Em relação aos ADV na AV_Final (i.e., ADV presentes antes da recaída nos doentes recaídos e
antes da saída do estudo dos restantes doentes); bem como ADV de recomeço ou fresh starts
no período, às dimensões dos ADV, bem como a adesão ao tratamento avaliada na AV_Final,
verificaram-se algumas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos.
Os doentes recaídos apresentaram maior frequência global de ADV na AV_Final, mais
acontecimentos da dimensão entrapment/humilhação e da dimensão perda/ameaça. Não
ocorreram diferenças significativas quanto a ADV de recomeço mas os doentes não recaídos
apresentaram maior frequência de casos de interrupção do tratamento (Tabela 37).
Tabela 37. Acontecimentos e dificuldades de vida (ADV) e adesão ao tratamento na avaliação final
nos grupos de recaídos e não-recaídos
Recaídos
(N = 30)

Não-recaídos
(N = 62)

M (%)

M (%)

x

gl

p

14 (46.7)

15 (24.2)

4.730

1

.030

Entrapment/humilhação

11 (36.7)

11 (17.7)

3.980

1

.046

Perda/ameaça

8 (12.9)

10 (33.3)

5.362

1

.021

2 (6.6)

7 (11.3)

.490

1

.484

1 (3.3)

13 (21.0)

4.873

1

.027

#

ADV _AV_Final(S)

†

Testes
2

ADV_AV_Final _ Dimensões

Recomeço (fresh start)
Interrupção do tratamento AV_Final (S)
#

Acontecimentos e dificuldades de vida.
(S)† = Sim

†
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5.2. Estudo dos preditores de recaída durante o tratamento
Analisando o resultado dos testes univariados encontraram-se algumas diferenças
significativas entre os dois grupos nas variáveis estudadas. No intuito de confirmar a existência
de preditores de recaída entre as variáveis com diferenças significativas entre os dois grupos
(i.e., BDI na remissão, entrapment interno na remissão, entrapment total na remissão, ADV na
AV_Final e interrupção da medicação na AV_Final), utilizaram-se análises de regressão logística
recorrendo-se a um conjunto de procedimentos de ajuste dos dados referido anteriormente.
As potenciais variáveis preditoras, foram seleccionadas seguindo para além dos resultados
estatísticos preliminares, as bases conceptuais subjacentes e o critério temporal. Optou-se
pelo entrapment interno em vez do entrapment total, não só por o critério estatístico obrigar à
opção de um só valor dada a elevada multicolinearidade (r = .926; p < .001) mas também pela
especificidade da escala de entrapment interno.
Então testou-se cada variável individualmente no modelo de regressão logística, tendo como
variável dependente a recaída. Verificou-se que o BDI e o entrapment interno na avaliação de
remissão, bem como os ADV de perda/ameaça eram preditores individuais de recaída.
Dado que o valor da sintomatologia depressiva avaliada na avaliação de remissão é
frequentemente um dos preditores de recaída citados na literatura (O’Leary, Costello, Gormley
& Webb, 2000; Paykel et al., 1995; Trivedi et al., 2006), procurou verificar-se se o entrapment
interno e os ADV acrescentavam mais explicação da variância ao modelo.
Num primeiro bloco introduziu-se o BDI na remissão, no segundo bloco o entrapment interno
na remissão e no terceiro bloco os ADV de perda/ameaça. Avaliou-se então um conjunto de
requisitos para aferir do ajuste dos dados no modelo final, utilizando para o efeito vários testes
já referidos.
O Teste de Hosmer & Lemeshow revelou que o modelo de ajuste estima os dados com um nível
aceitável (x2(8) = 5.034; p = .240).
O Teste Omnibus, é um método para avaliar se o modelo com os preditores é
significativamente diferente do modelo só com a constante. A obtenção de um valor de prova
significante (inferior a 5%) corresponde a uma conclusão de que pelo menos uma das variáveis
explicativas está significativamente relacionada com a variável resposta. Neste caso podemos
concluir que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (x2(3) = 22.632; p = .000).
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O Teste de Nagelkerke R2 teve um valor de .304, podendo exprimir-se igualmente como 30.4%.
da variância explicada pelo modelo.
Verificou-se pela Tabela de Classificação que, para um ponto de corte de .5, 77.2% dos casos
usados para criar o modelo foram classificados correctamente. Foram adequadamente
classificados 46.7% dos doentes recaídos e 91.9% dos doentes não recaídos.
Na análise de outliers conclui-se que o modelo de regressão logística estava mal ajustado nos
casos 13, 18, 62 e 64, verificando-se que os resíduos estandardizados (ie., ZResid) nesse caso
assumiram valores em módulo superior a 1.96 para um nível de significância de p < .05.
Avaliadas as medidas de influência Cook, Leverage e DFBeta dos outliers, concluiu-se que todas
apresentavam valores < 1 pelo que não existiu assim suspeita dos casos terem influência
determinante nos parâmetros devendo manter-se no modelo (Pestana e Gageiro, 2009).
Da análise resultaram três preditores da recaída: ADV perda/ameaça na AV_Final (i.e., ADV
correntes na avaliação final) (OR =3.497: IC (95%) = 1.043-11.720; p =.042), BDI na remissão
(OR = 1.220; IC (95%) = 1.018-1.460; p = .031) e Entrapment interno na remissão (OR = 1.137;
IC (95%) = 1.003-1.289; p = .045) (Tabela 38).
Sempre que existe mais do que uma variável explicativa, podem ocorrer situações de elevada
multicolinearidade, que devem ser evitadas. Avalia-se estimando o quociente entre o beta e o
respectivo erro padrão, no caso de valores inferiores a 1.96 para p < .05 a variável
independente associada a esse beta não é relevante (Pestana & Gageiro, 2009). No modelo em
estudo os valores foram aceitáveis e todos acima de 2.
Assim, os doentes com ADV de perda/ameaça na AV_Final tiveram 3.5 mais probabilidades de
recair dos que os doentes que não sofreram esse evento.
Pode concluir-se igualmente que a probabilidade de recair por oposição a não recair aumenta
por um factor de 1.306 por um aumento de uma unidade do BDI na remissão. De outro modo,
os doentes com BDI mais elevado na avaliação de remissão têm maior probabilidade recair
após remissão.
Do mesmo modo, no que respeita ao entrapment interno na remissão, pode concluir-se que o
aumento de uma unidade da escala de entrapment interno tem um efeito multiplicativo de
1.153 no aumento da probabilidade do acontecimento ser recaída. Ou, de outro modo, níveis
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mais elevados de entrapment interno na remissão determinam maior probabilidade para
recair durante o tratamento da depressão.
Tabela 38. Preditores de recaída durante o tratamento farmacológico da depressão
95% IC de OR
Inferior Superior

B

EP

Wald

GL

Sig.

OR

ADV_perda/ameaça_AV_Final

1.252

.617

4.115

1

.042

3.497

1.043

11.720

BDI_Remissão

.198

.092

4.659

1

.031

1.220

1.018

1.460

Entrapment Interno_ Remissão

.128

.064

4.002

1

.045

1.137

1.003

1.289

-2.681

.591

20.548

1

.000

.069

Constante

5.3. Síntese dos resultados
O estudo da recaída permitiu encontrar diferenças estatisticamente significativas entre o
grupo de doentes recaídos e os doentes não recaídos durante a investigação. Considerando os
resultados das análises univariadas, os doentes recaídos apresentaram diferenças
estatisticamente significativas em relação aos doentes não recaídos em relação a diversas
variáveis.
i) Acerca das variáveis psicopatológicas na avaliação de remissão:
Níveis superiores de sintomatologia depressiva (BDI).
Níveis superiores de entrapment interno e entrapment total.
ii) Em relação aos ADV:
Maior frequência de ADV correntes avaliados na AV_Final.
Maior frequência de ADV, quer da dimensão de entrapment/humilhação quer da
dimensão perda/ameaça.
iii) Contrariamente, os doentes não recaídos apresentaram:
Valores mais elevados de interrupção da medicação na avaliação final.
iv) Foram obtidos 3 preditores de recaída no estudo:
BDI na remissão.
Entrapment interno na remissão.
ADV da dimensão perda/ameaça na avaliação final.

293
6. ESTUDO D – ESTUDO DE PROGNÓSTICO

Introdução
Consideraram-se como doentes com mau prognóstico, os doentes que não responderam até
às 36 semanas (resistentes), ou que responderam e recaíram no período de seguimento, até 18
meses após a remissão (recaídos ou de resultado flutuante). Definiram-se como de bom
prognóstico os doentes que remitiram e nunca recaíram no período de seguimento.
Foram então criados dois grupos, um de doentes de mau prognóstico (n = 74) e um de doentes
com bom prognóstico (n = 62). Como referido anteriormente, 3 doentes saíram do estudo
após AV2 e não foram inseridos nos cálculos, pois não fizeram mais do que um passo
terapêutico (i.e., sem um mínimo de 2 passos como é exigido para a definição de resistência).
Compararam-se os dois grupos em relação às variáveis de interesse. O conjunto de variáveis
estudadas era composto por variáveis sócio-demográficas e clínicas idênticas aos estudos
anteriores, incluindo: género, classe etária, idade, estado civil, escolaridade, nível social,
relação de emprego, co-morbilidade psiquiátrica e co-morbilidade médica, episódio anterior
de depressão, antecedentes psiquiátricos parentais, duração do presente episódio, ADV
avaliados inicialmente, CECA.Q_cuidados parentais, CECA.Q_violência física e CECA_abuso
sexual. Foram igualmente avaliadas as variáveis psicopatológicas e de vulnerabilidade nos dois
grupos na avaliação inicial (AV1): BDI, entrapment externo, entrapment interno, entrapment
total, derrota, comparação social, comportamento de submissão e vergonha externa.
Tabela 39. Variáveis sócio-demográficas e clínicas contínuas nos doentes com bom e mau
prognóstico
Bom
prognóstico
(n = 62)

Mau
prognóstico
(n = 74)

M (DP)

M (DP)

t

gl

p

Idade

39.71 ( 10.63

38.57 ( 10.60

-.625

134

.533

Escolaridade

10.37 () 3.86 )

)
9.93 ( 3.6240)

-.683

134

.496

9.26 ( 3.77)

9.50 ( 4.86 )

.320

134

.750

Duração do episódio actual

Testes

Em relação às variáveis sócio-demográficas e clínicas contínuas (i.e., idade, escolaridade e
duração do episódio depressivo actual) não se verificaram diferenças significativas entre
doentes com bom e mau prognóstico (Tabela 39).
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Tabela 40. Variáveis sócio-demográficas e clínicas categoriais nos doentes com bom e mau
prognóstico
Bom
Mau
Testes
prognóstico prognóstico
(n = 62)
(n = 74)
N (%)

Género
F
M
Classe Etária
Menos de 30 anos
30 - 39 anos
40 - 49 anos
50 anos ou mais
Estado civil
Casado
Divorciado
Solteiro
Viúvo
Nível social
Baixo
Médio
Elevado
Estudantes
Relação de emprego
Activo
Baixa
Desempregado
Aposentado
†
Um episódio anterior (S)
Co-morbilidade psiquiátrica (S)†
Co-morbilidade médica
Antecedentes psíquicos maternos (S)†
†
Antecedentes psíquicos paternos (S)

N (%)

45 (72.6)

57 (77.0)

17 (27.4)

17 (23.0)

11 (17.7)

19 (25.7)

21 (33.9)

21 (28.4)

15 (24.2)

20 (27.0)

15 (24.2)

14 (18.9)

37 (59.6)

45 (60.8)

13 (21.0)

15 (20.3)

11 (17.7)

13 (17.6)

1 (1.6)

1 (1.4)

19 (30.6)

31 (41.9)

36 (58.1)

34 (45.9)

2

gl

x

p

1

.356

.551

3

1.838

.607

3

.324

1.000

3

2.285

.510

3

5.015

.136

5 (8.1)

6 (8.1)

2 (23.2)

3 (4.1)

32 (51.6)

30 (40.5)

15 (24.2)

31 (41.9)

14 (22.6)

12 (16.2)

1 (1.6)

1 (1.4)

25 (40.3)

41 (55.4)

1

3.072

.080

13 (21)

23 (31.1)

1

1.773

.183

41 (66.1)

52 (70.3)

1

.268

.605

26 (41.9)

33 (44.6)

1

.097

.755

17 (27.4)

34(45.9)

1

4.940

.026

(S)† = Sim

Quanto às variáveis categoriais sócio-demográficas e clínicas (i.e., género, classe etária, estado
civil, nível social, relação de emprego, existência de episódio anterior de depressão, comorbilidade psiquiátrica, co-morbilidade médica e antecedentes psiquiátricos parentais)
somente os antecedentes psíquicos paternos foram significativamente mais frequentes nos
doentes de mau prognóstico, não havendo diferenças significativas nas restantes variáveis
(Tabela 40).
Após avaliação das diferenças ocorridas nos dois grupos, em relação às variáveis sóciocognitivas e à depressão (BDI), foram encontradas diferenças significativas em todas as
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variáveis na avaliação inicial: BDI, entrapment externo, entrapment interno e entrapment total,
derrota, comparação social, comportamento de submissão e vergonha externa.
Em todas as medidas de psicopatologia e vulnerabilidade, os doentes com mau prognóstico
obtiveram valores na avaliação inicial superiores aos doentes com bom prognóstico, com
excepção da escala de comparação social que pontua de modo inverso, i.e., quanto maior o
valor da escala, mais elevada a comparação social positiva (i.e., sujeitos mais gravemente
afectados e vulneráveis tiveram níveis inferiores de comparação social) (Tabela 41).
Tabela 41. Teste t de student do BDI e variáveis sócio-cognitivas nos doentes com bom e mau
prognóstico
Bom
Mau
prognóstico
prognóstico
Testes
(n = 62)
(n = 74)
M (DP)

M (DP)

t

gl

p

25.65 (7.34)

31.46 (7.63)

4.740

134

.000

Entrapment Externo

17.32 (9.40)

25.77 (9.09)

5.313

134

.000

Entrapment Interno

11.13 (6.42)

16.36 (6.20)

4.824

134

.000

Entrapment Total

28.45 (14.90)

42.19 (14.46)

5.443

134

.000

Escala de Derrota

33.85 (11.60)

43.03 (10.96)

4.733

134

.000

SCS - Comparação Social

58.34 (17.99)

47.84 (19.35)

-3.252

134

.001

SBS - Comportamentode Submissão

24.40 (10.43)

29.22 (10.30)

2.699

134

.008

OAS - Vergonha Externa

28.27 (13.69)

34.12 (15.209)

2.338

134

.021

BDI

#

#

BDI = Beck Depression Inventory

Quanto aos ADV em AV1, foram encontradas diferenças significativas em relação à frequência
da dimensão entrapment/humilhação nos dois grupos. Os doentes com mau prognóstico
tiveram um número significativamente superior de ADV da dimensão entrapment/humilhação
(Tabela 42).
Tabela 42. Testes do Qui-Quadrado para ADV na avaliação inicial entre doentes com bom e
mau prognóstico
Bom
Mau
prognóstico
prognóstico
Testes
(n = 62)
(n = 74)
N (%)
N (%)
x2
gl
p
*‡

†

ADV ano anterior (Total) S

26 (41.9)

42 (56.8)

2.964

1

.085

15 (24.2)

35 (47.3)

7.746

1

.005

16 (25.8)

18 (24.3)

.040

1

.842

ADV ano anterior - dimensões
†

Entrapment/humilhação S
†

Perda/ameaça S
*

ADV = Acontecimentos e dificuldades de vida
†
S = Sim
‡
O total de ADV no ano anterior pode não ser igual ao somatório nos diversos períodos.
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Quanto às experiências de cuidado (negligência e antipatia parental), violência física e abuso
sexual antes dos 17 anos avaliadas pelo CECA.Q foram encontradas diferenças significativas
entre os dois grupos. Os doentes de mau prognóstico apresentavam níveis superiores de
negligência materna, violência física parental e abuso sexual (Tabela 43).
Tabela 43. Violência física, abuso sexual e cuidados na infância e adolescência no grupo de bom
e mau prognóstico (CECA – Childhood Experiences of Care and Abuse)
Bom
Mau
prognóstico
prognóstico
Testes
(n = 62)
(n = 74)
M (DP)
M (DP)
t
gl
p
Antipatia materna

13.29 (6.18)

15.12 (6.63)

134

1.654

.101

Antipatia paterna

13.74 (6.62)

13.39 (6.06)

134

-.321

.748

Negligência materna

12.81 (5.55)

15.97 (6.64)

134

2.981

.003

Negligência paterna

14.85 (6.71)

15.72 (6.49)

134

.759

.449

N (%)

N (%)

x

gl

p

12 (19.4)

28 (37.8)

1

5.551

.018

11 (17.7)

29 (39.2)

1

7.474

.006

18 (29.0)

36 (48.6)

1

5.422

.020

6 (9.7)

18 (24.3)

1

4.980

.026

Violência física materna na infância (S)

†

Violência física paterna na infância (S) †
Violência física materna + paterna (S)
Abuso sexual na infância (S)

†

†

2

S† = Sim

Preditores de prognóstico
De seguida investigou-se, de acordo com o modelo teórico subjacente, relações de predição
utilizando para o efeito modelos de regressão logística.
Após testar cada variável individualmente no modelo de regressão logística, tendo como
variável dependente bom/mau prognóstico, foi incluído no modelo saturado o BDI inicial, dado
que um nível superior da sintomatologia depressiva inicial é frequentemente citado na
literatura (Trivedi, 2006c; O’Leary et al., 2000) como um dos preditores de resistência e
recaída. Entraram igualmente no modelo as variáveis: ADV na avaliação inicial da dimensão
entrapment/humilhação, negligência materna, violência física e abuso sexual avaliadas pelo
CECA.Q, bem como as variáveis sócio-cognitivas: entrapment externo, derrota, comparação
social, comportamento de submissão e vergonha externa.
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Após testar as três alternativas de entrapment separadamente, dadas as limitações atrás
descritas (elevadas correlações, r > .85, e multicolinearidade), optou-se pelo entrapment
externo dado ser o valor que mostrou maior poder explicativo.
Avaliou-se então um conjunto de requisitos para aferir do ajuste dos dados, utilizando para o
efeito os vários testes já referidos.
O modelo inicial revelou 4 preditores: BDI inicial, entrapment externo, negligência materna e
ADV de entrapment/humilhação.
O modelo assim construído mostrou estimar os dados com um nível aceitável nos diversos
testes: O Teste de Hosmer & Lemeshow revelou um valor do Qui-Quadrado (x2 (8) = 4.321; p =
.827), que permite concluir que o modelo estima os dados adequadamente.
O Teste Omnibus avalia se o modelo com o seu conjunto de preditores é significativamente
diferente do modelo com a constante apenas, a partir do resultado (x2 (4) = 46.026; p = .000),
concluiu-se que o modelo se ajusta adequadamente aos dados.
No Teste de Nagelkerke R2 foi obtido um valor de .386, significando um poder explicativo do
modelo de 38.6%.
A Tabela de Classificação permitiu classificar global e adequadamente, para um ponto de corte
de .5, 72.6% dos doentes usados para criar o modelo. Tendo sido adequadamente classificados
67.7% dos doentes de bom prognóstico e 76.7% dos doentes de mau prognóstico.
Sempre que existe mais do que uma variável explicativa, devem ser evitadas situações de
multicolinearidade. Avalia-se através da tabela de correlações e estimando os quocientes
entre os B e o respectivo erro padrão (E.P.), no caso de valores inferiores a 1.96 a variável
independente associada a esse beta não é relevante (Pestana & Gageiro, 2009). No modelo em
estudo os valores foram aceitáveis e oscilaram entre 2.12 e 2.78
Na análise de outliers conclui-se que o modelo de regressão logística estava mal ajustado no
caso 63, verificando-se que os resíduos estandardizados (i.e., ZResid) nesse caso assumiram
valores em módulo superiores a 1.96. Avaliadas as medidas de influência Cook, Leverage e
DFBeta do outlier, concluiu-se que todas apresentavam valores < 1, assim, não existe suspeita
do caso ter influência determinante nos parâmetros, pelo que se manteve na análise (Pestana
e Gageiro, 2009).
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Da análise resultaram, como referido, quatro preditores que constituíram assim o modelo final
com uma variância explicada de 39% (Tabela 44).
Tabela 44. Preditores de prognóstico na análise de regressão logística
95% IC
Inferior Superior
1.320
7.885

B

E.P.

Wald

gl

p

OR

ADV_entrapment/humilhação†

1.171

.456

6.598

1

.010

3.226

CECA_negligência materna†

.103

.037

7.616

1

.006

1.108

1.030

1.192

BDI†

.092

.036

6.619

1

.010

1.096

1.022

1.176

Entrapment externo†

.053

.025

4.432

1

.035

1.055

1.004

1.108

-5.514 1.171 22.156

1

.000

.004

Constante
*Ano anterior
†Avaliação inicial (AV1)

Assim, no que respeita aos ADV_entrapment/humilhação avaliados em AV1, a probabilidade
de ter mau prognóstico aumenta por um factor de 3.226 em relação à categoria ter sofrido
ADV_entrapment/humilhação.

Isto

é,

doentes

deprimidos

que

sofreram

ADV_entrapment/humilhação tiveram 3.2 vezes mais probabilidades de ter mau prognóstico.
Quanto à negligência materna, concluiu-se que o aumento de 1 unidade da subescala do
questionário CECA.Q_negligência materna tem um efeito multiplicativo de 1.108 no aumento
da probabilidade de ter mau prognóstico. De outro modo, doentes com níveis mais elevados
de negligência materna têm maior probabilidade de ter mau prognóstico durante o
tratamento da depressão.
No que respeita ao BDI, verificou-se que o aumento de uma unidade no inventário tem um
efeito multiplicativo de 1.096 no aumento da probabilidade de ter mau prognóstico.
Significando ainda que, generalizando, doentes com níveis mais elevados de depressão inicial
tem maior probabilidade de ter mau prognóstico durante o tratamento da depressão.
Pode igualmente afirmar-se que a probabilidade ter mau prognóstico, por oposição a ter bom
prognóstico, aumenta por um factor de 1.055 por um aumento de uma unidade na escala de
entrapment externo inicial, ou mais simplesmente, os doentes com níveis de entrapment
externo inicial mais elevado tem maior probabilidade de ter mau prognóstico durante o
tratamento farmacológico da depressão.
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Síntese dos resultados
Em relação à avaliação global do prognóstico, verificaram-se diferenças estatisticamente
significativas entre os dois grupos (i.e., bom versus mau prognóstico) em diversas variáveis em
estudo e confirmaram-se 4 preditores de prognóstico.
Considerando os resultados das análises univariadas, os doentes com mau prognóstico (i.e., os
doentes que não responderam, resistentes, ou que responderam e recaíram no período de
seguimento, recaídos ou de resultado flutuante) apresentaram diferenças estatisticamente
significativas em relação aos doentes de bom prognóstico (não recaídos) em relação a diversas
variáveis.
i) Nas variáveis sócio-demográficas e anamnésticas os doentes com mau prognóstico:
Apresentaram antecedentes psiquiátricos paternos mais frequentes.
ii) Quanto às variáveis clínicas e de vulnerabilidade, em AV1, os doentes com mau prognóstico
apresentaram:
Sintomatologia depressiva mais marcada (BDI).
Níveis superiores de entrapment externo, entrapment interno e entrapment total.
Níveis superiores de derrota, comportamento de submissão, vergonha externa e níveis
inferiores de comparação social.
iii) Nas experiências de cuidado, violência física e abuso sexual os doentes com mau
prognóstico apresentaram:
Níveis superiores de negligência materna.
Mais experiências de violência física materna, paterna e de ambas as figuras parentais
em conjunto.
Abuso sexual mais frequente.
iv) Em relação aos ADV em AV1 os doentes com mau prognóstico manifestaram:
Maior frequência de ADV da dimensão entrapment/humilhação.
v) Quanto ao estudo de potenciais preditores, verificou-se a existência de 4 preditores de
prognóstico avaliados inicialmente:
ADV da dimensão entrapment/humilhação.
Negligência materna antes dos 17 anos.
BDI.
Entrapment externo.
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DISCUSSÃO
Em primeiro lugar realça-se o facto do presente estudo assentar o tratamento num protocolo
farmacológico algorítmico (Trivedi et al., 2004) incluindo vários passos, tempos de mudança de
terapêutica flexíveis, vários fármacos, quer utilizados em monoterapia quer em associações
múltiplas, bem como um forte incentivo à adesão ao tratamento, com envolvimento de
familiares e próximos. Apesar disso, somente 45% dos doentes teve um bom prognóstico i.e.,
remitiu e não recaiu no estudo, um valor muito semelhante ao de Mulder et al. (2006).
Atendendo ao facto desta amostra ser constituída sobretudo por doentes num primeiro ou
segundo episódio e não ter co-morbilidade do Eixo II pode considerar-se um valor baixo. Em
segundo lugar tratando-se de um estudo iminentemente clínico, as variáveis a controlar são
em grande número e essa pode ser uma dificuldade para a generalização dos resultados.
Poucos estudos estão publicados com este tipo de protocolos terapêuticos (Ijff et al., 2007), a
maior parte das investigações disponíveis sobre preditores de resposta na depressão, ou estão
incluídos em investigações sobre eficácia de fármacos (e.g., estudos comparativos de fármacos
activos com ou sem placebo) ou são trabalhos de cariz naturalístico em que os fármacos são
parcamente controlados.
A escolha do intervalo (tempo até à remissão) do estudo da remissão sofreu das dúvidas
existentes e alertas de alguns investigadores (Papakostas, 2008). Por exemplo, a duração
adequada é desconhecida, entre 6 e 8 semanas pode ser um bom intervalo (Fava, 2003a),
porém durações superiores (e.g., de 12 semanas), podem permitir que ocorram respostas e
remissões espontâneas (Posternak & Zimmerman, 2000; Posternack & Miller, 2001).
Em primeiro lugar, no presente trabalho remitiram globalmente 92 (66.2%) doentes, 34
(24.5%) remitiram precocemente às 6 semanas e 58 (41.7%) dos doentes remitiram entre as 7
semanas e o limite imposto no estudo para remissão (36 semanas). Do total da amostra, 62
(44.6% ) doentes remitidos permaneceram em remissão durante o período de seguimento
(i.e., doentes remitidos/recuperados).
Em segundo lugar, 44 (31.7%) dos doentes apesar do tratamento intensivo não remitiu neste
período (i.e., doentes resistentes) tendo saído do estudo de remissão (i.e., Estudo A) às 36
semanas.
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Em terceiro lugar, 30 (32.6%) doentes que remitiram, (21.6% do total da amostra), recaíram no
período de seguimento, até aos 18 meses após a remissão (i.e., doentes de resultado
flutuante).
Assim, de acordo com alguns autores (Mulder et al., 2006) encontraram-se duas trajectórias
depressivas distintas ao longo do estudo; doentes com mau prognóstico (53.2%) (i.e.,
adicionando os doentes com resultado flutuante aos doentes resistentes num único grupo) e
os doentes de bom prognóstico (44.6%) ( i.e., doentes que nunca recaíram após remissão).
Os valores obtidos acerca dos resultados terapêuticos e da trajectória da depressão ao longo
dos estudos estão globalmente de acordo com vários outras investigações anteriores,
realçando-se porém que a duração do seguimento parece ser um factor determinante. Este
facto sugere que em termos de resultados do tratamento, quer da evolução sobre tratamento,
a presente amostra clínica se comportou de modo semelhante às de outros estudos.
É provável que algumas características do estudo e da amostra possam ter influenciado os
valores obtidos, em relação a resultados e trajectórias da depressão.
Quanto à definição de remissão neste estudo (i.e., BDI < 9 e ausência de critérios SCID-I para
depressão major nas últimas duas semanas) muitos estudos utilizam somente o valor da escala
de Hamilton < 7, sem recorrem a critérios explícitos de remissão por entrevista, esse facto
pode ter reduzido o número de doentes remitidos.
Por outro lado, no que respeita ao método de tratamento (i.e., permissão de associações de
fármacos e mudanças de fármacos em qualquer momento, em geral cada 2 a 4 semanas até
remissão) este método poderia ter aumentado o número de doentes em remissão.
Igualmente, o tipo de doentes (i.e., depressão moderada a grave em ambulatório, risco
suicidário leve, baixos níveis de co-morbilidade, em particular do Eixo II), bem como baixos
níveis de recorrência anterior (cerca de metade dos doente apresentava um primeiro episódio
e os restantes um só episódio anterior), pode ter contribuído para um melhor resultado global.
Também a atenção dada à adesão ao tratamento (e.g., envolvendo familiares e próximos ou
disponibilidade de contacto telefónico) poderia ter contribuído para resultados e trajectória
mais favoráveis.
Estudo de Remissão
Em relação aos valores de remissão a curto prazo (i.e., em geral entre as 6 e 12 semanas)
obtidos neste trabalho, não são muito diferentes de outros resultados publicados, 28% no
estudo STAR*D (Trivedi et al., 2006c) e 31% no estudo de Saghafi et al., (2007) às 6 semanas;
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ou 15% (Trivedi et al., 2004) e 30% às 12 semanas (Trivedi et al., 2006c). Numa investigação
recente, utilizando desde o primeiro tratamento combinações de antidepressivos (não
alteradas até ao fim do estudo) obtiveram-se valores de remissão às 12 semanas entre 37.7% e
38.9% (Rush et al., 2011).
O resultado da remissão global aos 9 meses (66.2%) no presente estudo, está próximo do
resultado de outras investigações nas quais a percentagem de doentes remitidos oscilou entre
38% e 72% aos 6 meses (Mulder et al., 2006; Ramana et al., 1995). No estudo de Mulder et al.,
(2006), embora não tenha sido utilizado uma estratégia algorítmica foi utilizado um vasto
número de fármacos e combinações em vários momentos do estudo. No estudo de Rush et al.,
(2011), citado acima, aos 7 meses os valores de remissão oscilaram entre 41.8% e 46.6%
consoante o tipo de terapêutica.
Como se verificou anteriormente, encontraram-se diferenças de médias e de distribuição de
categorias em relação a diversas variáveis em estudo nos dois grupos de doentes
(remitidos/não remitidos às 6 semanas) na avaliação inicial: Os doentes remitidos
apresentaram maior frequência do nível social baixo e elevado e menos frequência do nível
social médio em relação aos doentes não remitidos. Os doentes não remitidos apresentaram
níveis mais elevados de depressão (BDI), de entrapment externo, entrapment interno e
entrapment total; níveis mais elevados de derrota, vergonha externa e níveis inferiores de
comparação social; tiveram mais ADV da dimensão entrapment/humilhação e níveis superiores
de violência física paterna em relação aos doentes que remitiram.
Quanto aos preditores de remissão de curto-prazo obtidos na análises multivariadas, poucas
investigações testaram algumas das variáveis sócio-cognitivas aqui estudadas e nenhuma, a
sua totalidade. Que se saiba, nenhum outro estudo fez a avaliação dos ADV utilizando a LEDS
em cada avaliação de um estudo de eficácia com fármacos, incluindo resposta e trajectória.
Por outro lado, incluir ADV ocorridos no ano anterior ao início da depressão na carga de ADV
avaliados em AV1 é inovador. Dada a reconhecida importância dos ADV na depressão, este
aspecto torna-se numa mais-valia desta investigação.
A LEDS tem sido extensivamente estudada em investigações acerca da influência dos ADV na
ocorrência do primeiro episódio depressivo (onsets) (Brown & Harris, 1978) e na precipitação e
trajectória de doenças médico-cirúrgicas (Butow et al., 2000). Em alguns estudos acerca de
resultados terapêuticos, a LEDS foi utilizada na avaliação inicial e na avaliação final, também
em

investigações

epidemiológicas, quer envolvendo intervenções

psicossociais ou
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psicoterapêuticas (Brown & Harris, 1978; Brown & Moran, 1994; Harris, Brown & Robinson,
1999), quer em estudos de eficácia de antidepressivos (Brown et al., 2010; McQuaid, Monroe,
Roberts, Kupfer & Frank, 2000; Ronalds, Creed, Stone, Webb & Tomenson, 1997).
Nesta investigação, estudando a remissão às 6 semanas através de uma variável binária (sim =
1 e não = 0), verificou-se que a carga de ADV_entrapment/humilhação avaliada inicialmente,
bem como o entrapment externo estimado pela escala de entrapment foram preditores de não
remissão a curto prazo explicando uma variância de 28.7%.
A frequência de ADV entre AV1 e AV2 quer globalmente, quer as dimensões de
entrapment/humilhação e perda/ameaça foram superiores nos doentes não remissores porém
os valores não atingiram significado estatístico. Igualmente, os ADV de recomeço ou potencial
recomeço mostraram uma tendência a ser mais frequentes nos doentes remitidos mas
também sem significado estatístico.
Assim, demonstra-se que a carga de acontecimentos e dificuldades de vida em que a pessoa se
sentiu humilhada ou se manteve em situações penosas das quais a saída parece impossível,
embora a pessoa desejasse fortemente escapar, foram fortes preditores de não remissão.
O efeito preditivo de não remissão do entrapment externo (i.e., estado de forte activação dos
mecanismos de fuga perante contextos externos adversos mas vivência de impossibilidade de
escape) vem aliás confirmar este dado.
É interessante verificar, que quer a medida de entrapment verificada pelos investigadores e
classificada por consenso (LEDS), quer a auto-avaliação do entrapment feita pelo doente
(escala de entrapment) são preditores em conjunto da não remissão.
Num estudo publicado recentemente, comparando a eficácia às 12 semanas entre psicoterapia
de apoio isolada, com psicoterapia de apoio mais antidepressivo, verificou-se que 3 tipos de
ADV avaliados pela LEDS (i.e., LEDS – recomeços, LEDS - ADV interpessoais e a variável
composta LEDS – desemprego/entrapment presentes na avaliação inicial) foram preditores da
remissão/não remissão (Brown et al., 2010). Resultados semelhantes àqueles encontrados
neste estudo. Porém, os ADV de recomeço (entre AV1 e AV2) foram em pequeno número e a
sua diferença entre os grupos não foi significativa no presente trabalho.
Num estudo prospectivo anterior, em doentes tratados com antidepressivo e psicoterapia
interpessoal (McQuaid et al., 2000), a variável LEDS-acontecimentos de vida avaliada
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inicialmente foi preditora de não remissão em qualquer altura do estudo controlando o valor
do BDI. Aparentemente, a forte activação dos mecanismos de fuga e as alterações
psicobiológicas desencadeadas, impedem a acção dos antidepressivos e provavelmente de
certas formas de intervenção psicoterapêutica.
Preditores do valor do BDI
Adicionalmente à avaliação da remissão/não-remissão utilizando uma variáveis binária e
análises de regressão logística, procurou também avaliar-se os preditores do próprio valor do
BDI, considerando o total da amostra nas 3 avaliações [às 6 semanas, AV2 (n = 139); aos 3
meses, AV3, (n = 132) e aos 9 meses, AV4 (n = 126)], recorreu-se para o efeito a modelos de
regressão linear e variáveis explicativas da avaliação inicial (AV1).
Assim, no modelo de regressão às 6 semanas verificaram-se 2 preditores do valor do BDI: o
valor do BDI inicial e o abuso sexual, explicando 31% da variância.
Na 2ª análise, aos 3 meses, o modelo revelou 2 preditores do BDI explicando 23.4% da
variância: ADV_entrapment/humilhação inicial e a comparação social.
Finalmente aos 9 meses, resultou um modelo com 3 preditores do valor do BDI explicando
32% da variância: entrapment externo, negligência materna e comparação social.
Para explicar a mudança de alguns preditores, menciona-se que se trata de uma amostra
dinâmica, em que os doentes estão sujeitos a uma intervenção terapêutica, e não uma
amostra estável somente com movimentos espontâneos. Por outro lado, como se referiu,
ocorreram saídas de doentes (dropouts) entre a 2ª e a 3ª avaliação (7) e entre a 3ª e a 4ª
avaliação (6).
Neste estudo, considerando os preditores globalmente, verifica-se por ordem decrescente do
seu poder explicativo em cada estudo que: níveis elevados de depressão inicial, o entrapment
externo, ADV_entrapment/humilhação, a baixa comparação social, a negligência materna e o
abuso sexual foram preditores de níveis superiores do BDI .
Como era de esperar, todos os preditores referidos se mantêm igualmente como preditores
ao longo dos estudos de seguimento, em subgrupos de doentes, utilizando análises de
regressão logística. Sugerindo assim estes resultados, que ambos os métodos de análise
detectam genericamente os mesmos preditores.
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Estudo da resistência
O grupo de doentes, que fazendo pelo menos dois tratamentos diferentes, não remitiu até aos
9 meses, foi denominado resistente no presente trabalho. Designação que poderia
corresponder à de não remissor de longo prazo. Optou-se por esta designação devido ao facto
de, neste estudo não se utilizar um medicamento, mas várias associações terapêuticas, bem
como uma duração mais longa do que o limite habitual de 24 semanas para os estudos de
longo prazo. Por isso, este grupo mais do que não-remissor a um dado tratamento,
corresponde a um grupo de doentes resistentes aos tratamentos farmacológicos.
Assim, neste trabalho, quanto à frequência da resistência ao tratamento apesar de múltiplos
tratamentos, obteve-se um valor de 31.7% (n = 44) até aos 9 meses. Outros estudos
encontraram valores aos 6 meses que oscilam entre 11% (Mulder et al., 2006) e 45% (CoreyLisle (2004).
O resultado do estudo de preditores neste trabalho revelou como se referiu três preditores:
abuso sexual, ADV_entrapment/humilhação inicial e derrota inicial explicando uma variância
de 35.3%. Se quanto ao abuso sexual é bem conhecido o seu papel como factor de
vulnerabilidade geral para psicopatologia, já quanto aos ADV_entrapment/humilhação e à
derrota foram menos investigados e confirmam as nossas hipóteses iniciais.
O abuso sexual na infância adolescência, nesta investigação demonstrou ser um forte preditor
(OR = 4.2) de resistência ao tratamento e propiciar à cronicidade.
Investigações anteriores já haviam mostrado uma relação entre abuso sexual na
infância/adolescência e a depressão em adulto. Num estudo, 50% de 732 mulheres relataram
experiências de violência e/ou abuso antes dos 18 anos. Em comparação com mulheres que
não referiram violência e/ou abuso, o risco de depressão na idade adulta estava aumentado
nas mulheres que referiram qualquer tipo de violência e/ou abuso na infância ou adolescência,
OR = 2.5 (1.9 -3.0); para violência física isolada, OR = 2.4 (1.8 - 3.0); para abuso sexual isolado,
OR = 1.8 (1.2 – 2.8); e OR = 3.3 (2.5 – 4.1) no caso de história de violência física em associação
com abuso sexual. A gravidade da violência e do abuso sexual neste estudo também mostrou
ter uma relação linear dose-resposta com a ocorrência de depressão. Para os autores ficou
clara a ligação entre história de violência e abuso sexual na infância e adolescência e a
depressão na idade adulta (Wise et al., 2001).
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Quer em modelos animais (Sanchez, Ladd & Plotsky, 2001) quer em adultos deprimidos que
foram sujeitos na infância a experiências de abuso sexual, violência física, violência psicológica,
negligência ou perda parental nas diversas formas e combinações, foram encontrados padrões
de alterações morfológicas cerebrais em várias instâncias: hipocampo, amígdala, córtex préfrontal (van Harmelen et al., 2010 ; Vythilingam et al., 2002). igualmente foram sugeridas
alterações

funcionais

do

eixo

hipotálamo-hipófise-suprarrenal

e

hiper-reactividade

autonómica em mulheres deprimidas com história de abuso sexual (Heim et al., 2000).
História de abuso sexual na infância/adolescência contribui para a resistência ao tratamento.
Provavelmente, a história de abuso sexual na infância/adolescência reduz a resposta ao
tratamento devido ao seu efeito sobre os mecanismos depressivos subjacentes tais como a
memória e sistemas activação emocional (Heim et al., 2000; Vythilingam et al., 2002).
Um reduzido número de estudos avaliou o abuso sexual como preditor do efeito do
tratamento com fármacos antidepressivos com ou sem psicoterapia associada. No trabalho de
Johnstone et al., (2009), o abuso sexual não mostrou ser preditor de resposta de remissão às 6
e 8 semanas durante o tratamento em dois grupos de doentes tratados com diferentes
fármacos, ao contrário da negligência paterna e superprotecção materna. Também no estudo
de Enns e Cox (2005) o abuso sexual mostrou ser mais frequente nos doentes não remitidos
aos 12 meses mas sem efeito preditivo na análise multivariada. Porém, no estudo de Klein et
al., (2009) o abuso sexual foi preditor de não remissão às 12 semanas. No trabalho de
Nemeroff et al., (2003), a história de abuso sexual foi preditor de menor propensão para
remissão após terapia farmacológica (nefazodona). Neste caso, os doentes com depressão
crónica com história de perda parental, abuso sexual e negligência obtiveram melhor
prognóstico com psicoterapia cognitivo-comportamental. Assim, concluíram os autores:
história de perda parental, abuso sexual e negligência na depressão crónica, pode vir a
confirmar-se como um preditor prescritivo (i.e., em doentes com depressão crónica e estas
ocorrências na sua história), poderá vir a ser mais favorável prescrever psicoterapia cognitivocomportamental.
Num estudo prospectivo de 5 anos, o abuso sexual até aos 17 anos demonstrou isoladamente
ser um preditor de cronicidade/recorrência (OR = 2.6) em mulheres com depressão (Bifulco,
Bernazzani, Moran & Jacobs, 2005).
Nesse estudo, a variável composta experiências de negligência_abuso até aos 17 anos
(incluindo experiências de abuso físico, sexual e negligência, materna e paterna) foi um
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preditor de cronicidade/recorrência depressiva, demonstrando um afeito aditivo até 3
experiências i.e., doentes do grupo de controlo (sem experiências de negligência_abuso)
tiveram cerca de 25% de casos de depressão crónica/recorrente; mas doentes com 1
experiência de negligência_abuso tiveram 40%, doentes com 2 experiências 47%, e finalmente
doentes com 3 experiências 70%. Este é um resultado que confirma os achados anteriores de
Wise et al., (2001) sobre o efeito aditivo.
O facto de experiências traumáticas na infância/adolescência, em particular do abuso sexual,
predisporem para respostas ao tratamento e trajectórias da depressão tão dramáticas, tem
levado a uma profunda investigação nos últimos anos. As conclusões apontam diversas vias
prováveis.
Gilbert (2005), conceptualizou um modelo de regulação emocional com 3 sistemas, o primeiro
relacionado com o afecto negativo e os outros dois com o afecto positivo: i) sistema de autoprotecção/defesa e ameaça, responsável por emoções de ansiedade, raiva, tristeza e
descontentamento, possivelmente mediado pela serotonina; ii) sistema activador, de procura
de reforços e incentivos, produzindo emoções de excitação, vitalidade e energia,
provavelmente mediado pela dopamina; e finalmente iii) um sistema de auto-tranquilização e
proximidade/vinculação, responsável no ser humano por sentimentos de contentamento e
felicidade, possivelmente mediado por opióides internos e oxitocina (Depue & MorroneStrupinsky, 2005; Gilbert, 2005).
Parece existir uma explicação para os efeitos do abuso sexual na infância adolescência
envolvendo quer o sistema de ameaça/defesa quer o sistema de vinculação. É provável que,
globalmente, o primeiro sistema de regulação emocional que foi concebido para ajudar o ser
humano a manter a vigilância, proteger de graves ameaças com o tempo devido, em último
caso da própria morte, tenha por isso globalmente maior relevância. As emoções que produz
tendem a dominar o espaço mental, pois na verdade, o cérebro humano parece ter sido
desenhado mais para ajudar o homem a sobreviver e a reproduzir-se do que para conseguir
estados de tranquilidade e felicidade (Gilbert, 2009).
Sabe-se que o processamento da informação emocional relativa ao sistema de
segurança/ameaça (resposta rápida ao perigo e outras ameaças) como referido, é operado
pelo hemisfério direito sobretudo de forma automática, implícita ou inconsciente, activando
uma cascata neurofisiológica que envolve o sistema límbico (motivação para a fuga, escape e
emoções) e o tronco cerebral (activação autonómica, resposta de stress e sistema de dor). O
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hemisfério esquerdo é activado mais tardiamente e faz um processamento mais explícito,
sintético e semântico.
Igualmente, as comunicações de vinculação verbais e não verbais são moduladas
emocionalmente pelo hemisfério direito: expressão facial, postura, tom de voz, mudanças
fisiológicas, psicomotricidade (Bowlby, 1969). Assim sendo, os cuidadores regulam os estados
afectivos da criança através da comunicação não verbal visuo-facial, auditório-prosódica e
táctil-gestual (Schore, 2009). O hemisfério direito de crianças de 4-5 meses responde já, em
estudos estimulação cerebral (e.g., espectroscopia por raios infra-vermelhos) a imagens
femininas e outros estímulos de vinculação (Nakato e tal., 2009). O hemisfério direito parece
ser a peça neurofisiológica central da estratégia evolucionária de vinculação (Bradshaw &
Schore, 2007). Situações perturbadoras da vinculação particularmente vinculações inseguras
interferem com a organização dos circuitos cerebrais direitos córtico-subcorticais e límbicoautonómicos, reduzindo a capacidade de lidar com stress ao longo da vida (Schore, 2001).
As situações mais perturbadoras da vinculação parecem ser o abuso sexual, a violência em
qualquer das suas formas e a negligência (Schore, 2009). Uma vez que as crianças usam o
estado mental dos cuidadores para regular o seu próprio estado mental, as pessoas que foram
crianças amadas e cuidadas parecem desenvolver auto-tranquilização de forma a superar as
adversidades. O mesmo parece não acontecer com as pessoas que em crianças foram sujeitas
a abuso (físico, psicológico, sexual), negligência ou perdas (de afecto e apoio) ou criadas por
mães igualmente deprimidas (Depue, Morrone & Strupinsky, 2005). Estas pessoas parecem
apresentar duas dificuldades. Em primeiro lugar apresentam uma hiper-estimulação das vias
que medeiam o sistema de defesa/ameaça, levando a maior sensibilidade, e a uma resposta
mais intensa e duradoira de estados de afecto negativo e comportamentos defensivos. Em
segundo lugar existe um subestimulação do sistema de auto-tranquilização, reduzindo o afecto
positivo, com articulação diminuída de esquemas interpessoais do eu, mas também dos outros
como próximos, benéficos, tranquilizadores, reconfortantes e bons (Gilbert, 2006).
A dor e a vergonha gerada pelo abuso sexual, muitas vezes leva uma pessoa a identificar o seu
corpo e a sua sexualidade, como inimigos, o abuso sexual pode levar ao ódio de si próprio,
podendo determinar elevado auto-criticismo, e mesmo memórias corporais e olfactivas
implícitas na amígdala, de nojo ou repugnância (Vermetten & Bremner, 2003) associadas a
sentimentos de alienação, inadequação e de mágoa profunda (Raham, Renck & Ringsberg,
2006), as memórias repugnantes parecem persistir pelo facto de, nestes casos não ocorrer
habituação aos estímulos desagradáveis (Protopopescu et al., 2005).
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Por outro lado, verificou-se num estudo que experiências de vergonha mediavam a associação
entre abuso sexual e conflitos interpessoais, pessoas com história de abuso sexual
evidenciavam mais vergonha na sua vida quotidiana, o que levava a um nível mais elevado de
conflitualidade familiar e conjugal (conflitos verbais, e conflitos envolvendo violência
física)(Kim, Talbot & Cicchetti, 2009).
Vários autores verificaram que a vinculação segura se correlaciona significativamente com
comparação social positiva e inversamente com comportamentos de submissão e depressão
(Irons & Gilbert, 2005). Em contraste, a vinculação insegura, foi associada com comparação
social desfavorável, e mostrou estar positivamente correlacionada com o comportamento de
submissão e depressão. A exploração da relação de vinculação com sintomas de depressão
revelou que esta ligação pode ter diferentes vias através das percepções de posto social. Para
a vinculação segura, as preocupações de posto social (isto é, níveis de comparação social e de
comportamento de submissão), não fazem a mediação com sintomas de depressão. No
entanto, para vinculação insegura, percepções baixas de posto social mostraram mediação
completa dessas relações. Estes dados sugerem que a vinculação insegura sensibiliza as
pessoas para se tornarem mais focadas numa dinâmica mais competitiva, mais preocupados
com o poder dos outros ou que estes possam despertar vergonha, dor ou rejeição, bem e a
necessidade de se defender contra essas possibilidades. (Irons & Gilbert, 2005)
Igualmente, em doentes com depressão e perturbação de ingestão compulsiva, formas
específicas de maus tratos na infância (violência psicológica e abuso sexual) foram
significativamente associados à depressão e à insatisfação com o corpo. Foi demonstrado que
o auto-criticismo mediou totalmente a relação entre abuso e os sintomas depressivos e a
insatisfação corporal ainda que na presença de outros potenciais mediadores (i.e., baixa autoestima). Os resultados destacam o auto-criticismo como um potencial mecanismo através do
qual, certas formas de maus tratos na infância podem estar associada a sintomas depressivos.
(Dunkley, Masheb & Grilo, 2010). Noutro estudo, o traço auto-criticismo está relacionado com
maior facilidade em elaborar imagens autocríticas com mais clareza, mais poderosas e mais
hostis, enquanto o traço auto-tranquilização está a associado a maior facilidade e clareza em
elaborar imagens de auto-cuidado, auto-tranquilização e auto-compaixão. Sugerindo os
autores que a dificuldade em gerar imagens de tranquilização e compaixão acerca de si próprio
contribuiu para a sintomatologia depressiva (Gilbert, Baldwin, Irons, Baccus & Palmer, 2006).
No presente estudo, pelo menos em parte, a derrota parece mediar a relação entre o abuso
sexual e a resistência ao tratamento (i.e., além do efeito directo sobre a resistência ao
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tratamento o abuso sexual exerceu um efeito indirecto via derrota). Sabe-se que situações de
abuso sexual e violência física, bem como experiências de negligência, vergonha e humilhação
na infância predispõe para o desenvolvimento de estratégias de submissão e comparação
social negativa, baixa auto-estima e naturalmente depressão.
A estado de derrota na depressão pode ser entendido como a hiperactivação da estratégia
evolucionária de derrota involuntária (EDI). O modelo do posto social da depressão foca o
modo como se faz a regulação do humor no contexto de conflitos sociais, e na forma como
dominantes e subordinados regularizam os conflitos (Price, 1967; Price & Sloman, 1987; Price,
Sloman, Gardner, Gilbert, & Rohde, 1994). O modelo assenta em observações etológicas da
ocorrência de estados tipo-depressão em animais após derrota e perda do posto social. Estes
estados ocorrem igualmente em subordinados que são regularmente assediados ou
ameaçados por dominantes com impossibilidade de fuga (i.e., em estados de subordinação
forçada) (MacLean, 1990).
Price (1972), sugeriu que a depressão teria evoluído a partir da necessidade de limitar as lutas
no contexto da selecção intra-sexual. Esta teoria sugere dois pontos fundamentais: (i) uma das
pressões selectivas desenvolveu-se na competição e luta entre conspecíficos por alimentos,
território, parceiros sexuais (entre humanos também por prestígio e aprovação social). É
possível que até certo momento evolucionário as lutas levassem a ferimentos graves ou à
morte, o que não beneficiaria os indivíduos nem o grupo. Se ambos os competidores decidem
ir para o confronto existe sempre um vencedor e um derrotado, sendo um comportamento
mal-adapatativo continuar a lutar quando existem grandes probabilidades de perder, o
indivíduo despende energias e pode ferir-se gravemente; (ii) no processo evolucionário foramse estruturando estratégias de superação de conflitos entre conspecíficos, de modo a
estabelecer hierarquias de dominância/subordinação sem grandes perdas para os contendores
e para o grupo. Em certo momento, os indivíduos sabem quando devem parar de lutar, aceitar
a derrota e comportar-se adequadamente à situação. Então, o objectivo fundamental parece
ter sido conseguido quando o homem durante a evolução adquiriu estratégias
psicobiologicamente preparadas para lidar com a derrota e o fracasso. A ideia principal da
teoria do posto social (Stevens & Price, 2000), é que o mecanismo que subjaz à depressão no
ser humano evoluiu da importância estratégica de ter mecanismos de redução de danos ou de
derrota nos conflitos. Estes mecanismos são sinalizadores quer para o próprio quer para o
opositor. Para o próprio, determinam a redução da imagem social, e impedem o desafio e o
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comportamento aquisitivo; para o oponente enviam sinais que levam à redução do conflito e
paragem do ataque.
O modelo propõe que a depressão seja uma resposta adaptativa à perda de estatuto,
considerando-se o indivíduo deprimido a si próprio como perdedor. A função adaptativa da
depressão, permite facilitar a perda e promover uma acomodação do deprimido a esta mesma
perda. Por outras palavras, o estado depressivo evoluiu no sentido de promover a aceitação a
um papel de subordinação social e perda de recursos que só seria possível assegurar
mantendo um estatuto elevado na hierarquia dominante. A função da adaptação depressiva é
impedir que o perdedor, num estado de conflito, sofra mais prejuízos e que seja preservada a
estabilidade e eficiência competitiva do grupo mantendo a homeostasia social.
Em circunstâncias de derrota e subordinação forçada, inicia-se um processo inibitório interno
(i.e., EDI) levando o indivíduo a reduzir o nível de aspiração e cessar a atitude competitiva. Este
processo de inibição é automático, involuntário e resulta em perda de energia, humor
deprimido, perturbação de sono, perda de apetite, lentificação de movimentos e sentimentos
de insegurança, características típicas da depressão (Stevens & Price, 2000).
Sugere-se que a adopção da EDI prematura pode ser atribuída a uma história familiar de pais
punitivos e autoritários, abuso físico ou sexual (Bifulco et al., 2005). Muitos doentes
deprimidos, especialmente com perturbações depressivas crónicas tiveram experiências
adversas na infância como, negligência, violência psicológico e física e abuso sexual (Andrews,
1998; Bifulco et al., 2005) que perturbam o desenvolvimento e o funcionamento
psicobiológico a longo prazo (Kemeny, 2008; Rosemblum et al., 1994). Estas experiências
sensibilizam a pessoa para o desenvolvimento de baixa auto-estima, que por sua vez está
relacionada com a dificuldade de percepção e modelamento das emoções de luta e fuga. A
baixa auto-estima aumenta igualmente a percepção de baixo estatuto social (comparação
social negativa), de baixa auto-eficácia e aumenta a resposta patológica a ataques à
desejabilidade social (Bifulco, Brown, Moran, Ball & Campbell, 1998; Gilbert, 1992b).
A comparação social entre humanos (estratégia derivada do RHP, resource hold potencial,
equivalente no mundo animal), consiste numa estratégia avaliativa que permite ao sujeito
comparar-se em relação aos outros de modo a regular a resposta em conflitos. Os deprimidos
fazem mais comparações sociais negativas de si próprios em relação aos outros: em relação ao
estatuto e à desejabilidade social, ao talento, competências ou poder (Allan & Gilbert, 1995;
Beck et al., 1985; Buunk & Brenninkmeyer, 2000). Nos doentes deprimidos, comportamentos
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de submissão, tendência ao evitamento e sentimento de derrota estão correlacionados com
comparação social negativa, e.g., sentir-se inferior aos outros, menos atraente ou muito
negativamente diferente dos outros (Gilbert & Allan, 1998).
A manutenção de níveis elevados de derrota nestes doentes, pode estar assim relacionada
com a excessiva e duradoira activação da estratégia de derrota involuntária (EDI) .
Os sentimentos de derrota avaliados pela escala de derrota haviam já revelado anteriormente
estar fortemente relacionados com estados depressivos e depressão major (Gilbert & Allan,
1998; Carvalho et al., em submissão). Num estudo entre nós (Carvalho et al., em submissão)
entre 3 preditores do BDI (derrota, entrapment externo e comparação social) em doentes com
depressão major e controlos sem perturbação psiquiátrica verificou-se que a derrota foi o
maior preditor do valor do BDI nos doentes deprimidos e o segundo mais importante nos
controlos.
Neste trabalho como se referiu, procurou avaliar-se também a razão pela qual doentes com
altos níveis de derrota remitiram em algum momento do estudo. Concluiu-se que estes
doentes tinham igualmente níveis elevados de comparação social i.e., apesar de deprimidos,
com elevados níveis de derrota inicial, estes doentes tinham a propensão a comparar-se
socialmente de modo favorável. No estudo citado anteriormente (Carvalho et al., em
submissão), a variável comparação social já se havia revelado como preditora de níveis mais
baixos de depressão. Assim, é de admitir que dada a heterogeneidade da depressão, um
subgrupo de doentes possa apresentar elevados níveis de derrota bem como níveis menos
desfavoráveis de comparação social.
A existência de ADV_entrapment/humilhação mostrou ser preditor de resistência neste
trabalho. É hoje consensual o papel dos ADV_entrapment/humilhação na precipitação dos
primeiros episódios depressivos (Brown, Harris & Hepworth, 1995) e nas recorrências (Kendler,
et al., 2003). Porém, o impacto da carga dos acontecimentos de vida ocorridos até dois anos
antes do início da depressão, bem como das dificuldades de longo prazo não foi estudado
ainda em relação à resposta ao tratamento farmacológico da depressão.
Neste estudo considerou-se a carga de ADV ocorridos desde o ano anterior ao início da
depressão até à semana anterior ao início do estudo. Investigou-se a hipótese do impacto das
dificuldades de vida (de longa duração i.e., até 2 anos) e não só os ADV (de curta duração)
poderem em conjunto ter uma repercussão mais marcada na resposta à trajectória da
depressão. Em algumas investigações, como em alguns estudos de precipitação da depressão
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(onset studies), ou estudos de preditores de resposta foram recrutados somente os ADV muito
próximos do evento (e.g., primeiro episódio, remissão, recaída). Os resultados neste estudo
sugerem que provavelmente, parte do efeito advém de dificuldades de longo prazo, mais
frequentemente de entrapment/humilhação.
O modelo explicativo que se referiu anteriormente para a compreensão do efeito da derrota
inicial pode adequar-se em parte à compreensão do efeito dos ADV_entrapment/humilhação
sobre a remissão/resistência aos fármacos. Assim, os resultados sugerem que os
ADV_entrapment/humilhação mantém a estratégia de derrota involuntária não desmobilizada
impedindo os doentes de remitir.
O entrapment pode ser entendido como uma estratégia de subordinação defensiva na qual a
propensão para a fuga está intensamente activada mas bloqueada na sua execução.
A estratégia de fuga é um dos mecanismos mais antigos para escapar ou evitar conflitos, quer
perante predadores quer entre conspecíficos. Sabemos que, quando as estratégias de defesa
estão altamente activadas mas inibidas ou adiada a sua concretização, esse facto leva a
perturbação emocional, a reacções comportamentais anómalas e respostas fisiológicas
patológicas (Taylor, Gooding, Wood, & Tarrier, 2011). Estudos em modelos animais (MacLean,
1990) sugerem que um animal derrotado num conflito mas com possibilidade de fuga está
muito mais protegido do que um animal nas mesmas condições mas com fuga impossível
(entrapment). Dixon e Fish (1989) sugeriram que num contexto competitivo, o derrotado que
deveria fugir ou escapar e é impedido de o fazer, entra num estado de fuga inibida, dando
lugar a um tipo especial de comportamento defensivo social a que chama fuga adiada
(arrested flight).
Foi Unger (1984) com o conceito de aprisionamento e Gilbert (1989) com o conceito de
bloqueio ou inibição de fuga (blocked scape) que primeiro tentaram operacionalizar o conceito
de entrapment na clínica. No contexto humano os estímulos para activação da resposta de
fuga são genericamente certos acontecimentos e dificuldades de vida. Neste sentido, o
entrapment pode ser encarado como uma resposta a estímulos externos ou ambientais
evidentes como no entrapment externo (e.g., contextos de violência doméstica com
humilhação, ameaça de perda da guarda dos filhos, ausência de suporte social e/ou debilidade
económica) do qual a pessoa não pode sair. Por outro lado, quando a activação para a fuga
está motivada por estados emocionais (internos) aversivos denomina-se entrapment interno
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(e.g., forte motivação para sair de uma relação indesejada, mas vergonha pelo que a família
pode pensar; sofrer de uma doença crónica e/ou estigmatizante).
Com muita frequência a maior parte dos problemas de vida associadas a stress crónico (Morris
& Morris, 2000) e depressão (Brown & Harris, 1978; Brown, 1987), podem ser vistos como
situações de “sem-saída” ou entrapment (i.e., o indivíduo está altamente motivado para
escapar de uma dada situação, com activação dos mecanismos de fuga, mas sente-se incapaz
de o fazer). Brown et al. (1995) explorou esta possibilidade e verificou que acontecimentos de
vida relacionados com perda acompanhados de um sentido de humilhação (e.g., sentimento
de subordinação ou derrota), bem como acontecimentos de vida relacionados com sentimento
de entrapment (i.e., incapacidade de sair da situação) foram preditores de depressão mais
fortes do que os acontecimentos de vida maiores relacionados com perda isolada. Igualmente,
Kendler et al. (2003) verificaram num estudo prospectivo com 7322 gémeos que altos níveis de
entrapment eram preditores de episódios mistos de ansiedade e depressão.
Gilbert & Allan, (1998) verificaram que desejo de fuga (alta motivação para a fuga) associado
ao sentimento de entrapment estava altamente correlacionado com depressão, sentimento de
derrota e desesperança (Gilbert et al., 2002). Willner & Goldstein (2001) concluíram que a
ocorrência de depressão numa população sob forte stress era mediada por entrapment
interno, entrapment externo e sentimento de derrota. Entre nós, num estudo exploratório
avaliou-se o efeito de variáveis evolucionárias de tipo traço, tais como submissão e
comparação social e estados de entrapment em amostras da população geral e de doentes
deprimidos. Nos doentes verificou-se que o entrapment externo só por si explicava 48,3% da
variância BD); na população geral o entrapment interno foi o maior preditor, explicando 55,3%
da variância do BDI (Carvalho et al., em submissão).
Em doentes psicóticos, Rooke & Birchwood (1998) verificaram que o sentimento de
subordinação (por perda de estatuto social) bem como o entrapment relacionado com o facto
de se estar a sofrer uma doença psicótica estava altamente correlacionado com depressão
pós-psicose.
As pessoas que estão deprimidas descrevem esse estado como se estivessem num buraco
negro do qual não podem sair, encontrando-se em entrapment! Um doente após uma
tentativa de enforcamento falhada referia no serviço de urgência, descrevendo o seu estado
emocional que o havia levado ao acto suicida: “é como se tivesse mergulhado num lago e
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ficasse com a cabeça presa no lodo e esbracejasse, esbracejasse sem conseguir sair”! Nenhuma
outra perturbação mental é descrita deste modo.
Utilizando grupos de discussão (focus groups) com pessoas deprimidas verificou-se que o
sentimento de entrapment, produzido quer pela própria depressão, entrapment interno, quer
pelos acontecimentos de vida associados (entrapment externo) é comum no episódio
depressivo (Gilbert & Gilbert, 2003). Acerca da explicação do entrapment externo, Leahy
(2000) desenvolveu a teoria da perda irreparável ou dos custos irreparáveis, sunk costs,
sugerindo que quando as pessoas sentem que investiram muito numa situação (e.g., emprego,
carreira ou relação) tendem a manter-se nela devido ao muito que perderiam se saíssem,
ainda que possam estar a perder economicamente, ou em grande adversidade, ou a sofrer
grande stress, mantendo-se então em entrapment e em risco de depressão.
É possível que exista um efeito específico dos ADV_entrapment/humilhação sobre a acção dos
antidepressivos como se referiu já. Por outro lado, a metabolização ou dissolução do efeito
dos ADV pode demorar 15-18 meses (Amiel-Lebigre & Chevalier, 2002), por isso é de presumir
o seu efeito pelo menos ao longo dos 9 meses. Assim sendo, pode ser que o efeito de um dado
ADV_entrapment/humilhação exerça o seu efeito após 18 meses e interfira com a resposta ao
tratamento farmacológico a longo-prazo. Os doentes a viver dificuldades de vida de longa
duração (major), a quem ocorrem adicionalmente acontecimentos de vida, indiciando não
melhoria da situação, mas o seu agravamento, e tendo esses ADV características de
entrapment/humilhação, sofrem de forte activação para a fuga porém sem vislumbre de saída
ou evitamento. Nestas circunstâncias a pessoa tem activada a estratégia psicobiologia de
derrota involuntária (EDI).
Como é conhecido (Sloman, Gilbert, Hasey, 2003) a função da EDI consiste em estimular as
estratégias de fuga, luta ou submissão no contexto de derrota ou falhanço. Se esse for o caso
(e.g., a pessoa escapou de um ambiente abusivo, ou pediu ajuda, ou aceitou um novo estatuto
social) então a emoção de derrota é auto-limitada, a estratégia de derrota involuntária é
“desligada” e a pessoa fica segura e tranquila. Contudo se a estratégia de fuga está bloqueada
(entrapment) ou a pessoa não consegue o apoio ou suporte dos aliados ou, se a pessoa não se
conforma com a sua nova a posição social, então o sistema de defesa/ameaça fica altamente
activado (Gilbert, 2001a). Estes sujeitos podem continuar a lutar por uma causa perdida, que
leva a uma maior estimulação da EDI ou, mesmo se se submetem, mantêm-se com emoções
de raiva e/ou fortemente motivados para a fuga. Nesta última situação, a tensão aumenta
entre o desejo de tentar suportar, lutar mais contra a situação e o desejo de desistir e ir
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embora. Este conflito pode activar os mecanismos de stress levando a uma cascata
psicobiológica (e.g., aumento do cortisol) que em último caso potencia o efeito do afecto
negativo sobre o humor.
Estudo da Recaída
Existem achados inconsistentes acerca do efeito dos fármacos na prevenção da recaída e
recorrência. Enquanto alguns investigadores verificaram diferenças nas taxas de recorrência
aos dois anos entre doentes que tomaram fármaco activo (28.5%) e placebo (47.3%) (Keller et
al., 2007); outros estudos não encontraram diferenças nas taxas de recorrência aos dois anos
entre doentes que tomaram fármaco (60.4%) e os que não tomaram (63.6%) (Bockting et al.,
2008).
No presente estudo, 30 doentes (21% do total da amostra) recaíram sob medicação após
remissão completa. Este resultado foi inferior ao valor de 31% encontrado por Mulder et al.,
(2006) aos 6 meses ou de 40% aos 15 meses (Paykel, 1998), sendo de realçar que todas as
recaídas neste último estudo ocorreram até aos 10 meses. Outros estudos de seguimento de
longo prazo encontraram valores de recaída após remissão de 19% aos 6 meses (Shapiro &
Keller, 1981), 37% aos 12 meses em cuidados primários (Lin et al., 1998) ou 40% aos 24 meses
(Keller & Boland, 1998).
Nos estudos sobre recaída/recorrência durante ou após tratamento, poucos preditores tem
sido encontrados consistentemente. O mais sólido preditor na recaída a curto prazo é a
sintomatologia residual i.e., sintomatologia depressiva ainda existente na avaliação de
remissão (Paykel et al., 1995; Pintor et al., 2003). Entre outros preditores de curto prazo,
apesar dos resultados contraditórios, refere-se mais frequentemente a gravidade do episódio
e a co-morbilidade (Holma et al., 2008; Melartin et al., 2004), como preditor menos específico
o maior número episódios anteriores (Holma, Holma, Melartin, Rytsälä & Isometsä, 2008; Maj,
Veltro, Pirozzi, Lobrace & Magliano, 1992; Lin et al., 1998).
No presente trabalho optou-se por avaliar potenciais preditores entre as variáveis medidas na
altura da remissão i.e., preditores processuais. Comparou-se o grupo de doentes que remitiu e
recaiu com o grupo que remitiu e não recaiu, e saiu do estudo portanto, até 18 meses após a
remissão. Assim, foram encontradas diferenças nas análises univariadas nas variáveis da
remissão: BDI, entrapment interno e total, bem como na frequência dos ADV avaliados na
AV_Final i.e., ADV presentes no momento da recaída, nos doentes que recaíram; e ADV
presentes no período no momento da saída do estudo nos doentes não recaídos. Avaliou-se
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igualmente a frequência de interrupção da medicação antes da recaída nos doentes recaídos e
na saída do estudo nos doentes não recaídos. Verificou-se que a carga de ADV_Total na
AV_Final, as dimensões de entrapment/humilhação e perda/ameaça foram mais frequentes
nos doentes que recaíram. Por outro lado, os doentes não recaídos apresentaram mais
interrupção da medicação.
Como se referiu foram encontrados 3 preditores de recaída com um poder explicativo de
30.4%: ADV_perda/ameaça presentes na altura da recaída, o BDI na AV_remissão e o
entrapment interno na AV_Remissão
Os ADV têm sido frequentemente citados na literatura, sobretudo em estudos
epidemiológicos, como preditores da trajectória da depressão a longo prazo em doentes
remitidos, com resultados contraditórios (Paykel, 2003). Muito raramente se avaliou o papel
dos ADV durante o tratamento farmacológico em particular na remissão. Num estudo recente,
verificou-se que doentes com ADV avaliados de duas formas pela LEDS i.e., índice_LEDS_geral
e índice_desemprego_entrapment tinham menos propensão a remitir, quer no grupo de
doentes tratados com antidepressivos SSRIs isoladamente quer tratados com terapia
combinada i.e., SSRIs e psicoterapia de apoio (Brown et al., 2010).
Os ADV_perda/ameaça foram neste estudo um forte preditor de recaída (OR = 3.5) i.e., os
doentes com ADV_perda/ameaça na avaliação final tiveram 3.5 vezes mais probabilidade de
recair. Este resultado confirma os valores obtidos num estudo de base populacional (Kendler,
2003), neste caso os ADV de perda avaliados pela LEDS i.e., morte (OR = 2.99), separação
iniciada pelo próprio (OR = 3.18), e outra perda importante (OR = 2.58) foram fortes preditores
de episódios depressivos.
O modo como os ADV_perda/ameaça reactivam a sintomatologia depressiva pode ser
explicado de modo idêntico ao que foi referido para os ADV_entrapment/humilhação.
Gilbert descreveu três classes principais de eventos da dimensão de derrota com potencial
para induzir a estratégia de derrota involuntária e depressão: (a) impossibilidade de alcançar,
ou perda de recursos relevantes, incluindo recursos materiais e sociais (por exemplo,
instabilidade financeira; (b) agressões externas à imagem social e prestígio e (c) fontes internas
de auto-ataque, como auto-crítica, comparações sociais desfavoráveis ou ambições
inatingíveis (Gilbert, 2006).
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Perante os vários acontecimentos e dificuldades de vida um sujeito pode genericamente
adoptar várias respostas (Gilbert, 2000b).
a) Luta contra a adversidade, e com um certo grau de raiva e assertividade logra ultrapassar a
situação. Se isso não ocorre entra em estados de stress, ansiedade e raiva persistentes (luta
inibida), levando a expectativas de perder, humilhação, vergonha e que podem levar a estados
de derrota e depressão.
b) Consegue escapar da situação e recomeçar. Caso esse facto não ocorra, a pessoa mantêmse num estado de activação persistente para a fuga mas sem a concretizar (fuga inibida ou
entrapment) aumentando o afecto negativo, com culpa, medo, sentimentos de subordinação e
incapacidade, levando mais tarde também a derrota e depressão.
c) Perante a adversidade ou frustração de objectivos a pessoa pode aceitar compromissos ou
envolver-se em comportamentos afiliativos. Caso o não faça, é obrigado a submeter-se,
sentindo-se inferior, fraco e derrotado (submissão forçada) levando igualmente a derrota e
depressão.
As ocorrências depressivas estão associadas a um conjunto de estratégias comportamentais
defensivas altamente estimuladas, como seja a inibição da luta, da fuga ou a submissão
forçada. Como se referiu, perder posição social, meios económicos ou outros valores
relevantes ou ser derrotado, são situações incluídas nos ADV_perda/ameaça. Sabe-se que
nestes estados o sistema límbico está num estado de elevada activação, disparando impulsos
para lutar ou fugir, porém se a resposta a esses impulsos ou está bloqueada ou é ineficaz (ou
se existe acção isso pode levar a que situação piore). Neste caso o sistema mantém-se num
estado de activação crónico provocando por feedback uma ainda maior activação
neurobiológia (Gilbert, 2006)! Este poderá ser um dos mecanismos pelo qual os
ADV_perda/ameaça exercem o seu efeito na recaída depressiva.
Quanto à sintomatologia depressiva residual, representada pelo valor BDI, é o achado mais
comum na literatura (Möller, 2008), embora alguns estudos recentes não confirmem esse
preditor (Brown et al., 2010). Neste trabalho, níveis mais elevados de sintomatologia
depressiva na avaliação de remissão predizem maior probabilidade de recaída. Esse facto
significa provavelmente que a doença continua a persistir e a sintomatologia residual não é
mais do que a demonstração que todo o processo depressivo somente diminui de intensidade,
mantendo-se activos todos os mecanismos subjacentes (Paykel, 1998).
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O entrapment interno na remissão foi um preditor de recaída neste estudo. Somente em duas
investigações anteriores foi avaliado parcial e indirectamente o papel do entrapment interno
na predição de recaída/recorrência (Sturman e Mongrain, 2005; 2008). Em doentes com
depressão recorrente, os autores verificaram retrospectivamente que o auto-criticismo foi um
preditor de recorrência mas que, parte desse efeito era mediado pelo entrapment interno e
pela comparação social (Sturman e Mongrain, 2005). Posteriormente, e num estudo
prospectivo aos 16 meses em doentes deprimidos após remissão, os autores concluíram que
preditor de recorrência aos 18 meses foi a variável composta subordinação involuntária
(entrapment total + comparação social) (Sturman e Mongrain, 2008), controlando o valor da
depressão inicial e o número de episódios anteriores.
Confirmámos neste estudo, que o nível mais elevado de entrapment interno na remissão
parece reduzir o efeito do tratamento farmacológico na manutenção do estado de remissão;
ou, poderá produzir uma vulnerabilidade ou eventualmente determinar uma propensão para
sintomas depressivos específicos. Por exemplo Gilbert, Gilbert & Irons (2004) realçam o papel
central da motivação para escapar inibida (entrapment) na ideação suicida.
Gilbert & Allan, (1998) verificaram que desejo de fuga (alta motivação para a fuga) associado
ao sentimento de entrapment estava altamente correlacionado com depressão, sentimento de
derrota e desesperança (Gilbert et al., 2002). Willner & Goldstein (2001) concluíram que a
ocorrência de depressão numa população sob forte stress era mediada por entrapment
interno, entrapment externo e sentimento de derrota. Entre nós, num estudo exploratório
analisou-se o efeito de variáveis evolucionárias de tipo traço, tais como submissão e
comparação social e estados de entrapment em amostras da população geral e de doentes
deprimidos, na população geral o entrapment interno foi o maior preditor, explicando 55,3%
da variância do BDI (Carvalho et al., em submissão). Igualmente, em doentes psicóticos, o
sentimento de subordinação (por perda de estatuto social) bem como o entrapment interno
(por sofrer de uma doença estigmatizante) estava altamente correlacionado com depressão
pós-psicose (Rooke & Birchwood, 1998). Baumeister (1990) concluiu que o desejo de escapar
de uma dada situação, sem verificação de plausibilidade, era frequentemente central no
suicídio.
Estudo do prognóstico
Criou-se para este estudo a variável: prognóstico com duas categorias: bom prognóstico
(doentes remitidos e não recaídos) e mau prognóstico (doentes resistentes + doentes
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recaídos). Anteriormente, Mulder et al., (2006) desenvolveram uma variável similar: bom
prognóstico versus resistentes e recaídos (mau prognóstico).
O resultado bom prognóstico foi obtido em 44.6 % dos doentes (n = 62) na presente amostra,
valor inferior ao estudo de Mulder et al., (2006) aos 6 meses ( 58%), este último resultado
pode dever-se ao menor período de seguimento e assim menor probabilidade de recaída. O
resultado de mau prognóstico neste trabalho ocorreu em 53.2% (n = 74) da amostra como se
referiu, 3 doentes foram excluídos por não completarem pelo menos dois tratamentos. No
estudo de Mulder et al., (2006), os preditores de mau prognóstico aos 6 meses foram: níveis
mais elevados de sintomatologia depressiva e presença de sintomatologia esquizóde às 6
semanas. Aparentemente, altos níveis de psicopatologia na avaliação de remissão (neste caso
avaliação de entrada para um estudo de seguimento a longo prazo) foram preditores de mau
prognóstico, facto amplamente reconhecido para recaída/recorrência. Igualmente, a existência
de co-morbilidade, particularmente de perturbações do Eixo II, é um preditor frequentemente
referido de recaída durante o seguimento após tratamento (Grilo et al., 2010).
As variáveis explicativas neste estudo foram provenientes da avaliação inicial (AV1). Na
comparação entre os grupos verificou-se que os doentes de mau prognóstico apresentaram
diferenças estatisticamente significativas em relação aos doentes de bom prognóstico em
relação a diversas variáveis: apresentaram antecedentes psiquiátricos paternos mais
frequentes; sintomatologia depressiva mais marcada (BDI); níveis superiores de entrapment
externo, entrapment interno e entrapment total; níveis superiores de derrota, comportamento
de submissão, vergonha externa e níveis inferiores de comparação social; sofreram mais
experiências de violência física materna, paterna e de ambas as figuras parentais em conjunto,
bem como abuso sexual mais frequente, apresentaram igualmente maior frequência de
ADV_entrapment/humilhação.
Genericamente, verifica-se neste estudo que todas as variáveis de ranking diferenciam os
grupos de bom e mau prognóstico. A depressão pode ser vista assim, pelo menos em parte,
como um fenómeno de derrota estreitamente relacionada com o ranking social. Numa
sociedade tão hierarquizada como a humana não é difícil pois, admitir a depressão como
resposta a perdas de ranking como as que se referiram (e.g., perdas relevantes, perdas de
posição social, ataques à imagem pessoal, humilhações e estado de entrapment). Por outro
lado, as experiências de negligência e antipatia materna bem como o abuso sexual não
permitem o desenvolvimento do sistema de auto-tranquilização e o desenvolvimento de
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afecto positivo de modo a ajudar na regulação das emoções negativas associadas ao sistema
de defesa ameaça referido anteriormente (Gilbert, 2009).
Das variáveis potenciais preditoras, quatro revelaram-se preditores de mau prognóstico: maior
frequência de ADV_entrapment/humilhação, níveis superiores de negligência materna, BDI
mais elevado e níveis superiores de entrapment externo calculados na avaliação inicial (AV1).
Apresentando o modelo um poder explicativo de 39%.
No que respeita aos ADV_entrapment/humilhação, é hoje consensual o seu papel na
precipitação dos primeiros episódios depressivos e nas recorrências da depressão. Pelo menos
dois estudos de base comunitária demonstraram o efeito específico dos ADV da dimensão
entrapment/humilhação como precipitantes de depressão (Brown et al., 1995; Kendler et al.,
2003).
Na presente investigação, demonstra-se o papel da carga de ADV_entrapment/humilhação
presente na avaliação inicial, como preditores de não remissão às 6 semanas, de níveis mais
elevados do BDI aos 3 meses e da resistência ao tratamento. É possível que exista um efeito
inibidor dos ADV sobre a acção dos antidepressivos, ou que os antidepressivos actuem
somente no humor mas mantenham activos os mecanismos depressogénicos subjacentes, e
por outro lado, como se referiu já, a metabolização dos ADV pode demorar 15-18 meses, por
isso, é de presumir o seu efeito ao longo da maior parte do estudo.
Descreveu-se o impacto que as experiências prolongadas de entrapment tem na regulação
emocional e como vulnerabilizam em várias instâncias para a manutenção de afecto negativo e
parecem precipitar estados depressivos.
Níveis superiores de negligência materna mostraram ser preditores de mau prognóstico neste
estudo; como se verificou anteriormente a negligência materna revelou-se também um
preditor do BDI aos 9 meses. Este resultado confirma o de outros estudos nos quais a
negligência materna mostrou ser um preditor de cronicidade/recorrência (Bifulco et al., 2005).
Várias investigações demonstraram que o efeito da negligência materna se faz a diversos
níveis ou instâncias: diminuição do BDNF (brain-derived neurotrophic factor) e prejuízo da
performance da memória verbal (Grassi-Oliveira, Stein, Lopes, Teixeira, & Bauer, 2008); grave
perturbação do eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal (Gerra et al., 2009) e recentemente foi
verificou-se uma associação entre negligência e o gene do receptor da CRH (corticotropinreleasing hormone). Foram encontradas igualmente perturbações do neuro-desenvolvimento
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(Frodl et al., 2010), e a negligência parece estar relacionada com um factor de vulnerabilidade
geral para psicopatologia (Duran et al., 2004). A negligência definitivamente perturba o
processo de vinculação, e esse pode ser o mecanismo que faz a mediação pelo menos em
parte das anomalias descritas (Beutel & Huber, 2007).
Efectivamente, o impacto das experiências de negligência na infância/adolescência no
desenvolvimento dos sistemas de vinculação e regulação emocional (sistemas de
defesa/ameaça, activação e auto-tranquilização, estes dois relacionados com afecto positivo)
via alterações neurofisiológicas é actualmente razoavelmente bem conhecido.
Do ponto de vista evolucionário, é conhecido o conjunto de anomalias neurobiológicas e
comportamentais decorrentes dos processos de separação entre a criança e a figura materna
(Bowlby, 1969; Panksepp, 1998), bem como o potente efeito regulador dos estados
emocionais da criança, da interacção mãe-criança (Schore, 1994). Assim, as relações parentais
determinam a organização dos sistemas de regulação emocional evolucionários (Gilbert,
2005).
As crianças negligenciadas não só tendem a não regular os afectos, mas também exibem
dificuldades em lidar com reveses e derrotas. Perante a adversidade, se derrotados e sem
apoio emocional tendem a regular a raiva, tristeza ou ansiedade lutando mais para vencer.
Este esforço em geral é inútil e activa excessivamente a estratégia de derrota involuntária
(EDI), o que aumenta o afecto negativo num ciclo vicioso que pode terminar em depressão
clínica (Sloman et al., 2003).
Um exemplo deste impacto é proveniente dos estudos de lateralização cerebral. Os resultados
acerca do tipo de relacionamento das mães deprimidas com os seus filhos tem-se revelado
consistente ao longo dos estudos, as mães deprimidas apresentam: menor empatia, menor
resposta de tranquilização e maior negligência e agressividade (Feng, Shaw, Skuban & Lane
2007; Field &, Diego, 2008; Jones, & Davalos, 2000; Lovejoy et al., 2000; Silberg & Rutter,
2002). Os filhos de mães deprimidas (propensas a ser mais negligentes devido á depressão)
tendem a lateralizar á direita (tal como as mães!) em provas de lateralização, utilizando várias
metodologias (e.g., EEG, rCBF, TMS), o que está relacionado com evitamento em relação á
experiência e a afecto negativo (Davidson & Fox, 1989). Esse efeito é observado igualmente
nos períodos livres de sintomas e mostra-se como um factor de vulnerabilidade futura para
perturbações afectivas (Field &, Diego, 2008; Tomarken & Keener, 1998; Tomarken et al.,
2004).
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O BDI inicial mostrou ser um preditor de mau prognóstico. Comprovou ser um preditor do BDI
às 6 semanas e revelou-se um preditor de recaída. Já se havia comprovado que níveis do BDI
iniciais eram os mais sólidos preditores de recaída e recorrência (Conradi, de Jonge, & Ormel,
2008). Confirmou-se assim neste trabalho a tendência verificada em muitos outros estudos
mostrando a medida de depressão inicial ou de partida para estudos de seguimento (e.g., após
a remissão), como preditora do efeito medido posteriormente em estudos de resposta a curto
e a longo prazo (Conradi, de Jonge, & Ormel, 2008; Paykel et al., 1995; Pintor et al., 2003).
Neste estudo o entrapment externo inicial, avaliado pela escala de entrapment, foi um preditor
de não remissão ás 6 semanas e um preditor de mau prognóstico. Níveis mais elevados de
entrapment inicial foram igualmente preditores do BDI aos 9 meses. Em suma, o entrapment
externo mostrou não só ser preditor de psicopatologia depressiva mas também de mau
prognóstico, reduzindo a probabilidade de remissão.
Considerando o entrapment globalmente (ADV_entrapment/humilhação, entrapment externo
e entrapment interno) pode concluir-se que: doentes altamente motivados para a fuga ou
escape mas impossibilitados, ou sem vislumbrarem forma de o fazer tem pior prognóstico
durante o tratamento da depressão, quer porque tem menor probabilidade de remitir quer
porque tem maior probabilidade de recair. O mecanismo pelo qual se pensa que o entrapment
possa interferir com a trajectória da depressão foi amplamente descrito atrás.
Como se referiu a depressão é uma perturbação heterogénea, esse facto pode explicar
diferentes respostas aos antidepressivos, cujo efeito sobre a neurobiologia da depressão, de
facto, se desconhece (Krishnan & Nestler, 2010) em particular a sua acção sobre o
processamento emocional (Alves-Neto, Guapo, Graeff, Deakin & Del-Ben, 2010).
Na maior parte dos doentes, provavelmente, os antidepressivos somente reduzem o impacto
dos ADV, (i.e., “anestesiam” as emoções), é comum os doentes deprimidos dizerem que
deixaram de ter lágrimas ou de terem ficado “frios”; referem ter deixado de se envolver com
filhos ou netos porque já não se interessam tanto; por vezes parece que os entes próximos,
mesmo os mais próximos já não lhe “dizem” tanto ou que “parece que já não gosto dele/
dela)”. Aparentemente não existe desactivação do sistema de derrota involuntária (EDI),
somente está diminuída a resposta emocional, ou só a percepção das emoções.
Num grupo de casos, os antidepressivos promovem a normalização do humor, com redução do
afecto negativo, e com isso uma visão mais realista dos problemas e a aquisição da motivação
suficiente para tomar decisões, como que um retorno à normalidade. Porém, em cerca de 13%
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dos casos os antidepressivos produzem inversão do humor (viragens) determinando nos
doentes estados com forte motivação para a acção, elação do humor, hipomania ou mesmo
mania franca com ou sem psicose (Wada et al., 2006).
Doentes com os preditores de mau prognóstico aqui encontrados beneficiariam de um
fármaco hipotético que reduzisse não só o impacto do sistema de defesa/ameaça (afecto
negativo), mas também activasse o sistema de auto-tranquilização (afecto positivo). Um
estudo recente em voluntários saudáveis utilizando o antidepressivo citalopram, fármaco de
controlo e placebo verificou que o citalopram aumentou o evitamento do dano, os níveis de
comportamento prossocial, o julgamento e o comportamento moral, porém somente nos
sujeitos com níveis mais elevados de empatia-traço inicial! (Crockett, Clark, Hauser & Robbins,
2010)
O modelo de prognóstico com os quatro preditores (i.e., maior frequência de
ADV_entrapment/humilhação, níveis superiores de negligência materna, BDI mais elevado e
níveis superiores de entrapment externo calculados na avaliação inicial) teve um bom poder
explicativo, a variância explicada foi de cerca de 39%, o que não é frequente na explicação de
resultados ou trajectórias da depressão. O modelo identificou adequadamente 73% dos
doentes considerando a globalidade da amostra, classificando adequadamente 68% dos
doentes com bom prognóstico e 77% dos doentes com mau prognóstico. Um modelo com
estas características sugere ter mais poder preditivo do que o julgamento clínico, pelo que
pode ter utilidade na prática clínica (Mulder et al., 2006).
CONCLUSÕES
Neste trabalho obtiveram-se algumas conclusões originais, algumas das quais particularmente
relevantes, uma vez que está envolvido um grupo de doentes importante (doentes com mau
prognóstico = 55% da amostra) que parece beneficiar pouco com os tratamentos
convencionais de primeira linha da depressão, assim:
A existência de uma carga de ADV_entrapment/humilhação (avaliada pela LEDS) na
avaliação inicial (com início até aos 2 anos anteriores ao início da depressão) foi um
preditor de não remissão às seis semanas nos doentes deprimidos tratados com fármacos;
foi um preditor de resistência durante todo o período de tratamento e mostrou ser
globalmente um preditor de mau prognóstico. Doentes com acontecimentos e dificuldades
de vida caracterizados por humilhação, rebaixamento e impossibilidade de escape, têm
risco acrescido de não remitirem durante o tratamento farmacológico.
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O entrapment externo, avaliado pela escala de entrapment inicial mostrou ser um preditor
de não remissão às seis semanas, um preditor do valor do BDI e um preditor de mau
prognóstico. Doentes altamente motivados por contextos externos para a fuga ou escape
mas impossibilitados, ou sem vislumbrarem forma de o fazer, estão em entrapment e têm
pior prognóstico durante o tratamento da depressão, sobretudo porque têm menos
probabilidades de remitir.
O entrapment interno na avaliação de remissão revelou-se um preditor da recaída.
Durante o tratamento farmacológico da depressão, os doentes em remissão, mas com
elevados níveis de entrapment interno, por exemplo, por vivências de incapacidade de sair
da depressão, por se sentirem estigmatizados pela própria depressão, ou por estarem
envolvidos em dificuldades de vida determinando vergonha, culpa ou ambivalência tem
maior propensão para recair.
Níveis inferiores de comparação social foram preditores de valores mais elevados do BDI
ao longo do tratamento. Por outro lado, níveis superiores de comparação social foram
preditores de remissão nos doentes com níveis elevados de derrota. Assim, níveis elevados
de comparação social mostraram ser factores de protecção para resistência ao tratamento
em doentes com elevados níveis de derrota.
O abuso sexual antes dos 17 anos foi preditor de valores elevados do BDI durante o
tratamento, bem como um preditor de resistência à terapêutica farmacológica da
depressão.
A negligência materna revelou-se um preditor de valores elevados do BDI durante o
tratamento bem como um preditor de mau prognóstico.
A derrota foi um preditor de resistência ao tratamento. Foi igualmente um mediador
parcial entre o abuso sexual e a resistência ao tratamento.
A existência de acontecimentos e dificuldades de vida da dimensão perda/ameaça foi um
preditor de recaída.
Assim, durante o tratamento farmacológico da depressão, quer o foco esteja centrado a
curto médio prazo na remissão, quer esteja centrado a longo prazo na prevenção da
recaída/recorrência deve ser implementada uma avaliação rigorosa em relação as certos
aspectos anamnésticos. Devem ser avaliados os acontecimentos e dificuldades de vida
ocorridos desde o ultimo ano antes da depressão, particularmente envolvendo
entrapment/humilhação; sugere-se que seja feita por rotina a avaliação de experiências de
abuso sexual, negligência, violência física na infância e adolescência; igualmente,
propõem-se a avaliação inicial do nível de comparação social (variável traço), bem como da
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intensidade da derrota e do entrapment (quer externo quer interno) ao longo do
tratamento.
Os estudos do presente trabalho permitem concluir que os fármacos antidepressivos,
apresentam baixos resultados, somente 45% dos doentes teve bom prognóstico. Esse
resultado é semelhante ao obtido como as psicoterapias mais utilizadas (i.e., cognitivocomportamental e interpessoal). Por outro lado verifica-se a inexistência de preditores
prescritivos (i.e., preditores que indiciem benefícios acrescidos com uma das alternativas:
fármacos antidepressivos ou psicoterapia), podendo deduzir-se daí que ambas as
estratégias terapêuticas tem os mesmos preditores de prognóstico.
Assim, sugere-se que estratégias terapêuticas centradas, não na regulação do sistema de
defesa/ameaça (afecto negativo), mas no sistema de afecto positivo: terapias baseadas no
mindfulness e.g., Terapia Cognitiva Baseada no Mindfulness (MBCT); Terapia da Aceitação
e Compromisso (ACT); ou na compaixão e.g., Terapia Focada na Compaixão (CFT) possam
ter melhores resultados terapêuticos, não só na prevenção da recorrência depressiva mas
em outros estádios do percurso depressivo, pelo que essa hipótese deve ser avaliada em
futuras investigações.
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