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RESUMO 

O transtorno depressivo maior (TDM) envolve uma variedade de sintomas 
afetivos, cognitivos, somáticos e comportamentais. As manifestações 
somáticas e as dolorosas são comuns na depressão e, em alguns casos, 
sintomas afetivos e cognitivos podem estar encobertos por uma variedade 
de queixas físicas. O fracasso em reconhecer os sintomas somáticos como 
parte integrante do transtorno depressivo associa-se a um aumento 
considerável dos recursos financeiros gastos em saúde pública e à 
incapacitação funcional normalmente associada à depressão. Objetivo: Este 
estudo objetiva estimar a presença e a gravidade dos sintomas somáticos 
clinicamente inexplicados em uma amostra de pacientes portadores de 
transtorno depressivo maior (episódio único, recorrente ou sem outra 
especificação). Métodos: Na primeira fase do estudo, avaliaram-se 201 
sujeitos que procuraram atendimento ambulatorial em uma Unidade de 
Saúde (US) do Programa de Saúde da Família, em Curitiba (PR) e que 
aceitaram responder a um questionário de rastreamento de sintomas 
depressivos (CES-D) e a uma escala de gravidade de sintomas somáticos 
(PHQ-15). Na segunda fase, 114 sujeitos com pontuação ≥ 15 na CES-D e 
considerados “suspeitos” para TDM foram entrevistados com a aplicação da 
SCID-I/P para confirmação do diagnóstico psiquiátrico. Foi consultado o 
Prontuário Médico Eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba 
para a obtenção de informações clínicas sobre os sujeitos da amostra. 
Resultados: Os resultados deste estudo demonstraram uma alta proporção 
(34,32%) do TDM neste serviço de Atenção Primária. A forma de 
manifestação da depressão ocorria predominantemente por meio de queixas 
somáticas. Na amostra pesquisada, os 69 pacientes com transtorno 
depressivo maior apresentaram sintomas de natureza somática. Em média, 
cada paciente apresentava oito sintomas somáticos inexplicados ou pouco 
explicados clinicamente, uma razão seis vezes maior do que a apresentada 
pelo grupo de sujeitos sem suspeita de depressão.  Os pacientes deprimidos 
consideraram que seus sintomas somáticos interferiam significativamente 
com o seu bem-estar e 82,60% deles atribuíram a esses sintomas um nível 
de gravidade entre moderada a alta. Esses sintomas somáticos eram mais 
frequentes e mais graves entre as mulheres com depressão do que nos 
outros três grupos do estudo (ANOVA, p<0,0007). Foi demonstrada a 
existência de uma associação entre a gravidade atribuída aos sintomas 
somáticos e a gravidade do quadro depressivo (qui-quadrado=6,9286; df = 2; 
p = 0,031). Os pacientes deprimidos desta amostra receberam um número 
significativamente maior de atendimentos por profissionais de saúde do que 
os sujeitos sem suspeita de depressão (Mann-Whitney, p<0,001). 
Conclusões: Esses resultados apontam para a necessidade de se 
considerar os sintomas de natureza somática e dolorosa como parte 
integrante do transtorno depressivo maior, o que pode facilitar a correta 
identificação desse transtorno na população atendida nos serviços de 
Atenção Primária.  

 

Palavras-chave: transtorno depressivo maior; manifestações somáticas; 
sintomas somáticos clinicamente inexplicados; Atenção Primária
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1. INTRODUÇÃO 

O transtorno depressivo maior (TDM) envolve uma variedade de 

sintomas afetivos, cognitivos, somáticos e comportamentais. Tradicionalmente, as 

classificações dos estados depressivos têm colocado o foco em alguns dos sintomas 

psicológicos da depressão como o humor depressivo, a falta de interesse, a culpa 

excessiva e(ou) inapropriada, os pensamentos suicidas, os sentimentos de 

desesperança eds a indecisão. Entretanto, as manifestações somáticas são comuns na 

depressão e em alguns casos, sintomas afetivos e cognitivos podem estar encobertos 

atrás de uma variedade de queixas físicas (Fava, 2002).  

A alta prevalência de sintomas somáticos na depressão indica a 

possibilidade de que esses sintomas venham a ser considerados preditores clínicos de 

depressões em pacientes atendidos na rede de Atenção Primária. Pacientes com 

sintomas somáticos apresentam um risco aumentado para o desenvolvimento de 

transtorno depressivo (Hotopf et al, 1998; Barkow et al., 2001; Patten, 2001; Terre et 

al., 2003). Da mesma forma, pacientes deprimidos têm maior probabilidade de vir a 

desenvolver sintomas somáticos ao longo do tempo do que pacientes que não 

apresentam sintomas depressivos (Von Korff et al., 1993; Nakao et al., 2003).  

O fracasso em reconhecer os sintomas somáticos como parte 

integrante do transtorno depressivo associa-se a um aumento considerável dos 

recursos financeiros gastos em saúde pública. Além disso, os sintomas somáticos 

aumentam a sobrecarga e a incapacitação normalmente associadas à depressão. 

No Brasil existe uma considerável lacuna de estudos que avaliem a 

associação entre os transtornos depressivos e sintomas somáticos, bem como suas 

repercussões em termos epidemiológicos, clínicos e de funcionamento social dos 

pacientes. 
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Esta pesquisa tem por objetivo estimar a proporção dos sintomas 

somáticos não explicados por uma CMG (CMG) em uma amostra de pacientes 

portadores de TDM (episódio único, recorrente ou sem outra especificação), segundo 

os critérios da quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM-IV (1995), da American Psychiatric Association (APA), entre a 

população atendida no Programa de Saúde da Família (PSF), em uma unidade de 

saúde da rede de Atenção Primária em Curitiba (PR). Busca ainda estabelecer a 

gravidade atribuída a esses sintomas pelo próprio portador e identificar a associação 

desses sintomas somáticos clinicamente inexplicados  (SSCI) com variáveis clínicas do 

TDM (diagnóstico principal, subtipo depressivo, gravidade da depressão, número de 

episódios depressivos na vida, idade no primeiro episódio depressivo; número de 

comorbidades clínicas e psiquiátricas, número de hospitalizações psiquiátricas e 

clínicas na vida e número de tentativas de suicídio) e sociodemográficas (como sexo, 

idade, estado civil, escolaridade e situação ocupacional). 

1.1 Justificativa 

Os transtornos depressivos envolvem uma variedade de 

manifestações psicológicas, somáticas e comportamentais. Tanto os critérios 

diagnósticos do DSM-IV como da CID-10 colocam maior ênfase nos sintomas 

psicológicos e comportamentais da depressão. Embora alguns dos sintomas somáticos 

dos transtornos depressivos, como a fadiga, as alterações do sono e do apetite façam 

parte dos critérios diagnósticos de ambas as classificações, torna-se evidente que 

esses sintomas encontram-se subrepresentados na nosologia atual, a despeito do fato 

de representarem a queixa principal de uma substancial parcela de pacientes que 

sofrem de depressão. 
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A maioria das escalas utilizadas para avaliar os sintomas físicos da 

depressão em estudos clínicos não tem conseguido elevar o aspecto somático da 

depressão ao mesmo nível de atenção e importância do recebido pelos sintomas 

psicológicos. As principais escalas focalizam mais os fenômenos de somatização e 

preocupações hipocondríacas e tendem a ser mais preditivas da presença de 

ansiedade que propriamente da depressão (Fava, 2002). 

Existem poucos estudos que abordam a relação entre as dimensões 

somática e psicológica da depressão, apesar da existência de um subtipo depressivo 

caracterizado pela presença de sintomas físicos (depressão atípica e o subtipo com 

melancolia ou sintomas somáticos da CID-10). Apesar da pouca atenção recebida, os 

sintomas físico-somáticos estão entre aqueles que mais incapacitam e afetam a 

qualidade de vida dos pacientes deprimidos.  

Diante desse quadro, justifica-se a importância do presente estudo 

que pretende estabelecer a proporção dos sintomas físicos em pacientes brasileiros 

com TDM, a fim de buscar a correlação com outras variáveis, como gravidade do 

quadro, comorbidades, aspectos sociodemográficos, e recorrências do TDM. 

A escolha de uma Unidade Básica do Programa de Saúde da 

Família, para ser o local de realização deste estudo, levou em consideração dois 

aspectos: 

a) a possibilidade de estimar a proporção de casos de depressão 

não identificados, uma vez que sintomas afetivos e cognitivos poderiam estar 

encobertos pelas queixas somáticas; 

b) numa Unidade Básica de Saúde, poder-se-ia encontrar toda uma 

gama de gravidade de quadros depressivos e não apenas aqueles mais graves que 

são referidos para os serviços especializados. 
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1.2 Objetivos 

Objetivo Geral: 

a) Estimar a presença, a proporção e a gravidade dos sintomas 

somáticos clinicamente inexplicados1 (SSCI)  em uma amostra 

de pacientes portadores de TDM (episódio único, recorrente ou 

sem outra especificação) atendidos em uma Unidade Básica de 

Saúde do Programa de Saúde da Família. 

Objetivos Específicos: 

a) Descrever e comparar o número e a gravidade dos sintomas 

físicos e dolorosos clinicamente inexplicados entre pacientes com 

diagnóstico de TDM e sujeitos sem suspeita de TDM atendidos 

na mesma Unidade Básica de Saúde do Programa de Saúde da 

Família; 

b) Correlacionar os níveis de gravidade dos SSCI com variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, escolaridade, nível 

social e ocupação) de pacientes com diagnóstico de TDM e 

sujeitos sem suspeita de TDM; 

c) Correlacionar os níveis de gravidade dos SSCI com variáveis 

clínicas do TDM; 

d) Comparar a utilização dos serviços de saúde entre pacientes 

com diagnóstico de TDM e sujeitos sem suspeita de TDM. 

e) Correlacionar a utilização dos serviços de saúde com as 

variáveis clínicas do TDM. 

                                                 
1
 A denominação “Sintomas Somáticos Clinicamente Inexplicados” (SSCI) será utilizada ao longo do texto 

com o mesmo significado que “Sintomas Somáticos Não-Explicados por uma CMG”.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Estratégia de busca de artigos 

Para se investigar a associação entre transtorno depressivo e 

sintomas somáticos, foi realizada uma pesquisa nos Descritores em Ciências da Saúde 

da Biblioteca Virtual em Saúde (htpp//decs.bvs.br) e no MeSH Database da U.S. 

National Library of Medicine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh?itool=sidebar) dos 

termos considerados indexadores dos artigos relacionados aos dois tópicos. Para 

depressão foram usados os seguintes descritores (MeSH terms): "Depressive 

Disorder/classification" [MeSH] OR "Depressive Disorder/complications"[MeSH] OR 

"Depressive Disorder/diagnosis" [MeSH] OR "Depressive Disorder/epidemiology" 

[MeSH]. No banco de dados MeSH do MEDLINE/PubMed não foram encontrados 

descritores para os seguintes termos: “”medically unexplained symptoms”, “somatic 

symptoms”, “physical symptoms” ou “pain symptoms”. Optou-se, então, por se utilizar o 

descritor “Signs and Symptoms”.  Quando foram acrescentados os termos “somatic 

depression”[All fields] OR “masked depression”[All fields] OR “somatization”[All fields], 

não foi observada nenhuma alteração no número de referências encontradas. Na 

consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde 

foram utilizados os seguintes descritores: Transtorno depressivo/classificação [DeCS]; 

Transtorno depressivo/complicações [DeCS]; Transtorno depressivo/diagnóstico 

[DeCS] e Transtorno depressivo/epidemiologia [DeCS]. Não foram encontrados 

descritores para os seguintes termos: “sintomas clínicos inexplicados”, “sintomas 

somáticos”, “depressão mascarada”, “depressão somática”, “sintomas físicos” e 

“sintomas dolorosos”. A utilização do descritor somatização remeteu aos seguintes 

sinônimos em português: Transtornos Somatoformes; Síndrome de Briquet, Transtorno 

Doloroso, Transtorno de Somatização e Somatização.   
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Uma outra busca eletrônica foi realizada em bancos de dados 

eletrônicos como Lilacs, Ovid, Science Direct, BioMed Central e SciELO, para localizar 

artigos publicados entre 1985 e outubro de 2008, que contivessem os seguintes termos 

no título ou nos resumos: depression, depressive, depressed AND physical, somatic, 

unexplained symptoms, somatized symptoms, somatisation, somatic symptoms, pain 

symptoms e psychosomatic symptoms. Não foram considerados publicações em 

idiomas que não o português, espanhol e inglês.  

Os resultados da busca de artigos foram revistos para selecionar 

aqueles que focalizassem os sintomas somáticos da depressão, baseado no conteúdo 

do título e dos abstracts. Os artigos que se referiam claramente aos sintomas 

somáticos em pacientes com transtorno depressivo devido a uma CMG não foram 

incluídos, bem como aqueles que envolviam pacientes com o diagnóstico de 

transtornos somatoformes. Após definição de quais estudos seriam incluídos com base 

na busca eletrônica, foram realizadas buscas pelo nome do primeiro autor dos artigos 

selecionados, visando  localizar outras publicações que preenchessem os critérios de 

inclusão. Outra estratégia utilizada foi a busca manual nas referências bibliográficas 

dos artigos identificados e selecionados. 

2.2 Sintomas somáticos e depressão 

Desde Hipócrates, os problemas gastrintestinais, os distúrbios do 

sono e apetite, a cefaleia, a fadiga e as dores de natureza difusa vêm sendo 

considerados como  características comuns da síndrome depressiva (Greden, 2003).  

A depressão é uma entidade clínica altamente prevalente (Bair et al., 

2003). Aproximadamente 20% dos pacientes vistos na Atenção Primária de saúde 

apresentam sintomas clinicamente significativos de depressão (Zung et al., 1993). O 

diagnóstico de um quadro depressivo começa a ser considerado diante de relatos de 
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sintomas psicológicos, como tristeza profunda, perda dos interesses, dificuldades de 

concentração, diminuição do apetite, desânimo e problemas de sono. No entanto, em 

cerca de dois terços dos pacientes com depressão, são os sintomas somáticos – 

fadiga, queixas gástricas e dores em geral - que dominam o quadro clínico. Queixas 

como essas costumam ser atribuídas a outras causas pelos pacientes (Kirmayer et al., 

1993; Simon et al., 1999), o que pode induzir os médicos que atuam na rede de 

cuidados primários à saúde a investigar possíveis causas orgânicas subjacentes a 

esses sintomas, ao invés de considerar a depressão como um diagnóstico provável 

(Schulberg & McClelland, 1987). Diante disso, reduzem-se as probabilidades do 

reconhecimento de um quadro depressivo encoberto por sintomas de natureza 

somática (Bridges & Goldberg, 1985). 

2.3 Sintomas somáticos da depressão e as classificações nosológicas atuais. 

A décima revisão da Classificação de Transtornos Mentais e de 

Comportamento da Classificação Internacional de Doenças, - CID-10 – (OMS, 1993), 

considera que os sintomas somáticos têm significação clínica especial e qualifica como 

“síndrome somática” um subtipo depressivo, desde que ao menos quatro dos seguintes 

sintomas estejam presentes: (1) marcante perda de interesse e prazer em atividades 

que são normalmente agradáveis; (2) falta de reações emocionais a eventos ou 

atividades que normalmente produzem uma resposta emocional; (3) antecipação do 

despertar pela manhã em duas ou mais horas antes do horário habitual; (4) depressão 

pior pela manhã; (5) evidência objetiva de retardo ou agitação psicomotora definitiva 

(percebida ou relatada por outras pessoas); (6) marcante perda do apetite; (7) perda de 

peso (frequentemente definida como 5% ou mais do peso corporal no mês anterior) e 

(8) marcante perda da libido.  
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Embora alguns dos sintomas somáticos do TDM, notadamente a 

fadiga, os distúrbios de sono e do apetite, estejam incluídos entre os critérios para a 

classificação deste transtorno pelo DSM-IV (APA, 1995) e pela CID-10 (OMS, 1993), é 

evidente que os sintomas somáticos encontram-se sub-representados na nosologia 

atual da depressão, a despeito do fato de representarem a queixa principal de uma 

considerável proporção de pacientes com transtornos depressivos. A depressão 

encontra-se associada a muitos outros sintomas somáticos de importância clínica, que 

variam da tensão muscular à cefaleia, dores nas costas e dores de maneira geral. 

Algumas vezes estes sintomas dolorosos têm sido atribuídos a outras condições 

médicas ou a condições cuja relação com a depressão ainda é pouco compreendida, 

como é o caso da fibromialgia. O conceito de TDM pelo DSM-IV enfatiza os sintomas 

psicológicos como sintomas-chave desse transtorno, acabando por estabelecer um 

significativo viés por conta de subestimar a prevalência do TDM em populações que 

primariamente se queixam de sintomas somáticos (Fava, 2002). 

Na descrição clínica de alguns subtipos do TDM, segundo o DSM-IV, 

coloca-se maior ênfase nos aspectos debilitantes do transtorno depressivo associado 

aos sintomas físicos e somáticos. No diagnóstico do subtipo atípico do TDM, três dos 

quatro sintomas associados são necessários para esta categorização, a saber: 

sintomas físicos, fadiga extrema/paralisia de “chumbo” (sensação de peso, de ter 

chumbo nos braços ou nas pernas), hiperfagia e hipersonia.   

No que se refere à avaliação dos sintomas da síndrome depressiva, 

cabe ressaltar que a nosologia psiquiátrica atual dá maior ênfase à avaliação dos 

sintomas psicológicos e menor destaque aos sintomas somáticos que não são 

sistematicamente investigados durante o curso do episódio depressivo, mesmo quando 

estes sintomas somáticos se apresentam de forma significativa. Da mesma forma, as 
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escalas de avaliação de sintomas depressivos usadas nos ensaios clínicos incluem um 

número pouco significativo de sintomas físicos. Por exemplo, a MADRS (Montgomery & 

Åsberg, 1979) inclui apenas três tipos de sintomas físicos (diminuição do apetite, 

insônia e fadiga) num total de 10 itens a serem investigados. Na HAM-D-17 (Hamilton, 

1960), os sintomas físicos são responsáveis por 32% da pontuação total a ser 

alcançada, mesmo assim com maior ênfase aos distúrbios do sono e do apetite. 

Segundo Fava (2002), a maioria das escalas usadas para avaliar os 

sintomas depressivos em estudos clínicos não atribui aos sintomas físicos o mesmo 

nível de importância dado aos sintomas psicológicos.  

2.4 A linguagem em torno dos sintomas somáticos da depressão 

A linguagem utilizada na literatura médica para descrever os 

sintomas somáticos na depressão costuma ser confusa e contraditória. No âmbito 

deste texto, no interesse de manter certo consenso, preferiu-se utilizar o termo 

sintomas somáticos para descrever uma variedade de sintomas que incluem alterações 

do apetite e da libido, falta de energia, distúrbios do sono, sintomas físicos não 

dolorosos (tontura, desmaios, palpitação, taquicardia, dispnéia, constipação, diarréia, 

náusea, dispepsia) e dores em geral (dores abdominais, lombalgia, dores em membros, 

artralgia, cólicas menstruais, cefaleia, dor torácica, mialgia, dispareunia).  

A presença de sintomas somáticos que não são explicados 

adequadamente por doenças médicas ou alterações fisiopatológicas conhecidas tem 

sido reconhecida ao longo de toda a história da medicina. De acordo com Bombana 

(2006), esses quadros apresentam incapacitação desproporcional aos achados do 

exame físico, inexistência de alterações laboratoriais e encontram-se associados a 

fatores psicossociais ou situações de estresse. Na literatura médica são denominados  

somatização, transtornos somatoformes, sintomas somáticos não explicados 
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clinicamente e síndromes funcionais ou psicossomáticas; todos eles referindo-se ao 

mesmo fenômeno: a apresentação de queixas somáticas para as quais não se 

verificam substratos anatomopatológicos adequados.  

Historicamente, as primeiras explicações para os quadros em que a 

causa não era aparente recaiam sobre a hipótese de distúrbios específicos de alguns 

órgãos, em especial do útero. Os sintomas inexplicados passaram a ser referidos como 

“histéricos”. Somente após o Renascimento, com o crescente conhecimento da 

anatomia, passaram a ser explicados como doenças do sistema nervoso. Ao final do 

século XVII, os fatores psicológicos começaram a ser considerados como possíveis 

explicações etiológicas para essa categoria de sintomas. Em 1848, Thomas Sydenham 

(citado por Sharpe & Carson, 20012) afirmava que “... (na histeria) a mente adoece 

mais que o corpo” e foi provavelmente devido à sua influência que tais síndromes 

passaram a ser vistas como “doenças da mente”. No século XIX, as explicações 

predominantemente orgânicas voltam a prevalecer e como as investigações 

anatomofisiológicas da época não evidenciassem anormalidades no cérebro ou em 

qualquer outra parte do corpo, esses quadros passaram a ser denominados  

“funcionais” ou “distúrbios funcionais reversíveis do sistema nervoso” (Bombana, 2006). 

Ao final desse século, discípulos de Charcot como Babinski, Janet e Freud, enfatizaram 

a importância dos fatores psicológicos e propuseram uma origem exclusivamente 

psicológica ou mental para esses sintomas. Com a influência das teorias psicanalíticas 

a partir do início do século XX, a hipótese de um distúrbio funcional do cérebro é 

relegada a um segundo plano, sendo substituída pela idéia da psicogênese. Surge o 

                                                 
2
 Sydenham T. The Works of Thomas Sydenham. Latham RG, trans. London: The Sydenham Soc (1848) 

apud Sharpe MA & Carson AMB. “Unexplained” somatic symptoms, functional syndromes, and 

somatization: do we need a paradigm shift? Ann Intern Med. 2001;134(9):926-930. 
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conceito de somatização para explicar como conflitos psíquicos poderiam se manifestar 

sob a forma de sintomas somáticos (Sharpe & Carson, 2001). 

Segundo Fortes (2004), atualmente o termo somatização é utilizado 

com referência a dois conceitos, correlacionados, porém não idênticos: a) somatização 

como fenômeno, definida como uma forma de manifestação de qualquer tipo de 

sofrimento mental que se dê por queixas somáticas e b) somatização como entidade 

nosológica, que se refere ao Transtorno de Somatização, principal categoria dos 

Transtornos Somatoformes, tanto na CID-10 quanto na DSM-IV. Dentro dessa 

perspectiva, Lipowski (1988) define somatização como “Queixas somáticas sem 

substrato anatomoclínico diagnosticado, mas freqüentemente associada a transtornos 

mentais e que leva à busca de tratamento médico”.   

Como dito anteriormente, a literatura sobre os sintomas físicos da 

depressão, além de escassa, apresenta uma importante imprecisão conceitual em 

relação ao fenômeno somatização. Na busca de definições mais claras, Simon et al. 

(1999) utilizaram três conceitos diferentes de “somatização” para avaliar a presença de 

sintomas somáticos na depressão. O primeiro designa aqueles transtornos 

psiquiátricos que se apresentam por meio de sintomas físicos; o segundo refere-se à 

associação entre depressão e sintomas somáticos sem explicação médica. O último, 

próximo ao conceito de alexitimia, caracteriza-se pela negação do sofrimento 

emocional e sua expressão por sintomas físicos, devido à dificuldade que o indivíduo 

tem em reconhecer e expressar as emoções através de palavras. Nesse estudo de 

Simon et al. (1999), as taxas de prevalência dos sintomas físicos nos quadros 

depressivos variaram conforme o conceito empregado, o que enfatiza a necessidade 

de maiores consensos nesse ponto. 
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Termos tão variáveis como condições físicas dolorosas crônicas 

(“chronic painful physical conditions”), sintomas inexplicados por uma CMG 

(“unexplained symptoms by a general medical condition“), sintomas medicamente 

inexplicados (“medically unexplained symptoms”), sintomas somatizados (“somatized 

symptoms“), sintomas dolorosos (“painful symptoms“), somatização (“somatization“), 

sintomas somatoformes (“somatoform symptoms“), sintomas psicossomáticos 

(“psychosomatic symptoms“) e depressão mascarada (“masked depression“) têm sido 

utilizados de forma intercambiável ao longo dos anos, para descrever a fenomenologia 

dos sintomas somáticos e álgicos na depressão.  

Atualmente, as duas classificações nosológicas psiquiátricas (CID-

10 e DSM-IV) categorizam alguns desses quadros como transtornos de somatização, 

que teriam em comum a presença por longo tempo (meses ou anos) de queixas de 

sintomatologia física sugestivas da existência de substrato orgânico, mas que não são 

totalmente explicadas por nenhuma doença orgânica conhecida, sendo atribuídas a 

fatores e conflitos psicológicos (OMS, 1993; APA, 1995). O DSM-IV descreve sete 

diferentes tipos de transtornos somatoformes: (a) transtorno de somatização; (b) 

transtorno somatoforme indiferenciado; (c) transtorno conversivo; (d) transtorno 

doloroso; (e) hipocondria; (f) transtorno dismórfico corporal e (g) transtorno 

somatoforme sem outra especificação. Também são em número de sete os trantornos 

somatoformes categorizados pela CID-10: (a) transtorno de somatização; (b) transtorno 

somatoforme indiferenciado; (c) transtorno hipocondríaco; (d) disfunção autonômica 

somatoforme; (e) transtorno somatoforme persistente; (f) outros transtornos 

somatoformes e (g) transtorno somatoforme, não especificado.  

Essa redundância de termos parece refletir o intrincado processo de 

tomada de decisões clínicas e do diagnóstico diferencial no atendimento especializado 
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em psiquiatria e na rede de Atenção Primária, além das diferenças entre esses dois 

tipos de serviços (Tylle & Gandhi, 2005). É importante que os sintomas somáticos 

associados à depressão não sejam confundidos com aqueles dos transtornos 

somatoformes, mas o diagnóstico diferencial entre essas condições nem sempre é 

simples, uma vez que pacientes com transtorno de somatização apresentam uma alta 

prevalência de sintomas depressivos; de modo similar, sintomas hipocondríacos, 

conversivos e de somatização podem se manifestar dentro do quadro do TDM (Fisch, 

1987; Kirmayer & Robins, 1991; Robins & Kirmayer, 1996; Keeley et al., 2000).  

Na prática, a compreensão clínica desses sintomas vai ser 

influenciada pelo contexto e pela especialidade médica que estiver se ocupando do 

cuidado a esses pacientes. Nos serviços de psiquiatria, esses pacientes provavelmente 

serão diagnosticados como portadores de Transtorno de Somatização, por sua longa 

história (mais de dois anos) de múltiplos sintomas físicos, afetando vários sistemas 

orgânicos, mutáveis ao longo do tempo, com evolução crônica flutuante, com inúmeros 

tratamentos médicos, geralmente ineficazes (OMS, 1993). Nos serviços de clínica 

médica, quadros assemelhados são classificados como síndromes somáticas 

funcionais ou psicossomáticas (Mayou et al., 2005), que se caracterizariam mais por 

sintomas, sofrimento e incapacidade do que por doenças específicas ou anormalidades 

demonstráveis de estrutura ou função (Barsky & Borus, 1999). Essas síndromes 

incluem uma variedade de quadros como fibromialgia, síndrome do intestino irritável, 

síndrome da fadiga crônica, lesão por esforço repetitivo/distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (LER/DORT), precordialgia não-cardíaca, transtorno 

temporomandibular e várias síndromes dolorosas (Bombana, 2006).  

A sobreposição de diagnósticos leva ao questionamento da 

existência de vários fenômenos clínicos distintos ou de apresentações diversificadas de 
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uma patologia única, tanto entre as diferentes síndromes somáticas funcionais como 

entre essas e os transtornos de somatização. Agrupar esses sintomas em “síndromes 

funcionais” decorre, em parte, da gravidade do transtorno emocional e por uma 

tendência do indivíduo a reagir por meio de alterações fisiológicas em vários sistemas 

quando diante de situações psicossociais vivenciados como estressantes (Bombana, 

2006).   

O resultado de alguns estudos (Mathews et al., 1981 e Waxman et 

al., 1985; Katon & Russo, 1989) são indicativos de que a depressão tem maior 

influência nas queixas de sintomas somáticos em Atenção Primária do que os 

transtornos somatoformes. Por outro lado, Gillespie et al. (2000) defendem o 

argumento de que somatização e depressão são construtos separados. Este grupo 

conduziu um grande estudo comunitário (N = 3468), analisando a estrutura dimensional 

de itens que mensuravam ansiedade, depressão, sofrimento físico e insônia. Embora 

houvesse uma moderada correlação entre somatização e depressão, a análise fatorial 

dos dados demonstrou a existência dos quatro fatores distintos acima enumerados. Os 

autores concluíram que os sintomas somáticos ocorrem independentemente da 

depressão e ansiedade.  

2.5 Depressão na Atenção Primária 

Desde a década de 1980 se tem conhecimento da alta prevalência 

dos transtornos mentais na população atendida nas unidades de saúde em Atenção 

Primária (Bridges & Goldberg, 1985).  

Nos anos 90, a OMS patrocinou o estudo “Psychological Problems in 

General Health Care (PPGHC/WHO), uma investigação multicêntrica realizada em 15 

países (inclusive o Brasil), cujos resultados confirmaram que os transtornos mentais 

têm uma prevalência média de 23% entre os pacientes atendidos em unidades de 
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saúde gerais (não especializadas) (Ormel et al., 1994). Além disso, o estudo revelou 

que essa demanda se configura num problema comum em diferentes culturas, com 

significantes prejuízos à saúde, constituindo-se numa relevante questão de saúde 

pública mundial (Gureje et al., 1997). 

Diversos estudos buscaram quantificar a importância da depressão 

em termos de prevalência que se esperaria encontrar em Atenção Primária. Pacientes 

que buscam atendimento médico na Atenção Primária de saúde por problemas físicos 

frequentemente apresentam um quadro de depressão. Segundo Greden (2003), a 

presença de sintomas de dor poderiam servir como indicadores precoces de 

depressão.  

Em 1998, o US Department of Veteran Affairs (VA) determinou a 

realização de um rastreamento de sintomas depressivos em todos os serviços de 

Atenção Primária dessa instituição. Foram avaliados 1.068 pacientes que se 

consultaram num período de um mês e destes, 6,5% receberam o diagnóstico de 

transtorno depressivo (Kirlcaldy e Tynes, 2006). 

Ao analisarem os dados do “Depression 2000” – o maior estudo 

epidemiológico sobre a prevalência, o reconhecimento e o tratamento da depressão em 

serviços de Atenção Primária na Alemanha – Wittchen e Pittrow (2002), encontraram 

uma prevalência-ponto de 10,9% em um total de 15.081 pacientes de 412 centros de 

Atenção Primária. Mais da metade desses pacientes (55%) foram diagnosticados como 

portadores de um transtorno depressivo clinicamente significativo.  

Aragonês et al. (2004) também buscaram avaliar o reconhecimento 

e o manejo de pacientes com depressão nos serviços de Atenção Primária na província 

de Tarragona (Espanha). Inicialmente, 906 pacientes responderam às questões da 

Escala de Autoavaliação de Zung e aqueles considerados como positivos para 
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depressão foram submetidos a uma entrevista diagnóstica com a SCID. A taxa de 

prevalência de depressão encontrada nessa amostra foi de 16%. 

Em Munique (Alemanha), 394 pacientes da rede de Atenção 

Primária foram avaliados psiquiatricamente com o uso da CIDI (Composite International 

Diagnostic Interview). A prevalência ponto de qualquer transtorno depressivo foi de 

22,8%, sendo que em 15% dos casos existia uma comorbidade psiquiátrica e, em 

6,1%, mais de um transtorno psiquiátrico concomitante (Mergl et al., 2007). 

Na fase inicial de um estudo desenhado para acompanhar a 

evolução clínica de pacientes com depressão, foram avaliados 500 sujeitos que 

procuraram atendimento médico em um serviço de Atenção Primária nos EUA. A 

avaliação psiquiátrica com o PRIME-MD identificou 18,8% deles como portadores de 

transtorno depressivo (Jackson et al., 2007). 

Em uma revisão dos estudos conduzidos em Israel sobre a 

prevalência de depressão nos serviços de Atenção Primária, Geulayov et al. (2007) 

encontraram taxas que variavam de 1,6% a 5,9% para o TDM e de 14,3% a 24% para 

a presença de sintomas depressivos. 

Infelizmente, tais prevalências de depressão encontradas nesse 

setor de atendimento não têm sido acompanhadas de equivalente importância em 

termos de acesso ao tratamento. McQuaid et al. (1999) demonstram bem tal fato, ao 

avaliarem 213 pacientes originários de um serviço de Atenção Primária na Califórnia 

(EUA), e constatarem que embora 29% deles apresentassem um transtorno 

depressivo,  apenas 40% desses pacientes estavam em tratamento para depressão. 

A questão também foi abordada por Schmaling e Hernandez (2005), 

que avaliaram 496 hispano-americanos provenientes de áreas extremamente pobres 

na Carolina do Norte (EUA). Encontraram uma prevalência de 37% para o transtorno 



17 

 

depressivo; apenas 21% desses pacientes haviam sido identificados como portadores 

de depressão e tratados pelos seus médicos. 

Em um estudo na China, onde a maioria dos centros de Atenção 

Primária está ligada aos serviços ambulatoriais dos hospitais gerais, foram avaliados 

5.312 pacientes de cuidados primários de 23 diferentes centros selecionados 

randomicamente. A prevalência atual de qualquer tipo de transtorno depressivo foi de 

11%, mas apenas 4% desses pacientes foram identificados e receberam tratamento 

(Xiaoxia et al., 2008). 

Gilchrist e Gunn (2007), ao realizarem uma revisão sistemática de 

estudos observacionais de depressão na Atenção Primária, encontraram apenas 40 

artigos de 17 estudos de coorte, a maioria realizada nos EUA e Europa, tornando 

notável a disparidade entre a importância do tema e a escassez de estudos a respeito, 

como bem ressaltado pelos autores. Infelizmente, a grande discrepância em termos de 

objetivos e métodos destes estudos dificultou a comparação entre seus resultados.  

No Brasil, ainda são poucos os estudos sobre a prevalência de 

transtornos mentais realizados em ambulatórios gerais e nas unidades de Atenção 

Primária e do Programa de Saúde da Família. Os estudos realizados (Busnello et al., 

1983; Mari et al., 1987; Iacoponi et al., 19893; Villano et al., 1998; Fortes, 2004; Fortes 

et al., 2008) apontam para taxas de prevalência que variam de 38% a 56%. 

Em busca de um entendimento sobre o significado das queixas 

somáticas inespecíficas na população brasileira atendida nas unidades do Programa de 

Saúde da Família, Fortes (2004) realizou um estudo seccional em cinco unidades do 

                                                 
3
 Iacoponi E. The Detection of Emotional Disorders by Primary Care Physicians – a Study in São Paulo, 

Brazil. PH.D. thesis, 1989; University of London. apud  Fortes, S. Transtornos mentais na Atenção 

Primária: suas formas de apresentação, perfil nosológico e fatores associados em unidades do Programa 

de Saúde da Família do município de Petrópolis/Rio de Janeiro/Brasil. [tese]. Rio de Janeiro:Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (Instituto de Medicina Social), 2004. 
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PSF no município de Petrópolis (RJ). Verificou que as queixas somáticas inexplicáveis 

são uma forma comum de apresentação dos transtornos mentais em pacientes 

atendidos na Atenção Primária, estando presente em 43% deles. Concluiu também que 

na população brasileira, como em outras ao redor do mundo, as queixas somáticas 

inexplicáveis constituem uma forma socialmente aceita de manifestação do sofrimento 

mental. 

2.6 Prevalência de sintomas somáticos associados à depressão na Atenção 

Primária. 

A maioria dos pacientes atendidos na Atenção Primária não tem 

uma doença física diagnosticável, a despeito de apresentar predominantemente 

sintomatologia somática (Panzarino, 1998). Na Atenção Primária, a proporção de 

pacientes com sintomas somáticos para os quais não foram encontradas explicações 

orgânicas pode variar entre 20% a 84% (Kellner, 1985; Smith et al., 1995). É bastante 

comum que esses sintomas ocorram concomitante com transtornos psiquiátricos, 

especialmente os transtornos depressivos e os ansiosos. Esta coexistência é 

encontrada na maioria dos grupos étnicos e culturais, mesmo quando se considera a 

existência de uma grande variação intercultural em relação ao tipo e à frequência do 

transtorno (Escobar, 1995; Kirmayer & Young, 1998). Essas variações na apresentação 

dos sintomas provavelmente se devam aos resultados da interação de múltiplos fatores 

dentro dos contextos culturais que afetam a forma como os indivíduos identificam e 

classificam suas sensações corporais, percebem sua doença e procuram atenção 

médica. Dois estudos (Escobar et al., 1998; Interian et al., 2004) demonstraram que 

cerca de um quinto dos pacientes atendidos na Atenção Primária apresentavam SSCI e 

que dois terços deles preenchiam os critérios diagnósticos para o TDM. Segundo esses 
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autores, os SSCI representariam a forma típica de apresentação dos transtornos 

psiquiátricos nos serviços de Atenção Primária.  

Esses sintomas de natureza somática tendem a se tornar 

persistentes, apresentando um curso clínico crônico e sem remissão (Gureje & Simon, 

1999).  Estudos com pacientes considerados “superutilizadores” dos serviços de saúde 

demonstraram que, em sua maioria, eles apresentam taxas mais altas de sintomas 

somáticos inexplicados clinicamente e também têm uma alta prevalência de transtornos 

mentais (Katon et al., 1990; Katon, 1987; Simon, 1992), e que a coexistencia de SSCI e 

transtornos depressivos é particularmente proeminente nesses pacientes. 

Alguns estudos estimam em 76% o número de pacientes com 

depressão que reportam sintomas somáticos, incluindo vários tipos de dor, tais como 

cefaleia, epigastralgia, dor lombar e outras de localização imprecisa (Kroenke & Price, 

1993; Corruble e Guelfi, 2000).  

A literatura médica tem mostrado que a maioria dos sintomas 

somáticos relatados pelos pacientes atendidos em unidades de cuidados primários não 

tem causa orgânica identificável. Kroenke & Mangelsdorff (1989) demonstraram esse 

fato de forma sucinta em uma revisão retrospectiva de 1.000 prontuários médicos de 

pacientes, em que examinaram a incidência, a etiologia e o desfecho clínico dos 14 

sintomas somáticos mais comuns. Notavelmente, esses sintomas incluem oito das 

queixas mais comuns referidas em cuidados primários. Uma causa orgânica para 

esses sintomas foi encontrada em apenas 16% dos casos; 10% tinham uma provável 

origem psicogênica e o restante dos sintomas tinha origem desconhecida. Khan et al. 

(2003) procederam à  observação similar em uma amostra de 289 pacientes de 

Atenção Primária com sintomas somáticos; 48% desses sintomas foram considerados 

psicogênicos ou de origem desconhecida. 
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Em um estudo epidemiológico transversal conduzido em um centro 

médico de Atenção Primária à saúde, Gerber et al. (1992) avaliaram a relação entre as 

queixas físicas específicas dos pacientes e os sintomas depressivos subjacentes. Os 

resultados desse estudo indicaram que as queixas reveladoras de um alto valor 

preditivo positivo (positive predictive value – PPV) para depressão eram os distúrbios 

de sono (PPV 61%), fadiga (60%), queixas múltiplas (três ou mais) (PPV 56%), queixas 

músculo-esqueléticas não especificadas (PPV 43%), dor nas costas (PPV 39%), 

respiração curta (PPV 39%) e queixas somáticas vagas (PPV 37%). Os pesquisadores 

concluíram que os pacientes deprimidos são comuns na Atenção Primária e que o 

estilo de queixas físicas mencionadas acima e sintomas físicos encontram-se 

frequentemente associados à depressão subjacente. 

No Canadá, um estudo examinou retrospectivamente 685 pacientes 

atendidos em Atenção Primária e constatou que 76% dos pacientes com diagnóstico de 

transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade atribuíam aos sintomas somáticos a 

principal razão para procurarem atendimento médico (Kirmayer et al., 1993). 

Durante a segunda fase do estudo “Depression Research in Europe 

Society II (DEPRESS II)”, que envolveu 1.884 sujeitos em tratamento para depressão, 

dois dos três sintomas mais referidos durante o episódio depressivo atual (cansaço e 

problemas de sono) eram de natureza somática (Tylee et al., 1999). 

Simon et al. (1999) realizaram um estudo internacional envolvendo 

5.447 pacientes originários de 15 centros de Atenção Primária à saúde em 14 países 

nos cinco continentes. Essa amostra foi submetida a uma avaliação com a entrevista 

estruturada Composite International Diagnostic Interview (CIDI – primary care version). 

Desses 5.447 pacientes, 1.146 satisfizeram os critérios para o diagnóstico de TDM e 

791 (69% dos 1.146 pacientes) relataram que os sintomas físicos foram a principal 
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razão para procurarem ajuda médica, enquanto 126 (11%) negaram experimentar 

sintomas psicológicos de depressão quando diretamente questionados.  

Ao investigar a sobreposição dos diagnósticos de depressão, 

ansiedade e somatização entre pacientes atendidos na Atenção Primária, 2.099 

pacientes consecutivos de 15 centros nos EUA foram examinados psiquiatricamente, 

utilizando-se as escalas PHQ-8 (depression module), PHQ-15 e a GADS (Generalized 

Anxiety Disorder Scale). Em mais de 50% dos casos foi constatada a comorbidade 

entre essas três condições, demonstrando que a existência dessa sobreposição 

merece ser investigada em tais pacientes (Löwe et al., 2008). 

Em sua abrangente revisão sobre a importância dos sintomas 

somáticos na depressão em Atenção Primária, Tylle & Gandhi (2005) indagam se 

esses sintomas não poderiam ser considerados como preditores de um quadro 

depressivo nesses pacientes. Ao menos quatro estudos (Hotopf et al., 1998; Barkow et 

al, 2001; Patten, 2001 e Terre et al., 2003) mostraram que pacientes com sintomas 

somáticos têm maior risco de vir a desenvolver um episódio depressivo. Da mesma 

forma, pacientes com depressão têm maior probabilidade de vir a desenvolver 

sintomas somáticos em longo prazo que os não deprimidos (Von Korf et al., 1993; 

Hotopf et al., 1998). Além disso, quanto maior o número de sintomas somáticos que um 

indivíduo apresente, maior será a possibilidade de que seja portador de um quadro 

depressivo (Kroenke et al., 1997; Nakao & Yano, 2003). Um estudo em 1.143 

trabalhadores japoneses demonstrou que o número de sintomas somáticos 

identificados em uma lista contendo 12 itens correlacionava-se positivamente com a 

prevalência de depressão (Nakao & Yano, 2003). Kroenke et al. (1997) também 

observaram que múltiplos sintomas somáticos (seis ou mais sintomas) se configuravam 

como preditor independente de depressão e ansiedade, em um estudo que envolveu 
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500 sujeitos adultos atendidos em uma clínica de Atenção Primária, principalmente 

devido a queixas somáticas. Em um estudo anterior (Gerber et al., 1992), que envolveu 

a avaliação psiquiátrica de 1.042 sujeitos,  os fatores discriminatórios para o 

diagnóstico de transtorno depressivo foram distúrbios do sono, fadiga, queixas 

músculo-esqueléticas e dorsalgia. 

2.7 Características dos sintomas somáticos da depressão 

A tentativa de esclarecer o padrão de manifestação dos sintomas de 

natureza somática em ambos os sexos tem sido o desafio de diversos estudos. O 

estudo “World Mental Health Survey” envolveu 42.249 pessoas em 18 inquéritos 

populacionais em 17 países. Os transtornos depressivos e ansiosos foram avaliados 

por meio de entrevistas face a face com o CIDI 3.0. Segundo este estudo populacional, 

todas as condições físicas investigadas4 encontravam-se significativamente associadas 

aos transtornos depressivos e ansiosos, sendo que essa associação se tornava mais 

evidente nos quadros de comorbidade depressão-ansiedade com sintomas físicos 

(Scott et al., 2007). 

Kroenke et al. (1994) observaram que à medida que os sintomas 

físicos aumentam numericamente, torna-se maior a probabilidade da existência de um 

transtorno de humor. Nesse mesmo estudo, investigaram quais sintomas físicos são 

freqüentemente relatados pelos pacientes com transtornos psiquiátricos. O estudo, que 

incluiu 1.000 pacientes adultos, avaliou que a presença de qualquer sintoma físico 

aumentava a probabilidade de existência de um transtorno de humor ou de ansiedade 

em duas a três vezes e indicou que os sintomas físicos tinham uma forte correlação 

com os transtornos psiquiátricos. Nessa amostra, 34% a 46% dos pacientes com dores 

físicas preenchiam os critérios diagnósticos para um transtorno de humor. Somente 2% 

                                                 
4
 Obesidade, diabetes, asma, hipertensão, artrite, úlcera, doença cardíaca, problemas da coluna 

vertebral, cefaléia crônica e dores múltiplas. 
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dos pacientes sem sintomas físicos ou com apenas um sintoma físico tinham um 

transtorno de humor, embora essa porcentagem aumentasse para 60% quando o 

paciente tinha nove ou mais sintomas físicos. Os resultados desse estudo não implicam 

causalidade, mas demonstram que os sintomas físicos e os transtornos psiquiátricos 

freqüentemente coexistem. 

Em uma clínica de psicossomática no Japão, 2.215 pacientes foram 

avaliados psiquiatricamente pelos critérios do DSM-III-R ou DSM-IV. Desse total de 

pacientes, 4,1% (n=91) receberam o diagnóstico de TDM ,  86% (n=78)   deles 

apresentavam queixas de fadiga, 79% (n=71) de insônia, 50%(n=45) de náusea/vômito, 

e 36% (n=32) de dores nas costas. O número total de sintomas somáticos foi maior 

entre os pacientes deprimidos classificados como graves, quando comparados aos 

com depressão leve ou moderada (Nakao et al., 2001). 

Analisando os dados do National Comorbidity Survey (NCS), 

Silverstein (1999) constatou que as mulheres apresentaram prevalência duas vezes 

maior do que os homens (7,6% versus 3,6%) de depressão com sintomas somáticos, 

mas uma prevalência semelhante de depressão sem sintomas físicos. Além disso, em 

ambos os grupos, os sujeitos com depressão somática apresentavam maior proporção 

de transtornos de ansiedade associados que aqueles com depressão pura (55% versus 

36% nos homens; 59,8% versus 36% em mulheres). Entre as mulheres, aquelas com 

depressão somática relataram uma maior prevalência de dores corporais (29% versus 

15,4%). Em 2002, Silverstein replicou esse estudo utilizando os dados do 

Epidemiological Catchment Area e chegou à mesma conclusão: mulheres exibiam uma 

prevalência mais alta de depressão associada a sintomas somáticos.  

Com o mesmo objetivo, Wenzel et al. (2005), ao examinarem 105 

homens e 105 mulheres com diagnóstico de depressão, constataram que as mulheres 
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apresentavam sintomas somáticos na proporção de 2:1 em relação aos homens nesta 

amostra.  

Sugahara et al., (2004), investigaram os principais sintomas 

somáticos e psicológicos associados com a depressão em 335 pacientes de um 

hospital urbano no Japão.  Além da constatação de que a maioria (73,5%) das queixas 

era de natureza somática, uma análise de regressão logística simples permitiu verificar 

que diarréia, sudorese e retardo psicomotor em homens, bem como cefaleia, disestesia 

e sentimentos de pesar em mulheres, se associavam fortemente à depressão. 

Numa tentativa de explicar a maior prevalência de sintomas 

somáticos em mulheres, Barsky et al. (2001) elencaram algumas possíveis causas: 

uma diferença inata na maneira de perceber as sensações somáticas e viscerais; 

diferenças no modo como os sintomas são descritos e nomeados; maior prevalência de 

transtornos de ansiedade e depressão, e maior número de abusos e violência sexual 

contra as mulheres.  

Dor e depressão 

As dores crônicas e a depressão encontram-se entre as mais 

debilitantes condições sofridas pela população em geral. Apesar da existência de uma 

forte associação entre dor e depressão, uma relação de causa e efeito ainda não pode 

ser estabelecida. Embora não esteja incluída entre os critérios diagnósticos do DSM-IV 

para o TDM, a dor é um sintoma frequentemente reportado por pacientes deprimidos 

(Stahl, 2002). A depressão é reiteradamente encontrada em comorbidade com a dor 

crônica, ocorrendo em aproximadamente 50% desses pacientes (Ruoff, 1996). Os 

sintomas depressivos são características comuns em pacientes com dores crônicas,  

diminuindo o limiar para a percepção da dor e a tolerância a ela.       A dor e a 

depressão estão ligadas por aspectos fenomenológicos, neurobiológicos e terapêuticos 
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que se sobrepõem. São mutuamente interativas, e essa interação tem implicações na 

evolução e no tratamento de ambos os quadros.  

No que se refere à prevalência da dor, os dados epidemiológicos 

têm sua origem tanto em estudos de condições médicas específicas que produzem dor 

como em estudos transversais. No Canadá, Van Den Kerkhof et al. (2003) analisaram 

os dados do National Population and Health Survey (NPHS) e do Canadian Multicentre 

Osteoporosis Study (CaMos) e  relataram uma variação de 2% a 46% de sintomas 

dolorosos na população geral. Na Austrália, Blyth et al. (2001)  reportaram a presença 

de dores crônicas (definida como a presença de dores diárias durante três meses)  em 

17.1% dos homens e 20% das mulheres de uma amostra randomicamente selecionada 

de 17.543 adultos.  

Os estudos que investigam a associação entre dor e depressão 

podem ser classificados em cinco tipos: (1) aqueles que reportam a ocorrência da dor 

durante a depressão; (2) os que relatam a ocorrência de depressão em pacientes com 

dores crônicas; (3) influência da dor sobre o desfecho clínico dos quadros depressivos; 

(4) influência da depressão sobre o desfecho clínico dos quadros dolorosos crônicos e 

(5) aqueles que se propõem a investigar os mecanismos da relação entre depressão e 

dor. 

Entre os estudos do primeiro grupo, destaca-se a revisão da 

literatura realizada por Bair et al. (2003) sobre a comorbidade entre depressão e dor. 

Esses autores encontraram a coexistência dessas duas condições em 15% a 100% 

das amostras analisadas, com prevalência média de 65%. Salientaram que,embora a 

maioria dos estudos não fosse controlada, não se observaram diferenças entre as 

taxas de prevalência se o estudo era realizado em centros de Atenção Primária ou em 

serviços psiquiátricos especializados. Corruble & Guelfi (2000) avaliaram a presença de 
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queixas álgicas em 150 pacientes internados com diagnóstico de depressão, no dia da 

admissão e depois de 10 e 28 dias, respectivamente. Na primeira avaliação, 92% dos 

pacientes apresentavam algum sintoma doloroso; e embora a gravidade da depressão 

fosse diminuindo progressivamente até o 28º dia, a intensidade das dores só diminuiu 

até o 10º dia.   

Os resultados de uma investigação populacional com 15.965 

adolescentes evidenciaram que os indivíduos com queixas de sintomas dolorosos 

recorrentes (cefaleia, gastralgia, dores nas costas, pescoço e ombros) apresentavam 

níveis de sintomatologia depressiva (medida pelo Inventário de Depressão de Beck) 

significativamente maiores (Harma et al., 2002). Nessa mesma linha de investigação, 

Croft et al. (1995) demonstraram que dores lombares eram duas vezes mais freqüentes 

em indivíduos com depressão quando comparados àqueles sem depressão.  

Um estudo transversal, com entrevistas telefônicas, foi conduzido 

por Ohayon e Schatzberg (2003) em 18.980 sujeitos em cinco países europeus (Reino 

Unido, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha). Do total de sujeitos, 4% preenchiam os 

critérios para o diagnóstico de TDM; destes, 43,4% queixaram-se de cefaleias, 

distúrbios gastrintestinais, dores articulares, dores nas pernas e dores nas costas. 

Apesar de 32,7% desses pacientes apresentarem uma condição orgânica em 

comorbidade, essa condição explicava apenas um terço dos sintomas dolorosos. Esses 

resultados sugerem que quando uma condição orgânica estiver presente, mas não for 

suficiente para explicar o sintoma, o quadro depressivo poderá estar contribuindo na 

atribuição da intensidade e na qualidade da dor. Numa análise posterior dos dados 

desse estudo, Ohayon (2004) constatou que comparados com pacientes com TDM 

sem condições dolorosas, os pacientes com depressão e condições físicas dolorosas 



27 

 

crônicas apresentavam maior duração dos sintomas depressivos (mais de sete meses) 

e maior gravidade deles. 

Uma importante revisão da literatura (Lépine & Briley, 2004), que 

examinou a epidemiologia da dor na depressão, apontou que mais de 75% dos 

pacientes deprimidos atendidos na Atenção Primária se queixavam de sintomas 

dolorosos tais como cefaléias, gastralgias, dores lombares e cervicais. Esses sintomas 

dolorosos seriam preditores de maior gravidade e pior desfecho clínico do quadro 

depressivo, além de causarem significativo prejuízo da qualidade de vida desses 

pacientes. Os autores enfatizaram a importância de se incluir a dor como um sintoma 

ou parte dos critérios diagnósticos para a identificação da síndrome depressiva.   

Numa direção inversa, alguns estudos se propõem a examinar a 

ocorrência de transtornos depressivos em pacientes com dor. A maioria deles referia-

se a dores crônicas com duração de no mínimo seis meses. Em uma revisão sobre 

esse tema, Ruoff (1996) afirmou que a depressão ocorre em pelo menos 50% dos 

pacientes com dores crônicas. No já citado estudo de Ohayon & Schatzberg (2003),  

16.9% dos participantes com dores crônicas generalizadas também apresentavam ao 

menos um transtorno psiquiátrico, particularmente transtorno depressivo e distimia.  

Também Meana et al. (2004), ao analisar dados de 125.574 indivíduos que 

responderam a um questionário sobre a percepção que tinham de suas dores, puderam 

observar uma forte associação entre níveis mais elevados de intensidade de dor e alta 

prevalência de sintomas depressivos. Na revisão de Bair et al. (2003), a taxa de 

prevalência média do transtorno depressivo entre pacientes que frequentavam 

programas especializados em clínicas de dor era de 52%; diminuía para 38% em 

clínicas psiquiátricas e 27% na rede de Atenção Primária. Os pacientes dos serviços de 
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reumatologia, ortopedia e odontologia tinham as prevalências mais altas de transtorno 

depressivo.  

A pesquisa “Psychological Problems in General Health Care”, 

conduzida pela Organização Mundial de Saúde (Gureje et al., 1998) mostrou que 

pacientes com dores que duravam mais do que seis meses tinham quatro vezes mais 

probabilidades de vir a apresentar um transtorno depressivo do que aqueles que não 

tinham dores crônicas.  

Ao analisar os dados do Canadian National Population Health 

Survey (NPHS), conduzido de 1994 a 1997, Patten (2001) constatou que os indivíduos 

que apresentavam uma ou mais condições médicas crônicas tinham o dobro do risco 

de desenvolver um transtorno depressivo maior. Enxaqueca, sinusite e dores lombares 

foram as condições mais fortemente associadas à depressão maior. 

A dor configura-se como um dos principais sintomas somáticos 

associados à depressão. Um estudo conduzido nos EUA com 573 pacientes com TDM 

mostrou que 69% dessa amostra tinham queixas de natureza dolorosa (Bair, 

2004).Muñoz et al. (2005) procuraram determinar o perfil clínico do TDM e a relação 

entre a gravidade da depressão, sintomas somáticos dolorosos e qualidade de vida em 

pacientes ambulatoriais na América Latina. Um total de 989 pacientes com depressão 

foi classificado de acordo com a presença ou ausência de sintomas somáticos usando 

o Somatic Symptom Inventory (SSI). Dos pacientes estudados, 72.6% relataram 

sintomas dolorosos, e a presença desses sintomas correlacionava-se com maior 

gravidade da depressão e prejuízo significativo na qualidade de vida.  

Em um estudo comunitário transversal (Demyttenaere et al., 2006), 

com amostra randomizada representativa de 21.425 adultos da Bélgica, França, 

Alemanha, Itália, Holanda e Espanha, avaliou-se a associação entre sintomas físicos 
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dolorosos e o diagnóstico de episódio depressivo maior. As queixas dolorosas estavam 

presentes em 29% dos entrevistados sem TDM e em 50% dos que receberam este 

diagnóstico. A presença ou não de uma comorbidade clínica não alterou os resultados. 

Os entrevistados com depressão e sintomas físicos dolorosos demoravam mais tempo 

para procurar ajuda médica para seus problemas emocionais. 

Poucos estudos epidemiológicos examinaram a relação temporal 

entre dores crônicas e depressão usando dados longitudinais. Em um desses estudos, 

Currie & Wang (2005) avaliaram a importância da depressão como fator de risco para o 

surgimento de dores crônicas em região dorsal. Durante dois anos, 9.909 indivíduos 

sem história de dores nas costas foram observados e avaliados com uma entrevista 

diagnóstica estruturada (Composite International Diagnostic Interview – CIDI). Ao final 

desses 24 meses, a taxa de novos casos de dores nas costas em pessoas que se 

encontravam deprimidas era de 3,6%, em contraste com apenas 1,1% nos indivíduos 

sem depressão. Uma vez controlados os outros fatores de risco, indivíduos deprimidos 

sem dores nas costas no início do estudo tinham uma probabilidade cerca de três 

vezes maior de vir a desenvolvê-las do que os não-deprimidos. 

Alguns autores procuraram analisar se determinadas características 

da dor (como gravidade, frequência, duração e número de sintomas) podem aumentar 

o risco de desenvolvimento de depressão. Von Korff et al. (1988) observaram que 

pacientes com múltiplos sintomas dolorosos (ex: dor lombar, cefaleia, gastralgia, dores 

no peito e dores faciais) tinham de três a cinco vezes mais probabiliddaes de estar 

deprimidos do que os pacientes sem dor. Kroenke & Price (1993) assinalaram que a 

presença de sintomas dolorosos aumenta em duas vezes o risco para depressão.  Ao 

menos quatro estudos (Von Korff et al., 1988; Moldin et al., 1993; Carroll et al., 2000; 

Lamb et al., 2000) concluíram que a associação entre depressão e dor torna-se mais 
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forte à medida que a gravidade de qualquer uma das condições também se 

intensifique. Por exemplo, se a sensação de dor se intensifica, os sintomas depressivos 

também se tornam mais prevalentes. Da mesma forma, quando os sintomas 

depressivos tornam-se mais graves, queixas de dor são relatadas com maior 

frequência. 

Uma terceira linha de pesquisa aborda a influência dos sintomas 

dolorosos sobre os desfechos clínicos dos quadros depressivos. Em um estudo (Von 

Korff et al., 1992) que seguiu pacientes deprimidos por um ano, a gravidade da dor foi 

associada a um desfecho clínico desfavorável do quadro depressivo, incluindo 

sintomas depressivos mais intensos, limitações funcionais causadas pela dor, maior 

taxa de desemprego, uso freqüente de analgésicos opióides e maior número de 

consultas com profissionais de saúde. Um estudo anterior (Von Korff et al., 1988), 

liderado pelo mesmo autor, mostrava que a melhora dos sintomas dolorosos estava 

associada a uma diminuição significativa dos sintomas depressivos. A interferência dos 

sintomas dolorosos com as atividades diárias, a quantidade de dias que o indivíduo 

sentia dor e o número de locais dolorosos foram considerados fatores preditores da 

gravidade da depressão (Von Korff & Simon, 1996).   

Outro aspecto a ser observado, relaciona-se a como a depressão ou 

os sintomas depressivos podem afetar o desfecho clínico das síndromes dolorosas. 

Neste caso, as dores lombares constituem a condição dolorosa mais examinada pelos 

estudos. De maneira geral, a depressão tem sido associada com uma variedade de 

desfechos clínicos insatisfatórios dos quadros dolorosos, sempre piorando o 

prognóstico deles. Pacientes com dor em comorbidade com depressão queixam-se 

mais de sintomas dolorosos e de maior intensidade e duração da dor. Pacientes com 

essas duas condições apresentam maiores probabilidades de terem dores persistentes 
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e não se recuperarem (Gureje et al., 2001). Limitações funcionais (pouca mobilidade, 

restrição de atividades) e a resultante incapacitação (dias acamados, hospitalizações) 

estão aumentadas em pacientes com dor e depressão (Wells et al., 1989; Dionne et al., 

1997; Lamb et al., 2000).  

Em relação aos mecanismos envolvidos na relação entre dor e 

depressão, fatores biológicos, psicológicos e comportamentais são comumente 

compartilhados nos sintomas dolorosos e em alguns transtornos psiquiátricos (Pelz et 

al., 1981). Embora o mecanismo subjacente dessa relação recíproca entre dor e 

depressão ainda não seja claro, vários estudos neurobiológicos e psicológicos têm 

ajudado a ampliar o conhecimento a respeito dessa correlação. Pesquisas prévias têm 

demonstrado que uma ligação comum entre dor e depressão estaria associada com 

dois neurotransmissores, a serotonina (5-HT) e a noradrenalina (NA) (Ruoff, 1996; 

Fishbain et al., 1997; Campbell et al., 2003). A serotonina desempenha um importante 

papel no processamento da dor no nível central e na modulação dos impulsos 

nociceptivos no sistema nervoso periférico. Ambas as vias, serotonérgica e 

noradrenérgica, ascendem a partir do tronco cerebral para várias regiões cerebrais e 

tomam parte da mediação de numerosas funções emocionais e físicas. Essas fibras 

descendem através da medula espinal e ajudam na supressão dos estímulos 

nociceptivos (Delgado, 2004; Stahl & Briley, 2004). Dessa forma, uma desregulação 

nas vias 5-HT e NE na medula espinal poderia parcialmente mediar um aumento na 

resposta à dor em indivíduos depressivos, mediante a modulação das sensações 

dolorosas que ascendem para estruturas superiores através da medula espinal. 

Outra explanação aponta para o envolvimento do eixo HHA 

(Hipotálamo-Hipófise-Adrenal) na etiologia tanto da dor crônica como na depressão 

(Blackburn-Munro & Blackburn-Munro, 2004). Atualmente encontra-se bem 
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estabelecido que uma disfunção do eixo HHA ocorra em pacientes com transtorno 

depressivo e esse circuito neuroendócrino está também envolvido na mediação da 

resposta ao estresse (Heuser, 1998), sendo ativado em resposta a um estressor físico 

ou emocional para ajudar na adaptação. Nesse sentido, a dor poderia estar relacionada 

a uma alteração na regulação central do eixo HHA. Mecanismos de realimentação 

negativos mantem a homeostasia; entretanto, a tensão prolongada ou continua e o 

estresse associado à dor podem causar a ruptura dessa resposta, o que estaria 

associado com a depleção da serotonina central e a desregulação de outros 

neurotransmissores associados à depressão (Blackburn-Munro & Blackburn-Munro, 

2001).  

Estudos recentes de neuro-imagem sugerem que a amígdala pode 

ter um papel na relação recíproca entre dor e estados afetivos negativos (Neugebauer 

& Li, 2003; Neugebauer et al., 2004). A amígdala é conhecida como uma região 

cerebral de grande importância no controle do comportamento emocional e no 

processamento da memória emocional, podendo afetar os sistemas endócrino e 

nervoso autonômico. O funcionamento anormal dessa estrutura cerebral na depressão 

encontra-se bem documentado (Drevetz, 2000; Bowley et al., 2002; Drevetz, 2003), 

com os estados afetivos negativos estando geralmente associados a uma atividade 

anormalmente aumentada da amígdala (Neugebauer et al., 2004). Acredita-se que a 

amígdala seja um instrumento tanto na inibição como no aumento da dor, por meio de 

uma regulação bidirecional. Dessa forma, um aumento da ativação da amígdala e 

estados afetivos negativos estariam relacionados à estimulação de vias facilitadoras da 

transmissão das sensações dolorosas.  

O transtorno depressivo e as síndromes dolorosas compartilham as 

mesmas vias descendentes do Sistema Nervoso Central. Embora o trajeto das fibras 
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nociceptivas que transmitem os sinais dolorosos dos receptores corporais periféricos 

para o corno dorsal da medula, depois para o mesencéfalo, hipotálamo, tálamo, áreas 

límbico-corticais (cíngulo anterior e córtex insular), córtex somatosensorial e córtex 

parietal posterior esteja bem mapeado, existe um aumento do interesse na 

neuroanatomia do sistema descendente da modulação da dor (Fields, 2000). 

A matéria cinzenta periaquedutal (MCPA) é uma estrutura 

anatômica-chave no sistema de modulação da dor e funciona como um relé anatômico 

entre o prosencéfalo límbico e estruturas do mesencéfalo para o tronco cerebral 

(Okada et al., 1999). A amígdala, o hipotálamo e o neocortex frontal enviam fibras para 

a MCPA, a qual se conecta com o sistema de relé na ponte e medula. Segundo 

Hirakawa et al. (1999), esse sistema de relé contém neurônios serotonérgicos tais 

como aqueles da medula oblonga rostro-ventromedial, bem como neurônios 

noradrenérgicos do tegmento pontino dorsolateral (TPDL). A medula oblonga rostro-

ventromedial envia projeções diretamente para o corno dorsal, enquanto o TPDL atinge 

os neurônios do corno dorsal indiretamente através de suas projeções para a medula 

oblonga rostro-ventromedial, bem como por conexões diretas (apenas inibitórias) com o 

corno dorsal. A medula oblonga rostro-ventromedial tem dois tipos de células 

importantes na percepção da dor: “on cells”, que facilitam a transmissão da dor; e “off 

cells” que inibem a percepção da dor (Fields, 2000). As células “on” e “off” podem 

amplificar ou abafar os impulsos dolorosos transmitidos a partir dos sensores 

periféricos. A ativação dos neurônios “off” da medula oblonga rostro-ventromedial  ou 

dos neurônios do TPDL por estimulação elétrica diminui a atividade dos neurônios 

nociceptivos no corno dorsal da medula espinal (Hirakawa et al., 1999; Fields, 2000). 

Esses sistemas “on/off” bidirecionais determinam uma vigilância tanto em relação às 

ameaças externas ou sensações vindas do próprio corpo (Fields, 2000, Stahl, 2002). 
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As estruturas límbicas, a matéria cinzenta periaquedutal e as células “on” e “off” 

participam do processamento do qual resultam o afeto e a atenção, como resposta aos 

estímulos periféricos. Normalmente, este sistema tem um efeito modulatório, tendendo 

a abafar os sinais oriundos do corpo fazendo com que esses sinais sejam suprimidos, e 

permitindo que a atenção se volte para eventos mais importantes fora do corpo (Okada 

et al., 1999, Stahl, 2002). Entretanto, com a depleção de serotonina e noradrenalina, 

como ocorre na depressão, esse sistema pode perder seu efeito modulatório, de tal 

maneira que sinais de pequena intensidade vindos do corpo sejam amplificados e 

passem a receber mais atenção e interesse emocional. Esta explanação ajuda-nos a 

entender por que os pacientes deprimidos referem múltiplos sintomas dolorosos e por 

que suas dores estão frequentemente associadas com um aumento da atenção voltada 

para elas e com afetos negativos. 

A matéria cinzenta periaquedutal e os locais de relé no mesencéfalo, 

medula oblonga, amígdala e corno dorsal da medula espinal são estruturas ricas em 

opióides endógenos como as encefalinas (Fields, 2000). Assim como a morfina, os 

antidepressivos também podem bloquear alguns sinais dolorosos periféricos (Hirakawa 

et al., 1999; Fields, 2000). Por aumentarem os níveis de serotonina e noradrenalina 

disponíveis em áreas cerebrais-chave, os antidepressivos também têm efeitos na 

modulação dos sinais dolorosos. Esse efeito dos antidepressivos pode ser maior para 

aquelas medicações que aumentem a disponibilidade de serotonina e noradrenalina 

(Lynch, 2001). 

Regiões cerebrais envolvidas na geração de emoções (córtex pré-

frontal medial, insula, córtex temporal anterior, hipotálamo e amígdala) enviam muitas 

projeções para as estruturas do tronco cerebral envolvidas na modulação da dor 

(MCPA e medula oblonga rostro-ventromedial) (Fields, 2000). Antecipações negativas 
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podem fazer que algumas áreas cerebrais sejam ativadas e o indivíduo parece focalizar 

mais sua atenção sobre os estímulos dolorosos, percebendo-os de forma mais intensa. 

Por outro lado, o desviar a atenção dos estímulos dolorosos para diminuir a ativação da 

MCPA pode amortecer a percepção da dor (Rainville et al., 1997; Sawamoto et al., 

2000). Esses experimentos sugerem como a depressão, associada com antecipações 

negativas, pode amplificar os sinais dolorosos pela ativação de estruturas cerebrais 

como o giro anterior do cíngulo. A depressão encontra-se também associada à 

depleção de serotonina e noradrenalina, que podem diminuir o efeito modulatório sobre 

esse sistema descendente de modulação da dor. 

Muitos fatores psicológicos como a evitação, a desesperança, o 

pensamento catastrófico e o estresse medeiam a interação recíproca entre dor e 

depressão (Endler et al., 2003; Campbell et al., 2003; Ciechanowski et al., 2003). 

Gildenberg (1984) postulou que pacientes depressivos poderiam ter uma menor 

tolerância à dor. Katon (2003) relatou que um estado de humor caracterizado por 

desânimo e desalento poderia afetar a capacidade do indivíduo para lidar com os 

sintomas adversos de uma condição médica crônica. Em estudos laboratoriais 

controlados, tornou-se evidente que a indução de um humor depressivo estava 

associada a alterações na resposta à dor (Willoughby et al., 2002).  

A presença da dor provoca ou exacerba o sofrimento psicológico e 

os afetos depressivos influenciam a experiência da dor. A intensidade da dor e a forma 

como ela interfere com a vida diária de um indivíduo contribuem para o 

desenvolvimento de intensos estados de ansiedade e depressão. Além disso, a idéia 

que o indivíduo faz da própria dor (pensamentos catastróficos e sentimentos de 

desesperança) tem sido associada com o experenciar dores mais intensas, 

aumentando o sofrimento emocional, depressão e outros problemas físicos (Sullivan & 
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D'Eon, 1990; Turner et al., 2000). O sofrimento aumentado  e um nível intenso de dor 

que interfira com as atividades diárias estão relacionados a posturas emocionais e 

comportamentais específicas, como deixar-se levar pelas emoções ou evitar situações 

consideradas desgastantes. Em três artigos que versam sobre a capacidade de 

aceitação da dor, McCracken (McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 2003; 

McCracken et al. 2004) afirma que a aceitação da dor está associada a um menor 

sofrimento emocional, menor incapacidade e dores menos intensas.  

Sintomas gastrintestinais e depressão 

 Dentro do universo dos sintomas de natureza somática, os sintomas 

gastrintestinais chamam a atenção devido a sua alta frequência. Esses sintomas 

receberam uma análise de sua prevalência na Atenção Primária e sua relação com a 

depressão e a ansiedade. Foram avaliados 2.091 pacientes consecutivos de 15 centros 

de Atenção Primária nos EUA, com a ajuda das escalas PHQ-15, PHQ-8 (Patient 

Health Questionnaire - depression module) e GADS-7 (Generalized Anxiety Disorder 

Scale). Destes, um total de 380 pacientes (18% da amostra total) referiu que estiveram 

substancialmente incomodados com seus sintomas gastrintestinais nas últimas quatro 

semanas e, nesses pacientes, a presença de sintomas graves de depressão era cinco 

vezes maior quando comparada com pacientes sem sintomas gastrintestinais (Mussell 

et al., 2008). 

Ruhland et al. (2008) avaliaram, com um eletrogastrógrafo (EGG), a 

atividade elétrica gástrica em pacientes com diagnóstico de depressão maior. Esses 

pacientes apresentaram uma proporção significativamente elevada de taquigastria, que 

poderia ser causada por um aumento da modulação simpática. No entanto, um estudo 

anterior, conduzido por Lin-Tai et al. (2001), não havia encontrado diferenças 
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significativas na incidência de bradigastria ou taquigastria entre os pacientes 

deprimidos e aqueles sem depressão. 

A associação entre sintomas gastrintestinais e depressão foi objeto 

de uma pesquisa entre os 980 sujeitos de um estudo de coorte a partir do nascimento. 

O diagnóstico de depressão entre os 18 e 21 anos estava associado a uma odds ratio 

de 1,69 para todos os sintomas gastrintestinais, de 2,16 para dismotilidade e de 2,07 

para constipação. Os autores concluíram que numa amostra comunitária de jovens, 

sintomas gastrintestinais clinicamente inexplicados parecem estar ligados a quadros 

depressivos (Howell et al., 2003). 

Cefaleias e depressão 

O grupo das cefaleias é bem conhecido pelos profissionais em 

Atenção Primária, sendo sua presença uma constante nesse setor. Estudos recentes 

têm apontado que cefaleias e depressão podem se coadunar em um mesmo contexto 

clínico. Prevalências de 57% e 51% de depressão foram encontrada, respectivamente,  

entre pacientes com transformed migraine, e com cefaleia tensional, num estudo que 

envolveu o exame de 261 pacientes com cefaleia diária crônica (Kai-Dih et al., 2000).  

Com o objetivo de determinar quais fatores contribuíam para a 

associação entre enxaqueca e depressão, Breslau et al. (2003) entrevistaram 496 

sujeitos com enxaqueca, 151 sujeitos com outros tipos de cefaleia de intensidade 

comparável e 539 sujeitos sem história de cefaleias graves no início do estudo e dois 

anos depois. Pacientes que tinham depressão no início do estudo tinham uma odds 

ratio de 3,4 para desenvolver enxaqueca, mas não outras cefaleias de mesma 

intensidade. Os sujeitos que apresentavam enxaqueca no início do estudo tinham uma 

odds ratio de 5,8 para desenvolverem depressão durante o seguimento. Esses 
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resultados demonstram a existência de uma associação bidirecional entre a enxaqueca 

e a depressão, na qual a presença de uma aumenta o risco para a outra. 

 Zwart et al. (2003), ao analisarem os dados do Nord-Trøndelag 

Health Study (HUNT-2), em que 47.257 sujeitos responderam a um questionário sobre 

enxaqueca e a HADS, constataram que tanto a depressão como a ansiedade se 

associavam estatisticamente com enxaqueca (odds ratio de 2.7) e cefaleias não-

enxaquecosas (odds ratio 2.2). 

Num estudo realizado em Taiwan, Ching-I et al. (2006) encontraram 

uma prevalência de 48,3% de depressão entre pacientes com enxaqueca e 

aproximadamente metade desses pacientes referiu piora desse sintoma durante ou 

após um episódio depressivo. 

No Japão, um total de 177 pacientes consecutivos de 19 centros de 

Atenção Primária, que apresentavam cefaleia como queixa principal, foram avaliados 

por meio da MINI; 25,4% deles preencheram os critérios diagnósticos para TDM. A 

análise univariada mostrou que nessa amostra a depressão encontrava-se relacionada 

à longa duração da cefaleia, múltiplos sintomas somáticos e maior utilização dos 

serviços de saúde (Maeno, 2007). 

Tinnitus e depressão 

Na Suécia, Zöger et al. (2006) encontraram uma importante 

associação entre o tinnitus e a prevalência e gravidade da ansiedade e da depressão, 

em 224 pacientes avaliados por meio da SCID e da HADS (The Hospital Anxiety and 

Depression Scale), o que enquadra o tinnitus no complexo das patologias que se 

interseccionam com a ansiedade e a depressão. 

2.8 Sintomas somáticos e a sobrecarga da depressão 
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Sintomas somáticos aumentam as já marcantes sobrecarga e 

incapacidade associadas à depressão. Dados da US National Household Survey (Bao 

et al., 2003) demonstraram que pacientes com queixas de dores em geral, incluindo 

dores articulares, dorsalgias e cefaleias de forte intensidade, têm a saúde física e 

mental consideravelmente comprometida, referindo sofrimento psíquico maior que 

pacientes sem tais queixas. Ohayon e Schatzberg (2003) concluíram que o sintoma 

humor depressivo costumava perdurar mais em pacientes com dores em geral, 

perfazendo uma média de aproximadamente seis meses. 

O estudo “World Health Survey” da Organização Mundial de Saúde 

avaliou 18 medidas do estado de saúde atual e de desfecho clínico5, criadas 

especialmente para essa investigação, em 245.404 participantes em 60 países de 

todas as regiões do mundo. Depois de ajustes para os fatores socioeconômicos e 

condições de saúde, a depressão foi considerada a principal influência na piora dos 

indicadores de saúde quando comparada com outras condições crônicas como angina, 

artrite, asma e diabetes (Moussavi et al., 2007). 

A sobrecarga dos sintomas somáticos em pacientes com depressão 

leva a uma maior utilização dos serviços de saúde e ao aumento dos custos 

econômicos da doença (Bao et al., 2003; Fifer et al., 2003; Greenberg et al., 2003; 

Luber et al., 2001). O já citado estudo US National Household Survey mostra que 

pacientes com depressão e dores em geral consultam-se cerca de 20% a mais a cada 

ano do que pacientes sem dores. Um aspecto que chama a atenção nesse estudo é o 

fato de esses pacientes terem uma probabilidade 20% menor de serem encaminhados 

                                                 
5
 Essas medidas de saúde incluíam a autoavaliação do estado de saúde, dificuldade no desempenho do 

trabalho ou atividades domésticas nos 30 dias anteriores, e 16 questões relacionadas aos seguintes 

domínios: visão, mobilidade, capacidade de cuidar de si mesmo, relacionamentos interpessoais, 

cognição, dor e desconforto, sono, energia e afeto. 
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a um especialista em saúde mental do que os pacientes que não referem sintomas 

dolorosos. No estudo conduzido por Luber et al. (2001), a sobrecarga econômica dos 

sintomas somáticos na depressão elevava os custos médicos em 2,8 vezes entre 

pacientes deprimidos com dorsalgia, e em quatro vezes nos com enxaqueca. 

Alguns estudos demonstraram o impacto que a depressão pode 

provocar na demanda aos serviços de saúde. Em um estudo de coorte que seguiu 

15.186 pacientes durante o período de um ano, pacientes com diagnóstico de 

depressão tiveram um número significativamente maior de consultas em serviços de 

Atenção Primária e taxas mais altas de encaminhamento ao especialista e realização 

de exames radiológicos (Luber, 2000). Ainda no âmbito dos serviços de Atenção 

Primária, em um estudo realizado por Shvartzman et al. (2005) em Israel, pacientes 

com diagnóstico de depressão (7,5% da amostra) também apresentaram maiores taxas 

de utilização dos serviços de saúde, onerando o sistema. 

Adler et al. (2006) avaliaram a relação entre a gravidade da 

depressão e o desempenho profissional entre pacientes atendidos na rede de Atenção 

Primária e que se encontravam empregados no momento da primeira avaliação. 

Pacientes com depressão (n=193) foram comparados a pacientes com artrite (n=93) e 

controles (n=193). O grupo de pacientes com depressão apresentou maiores 

dificuldades no manejo das situações interpessoais no trabalho, no gerenciamento do 

tempo e uma menor produtividade; os pacientes com artrite apresentaram maior 

dificuldade no desempenho de tarefas que exigiam agilidade física. Mesmo os 

pacientes depressivos que apresentaram melhora clínica com o tratamento 

continuaram apresentando desempenho pior no trabalho quando comparados ao grupo 

controle. 
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A presença de sintomas somáticos em pacientes deprimidos eleva 

ainda mais a já conhecida sobrecarga atribuída aos transtornos depressivos. Um 

estudo com 5.808 pacientes atendidos em serviços de Atenção Primária mostrou que 

entre os pacientes com depressão (54% da amostra), aqueles que apresentavam dores 

crônicas associadas tinham um prejuízo significativamente maior em termos de 

qualidade de vida, maior gravidade dos sintomas somáticos e uma prevalência maior 

de transtornos relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas (Arnow et al., 2006). Em 

consonância com tais resultados, outro estudo demonstrou que pacientes com 

depressão e dores crônicas tiveram taxas significativamente mais altas de faltas ao 

trabalho do que pacientes com dores crônicas, mas sem depressão (Munce et al., 

2007) 

Emptage et al. (2005) acompanharam durante seis anos um grupo 

de 9.825 sujeitos com idade entre 50 e 61 anos, objetivando avaliar a relação entre 

depressão associada a dores em geral com medidas de dificuldades nas seguintes 

áreas: desempenho de tarefas diárias, problemas em suas atividades profissionais, 

manutenção ou perda do emprego, dependência de seguros ou benefícios e gastos 

com saúde. Nas avaliações realizadas no 2º e 6º ano de seguimento, tanto os 

indivíduos com dores intensas isoladamente como aqueles com depressão e dor 

tiveram maior probabilidade de apresentarem novas limitações funcionais e custos 

financeiros mais elevados com a saúde. Os pacientes com depressão e dor sofreram 

um maior número de demissões do que os pacientes com dor ou depressão 

isoladamente.  

Na Noruega, Mykletun et al. (2006) acompanharam 45.782 sujeitos 

de um estudo populacional de saúde que no início da pesquisa não estavam recebendo 

nenhuma pensão por problemas de saúde. Ao final de seis anos de seguimento, 
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concluíram que os sintomas de ansiedade e depressão eram os principais preditores 

de pensões pagas por invalidez. Entre esses aposentados, os sintomas somáticos 

tiveram mais impacto que qualquer outro diagnóstico médico. 

 Apontando para uma outra direção, uma análise dos dados do 

Sequence Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) por Husain et al. 

(2007) não encontrou indícios que a depressão acompanhada por sintomas dolorosos 

aumente a sobrecarga clínica ou a cronicidade dos quadros depressivos. 

2.9 Sintomas somáticos e o reconhecimento da depressão 

Infelizmente, o subdiagnóstico da depressão ainda é uma realidade. 

O não reconhecimento da depressão nos pacientes com sintomas físicos pode ser a 

principal causa pela qual os transtornos psiquiátricos são freqüentemente 

subdiagnosticados na prática médica geral (Fava, 2002). Em 1985, Bridges & Goldberg 

relataram que médicos em Atenção Primária não diagnosticavam qualquer transtorno 

psiquiátrico em mais de 50% dos pacientes que se apresentavam com queixas 

predominantemente somáticas. No Canadá, Kirmayer et al. (1993) demonstraram que 

78% dos pacientes com TDM que tinham como queixa principal sintomas somáticos 

não eram diagnosticados corretamente.  

As explicações para esse fato são complexas, envolvendo 

características pessoais tanto do paciente como do médico, o que o paciente relata a 

seu médico, a maneira como ele reporta suas queixas e como o médico conduz a 

entrevista com seu paciente (Docherty, 1997; Tylee, 1999).  

Um estudo desenvolvido por Posse & Hallstrom (1998) identificou 

casos de “depressão mascarada” na rede de Atenção Primária à saúde, utilizando-se 

de um estudo em duas fases. Na primeira fase, que envolveu uma investigação com 

442 pacientes, identificou-se uma proporção de 1,8% de transtorno depressivo entre 
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eles. Posteriormente, 62 pacientes que não receberam o diagnóstico de depressão na 

primeira fase do estudo, mas que apresentavam alta pontuação nas escalas de 

somatização, foram novamente avaliados e evidenciou-se que 39 (63%) deles 

apresentavam um transtorno de humor (TDM ou distimia), de acordo com o DSM-III-R. 

A fase 2 desse estudo quase  triplicou a estimativa de prevalência de TDM nessa 

população, realçando a opinião de que os sintomas somáticos encontram-se presentes 

e representam sintomas-chave do TDM numa significativa proporção de pacientes. 

Pacientes com depressão frequentemente relatam sintomas físicos, 

principalmente dor, como sua queixa principal ou mesmo única, ao invés dos sintomas 

psicossociais mencionados. Em razão disso, muitos médicos não consideram a 

possibilidade de um transtorno de humor subjacente (Greden, 2003). Lesse (1983) 

relatou que 30% dos pacientes com depressão experimentaram sintomas físicos por 

mais de cinco anos antes de receberem o diagnóstico apropriado. 

O médico generalista diagnostica o TDM com maior acurácia quando 

os pacientes apresentam-se com sintomas psicossociais. Kirmayer et al (1993) 

estudaram 75 pacientes com TDM ou transtorno de ansiedade que relataram sintomas 

físicos; somente 17 (22%) foram identificados como tendo um transtorno psiquiátrico 

pelos seus médicos quando apresentavam sintomatologia predominantemente física, 

comparados com os 58 (77%) que tinham queixas de natureza psicossocial. Os autores 

desse estudo concluíram que existia um padrão distinto de “diminuição de 

reconhecimento” quando o TDM apresentava-se acompanhado de sintomas físicos. 

 Füredi et al. (2003), ao realizarem uma investigação com 1.211 

pacientes de 12 centros de Atenção Primária na Hungria, notaram um baixo percentual 

de reconhecimento dos quadros depressivos pelos médicos desses serviços se 

comparado com a utilização de uma entrevista estruturada. A tendência entre esses 
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profissionais era de diagnosticarem depressão apenas na ausência de doença 

somática e na presença de sintomas psicológicos claros. De fato, o médico generalista 

tende a diagnosticar o TDM com maior acurácia quando os pacientes apresentam-se 

com sintomas afetivos e(ou) cognitivos, empobrecendo a identificação da depressão 

nos pacientes que se queixam preferencialmente de sintomas somáticos (Magruder-

Habib et al, 1990; Kirmayer et al., 1993; National Institute for Clinical Excellence, 2003).  

Na Atenção Primária, o principal motivo para o falta de diagnóstico é 

a tendência de o paciente deprimido atribuir os sintomas somáticos não explicados 

clinicamente a um estilo de vida atribulado, ao invés de atribuí-los a uma causa 

psicológica (Kessler et al., 1999; Parker & Parker, 2003; Bower et al., 2000; Robins & 

Kirmayer, 1991). Médicos que atuam em um centro de cuidados primários no Reino 

Unido deixaram de identificar um quadro depressivo em 85% dos pacientes que tinham 

um estilo cognitivo que minimiza a importância dos sintomas ou  os atribui a situações 

cotidianas, em comparação com 38% dos pacientes que apresentavam um estilo 

psicologizante (Kessler et al., 1999). Um estudo conduzido em seis centros de Atenção 

Primária na Austrália demonstrou que pacientes com essas características psicológicas 

tinham probabilidades 20 vezes menores de receber o diagnóstico de transtorno 

depressivo se comparados com outros pacientes depressivos (Parker & Parker, 2003). 

Outra razão para o subdiagnóstico da depressão em Atenção 

Primária pode ser atribuída ao estigma que ainda envolve os transtornos mentais, 

tornando a discussão sobre acontecimentos psicológicos desconfortáveis e levando os 

pacientes a darem pouca importância aos seus aspectos emocionais. A curta duração 

das consultas e o medo do estigma ligado a um diagnóstico psiquiátrico se somam, 

minimizando as chances de essa condição ser ao menos discutida entre o paciente e 

seu médico. (Nutting et al, 2000; Rost et al., 2000). Num estudo de Tylee et al. (1995), 
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médicos de 36 centros de Atenção Primária no Reino Unido tinham cinco vezes menos 

probabilidade de identificar quadros depressivos se os sintomas psicológicos fossem 

relatados pelo paciente ao final da consulta, quando comparados com a menção a 

sintomas emocionais entre as quatro primeiras queixas apresentadas ao médico. 

Ao estudarem o perfil dos diversos sintomas apresentados por 

pacientes de uma clínica de dor no Canadá, Wilson et al. (2001) constataram que a não 

consideração dos sintomas somáticos na formulação diagnóstica dos transtornos 

depressivos pode reduzir o reconhecimento dessa condição em até 45% dos casos. 

Okulate et al. (2004) procuraram avaliar a contribuição dos sintomas 

somáticos para o diagnóstico da depressão aplicando a PHQ-15 em 829 pacientes na 

Nigéria. Utilizando a análise do componente principal e o modelo de regressão logística 

como instrumentos estatísticos, concluíram que, embora os sintomas somáticos 

possam ser expressivos entre pacientes com depressão, eles têm um peso 

consideravelmente menor que os sintomas emocionais/cognitivos na formulação 

diagnóstica dos quadros depressivos. 

2.10 Sintomas somáticos e o tratamento da depressão. 

Pacientes com depressão e sintomas somáticos têm um prognóstico 

mais reservado em termos de eficácia dos procedimentos terapêuticos empregados. 

Papakostas et al. (2003) mostraram que os sintomas somáticos achavam-se presentes 

em 95% dos pacientes com depressão resistente a tratamento, incluídos em um 

programa de seis semanas de tratamento. A análise por regressão logística 

demonstrou ser o número de sintomas somáticos um fator de risco para uma posterior 

falta de resposta ao tratamento, com tendência a ser um preditor dessa má resposta.  

A gravidade dos sintomas somáticos também parece estar 

relacionada a uma pior resposta aos tratamentos. Bair et al. (2004) - utilizando dados 
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de um estudo randomizado com seguimento naturalístico em 37 centros de Atenção 

Primária nos EUA – mostraram que a gravidade das dores no início do estudo poderia 

predizer a resposta ao tratamento com antidepressivos. Mais que dois terços dos 

pacientes deprimidos referiram diversas dores de gravidade variável na fase inicial do 

estudo. A análise do desfecho clínico do quadro depressivo, realizada após três meses 

de tratamento com um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, revelou que 

pacientes com dores de intensidade moderada tinham uma probabilidade duas vezes 

menor de responderem ao tratamento, enquanto naqueles com dores de intensidade 

mais grave essa probabilidade diminuía 4,1 vezes. Nesse mesmo estudo, sintomas 

dolorosos residuais de intensidade leve ou maior estavam presentes em 58% dos 

pacientes deprimidos, mesmo após os três meses de tratamento. 

Os sintomas depressivos residuais são bem conhecidos por sua 

associação com um desfecho clínico menos favorável em pacientes com depressão. 

Paykel et al. (1995) estudaram 64 pacientes com TDM, tratando-os com medicação 

antidepressiva, monitorando-os a cada três meses até a remissão e seguindo-os por 

mais doze meses. Dos 60 pacientes que tinham alcançado a remissão após 15 

semanas de tratamento, 19 (32%) tinham sintomas residuais. Os resultados indicaram 

que os sintomas residuais pareciam ser mais comuns em pacientes com sintomatologia 

mais grave, mas 94% dos pacientes que experimentaram sintomas persistentes tinham 

sintomas físicos de intensidade leve a moderada. Um total de 57 pacientes que 

alcançaram remissão foram então acompanhados sistematicamente nos 12 a 15 

meses seguintes para identificar as taxas de recaídas. Os resultados dessa segunda 

fase do estudo indicaram que os sintomas residuais eram fortes preditores de uma 

recaída subsequente, ocorrendo em 13 (76%) dos 17 pacientes que apresentavam 

sintomas residuais e em apenas 10 (25%) dos 40 pacientes que não tinham sintomas 
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residuais. Este estudo revelou uma correlação positiva entre o grau de melhora dos 

sintomas físicos e emocionais e a capacidade dos pacientes para alcançar a remissão. 

Pacientes com sintomas residuais tinham um alto risco de recaír, comparados com 

aqueles sem sintomas residuais. Sintomas físicos persistentes, assim como a 

sensação de dor, poderiam indicar que o paciente ainda não teria alcançado uma 

completa remissão da depressão, mesmo com indicativos de melhora de alguns 

sintomas psicológicos. De fato, os pacientes com sintomas residuais apresentavam 

taxas de recaída três vezes mais rápidas do que aqueles sem sintomas residuais.  

Um seguimento naturalístico dessa mesma amostra demonstrou que 

os pacientes com sintomas residuais continuaram a apresentar mais sintomas 

depressivos e maior prejuízo em seu funcionamento social, ocupacional e familiar 

(Kennedy & Paykel, 2004). Nesse estudo observou-se uma tendência a recorrências 

mais precoces dos episódios depressivos em pacientes com sintomas residuais; 42% e 

56% dos pacientes com sintomas residuais apresentaram recorrência dentro de um a 

dois anos, respectivamente, comparados com 20% e 42% do grupo de pacientes sem 

sintomas residuais. 

Frantom et al. (2006) observaram que em 41 pacientes com artrite 

reumatóide e TDM atual, a história de episódios depressivos pregressos se 

apresentava como um preditor de menor redução dos sintomas dolorosos com o uso 

de antidepressivos, quando comparados com aqueles pacientes sem história prévia de 

episódios depressivos. 

Em outro estudo, 405 pacientes com diagnóstico de TDM, originários 

de 60 serviços de Atenção Primária nos EUA, participaram de um ensaio clínico que 

comparou duas intervenções no tratamento da depressão. Sintomas dolorosos que 

interferiam com as atividades diárias dos pacientes estavam presentes em 42% dos 
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participantes no início do tratamento e seis meses após ainda persistiam em 32% 

dessa amostra. A análise estatística multivariada, com controle de variáveis como 

idade, gênero e comorbidades médicas, demonstrou que os sintomas dolorosos tinham 

um forte impacto negativo na resposta ao tratamento antidepressivo (Kroenke et al., 

2008). 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1 Local da Pesquisa 

A Unidade Básica de Saúde do Programa de Saúde da Família (US 

PSF) Vila Leonice situa-se no bairro Cachoeira em Curitiba (PR), uma região de 306,9 

hectares (0,71% do município) distante 8,5 quilômetros do centro da cidade. Segundo o 

Censo Demográfico 2000 – Projeção Populacional 2007 – IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), essa área abriga uma população estimada de 12.800 

habitantes com uma densidade demográfica de 29 hab/hectare. A taxa média de 

crescimento populacional anual entre 2000-2007 situou-se em 2,2%. A população 

analfabeta (menos de um ano de estudo) foi estimada em 6,4%. 

Cerca de 85% da população encontra-se em idade ativa, mas  62% 

é considerada economicamente ativa e 53% estava trabalhando. Em termos de 

rendimento familiar, 5,3% não tem rendimento algum, 31,7% recebem até três salários 

mínimos, 29,4% de três até cinco salários mínimos, 23,3% de 5 a 10 salários mínimos, 

6,13% de 10 a 15 salários mínimos e 4,17% acima de 15 salários mínimos. Os 

estabelecimentos comerciais correspondem a 45,3% de todas as empresas do bairro, 

seguido pela prestação de serviços com 29,9% e pela indústria com 13,1%. (IBGE, 

2000; IPPUC, 2000). 

 O bairro Cachoeira não possui nenhuma infra-estrutura de esporte 

ou lazer, tal como cinema, teatro, quadra esportiva, ginásio de esportes ou mesmo 

quadras abertas. 

Embora os dados oficiais não façam referência, o bairro Cachoeira 

abriga várias áreas de invasões não catalogadas nos registros oficiais. A mobilidade 

geográfica da população é alta, o que faz com que as informações relativas ao 

endereço da população se tornem desatualizadas em curto espaço de tempo. 
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Entre os serviços oferecidos à comunidade, destaca-se o Programa 

de Saúde da Família, que pode fornecer dados sociodemográficos e clínicos da 

população atendida, obtidos inclusive por meio de visitas domiciliares. 

A equipe de saúde da US PSF Vila Leonice é composta por quatro 

médicos generalistas do Programa de Saúde da Família, quatro enfermeiras, 12 

auxiliares de enfermagem, quatro dentistas, três técnicos em higiene dental, cinco 

auxiliares de consultório dentário e 14 agentes comunitários de saúde.  

A US PSF Vila Leonice realiza em média 1.000 atendimentos 

médicos mensais, dos quais 60% referem-se à população adulta. O número médio de 

consultas diárias é de 106 e estima-se que os agentes de saúde comunitária visitem 

diariamente cerca de 10 domicílios. Sua estrutura física compreende uma sala de 

recepção, seis consultórios médicos, uma clínica odontológica com sala de espera, 

uma farmácia, sala de esterilização, expurgo, uma sala para coleta de material para 

exames complementares, sala de administração, almoxarifado e sala de grupo. 

3.2 Amostra 

Foram contatados todos os 211 sujeitos que procuraram a US PSF 

Vila Leonice para atendimento ambulatorial, pela manhã, no período de 12 a 16 de 

fevereiro de 2007. Destes, dez sujeitos recusaram o convite para responder os 

questionários dessa fase do estudo. Os outros 201 sujeitos, de ambos os sexos, sem 

distinção de etnia, com idade entre 18 e 64 anos, concordaram em responder a dois 

questionários de avaliação de sintomas (CES-D e PHQ-15).  

Numa 2ª fase, 114 sujeitos dessa amostra inicial, com pontuação ≥ 

15 na escala de rastreio de depressão (Escala de Rastreamento Populacional para 

Depressão / CES-D) e considerados “suspeitos” para TDM, foram chamados para uma 

segunda entrevista, desta vez com a aplicação da SCID-I/P (Entrevista Clínica 
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Estruturada para o DSM-IV - Transtornos do Eixo I), para a identificação de casos 

psiquiátricos. 

3.3 Instrumentos   

1ª Fase do estudo 

Na primeira fase do estudo (rastreamento de sintomas depressivos e 

somáticos) foram utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 

a) Formulário com dados sociodemográficos dos sujeitos (Anexo 2) 

b) Escala de Rastreamento Populacional para Depressão (CES-D – 

Center for Epidemiological Studies Depression Scale). (Anexo 3). 

c) Questionário da Saúde do Paciente – Sintomas Somáticos 

(Patient Health Questionnaire – 15 Somatic Symptoms/PHQ-15). (Anexo 4). 

A CES-D foi desenvolvido no Center for Epidemiologic Studies, uma 

divisão do National Institute of Mental Health, em 1977 (Radloff, 1977). É um 

instrumento autoaplicável, composto por 20 itens que avaliam o humor, queixas 

somáticas, interação com outras pessoas e aspectos motores do funcionamento. Seu 

objetivo primário é o de detectar sintomas depressivos em populações adultas. A 

caracterização de humor depressivo é determinada por respostas referentes aos 

sintomas presentes no período correspondente à semana que precede a aplicação.  

A pontuação da CES-D é obtida da seguinte forma: as respostas a 

cada um dos 20 itens é dada por valores de quatro pontos na escala Likert, com 

variação de 0 a 3, caracterizando quantos dias na última semana cada item ocorreu: 

•  “raramente (menos que um dia)” corresponde à pontuação zero; 

•  “durante pouco tempo (um ou dois dias)” corresponde à pontuação 

1; 
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•  “durante um tempo moderado (de três a quatro dias”) corresponde 

à pontuação 2,  e 

• “durante a maior parte do tempo (de cinco a sete dias)” 

corresponde à pontuação 3.  

As questões 8, 12 e 16 estão relacionadas a um afeto positivo 

(subescala de bem-estar) e tem, portanto, a pontuação em ordem inversa. A pontuação 

total da escala varia de 0 a 60 pontos. As pontuações mais altas indicam um maior 

comprometimento. Indivíduos com pontuação maior ou igual a 15 são tipicamente 

identificados como “suspeitos” de depressão. 

A escala não foi elaborada para ser um instrumento diagnóstico e 

não deveria ser utilizada no âmbito de uma avaliação psiquiátrica diagnóstica ou para 

propósitos terapêuticos, por não evidenciar mudanças do grau de depressão durante o 

período de tratamento (Weissmann et al., 1977). Além disso, não se restringe 

exclusivamente a sintomas depressivos e, portanto, seus resultados não poderiam ser 

interpretados unicamente em termos de presença ou ausência de transtorno 

depressivo (Silveira & Jorge, 2000). A CES-D, como outras escalas de rastreamento de 

depressão, tem como finalidade mensurar a depressão sindrômica (ou seja, 

sintomatologia depressiva) e não depressão nosológica (presença ou ausência de um 

episódio de depressão). Como a síndrome depressiva pode acompanhar outros 

quadros psiquiátricos e clínicos, torna-se inevitável que um instrumento que mede 

apenas sintomas depressivos apresente muitos falsos positivos (Kendall et al., 1987). 

Ainda, por ter sido desenvolvida com o objetivo de estimar a prevalência atual (point 

prevalence) de sintomas depressivos, não abrange questões como a persistência dos 

sintomas ou sua evolução no tempo e não se baseia nos critérios diagnósticos do 

DSM-IV para o TDM. 
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Ao longo dos anos a CES-D tem sido utilizada em um grande 

número de pesquisas. Um levantamento realizado em 03/12/2008 no PUBMED 

encontrou 2.218 artigos indexados sobre a palavra-chave “Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale” desde 1977, data de publicação do artigo original. 

A CES-D recebeu validação em nosso meio, com o estudo de 

Silveira (1997), que avaliou as propriedades psicométricas e a estrutura fatorial da 

escala em duas populações de adolescentes e adultos jovens, clínica e não-clínica. O 

melhor desempenho da escala foi alcançado quando se utilizaram os pontos de corte 

15 para a população não-clínica (estudantes universitários) e 24 para a população 

clínica (farmacodependentes). Com o emprego desses pontos de corte, a CES-D 

demonstrou excelente sensibilidade (s = 1,0), especificidade de 0,75 e índice de 

classificação incorreta de 0,24. Duas questões integrantes da escala (“02. Não tive 

vontade de comer, tive pouco apetite” e “04. Senti-me, comparando-me às outras 

pessoas, tendo tanto valor quanto a maioria delas”) foram apontadas como tendo 

pequena correlação com as demais. Quando essas duas questões foram excluídas, a 

consistência interna da escala medida pelo modelo alfa de Cronbach passou de 0,8484 

para 0,8668. Os autores concluíram que a CES-D se mostrou um instrumento sensível 

e confiável para o rastreamento da depressão em populações jovens (tanto clínica 

como não-clínica), exibindo estrutura fatorial correspondente às dimensões 

psicopatológicas dos transtornos depressivos. 

Também no Brasil, Batistoni, Neri e Cupertino (2007) estudaram a 

validade interna, de construto e de critério para a CES-D em idosos. O instrumento foi 

aplicado a 903 idosos residentes em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, entre os 

anos de 2002-2003. Para avaliar a validade de construto, todos os 20 itens da escala 

foram analisados por meio de análise fatorial exploratória para se conhecer o padrão 
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de variação conjunta dos itens e a variância explicada por cada fator. A CES-D 

apresentou índices satisfatórios de validade interna (α=0,860), sensibilidade (74,6%) e 

especificidade (73,6%), quando se utilizou um ponto de corte >11. Entretanto, apontou 

frequência relativamente alta de falsos positivos em comparação à Geriatric Depression 

Scale: de 33,8% vs. 15%. A análise fatorial exploratória do instrumento gerou estrutura 

fatorial com três fatores: afetos negativos, dificuldades de iniciar comportamentos e 

afetos positivos. Os autores concluíram que o instrumento mostrou-se 

psicometricamente adequado para uso entre idosos. Entretanto, não se pode 

esclarecer os efeitos de variáveis somáticas e situacionais sobre os resultados desse 

instrumento em pessoas idosas. 

A PHQ-15 é uma subescala de sintomas somáticos derivada da 

versão completa da Patient Health Questionnaire (Spitzer, Kroenke & Williams, 1999), 

que avalia 15 sintomas somáticos ou grupamentos de sintomas que contribuem em 

mais de 90% das queixas físicas (excluindo os sintomas do trato respiratório superior) 

referidas em ambientes ambulatoriais de atendimento à saúde. Em meados dos anos 

90, Robert L. Spitzer, Kurt Kroenke e colegas da Universidade de Columbia (EUA) 

desenvolveram o Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD), um 

instrumento diagnóstico contendo módulos para 12 diferentes transtornos psiquiátricos. 

Durante o desenvolvimento do PRIME-MD, Spitzer e Kroenke, juntos com Janet B.W. 

Williams, criaram os módulos de triagem da PHQ, que se constituiu em uma versão 

autoadministrada do PRIME-MD.  

Os sintomas avaliados pelo PHQ-15 incluem 14 dos 15 sintomas 

somáticos mais prevalentes do Transtorno de Somatização do DSM-IV, isto é, aqueles 

com uma prevalência de 3% ou mais na população geral. Para 13 sintomas somáticos 

do PHQ-15 os sujeitos são solicitados a responder o quanto se sentiram incomodados 
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por qualquer um desses problemas, nas quatro últimas semanas, atribuindo valores 

como:  

• 0 = Quase não incomodou;  

• 1 = Incomodou um pouco, e  

• 2 = Incomodou bastante. 

Dois sintomas físicos adicionais (“Sentindo-se cansado ou com 

pouca energia” e “Problemas de sono”) têm respostas codificadas em 0 = raramente, 1 

= vários dias e 2 = mais da metade dos dias ou quase todos os dias. A determinação 

da pontuação final do PHQ-15 é feita pela soma das pontuações de cada um dos itens. 

A pontuação total pode variar de 0 a 30.  

O propósito do PHQ-15 é o de funcionar como uma medida contínua 

da gravidade dos sintomas somáticos. Os criadores dessa escala dividiram a 

pontuação do PHQ-15 em várias categorias para ilustrar mais claramente a relação 

entre um aumento gradual na gravidade dos sintomas somáticos e vários desfechos 

clínicos em saúde. Essas categorias são: 

• 0 a 4 = gravidade mínima  

• 5 a 9 = gravidade baixa  

• 10 a 14 = gravidade moderada  

• 15 ou + = gravidade alta. 

No presente estudo não foi utilizada a classificação acima, por 

entendermos que a transformação de variáveis numérica em variáveis categoriais traria 

como consequência perda de informações. Foi então mantida a pontuação atribuída 

aos sintomas como uma variável contínua.  

A confiabilidade interna do PHQ-15 foi avaliada pelo α de Cronbach 

e foi considerada excelente, com um índice de 0,80 em amostra que envolvia sujeitos 
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atendidos na rede de Atenção Primária e de um ambulatório especializado de 

ginecologia-obstetrícia (Spitzer et al., 1999; Spitzer et al., 2000). Kroenke et al. (2002) 

afirmaram que a PHQ-15 possui várias características psicométricas desejáveis como 

medida da gravidade dos sintomas somáticos, por apresentar elevada confiabilidade 

interna e ter sua validade convergente demonstrada pela forte associação entre a 

pontuação da PHQ-15 e medidas de estado funcional, dias de incapacitação e 

dificuldades relacionadas aos sintomas. Demonstra, ainda, que os constructos 

“sintomas depressivos” e “sintomas somáticos” são estatisticamente independentes e 

têm efeitos diferentes sobre vários desfechos clínicos, refletindo uma alta validade 

discriminante do instrumento. Esses autores apontaram que uma limitação da PHQ-15 

é a sua incapacidade de distinguir entre sintomas somáticos explicados e não-

explicados por uma CMG, uma distinção que tipicamente requer uma entrevista 

diagnóstica e o uso de raciocínio clínico. A PHQ-15 é mais bem caracterizada, 

portanto, como uma medida da gravidade dos sintomas somáticos do que um 

instrumento diagnóstico para os transtornos de somatização. Pacientes com 

pontuações elevadas na PHQ-15 deveriam ser posteriormente investigados para se 

determinar quais sintomas não poderiam ser explicados por uma CMG. 

Procedimentos para a tradução do PHQ-15 

Como o PHQ-15 é um instrumento de avaliação desenvolvido em 

uma cultura diferente da nossa e por ainda não ter sido validado em nosso meio, para 

efeito deste estudo foram utilizadas quatro das cinco diretrizes gerais do método 

proposto por Herdman et al. (1998) para sua tradução: (a) tradução do instrumento 

original; (b) retrotradução; (c) aplicação do instrumento a uma amostra de 

conveniência; e (d) crítica final por especialistas na área. Não foi realizada a etapa que 

corresponderia à apreciação formal de equivalência semântica, em que se avaliariam 
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os significados gerais e referenciais dos termos e das expressões de cada um dos 15 

itens que compõem a escala.  

Inicialmente foram feitas duas traduções do original em inglês para o 

português, de forma independente: uma delas realizada por uma professora de inglês, 

formada em Letras, e outra por uma psiquiatra com experiência na área e fluente no 

idioma inglês. Nessa fase, tinha-se como objetivo identificar e manter as características 

originais dos conceitos subjacentes a cada um dos 15 itens do documento original 

(equivalência operacional). Posteriormente, ambos os documentos foram 

retrotraduzidos para o idioma inglês por outro profissional formado em letras e com 

especialização em inglês e outro psiquiatra com experiência na área e fluente no 

idioma inglês. Cada um dos profissionais realizou o trabalho de retrotradução 

separadamente e sem conhecimento de quem eram os outros profissionais que 

realizaram a primeira tradução. 

Os resultados das traduções e retrotraduções foram avaliados e 

discutidos em conjunto com os dois tradutores, os dois retrotradutores e mais dois 

investigadores deste estudo. Esse grupo levou em consideração a equivalência 

semântica (mesmo significado), a equivalência de conteúdo (itens relevantes) e a 

equivalência de critério (mesmo construto teórico), seguindo os critérios preconizados 

por Flaherty et al. (1988) para a determinação de equivalência transcultural de 

instrumentos de pesquisa em saúde mental. Chegou-se a uma versão-síntese, que 

contemplou as novas contribuições de todos os envolvidos. 

Essa versão-síntese foi aplicada a uma amostra de 152 pacientes 

ambulatoriais da US PSF Vila Leonice, durante estudo-piloto realizado em outubro de 

2006. Diferentemente da forma original do instrumento (autoaplicável), optamos pela 

aplicação do PHQ-15 por meio de um contato mediado por um investigador do grupo, 
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que julgava a compreensão que o paciente tinha de cada item da escala, solicitando 

que ele fornecesse um exemplo, registrando seus comentários para cada um dos itens. 

A etapa seguinte consistiu na coleta dos comentários dos aplicadores das versões-

sínteses e na análise dos itens que apresentaram problemas de entendimento pela 

população avaliada, elaborando-se, então, a versão final da tradução do PHQ-15 para 

o português. 

2ª Fase do estudo 

d) Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV - Transtornos do 

Eixo I SCID-I/P (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders): é uma 

entrevista semiestruturada para diagnóstico psiquiátrico em adultos, que avalia 33 dos 

principais diagnósticos do Eixo I do DSM-IV (APA, 1994), em adultos. Sua elaboração 

teve início em 1983, quando o National Institute of Mental Health (NIMH) abriu uma 

concorrência de propostas para desenvolver um instrumento diagnóstico clínico 

psiquiátrico padrão. Em 1985, a Biometrics Research Department, ganhadora da 

concorrência, passou a testar a SCID-I/P e determinar sua confiabilidade em diferentes 

grupos de sujeitos clínicos e não-clínicos. Em 1990, Spitzer, Williams, Gibbon e First, 

publicaram a SCID-I/P para o DSM-III-R. (Spitzer et al., 1992); uma versão preliminar 

foi testada durante a segunda metade de 1994 e a versão final tornou-se disponível em 

1996.  

Existem duas edições padronizadas da SCID para pesquisa. A 

SCID-I/P (Edição Paciente) foi elaborada para ser utilizada com sujeitos que são 

identificados como pacientes psiquiátricos (First et al., 1998).  A SCID-I/NP (Edição 

Não-Paciente) foi elaborada para ser utilizada em estudos nos quais os sujeitos não 

são identificados como pacientes psiquiátricos (p.ex., pesquisas na comunidade, 

estudos de famílias, pesquisas sobre assistência de saúde primária). A única diferença 
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entre as versões SCID-I/P e SCID-I/NP encontra-se na seção de Avaliação Preliminar 

desta última, em que não se presume a presença de uma queixa principal e as outras 

questões são utilizadas para investigar uma história de psicopatologia. Os módulos 

diagnósticos de ambas as edições são: 

• Episódios de Humor; 

• Sintomas Psicóticos e Associados; 

• Transtornos Psicóticos; 

• Transtornos de Humor; 

• Transtornos por Uso de Substância; 

• Transtornos de Ansiedade; 

• Transtornos Somatoformes; 

• Transtornos Alimentares; 

• Transtornos de Ajustamento. 

O desfecho básico de uma avaliação pela SCID-I/P é o registro da 

presença ou ausência de cada um dos diagnósticos cobertos pelos módulos 

diagnósticos (Spitzer et al., 1992).  

A SCID-I/P tem um formato gráfico em três colunas, conforme 

mostra a Tabela 1. As perguntas encontram-se na coluna à esquerda, os critérios 

diagnósticos do DSM-IV correspondentes às perguntas estão na coluna do meio, as 

pontuações e instruções que operacionalizam os algoritmos diagnósticos posicionam-

se na coluna à direita. O entrevistador faz perguntas sobre cada um dos critérios 

diagnósticos e registra seu julgamento sobre o preenchimento ou não do critério. 

 

 

 

        Tabela 1 – Formato gráfico da SCID-I/P 
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Coluna 1 – Perguntas 
Coluna 3 -Critérios 
Diagnósticos do DSM-V 

Coluna 3 - Codificação e 
Instruções 

EPISÓDIO DEPRESSIVO 
MAIOR ATUAL 

CRITÉRIOS PARA EDM 

No último mês, houve 
algum período de tempo 
em que você se sentiu 
deprimido ou na pior {pra 
baixo} na maior parte do 
dia, quase todos os dias? 
(como é que foi isso?) 

SE SIM: Quanto tempo 
durou? (Durou duas 
semanas?) 

(1) humor deprimido na 
maior parte do dia, quase 
todos os dias, indicado por 
relato subjetivo (p.ex. sente-
se triste ou vazio) ou 
observação feita por 
outros(p.ex. chora muito). 

1 2 3 ? 

.......e quanto a perder o 
interesse ou o prazer pelas 
coisas que você costumava 
gostar? 

SE SIM: Isso acontecia  
quase todos os dias? 
Quanto tempo durou? 
(durou duas semanas?). 

(2) interesse ou prazer 
acentuadamente diminuídos 
por todas ou quase todas as 
atividades na maior parte do 
dia, quase todos os dias 
(indicado por relato subjetivo 
ou observação feita por 
outros). 

1 2 3 ? 

SE NEM O ITEM (1) OU O ITEM (2) 
SÃO CODIFICADOS “3”, IR PARA 
EPISÓDIO DEPRESSIVO 
PASSADO. 

 

A aplicação da SCID-I/P tem início com uma seção denominada 

“Avaliação Preliminar” que segue a estrutura geral de uma entrevista diagnóstica 

clínica, em que o sujeito descreve o seu problema em suas próprias palavras. 

Primeiramente são obtidos os dados sociodemográficos e um histórico do grau de 

instrução e trabalho. Seguem-se perguntas que procuram explorar a queixa principal, a 

presença de problemas psiquiátricos atuais e passados, o contexto de desenvolvimento 

da psicopatologia, o histórico de tratamento e perguntas acerca do modo de 

funcionamento social e ocupacional atual do sujeito. Essas informações fornecem os 

elementos necessários para a avaliação do eixo III (transtorno ou condições físicas) e V 

(escala de funcionamento global) do DSM-IV. No final da Avaliação Preliminar, o 

entrevistador deve ter coletado suficientes informações para formular as hipóteses 

diagnósticas e os diagnósticos diferenciais.  

As perguntas específicas da SCID-I/P são formuladas com o intuito 

de se obter informações clínicas que permitem fazer o diagnóstico, com base nos 
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critérios diagnósticos do DSM-IV e não necessariamente nas respostas fornecidas pelo 

sujeito. O entrevistador pode recorrer ainda a outras fontes de informação como 

familiares, amigos, observações da equipe de atendimento e prontuários médicos.  

Segundo o Manual de Instruções Para a SCID-I/P (Spitzer et al., 

1992; Tavares, 1996), cada um dos critérios diagnósticos pesquisados durante a 

aplicação da SCID-I/P é codificado de acordo com a sua presença, ausência ou grau 

de certeza de sua existência. Os códigos estabelecidos pela SCID-I/P e seus 

respectivos significados são os seguintes: 

1 = Ausente ou Falso: o sintoma descrito no critério está claramente 

ausente ou a afirmativa contida naquele critério é claramente falsa; 

2 = Abaixo do limiar: o limiar para o critério é quase, mas não 

totalmente preenchido (p.ex.: o indivíduo encontra-se deprimido há dez dias ao invés 

das duas semanas mínimas de duração dos sintomas requeridas para o diagnóstico de 

TDM); 

3 = Acima do limiar ou Verdadeiro: o limiar para o critério foi 

preenchido ou a afirmação do critério é verdadeira. 

? = Informação inadequada para codificar o critério como 1, 2 ou 3: 

utilizado em situações em que o investigador não dispõe de informações suficientes 

para um diagnóstico mais definitivo. Nos casos em que a informação diagnóstica é 

questionável, o uso do código “?” pode ser feito para indicar incerteza. 

A SCID-I/P determina se o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico 

do Eixo I do DSM-IV já ocorreu ao longo da vida do sujeito e se há ou não um episódio 

atual. O preenchimento de todos os critérios diagnósticos de um transtorno psiquiátrico, 

em qualquer momento, no mês anterior à realização da entrevista é considerado como 

“episódio atual”.  
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Após completar a entrevista, o investigador registra o diagnóstico no 

Resumo de Respostas, cujas folhas incluem: (a) códigos indicando se cada transtorno 

do Eixo I da SCID-I/P esteve presente ao longo da vida do sujeito ou se estão 

presentes na atualidade, (b) codificações para especificadores e subtipos dos 

Transtornos de Eixo I, (c) indicação do “diagnóstico principal”, (d) Lista de Verificação 

dos Problemas Psicossociais e Ambientais do DSM-IV (Eixo IV) e (e) Avaliação Global 

da Escala de Funcionamento (Eixo V). 

A SCID-I/P apresenta maior confiabilidade quando avalia transtornos 

mentais mais graves (transtorno bipolar, dependência do álcool) do que nos moderados 

(ex: distimia). Estudos sobre sua validade são limitados, mas mesmo assim a SCID-I/P 

é utilizada como padrão-ouro para a avaliação de outros instrumentos. É também 

considerada a entrevista-padrão para verificação diagnóstica nos ensaios clínicos e 

outras formas de pesquisa psiquiátrica (Kaplan, Sadock e Greb, 2003). 

e) Prontuário Médico Eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde de 

Curitiba: trata-se de um sistema informatizado que permite a integração dos serviços 

da rede própria, por meio da utilização de um prontuário eletrônico, implantado em 105 

Unidades de Saúde da cidade. Dessa forma, é possível o acesso em tempo real à 

informação, em qualquer um destes pontos de atenção. O Prontuário Eletrônico é um 

sistema baseado no registro eletrônico de todas as ações de saúde ocorridas na rede 

de atendimento, reunindo informações referentes a atendimentos realizados tanto nas 

unidades próprias municipais quanto nos prestadores de serviços conveniados que se 

integrarem ao sistema. O prontuário eletrônico abrange três áreas: (a) atendimentos 

clínicos (Prontuário médico e de enfermagem); (b) atendimentos odontológicos 

(Prontuário odontológico) e (c) prevenção em saúde. O Prontuário Médico Eletrônico 



63 

 

fornece informações referentes ao prontuário dos pacientes atendidos, respeitando o 

sigilo médico pelo  uso de senhas para níveis de acesso, 

O Sistema é desenvolvido pelo Instituto Curitiba Informática, em 

Delphi, com banco de dados Sybase, arquitetura Cliente Servidor com base de dados 

centralizada, filosofia real time e online (Ducci et al., 2001). O parque tecnológico é 

composto por cerca de 1.800 estações de trabalho Windows interligadas em rede e 800 

impressoras. Atualmente, cerca de 1 milhão e 435 mil usuários encontram-se 

cadastrados no sistema. 

As informações contidas no Prontuário Médico Eletrônico da 

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba podem ser visualizadas na Tabela 2. 

 Tabela 2 - Informações contidas no Prontuário Médico Eletrônico da Secretaria Municipal 

de Saúde de Curitiba. 

1) Dados do profissional responsável pelo atendimento 

2) Identificação do paciente 

3) Consultas (data, hora) 

4) Detalhamento dos atendimentos médicos realizados: 

a) Queixa inicial 

b) Sinais vitais 

c) Anamnese 

d) Exame clínico 

e) Descrição do procedimento realizado  

f) Motivo do procedimento 

g) Diagnósticos – primário e secundário (CID-10) 

h) Medicamentos receitados 

i) Encaminhamentos de exames 

j) Resultados de exames 

k) Medicamentos recebidos 

5) Procedimentos de enfermagem: 

a) Curativos 

b) Inalações 

c) Orientações 

d) Visitas domiciliares 

6) Resumo de todos os atendimentos realizados (toda a rede integrada) 
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7) Resolutividade dos atendimentos 

8) Encaminhamentos para especialistas 

9) Relatórios de incidência de procedimentos executados por unidade 

 

3.4 Procedimentos 

3.4.1 Treinamento dos investigadores. 

A equipe de investigadores da 1ª fase do estudo era formada por 

dois médicos psiquiatras e quatro acadêmicos do 4º ano do Curso de Medicina, sendo 

dois da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e dois da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR). O treinamento dos investigadores para a aplicação do 

PHQ-15 e do CES-D englobou: (a) o estudo de artigos sobre as escalas PHQ-15 e 

CES-D; (b) o treinamento na aplicação dessas duas escalas por meio da técnica de 

encenação (role-playing) entre os investigadores, em que um deles interpretava o papel 

de paciente, e (c) discussão entre o investigador principal e os avaliadores sobre a 

técnica de aplicação dos instrumentos e as discordâncias entre os avaliadores.  Essa 

mesma equipe participou do estudo-piloto realizado em outubro de 2006, na própria US 

PSF Vila Leonice, em que foram utilizadas a CES-D e a PHQ-15, conforme já citado.  

A equipe de pesquisadores que conduziu a 2ª fase do estudo era 

formada por seis médicos psiquiatras que receberam treinamento para a aplicação da 

SCID-I/P. O treinamento de todos os seis investigadores foi realizado por um 

supervisor, com certificação para treinamento dessa entrevista diagnóstica, pelo 

Departamento de Psiquiatria da Universidade da Califórnia, San Diego, com Corinna 

Young Casey, Ph.D (Research Specialist/Psychiatry Coordinator HIV Neurobehavior 

Research Center). Esse treinamento procurou seguir as recomendações contidas no 

Manual de Instruções para a SCID-I/P (Tavares M., 1996), cumprindo as seguintes 

etapas:  

a) Estudo do Manual de Instruções para a SCID-I/P; 
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b) Revisão das “Características Diagnósticas” e “Diagnóstico 

Diferencial” do texto do DSM-IV para os transtornos investigados nesse estudo;  

c) Encenação (role-playing) entre os investigadores, em que um 

deles interpretava o papel de paciente; 

d) Realização de seis entrevistas compartilhadas com pacientes do 

Ambulatório de Saúde Mental do Hospital de Clínicas da UFPR, todas elas 

devidamente autorizadas pelo paciente; 

e) Discussão com os investigadores e o supervisor sobre a técnica 

da entrevista e discordâncias entre os avaliadores. 

O supervisor do treinamento avaliou o grupo de investigadores 

utilizando o “Formulário de Avaliação para a Entrevista da SCID”, contido no Manual de 

Instruções da SCID-I/P e considerou que estavam aptos para a aplicação do 

instrumento, embora a concordância entre os avaliadores não tenha sido mensurada 

pelo índice kappa. 

3.4.2  Coleta de dados 

1ª Fase do Estudo 

A primeira fase deste estudo, quando se objetivava o rastreamento 

de sintomas depressivos e somáticos, foi realizada no período de 12 a 16 de fevereiro 

de 2007. Participaram todos os pacientes, de ambos os sexos, sem distinção de etnia, 

com idade variando entre 18 e 64 anos, que buscaram atendimento ambulatorial no 

período da manhã, na US PSF Vila Leonice, no bairro Cachoeira, em Curitiba (PR). 

Esses pacientes foram convidados a responder aos itens da Escala de Depressão do 

Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D) e ao Questionário sobre a Saúde do 

Paciente – Sintomas Somáticos (PHQ-15). Após receberem informações relativas aos 

objetivos e procedimentos a serem realizados, e terem assinado o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido, os indivíduos que concordaram, responderam aos 

quesitos de cada escala.   

Os sujeitos eram abordados na sala de espera da Unidade de 

Saúde, antes ou imediatamente após terem realizado o atendimento pelos profissionais 

da Unidade de Saúde. No período em que a primeira fase do estudo foi realizada, 211 

pacientes compareceram a US em busca de atendimento e desses, 201 (95,25%) 

aceitaram responder aos questionários. Dez sujeitos alegaram falta de tempo ou outras 

razões para não responder ao questionário. Durante sua aplicação, nenhum dos 

pacientes interrompeu a participação e nenhum problema foi identificado. O tempo 

médio de aplicação do CES-D e do PHQ-15 foi de aproximadamente 20 minutos. Uma 

das limitações do estudo esteve relacionada à escolaridade da amostra populacional 

(4,5% da amostra era analfabeta e 48,7% não concluiu o ensino fundamental).  Apesar 

de serem autoaplicáveis, optou-se pela leitura tanto da CES-D como da PHQ-15 pelo 

entrevistador.  

2ª Fase do Estudo 

Os sujeitos que alcançaram pontuação igual ou superior a 15 na 

CES-D foram considerados “suspeitos” de apresentar um TDM e, posteriormente, 

foram chamados por ordem alfabética, para realizar uma entrevista psiquiátrica 

diagnóstica estruturada (SCID-I/P), com um dos seis investigadores que realizaram a 

aplicação dessa entrevista. O objetivo nessa fase era o de identificar a presença ou 

não de transtorno psiquiátrico, formular o principal diagnóstico psiquiátrico apresentado 

pelo sujeito, detectar eventuais comorbidades psiquiátricas e, nos casos 

diagnosticados como TDM, segundo os critérios do DSM-IV, identificar o subtipo 

depressivo apresentado, a gravidade, a idade de início, o número de episódios 

depressivos apresentados ao longo da vida e a duração do episódio depressivo atual. 
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Foram aplicados os seguintes módulos da SCID-I/P: (a) Avaliação preliminar; (b) 

Triagem; (c) Transtornos de Humor; (d) Transtorno de Ansiedade; (e) Transtornos por 

Uso de Substância e (f) Transtorno Somatoformes. Além dessas informações, 

perguntou-se aos pacientes sobre o número de tentativas de suicídio, hospitalizações 

psiquiátricas, clínicas e cirúrgicas prévias no decorrer de sua vida.  

Os procedimentos adotados para que os sujeitos comparecessem a 

US PSF Vila Leonice para serem entrevistados com a aplicação da SCID-I/P foram, 

inicialmente, um contato telefônico em que se informava ao paciente o resultado da 

avaliação de rastreamento e ele era convidado para uma nova entrevista para 

confirmação ou não do diagnóstico. 

Aqueles pacientes que não compareceram à entrevista eram 

novamente contatados por telefone e o convite era refeito. Em caso de nova falta, o 

agente comunitário de saúde ia até o endereço referido pelo sujeito, e caso este 

estivesse presente, lhe explicava o motivo do agendamento e procurava marcar um 

novo horário para a entrevista. Como última tentativa, no caso de nova ausência a 

entrevista marcada, o pesquisador e o agente de saúde iam até a residência do sujeito 

com o propósito de entrevistá-lo.  

A visita domiciliar pelo investigador também foi utilizada nos casos 

de sujeitos que não tinham condições (ou alegavam não ter) de se locomover até a US 

PSF Vila Leonice (seis casos).  

As informações referentes ao diagnóstico clínico (pela CID-10) dos 

pacientes, ao número de atendimentos médicos e ao número de atendimentos por 

profissionais de saúde de nível técnico (enfermeiras, auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde) foram obtidas pelo acesso ao prontuário médico 
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eletrônico dos pacientes participantes do estudo, disponíveis no sistema de 

computação da Unidade Básica de Saúde. 

Para avaliar se os sintomas somáticos referidos pelos sujeitos 

poderiam ser devidos a uma condição médica subjacente, construiu-se uma ficha 

clínica (Anexo 6) em que constavam o número que identificava o sujeito na pesquisa, o 

sexo, a idade, o motivo da consulta no dia da 1ª entrevista, a lista de sintomas 

somáticos do PHQ-15 que o sujeito apresentava, a história clínica resumida, dados do 

exame físico (quando disponíveis), e o(s) diagnóstico(s) clínico(s) (pela CID-10) 

referente àquela consulta, registrado pelo médico do PSF. 

Cada uma das fichas clínicas foi avaliada por um único médico com 

especialização em clínica médica, que classificou cada um dos sintomas somáticos de 

acordo com os seguintes critérios: 

 1 = não explicado pelo diagnóstico clínico; 

 2 = pouco explicado pelo diagnóstico clínico; 

 3 = bastante explicado pelo diagnóstico clínico; 

 4 = totalmente explicado pelo diagnóstico clínico. 

Os sintomas somáticos classificados nos critérios 1 e 2, foram 

considerados como “não explicados por uma CMG”. 

Todos os pacientes entrevistados com a SCID-I/P e que 

apresentaram algum tipo de transtorno psiquiátrico ainda não diagnosticado pelos 

médicos do PSF, foram encaminhados para tratamento especializado por meio de carta 

de encaminhamento (Anexo 7) dirigida ao médico da US PSF responsável pelo 

acompanhamento do paciente.  

3.5 Análise Estatística 
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A comparação dos grupos em relação a variáveis quantitativas 

contínuas foi realizada pelo teste t de Student para amostras independentes. 

Comparação de grupos definidos por classificações de variáveis qualitativas em 

relação a variáveis quantitativas contínuas foi realizada por meio da análise de 

variância com um fator e o teste LSD para comparações múltiplas. Esta comparação 

em relação a variáveis ordinais foi realizada pelo teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis. No caso de variáveis em que o número de classificações é igual a dois, foi 

usado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Associação entre duas variáveis 

ordinais foi avaliada pelo coeficiente de correlação de Spearman e o teste de sua 

significância. Independência entre variáveis qualitativas foi avaliada pelo teste de qui-

quadrado. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística.  Para se realizar a 

comparação dos sintomas somáticos entre o grupo de sujeitos com TDM e o grupo 

sem suspeita de TDM foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov, usado para a 

comparação de dois grupos, quando os dados são apresentados na forma de 

frequência. A aplicação do teste qui-quadrado não é recomendada, pois existiam 

muitas células com frequência zero e outros com frequência muito pequena (inferior a 

cinco). Todos os dados obtidos foram analisados pelo software STATISTICA versão 5. 

3.6 Considerações éticas 

Os participantes foram informados dos objetivos e dos 

procedimentos do estudo, concordaram em participar voluntariamente da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1).  O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética Médica da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP - EPM), pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências de Saúde 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pelo Centro de Estudos em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. 
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4. RESULTADOS 

Durante a primeira fase deste estudo, todos os 211 sujeitos que 

aguardavam por atendimento médico ambulatorial na US PSF Vila Leonice foram 

convidados a  responder  às questões de duas escalas de sintomas. Dez sujeitos 

alegaram razões pessoais para não participar e os outros 201 sujeitos aceitaram 

participar da pesquisa, respondendo às questões de uma escala de rastreamento de 

sintomas depressivos (CES-D) e de uma escala de gravidade de sintomas somáticos 

(PHQ-15). Nessa fase, tinha-se como finalidade o rastreamento de sintomas 

depressivos e somáticos entre os sujeitos que buscavam atendimento médico na 

unidade de saúde. Um total de 114 sujeitos (56,71% dos que responderam aos 

questionátios) apresentaram pontuação igual ou superior ao ponto de corte para 

suspeita de depressão (CES-D ≥ 15), sendo, então, convidados para a segunda fase 

deste estudo, que consistiu numa entrevista clínica diagnóstica com a aplicação da 

SCID-I/P.  

Nessa segunda fase do estudo, a finalidade era identificar a 

presença de transtornos psiquiátricos e, nos casos positivos, estabelecer qual era o 

principal diagnóstico psiquiátrico apresentado pelo sujeito. Dos sujeitos chamados, 96 

(84,21%) foram entrevistados por um dos seis investigadores deste estudo. Do total de 

114 sujeitos com suspeita de depressão, 18 não puderam ser avaliados por meio da 

SCID-I/P pelas seguintes razões: um  sujeito (0,87%) veio a falecer antes da entrevista; 

três sujeitos (2,63%) recusaram participar da entrevista já na primeira tentativa de 

contato; cinco sujeitos (4,38%) não foram encontrados (por terem se mudado do bairro 

ou por não terem cadastro na unidade de saúde) e nove sujeitos (7,89%) não 

compareceram à entrevista, após quatro tentativas de agendamento. O critério para 
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considerar como “não comparecimento” foi terem faltado à entrevista diagnóstica após 

quatro tentativas de agendamento, como descrito em “Materiais e métodos”. 

Dos 96 sujeitos que completaram a entrevista diagnóstica semi-

estruturada, oito (8,37%) não apresentaram nenhum diagnóstico psiquiátrico no 

momento em que a SCID-I/P foi aplicada, 69 (71,87%) preencheram os critérios 

diagnósticos da DSM-IV para TDM (episódio único ou recorrente), 12 (12,5%) 

preencheram os critérios diagnósticos para Transtorno Bipolar e três (3,12%) foram 

diagnosticados como portadores de Transtorno de Ansiedade Generalizada. Quatro 

outros sujeitos que faziam parte desta amostra foram diagnosticados, respectivamente, 

como sendo portadores de Depressão Devido a uma CMG, Transtorno de Pânico com 

Agorafobia, Dependência de Álcool e Transtorno Doloroso Associado a Fatores 

Psicológicos.   

A Figura 1 mostra o fluxograma dos sujeitos neste estudo. 
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Figura 1 – Fluxograma dos participantes do estudo 

 

4.1 Comparação entre os grupos de sujeitos com depressão (CD) e sujeitos sem 

suspeita de depressão (SSD) 

Inicialmente, este estudo buscou comparar os grupos de sujeitos 

com depresssão (CD) e sujeitos sem suspeita de depressão (SSD)6 em relação às 

suas respectivas características sociodemográficas. A análise estatística demonstrou 

que a distribuição dos pacientes com diagnóstico de TDM (n=69) e os sujeitos sem 

suspeita de TDM (n=87) não é homogênea em relação às variáveis como idade, sexo, 

                                                 
6
 A denominação sujeitos “sem suspeita de depressão” (SSD) será utilizada ao longo do texto para 

referir-se ao grupo de 87 sujeitos que não alcançaram o ponto de corte (15) na CES-D.  Já, a 

denominação sujeitos “com depressão” (CD), designará o grupo de 69 sujeitos que apresentaram 

pontuação maior ou igual a 15 na CES-D e tiveram confirmado o diagnóstico de transtorno depressivo 

maior pela SCID-I/P. 
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estado civil e ocupação atual. O grupo de pacientes CD tem a média de idade 

significativamente maior que a do grupo SSD (p < 0,01).  

Em relação ao gênero, observou-se que os sujeitos do sexo 

masculino não se encontram distribuídos de maneira uniforme nos dois grupos: se 

forem levados em conta todos os sujeitos do gênero masculino em ambos os grupos 

(sete no grupo CD e 27 no grupo SSD),  observa-se que um em cada cinco homens da 

amostra tem diagnóstico de TDM. Entre as mulheres, a distribuição entre os dois 

grupos é igual (proporção de 1:1). Esses resultados mostram que 20% dos sujeitos do 

sexo masculino dessa amostra eram portadores de um transtorno depressivo, 

enquanto essa proporção aumenta para cerca de 50% entre as mulheres. 

A avaliação da situação ocupacional dos sujeitos no momento da 

pesquisa mostrou que os pacientes do grupo CD encontravam-se em número 

significativamente maior entre aqueles que estavam desempregados ou tinham um 

emprego parcial (x2 = 20,91954, p<0,0015). A Figura 2 mostra a distribuição da variável 

“situação ocupacional” entre os dois grupos. 
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Figura 2 – Situação ocupacional entre sujeitos CD e SSD. 

 

Quando se comparou a distribuição dos diferentes estados civis, 

evidenciou-se que a proporção de indivíduos que nunca se casaram era cerca de três 

vezes maior entre os sujeitos do grupo SSD do que no outro grupo  (x2 = 10,12883, 

p<0,0015). Em relação às outras categorias de estado civil, a distribuição é 

homogênea, conforma mostrado na figura 3. 
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Figura 3 – Comparação do estado civil entre os grupos 

 

Ambos os grupos mostraram distribuição homogênea em relação 

aos diferentes níveis de escolaridade pesquisados.  

A Tabela 3 mostra um resumo da comparação entre os grupos 

quanto às variáveis sociodemográficas. 
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       Tabela 3 – Comparação dos grupos em relação às variáveis sociodemográficas 

 CD (69) SSD (87) 
P 

 N % N % 
Sexo     

p = 0,0017                
x2 = 9,85173 

  Masculino 7 10,1 27 31,0 
  Feminino 62 89,9 60 69,0 
Estado Civil     

p = 0,0327 
x2 = 10,12883 

 

  Casado(a) ou vivendo com alguém 44 63,7 58 66,7 
  Viúvo(a) 03 4,3 2 2,3 
  Divorciado(a)  ou casamento anulado 5 7,25 2 2,3 
  Separado(a) 12 17,4 7 8,0 
  Nunca se casou 5 7,25 18 20,7 
Ocupação atual     

p < 0,0015                
x2 = 20,91954 

  Desempregado 28 40,6 21 24,1 
  Empregado integral 18 26,1 30 34,5 
  Empregado parcial 12 17,4 8 9,2 
  Aposentado(a)/Incapacitado(a) 8 11,6 5 5,8 
  Outros 3 4,3 23 26,4 
Escolaridade     

p = 0,1610 
x2 = 6,41541 

  Analfabeto 5 7,5 2 2,3 
  Ensino Fundamental incompleto 38 55,0 21 43,7 
  Ensino Fundamental completo 15 21,7 21 24,1 
  Ensino Médio completo 10 14,5 23 26,4 
  Ensino Superior completo 1 1,3 3 3,5 
Idade (em anos)     

p = 0,0013 
“t” de Student 

  Número de casos 69 87 
  Média 44,5 37,9 
  Desvio padrão 12,21 12,73 

Legenda: 
CD = grupo de pacientes com depressão 
SSD = grupo de sujeitos sem suspeita de depressão 

 

4.2 Características clínicas dos pacientes com transtorno depressivo maior. 

Dos 69 pacientes que compunham o grupo diagnosticado como 

portadores de TDM, 37,68% (n=26) encontravam-se no primeiro episódio depressivo 

enquanto os 62,31% (n=43) restantes apresentavam recorrência do transtorno 

depressivo. Entre esses dois subgrupos diagnósticos foram comparadas as seguintes 

variáveis: idade, sexo, número de SSCI, número de sintomas dolorosos clinicamente 

inexplicados, número de comorbidades psiquiátricas, número de comorbidades 

clínicas, subtipo depressivo, gravidade do episódio depressivo atual, duração do 

episódio depressivo atual, idade no primeiro episódio depressivo, número de 

hospitalizações psiquiátricas, número de hospitalizações clínicas/cirúrgicas e número 
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de tentativas de suicídio. A análise estatística mostrou que os dois grupos diagnósticos 

não apresentavam diferenças significativas entre si, exceto no que se referia à 

gravidade do episódio depressivo atual. Pacientes com TDM recorrente apresentavam 

um número significativamente maior de casos considerados “clinicamente graves” pela 

SCID-I/P do que os pacientes com episódio depressivo único (x2 = 29,75888, p=0,028). 

A Tabela 4 mostra as principais características clínicas do grupo de pacientes 

diagnosticados como portadores de TDM. 
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       Tabela 4 – Características clínicas do grupo de pacientes com TDM. 

 TDM, ÚNICO 
(n=26) 

 TDM, RECORRENTE 
(n=43) 

 

 

Média 
Desvio 
Padrão 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

P 

Idade 41,77 13,47  46,16 11,23 0.149a 

Sexo n %  n % 0.262b 

   Masculino 4 15,4  3 7% x2=1,25653 

   Feminino 22 84,6  40 93%  

Nº SSCI 7.12 2.98  8.53 2.86 0.054a 

Nº Sint Dor CI 3.19 1.7  3.91 1.52 0.075a 

Comorbidade Psiquiátrica 0.38 0.57  0.47 0.91 0.687a 

Comorbidade Clínica 3.65 1.7  3.42 1.67 0.574a 

Subtipo Depressivo n %  n % 0.187b 

   Não é Melancólico, 
Atípico ou Catatônico 8 30.77 

 
8 18.60 x2=1,73581 

   Melancólico 12 46.15  16 37.21  

   Atípico 6 23.08  19 44.19  

   Catatônico 0 0,0%  0 0,0%  

Gravidade do Ep. Dep. 
Atual 

n 
% 

 n 
% 0.022b 

   Leve 10 38,5%  12 27,9% x2=29,75888 

   Moderada 13 50,0%  13 30,23%  

   Grave 3 11,5%  18 41,86%  

Duração Episódio Atual 16.54 15.66  11.14 9.76 0.082a 

Idade no 1º episódio 40.69 12.43  35.88 12.93 0.134a 

Nº Hospitalizações 
Psiquiátricas 0 0 

 
0.04 0.21 0.271a 

Nº Hospitalizações 
Clínicas/Cirúrgicas 0.42 1.03 

 
0.3 0.67 0.557a 

Nº Tentativas de Suicídio 0.03 0.2  0.21 0.86 0.324a 
a Teste t 
b Teste qui-quadrado 

 

4.3 Motivo da consulta 

Este estudo avaliou os motivos da consulta de cada sujeito, a partir 

do registro da resposta espontânea que eles deram ao entrevistador quando indagados 

por que procuraram a US PSF Vila Leonice.  
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Entre os 156 sujeitos desta amostra (69 no grupo CD e 87 no SSD), 

foram identificados 55 diferentes motivos de consulta, sendo que 34,8% dos pacientes 

CD e 24,1% dos sujeitos SSD referiram mais de uma razão para se consultar.  

No total, 23 mulheres (5 no grupo CD e 18 no grupo SSD) foram à 

US PSF Vila Leonice para a realização de exame ginecológico preventivo e não 

referiam qualquer outra queixa clínica. A busca de atestado médico para o exame 

pericial no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foi o motivo alegado por dois 

outros sujeitos do grupo SSD. Mesmo que a ida à US PSF V. Leonice não tivesse sido 

motivada por uma queixa clínica específica, esses 25 sujeitos se dispuseram a 

responder aos questionários de avaliação inicial e foram incorporados ao estudo. 

Entre os sujeitos dos dois grupos, os sintomas de natureza dolorosa 

constituíram-se na principal razão (18,7%) para a busca de atendimento médico, 

seguido pelas queixas psiquiátricas (14,6%), realização de exame ginecológico 

preventivo (11,7%), problemas cardiológicos (9,1%) e  problemas de pele (4,1%). As 

queixas de natureza psiquiátrica constituíram 3,9% de todas aquelas referidas pelos 

sujeitos SSD e 26,8% de todos os motivos de consulta entre os pacientes CD.  

No grupo composto pelos pacientes CD, entre os 22 motivos mais 

citados para a consulta, sete (“depressão”, “insônia”, “desânimo”, “falta de apetite”, 

“tristeza”, “cansaço” e “nervosismo”) poderiam ser considerados como parte dos 

critérios diagnósticos para Episódio Depressivo da CID-10 e TDM do DSM-IV. Nesse 

grupo, 14 pacientes (20,3%) referiram queixas exclusivamente de natureza psicológica 

como motivo para a procura de atendimento na US PSF Vila Leonice, número próximo 

dos 12 pacientes (17,4% da amostra) que foram identificados como portadores de um 

TDM pelos médicos do PSF da unidade de saúde. Os problemas somáticos foram 

predominantes entre os motivos de consulta entre os pacientes CD: os dados 
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demonstraram que em  63,7% dos casos eles foram a principal razão de procura da 

unidade de saúde. Exames ginecológicos preventivos (7,2%) e de pré-natal (2,8%) 

foram os outros motivos referidos para se consultarem. 

A Tabela 5 mostra os principais motivos de consulta, o número de 

pacientes CD que apresentaram essas queixas e a percentagem em relação ao total 

dos motivos de consulta.  

 

         Tabela 5 – Principais motivos de consulta referidos pelos sujeitos do grupo CD (n=69) 

Motivo de Consulta n % 

Dores no corpo 7 7,50 

Depressão 6 6,45 

Dor de cabeça 6 6,45 

Pressão alta 6 6,45 

Exame ginecológico preventivo 5 5,40 

Insônia 5 5,40 

Cansaço 3 3,20 

Desânimo 3 3,20 

Dor na coluna 3 3,20 

Falta de apetite 3 3,20 

Pré-natal 3 3,20 

Tristeza 3 3,20 

Diabetes 2 2,15 

Dor de estomago 2 2,15 

Epilepsia 2 2,15 

Infecção urinária 2 2,15 

Labirintite 2 2,15 

Nervosismo 2 2,15 

Palpitação 2 2,15 

Pedra na vesícula 2 2,15 

Problemas de pele 2 2,15 

Várias dores 2 2,15 

Outros motivos 20 28,99 

 

Os sujeitos do grupo SSD apresentaram um total de 50 motivos 

diferentes para se consultar. Diferentemente do grupo de pacientes CD, apenas 5% 

dos sujeitos desse grupo tinham queixas psicológicas como razão para procurar ajuda, 

uma porcentagem consideravelmente menor que os 26% de queixas psicológicas 
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encontradas no outro grupo. Entre os 21 motivos mais citados para a consulta, apenas 

três (“desânimo”, “cansaço” e “nervosismo”) poderiam ser considerados como parte dos 

critérios diagnósticos para TDM. Assim como no grupo CD, queixas de natureza 

dolorosa encontravam-se presentes em 24% dos sujeitos desta amostra e constituíram 

a principal razão para a busca de assistência médica. Os principais motivos para 

consulta entre os sujeitos SSD estão listados na Tabela 6.  

          Tabela 6 – Principais motivos de consulta referidos pelo grupo SSD (n=87) 

Motivo da Consulta n % 

Exame Ginecológico Preventivo 18 17,60 
Dor nas costas 9 8,80 
Problemas de pele 6 5,80 
Dor de cabeça 6 5,80 
Pressão alta 5 5,70 
Várias dores 4 4,90 
Dor nos braços e nas pernas 4 4,90 
Bronquite asmática 4 4,90 
Artrose 4 4,90 
Problema no coração 3 2,90 
Diarréia 3 2,90 
Problema urinário 2 1,90 
Dores no corpo 2 1,90 
Dor na coluna 2 1,90 
Depressão 2 1,90 
Cólicas menstruais 2 1,90 
Controle de colesterol 2 1,90 
Cansaço 2 1,90 
Anemia 2 1,90 
Atestado para perícia 2 1,90 
Outros motivos 18 17,64 

 
4.5 Diagnóstico Clínico 

No presente estudo foi pesquisado quais eram os diagnósticos 

clínicos (psiquiátricos e não psiquiátricos) que os sujeitos da amostra receberam, após 

avaliação pelo médico do PSF que realizou o atendimento. Para a identificação dos 

problemas clínicos apresentados, foi acessado o registro de diagnósticos (de acordo 

com a CID-10) desses sujeitos, contidos no prontuário eletrônico da US PSF Vila 
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Leonice. Foram computados os diagnósticos registrados no período de janeiro a 

dezembro de 2007.  

Foram estabelecidos 81 diagnósticos diferentes entre os pacientes 

CD e 99 para o grupo dos sujeitos SSD; se for considerado o número total de 

diagnósticos durante esse período, uma vez que vários pacientes apresentavam mais 

de um diagnóstico, as médias de diagnóstico por sujeito seria 3,6 e 2,3, 

respectivamente. Em relação ao número de diagnósticos recebidos no grupo CD, 42% 

dos pacientes têm até três diagnósticos e 58% deles apresentam quatro ou mais 

diagnósticos clínicos diferentes. Já no grupo de sujeitos SSD essa relação se inverte: 

62% têm até três diagnósticos e 38% apresentam quatro ou mais. A Figura 4 mostra o 

número de comorbidades clínicas por sujeito de cada um dos dois grupos. 

 

Figura 4 – Comorbidades clínicas entre os grupos CD e SSD. 
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Quando se comparou o número de diagnósticos recebidos pelos 

sujeitos dos dois grupos, pacientes CD apresentaram um número de comorbidades 

clínicas significativamente maior que o grupo SSD (Teste t, p=0,001). 

O diagnóstico de “Hipertensão Arterial Primária” foi o mais 

prevalente nesta amostra, estando presente em 26% dos pacientes CD e em 23% dos 

sujeitos SSD. Entre os dez diagnósticos clínicos mais comuns, seis são compartilhados 

pelos dois grupos: hipertensão arterial, dispepsia, dorsalgia, dor não-especificada, 

episódio depressivo e cistite. Um dado a ser ressaltado refere-se ao fato de que entre 

os 69 pacientes com diagnóstico de TDM pela SCID-I/P, apenas 11 pacientes (16%) 

tenham sido identificados como portadores de um Transtorno Depressivo (episódio 

único ou recorrente) pelos profissionais que os atenderam na US PSF Vila Leonice.  

O diagnóstico primário de dor específica (dor em região dorsal, 

articular, torácica e abdominal) e não-especificada corresponde a 26,8% de todos os 

diagnósticos registrados para esse grupo. Os principais diagnósticos clínicos 

registrados pelos médicos da US PSF Vila Leonice nos pacientes com TDM estão 

listados na Tabela 7. 
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          Tabela 7 – Diagnósticos clínicos mais freqüentes no grupo CD (n=69) 

Diagnóstico Clínico (CID-10) N % 

Hipertensão Essencial  18 7,09 

Dispepsia 17 6,69 

Dorsalgia 10 3,94 

Vaginite Subaguda e Crônica 10 3,94 

Dor NE 9 3,54 

Dor Articular 7 2,76 

Episódio Depressivo, Único 7 2,76 

Lumbago com Ciática  7 2,76 

Cistite Aguda 6 2,36 

Dor Abdominal 6 2,36 

Infecção Aguda das Vias Aéreas Superiores 6 2,36 

Infecção do Trato Urinário 5 1,97 

Menopausa e Climatério 5 1,97 

Alergia NE 4 1,57 

Diabetes Mellitus Não-Insulino Dependente 4 1,57 

Displasia Cervical Leve 4 1,57 

Dor Torácica NE 4 1,57 

Epilepsia 4 1,57 

Faringite Aguda, NE  4 1,57 

Outras Dores Abdominais 4 1,57 

Transtorno de Ansiedade Generalizada 4 1,57 

Tontura e Instabilidade 4 1,57 

Transtorno Ansiosos NE 4 1,57 

Transtorno Depressivo Recorrente 4 1,57 

Urticária NE 4 1,57 

NE = não especificado 

Entre os sujeitos do grupo SSD e que buscaram atendimento na US, 

nove (10,34%) não receberam nenhum diagnóstico clínico. Outros quatro sujeitos 

(4,6%) desse grupo tinham o registro do diagnóstico de Episódio Depressivo, apesar de 

não terem apresentado uma pontuação que atingisse o ponto de corte na CES-D e 

serem considerados “casos suspeitos”. Nenhum desses sujeitos referiu-se a queixas de 

natureza depressiva na ocasião em que foram entrevistados e suas pontuações na 

CES-D foram as seguintes: 8, 10, 9 e 7. Os diagnósticos primários de dor (específica 

ou não-especificada) corresponderam a 13,4% de todos os diagnósticos recebidos por 
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esse grupo. A Tabela 8 mostra os principais diagnósticos clínicos recebidos pelos 

sujeitos SSD. 

           Tabela 8 – Diagnósticos clínicos mais comuns no grupo SSD (n=87) 

Diagnóstico Clínico (CID-10) N % 

Hipertensão arterial/ 20 9,66 
Dispepsia 8 3,86 
Dorsalgia NE (não especificada) 7 3,38 
Dor NE (não especificada) 6 2,90 
Otite externa 6 2,90 
Cefaleia tensional 5 2,42 
Cistite. 5 2,42 
Amigdalite aguda 4 1,93 
Cólica nefrética 4 1,93 
Episódio Depressivo 4 1,93 
Mialgia 4 1,93 
Outras dores abdominais e as NE (não especificada) 4 1,93 
Conjuntivite 3 1,45 
Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa 3 1,45 
Dor articular 3 1,45 
Faringite aguda 3 1,45 
Gastrite NE (não especificada) 3 1,45 
Hiperlipidemia 3 1,45 
Influenza (gripe) 3 1,45 
Laringite aguda 3 1,45 
Menstruação excessiva e freqüente com ciclo irregular 3 1,45 
Sangramento anormal do útero ou da vagina 3 1,45 
Transtorno ansioso NE 3 1,45 
Vaginite subaguda e crônica 3 1,45 

NE = não especificado 

 

4.6  Frequência de sintomas psíquicos e somáticos 

Os sintomas dos pacientes CD analisados neste estudo foram 

detectados a partir da aplicação da SCID-I/P (critérios diagnósticos para o TDM 

segundo o DSM-IV) e do PHQ-15 (sintomas somáticos). Dois sintomas (“fadiga ou 

perda da energia” e “problemas de sono) estão presentes tanto nos critérios 

diagnósticos do DSM-IV como entre os sintomas da PHQ-15 e, portanto, foram 

contabilizados como um único sintoma, quando se procurou estimar quais sintomas 

eram mais frequentes entre o grupo CD.  
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Os pacientes diagnosticados como portadores de um TDM 

preencheram os critérios estabelecidos pelo DSM-IV, ou seja, um mínimo de cinco 

sintomas presentes durante o mesmo período de duas semanas e pelo menos um dos 

sintomas era (1) humor deprimido ou (2) perda do interesse ou prazer. 

 Humor depressivo, cansaço ou fadiga e perda do interesse ou 

prazer foram os sintomas depressivos mais comuns, encontrados em mais de 80% dos 

pacientes que compunham esta amostra. A tabela 9 mostra a proporção dos sintomas 

considerados como critérios diagnósticos do TDM, segundo o DSM-IV. 

 

           Tabela 9 – Proporção dos sintomas depressivos do DSM-IV em pacientes CD (n=69) 

Sintomas % 

Humor deprimido 89,8% 

Fadiga ou perda de energia 84,0% 

Perda de interesse ou prazer 81,1% 

Insônia ou hipersonia 76,8% 

Capacidade diminuída de pensar 75,4% 

Agitação ou retardo psicomotor 74,0% 

Sentimento de inutilidade 65,2% 

Perda ou ganho de peso 55,0% 

Pensamentos de morte, ideação suicida 46,4% 

 
 

 Entre os critérios diagnósticos para o episódio depressivo maior, 

apenas três sintomas são considerados como “somáticos”: (a) fadiga ou perda de 

energia, (b) insônia ou hipersonia e (c) perda ou ganho de peso. 

 A Figura 5 mostra a distribuição do número de sintomas 

depressivos (incluindo os de natureza somática) entre os pacientes dessa amostra.  
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Figura 5 – Número de sintomas depressivos no grupo CD 

 

 Com a finalidade de estimar a frequência dos sintomas de natureza 

psíquica e somática, detectados pela aplicação da SCID-I/P e do PHQ-15 nesta 

população, foram agrupadas as respectivas proporçãos desses sintomas entre os 

pacientes CD. A Tabela 10 mostra o número e a porcentagem dos pacientes que 

apresentaram os sintomas investigados (sintomas somáticos estão em itálico). 
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           Tabela 10 – Freqüência de sintomas entre pacientes com TDM 

Sintomas n=69 % 

Humor deprimido 65 94,20 
Cansaço ou com pouco energia 64 92,75 

Perda de interesse ou prazer 57 82,61 
Insonia ou hipersonia 56 81,16 

Capacidade diminuída de pensar 56 81,16 
Agitação ou retardo psicomotor 54 78,26 
Dor de cabeça 50 72,46 

Dor nas costas 49 71,01 

Dor nos braços, pernas ou articulações 48 69,57 

Sentimento de inutilidade 47 68,12 
Coração batendo ou acelerado 43 62,32 

Tontura 40 57,97 

Perda ou ganho de peso 39 56,52 

Dor no peito 34 49,28 

Respiração curta 34 49,28 

Náusea, gases ou indigestão. 34 49,28 

Pensamentos de morte, ideação suicida 32 46,38 
Dor de estômago 30 43,48 

Constipação, intestino solto ou diarréia 29 42,03 

Cólicas ou outros problemas menstruais 21 30,43 

Dor ou problema durante a relação sexual 19 27,54 

Desmaios 9 13,04 

 

A observação da tabela 10 mostra que entre os 13 sintomas 

presentes em mais da metade da amostra estudada, oito são de natureza somática, o 

que corresponde a quase dois terços dos sintomas presentes.   

Quando se calculam apenas os sintomas psíquicos dos critérios 

diagnósticos para episódio depressivo maior (excetuando-se os três sintomas 

somáticos), observou-se que, mesmo assim, mais da metade da amostra (50,7%) 

continuaria a apresentar um número suficiente de sintomas para que se estabeleça 

esse diagnóstico. Portanto, quando não se considera a presença de sintomas físicos no 

diagnóstico da depressão, quase a metade dessa amostra não seria identificada como 

tendo um diagnóstico de TDM. A Figura 6 mostra como ficaria a distribuição dos 

sintomas, se apenas aqueles de natureza psíquica fossem considerados para o 

diagnóstico.  



89 

 

 

Figura 6 – Distribuição do número de sintomas psíquicos no grupo CD 

 

4.7 Características dos sintomas somáticos. 

Com o objetivo de estimar a proporção, características e natureza 

dos sintomas somáticos nos dois grupos, foram investigados os 15 sintomas somáticos 

(sete sintomas dolorosos e oito sintomas físicos) que compõem o PHQ-15.  

Os 69 sujeitos do grupo CD referiram um total de 574 sintomas 

somáticos (média de 8,3 sintomas/paciente), enquanto no grupo SSD (n=87) foram 

computados 391 sintomas dessa natureza (média de 4,5 sintomas/paciente), 

caracterizando uma diferença estatisticamente significante (p<0,001 - Teste de Mann-

Whitney). Esse total de sintomas somáticos nos dois grupos incluía tantos aqueles 

devido a uma condição médica específica como aqueles para os quais não foi possível 

estabelecer uma base orgânica. 

Após a avaliação realizada por um médico especialista em clínica 

geral (conforme descrito em “Material e Métodos”), constatou-se que no grupo de 
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pacientes com TDM, 90% dos sintomas somáticos apresentados não eram explicados 

pelo diagnóstico clínico do paciente, 6,3% eram pouco explicados, 3,1% eram bastante 

explicados e apenas 0,7% eram seguramente devidos a uma condição médica 

subjacente. A Figura 7 mostra a classificação e a distribuição dos sintomas somáticos 

entre os pacientes CD. 

 
Figura 7 – Classificação dos sintomas somáticos no grupo CD. 

 

Um achado importante para ser ressaltado é que neste estudo 

todos os pacientes deprimidos apresentavam ao menos um sintoma somático. Para 

maior exatidão, exceto quatro pacientes (três deles com um SS e o quarto  com dois), 

todos os outros 65 pacientes apresentavam quatro ou mais sintomas somáticos. 

Já no grupo de sujeitos sem suspeita de TDM, 11% dos sintomas 

somáticos não foram considerados explicados pelo diagnóstico clínico do paciente, 

18% eram pouco explicados, 17,5% eram bastante explicados e mais da metade dos 

sintomas somáticos apresentados (53,5%) foram considerados totalmente explicados 
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pelo diagnóstico clínico.  A figura 8 mostra a classificação e a distribuição dos sintomas 

somáticos no grupo SSD. 

 

Figura 8 – Classificação dos sintomas somáticos no grupo SSD 

 

A Tabela 11 fornece um resumo da classificação e da distribuição 

dos sintomas somáticos entre os dois grupos. 

           

           Tabela 11 – Classificação dos sintomas somáticos entre os grupos 

 
Sujeitos com TDM 

(n=69) 
Sujeitos sem suspeita 

de TDM (n=87) 

Não-Explicados por uma CMG 516 43 

Pouco Explicados por uma CMG 36 70 

Bastante Explicados por uma CMG 18 69 

Totalmente Explicados por uma CMG 4 209 

Total de Sintomas Somáticos 574 391 

 

A observação das figuras e da tabela acima mostrou a relação 

inversa existente entre o grupo de pacientes CD e o grupo de sujeitos SSD. Enquanto 

no primeiro existe um predomínio marcante de SSCI e um inexpressivo número de 
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sintomas somáticos totalmente explicados por uma CMG, no segundo grupo uma 

expressiva parcela dos sintomas é  totalmente explicada por uma condição médica, 

neste grupo, o número de sintomas sem explicação clínica fica reduzido a pouco mais 

de um décimo do número total de sintomas somáticos. 

Para a análise estatística comparativa dos SSCI em ambos os 

grupos foram agrupadas as classificações “não explicados pelo diagnóstico clínico” 

com “pouco explicadas pelo diagnóstico clínico” e “bastante explicados pelo diagnóstico 

clínico” com “totalmente explicados pelo diagnóstico clínico”. Os resultados do teste 

confirmaram que o número de SSIC é significativamente maior no grupo de pacientes 

CD (p <0,001 – Teste de Mann-Whitney).  

Outra observação importante refere-se à presença de sintomas de 

natureza dolorosa entre os pacientes CD. Nesse grupo CD, os sintomas dolorosos 

foram responsáveis por 45,3% de todos os SSCI. Apenas dois pacientes não referiram 

nenhuma queixa de dor. Novamente, quando comparados com aqueles apresentados 

pelos sujeitos do grupo SSD, o número de sintomas dolorosos era significativamente 

maior entre os pacientes do CD (p<0,001 – Teste de Mann-Whitney). 

Quando se comparou a frequência dos sintomas somáticos nos dois 

grupos, independente de sua presumível causa orgânica subjacente, observou-se que 

as frequências mais altas de sintomas somáticas estão concentradas entre sete e dez 

sintomas no grupo CD, enquanto no grupo SSD estão entre zero e três sintomas. A 

Figura 9 mostra a distribuição do número de SSCI em cada um dos grupos. 
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Figura 9 – Distribuição do número de SSCI por grupo 

 

4.8 Gravidade atribuída aos Sintomas Somáticos Clinicamente Inexplicados 

(SSCI).  

Neste estudo, a gravidade de um sintoma somático foi estabelecida 

de acordo com a pontuação total alcançada no PHQ-15. Utilizou-se a expressão 

“gravidade atribuída ao sintoma” por representar uma percepção subjetiva do paciente 

a respeito de quanto aquele determinado sintoma o incomodou durante as últimas 

quatro semanas. Nesse sentido, o termo “gravidade” quando utilizado neste estudo, 

não se refere ao risco clínico ou grau de incapacidade produzido por um sintoma e 

observado pelo profissional de saúde, mas sim ao que é percebido pelo paciente. 

Como as variáveis que se relacionavam ao nível de gravidade 

atribuída pelos sujeitos aos seus SSCI  não apresentaram normalidade (testes qui-

quadrado, Lilifors e Kolmogorov-Smirnov), optou-se por um teste não-paramétrico, que 
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compara as medianas. Foi selecionado o teste Mann-Whitney (equivalente ao t), com a 

mesma interpretação. 

Ao se comparar a gravidade atribuída pelos sujeitos aos seus SSCI, 

observou-se uma diferença significativa entre as medianas dos grupos; o grupo de 

pacientes com TDM apresentou mediana significativamente maior (p=0,001) que os 

outros sujeitos SSD. Além de terem um número significativamente maior de sintomas 

somáticos, os pacientes com TDM consideram que esses sintomas são mais graves, 

por sentirem-se mais incomodados por eles clinicamente. A Figura 3 mostra a 

distribuição da gravidade atribuída aos SSCI  em cada um dos grupos. 

 

 Figura 10 – Distribuição do nível de gravidade atribuída 

aos sintomas somáticos por grupo. 

 

4.9 Comparação entre os grupos em relação à utilização dos serviços de saúde. 
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Ao avaliar se houve diferença entre os grupos quando ao número de 

atendimentos realizados por profissionais da área de saúde (médicos, enfermagem e 

pessoal de nível técnico) durante o ano de 2007, observou-se que os pacientes CD 

tiveram um número significativamente maior de consultas médicas (média de 6,2 

consultas/pacientes) e atendimentos por outros profissionais de saúde (média de 6,2 

atendimentos/paciente) que o grupo de SSD (4,6% e 3,5%). Na Tabela 11 estão 

apresentados os resultados desta variável em cada um dos grupos, em relação ao 

número de casos, média, mediana, resultado mínimo, resultado máximo e desvio 

padrão.  O valor de p do teste estatístico de Mann-Whitney é < 0,001. 

 

         Tabela 12 – Número de atendimentos por profissionais de saúde durante o ano de 2007 

Nº de Atendimentos 
Grupo CD 

(n=69) 

Grupo SSD 

(n=87) 

Média 12,55 8,16 

Desvio padrão 9,32 6,76 

Mediana 11,00 6,00 

Mínimo 0 0 

Máximo 46,00 34,00 

          P<0,001 
            Legenda:  
            CD = com depressão 
            SSD = sem suspeita de depressão 

 

4.9 Correlação entre a gravidade atribuída aos Sintomas somáticos clinicamente 

inexplicados (SSCI) e as variáveis sociodemográficas em ambos os grupos. 

A análise estatística dos dados deste estudo demonstrou a 

inexistência de uma associação entre a gravidade atribuída aos sintomas somáticos e 

variáveis sociodemográficas como estado civil, escolaridade e ocupação atual, nos dois 

grupos da amostra. No que se refere à variável idade, verificou-se que a faixa de idade 

é praticamente a mesma para os dois grupos, mas os valores médios são diferentes. 

Para averiguar a existência de uma correlação entre idade e gravidade atribuída aos 
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SSCI, foi utilizada a análise de covariância com o objetivo de refazer a análise de 

variância para a gravidade atribuída aos SSCI, após a retirada do efeito da idade sobre 

a pontuação no PHQ-15. Os resultados demonstraram que a idade não altera a 

diferença entre os valores médios do PHQ-15 entre os grupos. Retirado o efeito da 

idade, a significância da diferença entre as médias do PHQ-15 permanece 

praticamente a mesma (F = 132,39 ; p = 0,0000). 

Em relação ao gênero, as mulheres CD consideraram que seus 

sintomas somáticos as incomodavam em um nível significativamente maior quando 

comparados aos homens CD e aos homens e  às mulheres SSD (ANOVA, p<0,00079).  

A Figura 11 mostra a relação entre a gravidade atribuída aos SSCI 

entre os sujeitos de sexo feminino e masculino em ambos os grupos. 

 

 
Figura 11 – Gravidade atribuída aos sintomas somáticos e gênero. 

 

4.10 Correlação entre a gravidade atribuída aos SSCI e as variáveis clínicas do 

grupo de pacientes com TDM. 

Gravidade atribuída aos SSCI e gênero 
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A análise estatística demonstrou a inexistência de associações 

significativas entre a gravidade atribuída aos SSCI e algumas variáveis clínicas do TDM 

como as comorbidades clínicas e psiquiátricas, o número de episódios depressivos, a 

duração do episódio depressivo atual, a idade no 1º episódio depressivo, o número de 

hospitalizações psiquiátricas e clínicas e o número de tentativas de suicídio. 

Com o objetivo de avaliar a correlação entre a gravidade atribuída 

aos SSCI e a gravidade do transtorno depressivo, foi utilizado a mediana, uma medida 

separatriz, que dividiu o conjunto de valores do PHQ-15 dos pacientes CD em duas 

partes iguais. Nesse grupo, o valor da mediana foi 14. O teste estatístico mostrou que 

os pacientes classificados como sendo portadores de depressão “grave” (segundo a 

SCID-I/P)  estão em sua maioria (15 em 21) acima da mediana (qui-quadrado = 6,9286; 

df = 2; p = 0,0313). Portanto, aqueles pacientes CD, clinicamente considerados como 

“graves”, tendem a atribuir maior gravidade aos seus sintomas somáticos do que os 

outros pacientes portadores de transtorno depressivo leve ou moderado.  

A tabela 13 apresenta um resumo da classificação dos pacientes CD 

de acordo com o nível de gravidade clínica e sua associação com a gravidade atribuída 

aos SSCI. 

 

        Tabela 13 – Níveis de gravidade entre pacientes CD (n=69) e gravidade atribuída aos SSCI 

  
Gravidade da Depressão 
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Total 22 26 21 69 

        CD = com depressão  

        Qui-quadrado = 6,9286; df = 2; p = 0,0313 
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4.11 Correlação entre a utilização dos serviços de saúde e variáveis clínicas do 

transtorno depressivo maior. 

Como os resultados deste estudo demonstraram que pacientes CD 

apresentavam uma frequência significativamente maior de utilização dos serviços de 

saúde, procurou-se investigar a existência de uma correlação entre o número de 

atendimentos na UBS e as variáveis clínicas do TDM (diagnóstico principal, subtipo 

depressivo, gravidade da depressão, número de episódios depressivos na vida, idade 

no primeiro episódio depressivo; número de comorbidades clínicas e psiquiátricas, 

número de hospitalizações psiquiátricas e clínicas na vida e número de tentativas de 

suicídio). A análise estatística demonstrou a inexistência dessa associação para todas 

as variáveis, exceto para a idade no primeiro episódio depressivo. Essa associação foi 

avaliada pelo coeficiente de correlação de Spearman e obteve-se como resultado 0,264 

(p= 0,029). Portanto, de acordo com o teste estatístico, o início tardio do TDM está 

associado a um maior número de atendimentos na UBS. 
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5. DISCUSSÃO 

Este estudo demonstrou que todos os 69 pacientes com transtorno 

depressivo (episódio único ou recorrente), que constituíam a amostra pesquisada, 

apresentaram sintomas de natureza somática. Mesmo quando foram excluídos da 

análise aqueles sintomas somáticos atribuídos à CMG, ainda assim, todos os pacientes 

da amostra continuaram a apresentar um número significativo e variado de SSCI. Em 

média, cada paciente com transtorno depressivo apresentava oito sintomas somáticos 

sem explicação ou pouco explicados clinicamente, uma taxa significativamente maior 

do que a apresentada pelo grupo de sujeitos SSD (1,3 sintomas inexplicados 

clinicamente/sujeito).  

Os pacientes deprimidos consideraram que seus sintomas 

somáticos interferiam significativamente com o seu bem-estar (“incomodam bastante”) 

e 82,6% deles atribuíram a esses sintomas um nível de gravidade entre moderada a 

alta. Entre as mulheres, esses sintomas somáticos eram mais frequentes e mais graves 

do que na população masculina do estudo. Os resultados demonstraram a existência 

de uma associação entre a gravidade atribuída aos sintomas somáticos e a gravidade 

do quadro depressivo; as maiores pontuações na escala que avaliou a gravidade dos 

sintomas somáticos pertenciam àqueles pacientes com sintomatologia depressiva de 

maior gravidade pela SCID-I/P.  

Confirmando achados consagrados na literatura médica, os 

pacientes deprimidos desta amostra foram considerados como “superutilizadores” dos 

serviços de saúde: foram atendidos pelos profissionais de saúde da Unidade de Saúde 

Vila Leonice numa quantidade de vezes significativamente maior do que os sujeitos 

SSD. Durante o ano de 2007, cada paciente com depressão foi atendido 12,55 vezes 
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por profissionais da área de saúde, enquanto no grupo SSD registraram-se 8,16 

atendimentos/ano.  

Sintomas Somáticos Clinicamente Inexplicados e o Transtorno Depressivo Maior. 

O principal objetivo deste estudo consistiu em estimar a presença de 

SSCI na amostra de pacientes portadores de transtornos depressivos atendidos na US 

PSF da Vila Leonice, em Curitiba (PR). Sensações somáticas consideradas anormais 

trazem desconforto e são bastante freqüentes na população geral. Uribe et al. (1995) 

constataram que a maioria das pessoas experimenta ao menos uma sensação 

somática diferente por semana, mas não a associa a uma doença, e essas sensações 

acabam por desaparecer espontaneamente. Entretanto, dependendo da atribuição feita 

a essa sensação, o indivíduo irá, ou não, buscar atendimento médico para essa queixa, 

que então se tornará um sintoma, parte inicial do processo de atendimento médico. 

Segundo Fortes (2004), o primeiro motivo para que um indivíduo busque atendimento 

no sistema de saúde é o seu comportamento de doente, ou seja, que ele próprio se 

considere doente e procure a ajuda de profissionais. Evidentemente, essa decisão irá 

depender da interpretação que o indivíduo faz sobre a gravidade e o incomodo 

causado por suas sensações somáticas anormais.  

Existe um relativo consenso na literatura de que, na Atenção 

Primária, os quadros depressivos se caracterizariam pela predominância de sintomas 

somáticos (Gerber et al., 1992; Kroenke & Price, 1993; Kirmayer et al., 1993; Simon et 

al., 1999; Tyllee et al., 1999; Corruble & Guelfi, 2000). A análise da Tabela 9 (pág. 84), 

sobre a frequência dos sintomas encontrados entre os pacientes CD, demonstra que 

cinco dos dez sintomas mais comuns tinham natureza somática: cansaço, insônia, dor 

de cabeça, dor nas costas e dor nos braços, pernas e articulações. Quando foram 

considerados apenas aqueles sintomas presentes em mais da metade da amostra, os 
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sintomas somáticos constituíram 61,5% do total. Essa cifra é muito próxima das 

encontradas nos estudos de Kroenke e Price (1993) e Corruble & Guelfi (2000) e 

aponta para o que poderia ser chamado de “fisionomia somática” dos quadros 

depressivos na Atenção Primária. 

Diferentemente de outros estudos (Lesse, 1983; Simon et al., 1999; 

Bair et al., 2003) em que uma parcela significativa de pacientes apresentava sintomas 

somáticos, neste estudo todos os pacientes deprimidos apresentavam ao menos um 

sintoma somático. Ao primeiro desenho desta pesquisa considerou-se como uma das 

hipóteses iniciais avaliar a existência de diferenças sociodemográficas e clínicas entre 

pacientes deprimidos com sintomas somáticos e sem sintomas somáticos. Porém, os 

resultados obtidos se encarregaram de excluir essa vertente de investigação e 

fortaleceram a proposição central deste estudo: a de que os sintomas somáticos são 

parte integrante do TDM. 

Neste estudo, os sintomas somáticos inexplicados clinicamente 

constituíram 90% de todos os sintomas somáticos apresentados pelos pacientes CD, 

sendo que outros 6,3% desses sintomas eram pouco explicados pelo diagnóstico 

clínico do paciente. Apenas 3,8% de todos os sintomas tinham uma base orgânica 

confirmada. A classificação dos sintomas somáticos utilizada nesse estudo atende a 

uma necessidade pragmática do ponto de vista clínico, ou seja, a diferenciação entre 

sintomas somáticos claramente atribuídos a uma CMG e aqueles que não apresentam 

uma justificativa orgânica adequada. Kroenke (2005) vai além ao propor uma 

classificação dos SSCI em cinco categorias heurísticas: a) aqueles que caracterizam os 

transtornos somatoformes; b) os presentes em outros transtornos psiquiátricos 

(notadamente transtornos depressivos e de ansiedade); c) os das síndromes somáticas 

funcionais (síndrome do intestino irritável, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica); d) 
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sintomas que constituem um diagnóstico por si só (dorsalgia, tontura idiopática, cefaleia 

não-enxaquecosa) e e) sintomas que não respondem a tratamento ou sejam 

desproporcionais à gravidade da fisiopatologia. Caso essa categorização fosse 

aplicada aos pacientes desta amostra, vários deles seriam incluídos em mais de uma 

dessas categorias, seja porque os procedimentos diagnósticos se revelaram 

inconclusivos, seja porque as intervenções realizadas foram pouco efetivas, não 

possibilitando afirmações confiáveis quanto a esse tipo de classificação.  

Se for aplicada a classificação de Bridges & Goldberg (1985), a 

quase totalidade de nossa amostra de pacientes CD seria considerada de pacientes 

somatizadores, ou seja, aqueles que apresentam queixas somáticas para as quais não 

se verifica a presença de doenças físicas ou alterações fisiopatológicas que as 

justifiquem adequadamente. A assim chamada “somatização” é fenômeno complexo, 

objeto de inúmeras controvérsias e não constituiu objeto do presente estudo. Lipowski 

(1988) definiu a somatização como sendo constituída de queixas somáticas sem 

substrato anatomoclínico diagnosticado, mas associadas a transtornos mentais e que 

leva à busca de tratamento médico. Um dos três conceitos de somatização utilizados 

por Simon et al. (1999) refere-se apenas à associação existente entre depressão e 

sintomas somáticos sem explicação médica. Neste estudo, o uso do termo “sintomas 

somáticos clinicamente inexplicados” é conceitualmente bem próximo do conceito de 

somatização proposto por Lipowski.  

Segundo Fortes (2004), os pacientes somatizadores são divididos 

em dois grupos: os opcionais ou de apresentação e os verdadeiros ou funcionais. Os 

primeiros têm como características a presença de quadros agudos (geralmente 

ansiosos ou depressivos) de curta duração e reconhecem a origem psicossocial de 

suas queixas. Os últimos ocorrem em comorbidade com os transtornos somatoformes 
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e dissociativos, sendo que esses pacientes têm grande resistência em admitir uma 

correlação entre suas queixas e seu sofrimento psíquico. Neste estudo, a duração 

média do episódio depressivo atual foi de 16,5 meses, o que não caracteriza esses  

pacientes como sendo portadores de um quadro agudo e de remissão espontânea; da 

mesma forma, os resultados da aplicação da SCID-I/P identificaram apenas um sujeito 

como portador de transtorno doloroso associado a fatores psicológicos que, embora 

com pontuação superior ao ponto de corte na CES-D, não foi incluído no grupo de 

pacientes com CD. Mais uma vez, fica demonstrada a dificuldade de caracterizar a 

amostra desse estudo dentro dos modelos de classificação de sintomas somáticos 

consagrados pela literatura. Nesse ponto, concordamos com aqueles autores, como 

Tylee & Gandhi (2005), quando afirmam que “o paciente que se apresenta na Atenção 

Primária refere os seus sofrimentos de maneira individualizada, complexa e 

frequentemente infeliz, abrangendo ambos domínios físico e mental, sendo influenciado 

por múltiplas forças sociais e econômicas. Nesse “setting” a categorização pode ser 

vista como algo que irá trivializar ou amplificar os problemas do paciente, ao removê-

los de seu contexto”. 

Outra informação relevante deste estudo refere-se à relação entre  

transtorno depressivo e sintomas dolorosos. Quando se consideraram as queixas de 

dor sem relação com uma presumível explicação clínica, apenas dois pacientes do 

grupo CD não apresentavam sintomas dolorosos; portanto, nessa amostra, 97,1% dos 

pacientes apresentavam ao menos um sintoma de natureza dolorosa. Uma revisão da 

literatura acerca da comorbidade entre dor e depressão, realizada por Bair et al. (2003), 

identificou taxas de prevalência que variavam entre 15% e 100%, com uma prevalência 

média de 65%. O elevado número de sintomas dolorosos na amostra desta pesquisa 

(72,5% dos pacientes CD apresentavam três ou mais sintomas dolorosos) se aproxima 
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das proposições de Von Korff et al. (1988) e de Kroenke & Price (1993) ao afirmarem 

que a presença de sintomas dolorosos aumenta de duas a cinco vezes o risco de 

aparecimento de um quadro depressivo. Embora não esteja incluída entre os critérios 

diagnósticos do DSM-IV para o diagnóstico de TDM, a dor é um sintoma extremamente 

comum entre pacientes com esse diagnóstico. Na amostra de pacientes CD deste 

estudo, a dor (independentemente de seu tipo, localização ou especificidade) foi o 

sintoma mais prevalente entre todos aqueles pesquisados, numa proporção três vezes 

maior que as queixas dolorosas no grupo de sujeitos SSD. Além disso, como 

apresentado anteriormente na Introdução, existe um corpo considerável de estudos 

demonstrando que dor e depressão compartilham mecanismos neurobiológicos 

semelhantes em sua fisiopatologia. 

Não só a patoplastia dos quadros depressivos é marcada pela 

presença de manifestações somáticas, como estas também constituem a principal 

razão que leva os pacientes a buscarem atendimento nos serviços de Atenção 

Primária. Quando se avaliaram os motivos de consulta entre pacientes CD, observou-

se que 63,7% deles alegaram ter procurado a US em função de seus problemas 

somáticos. Nessa amostra, os sintomas somáticos não apenas encontravam-se 

numericamente bem representados, como quase dois terços dos pacientes atribuíram a 

eles uma gravidade significativa que os motivou a buscarem ajuda médica. A proporção 

de pacientes deprimidos que apresentou queixas somáticas como a principal razão 

para a busca de atendimento é semelhante àquela encontrada por Simon et al. (1999), 

ao analisarem os dados do estudo conduzido pela OMS em 15 países do mundo. 

O que levaria esses pacientes a privilegiarem suas queixas 

somáticas ao se apresentarem para atendimento pelo profissional de saúde? O 

presente estudo não contemplou diretamente essa questão, bem como não foi 
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investigado junto aos pacientes qual a “causa” que eles pensavam que seus sintomas 

poderiam ter.  Estudos nessa área consideram que, para o paciente, as queixas 

somáticas constituem uma forma socialmente aceita de manifestação do sofrimento 

mental (Kirmayer et al., 1993; Kessler et al., 2002; Fortes, 2004). Nesse sentido, os 

povos latinos destacam-se como um dos que apresentam maior tendência a apresentar 

queixas somáticas como principal razão para a procura de ajuda profissional nos 

serviços de saúde (Villano et al., 1995; Isaac et al., 1995; Garcia-Campayo et al., 1996; 

Escobar et al., 1998; Florenzano et al., 2002). Nesses estudos as taxas de prevalência 

de queixas somáticas inespecíficas variam entre 21% e 26%. Na nossa amostra, 63% 

das queixas eram de natureza somática, mas esse fato não significava que os 

pacientes não tivessem consciência de seus sintomas psicológicos. Queixas como 

depressão, insônia, desânimo, tristeza, nervosismo e falta de apetite representaram 

26% de todos os motivos alegados para a busca de atendimento na unidade de saúde. 

A referência a sintomas somáticos não reflete necessariamente uma incapacidade de 

percepção do sofrimento emocional, mas, ao invés disso, uma crença de que referir 

problemas físicos é a forma mais apropriada para se obter atendimento na Atenção 

Primária. Goldberg & Bridges (1988) denominaram esse processo de “somatização 

facultativa” e caracterizaram esse relato inicial de queixas somáticas como uma 

espécie de “ingresso de admissão” aos serviços de saúde. Outros aspectos também 

podem influenciar a “escolha” pela apresentação dos sintomas somáticos. Kleinman, 

em seus estudos sobre a neurastenia na China (1982, 1983 e 2004), apontava que, 

naquela cultura, apresentar queixas psicológicas era um fator que poderia fazer com 

que o indivíduo fosse discriminado pelos seus pares. Isso favoreceria a predominância 

de queixas físicas em pacientes com transtornos mentais. O receio de ser 

estigmatizado como portador de um transtorno psiquiátrico pode inibir o relato de 
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problemas de natureza psicológica pelo paciente. Esse autor descreve os sintomas 

somáticos como um “idioma do sofrimento” alternativo, prevalente em culturas em que 

os transtornos psiquiátricos ainda carregam um considerável estigma. 

Gravidade dos Sintomas Somáticos Clinicamente Inexplicados 

Neste estudo procurou-se avaliar a gravidade dos SSCI sob a 

perspectiva do paciente. A PHQ-15 é uma escala que se destina não só a quantificar a 

presença de sintomas somáticos, mas também a avaliar a gravidade que o paciente 

atribui a eles. Com exceção de dois sintomas (“cansaço” e “problemas de sono”) que 

são avaliados em termos de frequência, a todos os outros 13 sintomas da escala o 

paciente atribui sua impressão em termos de quanto se sentiu incomodado (“bothered” 

no original em inglês) por aquele sintoma, nas últimas quatro semanas. O número total 

de sintomas e a gravidade atribuída a eles pelo paciente correlaciona-se fortemente 

com medidas de sofrimento psicológico, prejuízos funcionais e maior utilização de 

serviços de saúde (Katon at al., 1991; Kroenke et al., 1994; Simon et al., 1996; Kroenke 

et al., 1997). Em particular, pontuações acima de 15 encontram-se associadas a um 

considerável prejuízo em vários domínios funcionais e à maior procura por atendimento 

médico (Kroenke et al., 2002).   

Na amostra de pacientes deprimidos, foram identificados 33 sujeitos 

(47,82% da amostra) com pontuações maiores que 15. No grupo SSD, apenas 4 

pacientes (4,6% da amostra) tiveram pontuação igual ou superior a 15, uma diferença 

estatisticamente significativa. Portanto, quando se considera todos os pacientes (CD e 

SSD) que atribuíram uma alta gravidade a seus sintomas somáticos, verifica-se uma 

proporção de 10:1 favorável ao grupo CD. Este grupo de pacientes apresentou, durante 

o ano de 2007, uma utilização dos serviços de saúde significativamente maior que os 
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sujeitos do grupo SSD, corroborando dados da literatura, no que se refere à associação 

da gravidade atribuída aos sintomas somáticos com o uso dos serviços de saúde.  

Quando se considera que quase 90% dos sintomas somáticos do 

grupo CD não tiveram uma causa orgânica identificável (sugestivo de uma menor 

gravidade do ponto de vista clínico), estabelece-se aqui uma aparente contradição. 

Pacientes que, supostamente, teriam sintomas somáticos sem uma grande relevância 

em termos de gravidade clínica, interpretam esses mesmos sintomas como graves e 

perturbadores. Uma possível explicação para essa situação vem da aplicação do 

conceito de amplificação somatossensorial a esses pacientes. Segundo Barsky et al. 

(1988), este termo designa a tendência a experimentar as sensações somáticas de 

forma intensa, prejudicial e perturbadora. A amplificação somatossensorial envolve três 

elementos: 1) hipervigilância ou atenção direta e continuamente dirigida para as 

sensações corporais; 2) tendência em selecionar e concentrar-se em sensações 

relativamente fracas e infrequentes e; 3) disposição a reagir às sensações somáticas 

por meio de vivências afetivas e cognitivas que acabam por intensificar essas 

sensações, tornando-as mais alarmantes, ameaçadoras e perturbadoras. O indivíduo 

pode amplificar desde sensações fisiológicas normais (como os movimentos 

peristálticos ou a fadiga), as manifestações fisiológicas afetivas (taquicardia, tremores 

etc.), sintomas triviais de enfermidades benignas (dor de cabeça e câimbras) até 

sintomas de doenças mais graves. Portanto, a amplificação somatossensorial engloba 

uma extensa variedade de estímulos somáticos e estados corporais, e não se limita 

apenas às manifestações sintomáticas de uma doença. O estado de amplificação é 

influenciado por fatores como circunstâncias ambientais, humor e nível de consciência. 

Trata-se de um conceito útil na compreensão dos chamados sintomas somáticos 
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“funcionais”, tais como os que são vistos nos transtornos somatoformes e nas 

manifestações somáticas dos quadros depressivos. 

Já em 1989, Wells et al. observaram que quando comparados a 

pacientes com outras oito condições médicas crônicas (como hipertensão, diabetes e 

artrite), os pacientes CD apresentavam um número maior de sintomas somáticos, 

tinham uma percepção mais negativa e pessimista em relação ao seu estado de saúde 

e tendiam a superestimar sua dificuldades no desempenho de suas atividades 

profissionais e sociais.  

Apesar das limitações metodológicas deste estudo, que impedem a  

caracterização do grupo de pacientes SSD como sendo um grupo de indivíduos não-

deprimidos, foram realizadas comparações relacionadas ao número e à gravidade dos 

SSCI entre os grupos.  A análise dos resultados permite caracterizar o grupo de 

pacientes CD como aquele que apresenta um número estatisticamente maior de 

sintomas somáticos inexplicados clinicamente e que vivenciam essa condição como 

algo grave e perturbador, numa proporção significativamente maior que o grupo de 

sujeitos SSD. É interessante notar que, mesmo quando foram considerados tanto os 

SSCI como aqueles que tinham uma justificativa orgânica, ainda assim os pacientes 

CD alcançavam pontuações significativamente mais altas na atribuição de gravidade 

aos seus sintomas somáticos do que os sujeitos do outro grupo. 

Sintomas Somáticos Clínicamente Inexplicados, variáveis sociodemográficas e clínicas 

Este estudo procurou averiguar se a gravidade dos SSCI poderia 

correlacionar-se com  variáveis sociodemográficas ou clínicas de pacientes portadores 

de um transtorno depressivo. Em consonância com os estudos de Silverstein (1999, 

2002), Barsky et al. (2001) e Wenzel et al. (2005), os resultados deste estudo 

demonstram que as mulheres CD atribuem uma gravidade significativamente maior aos 
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seus sintomas somáticos do que os homens com depressão e sintomas somáticos, 

bem como sujeitos de ambos os sexos SSD. Diferenças neurobiológicas de gênero 

poderiam contribuir para que homens e mulheres percebessem, processassem e 

modulassem os estímulos viscerais e nociceptivos de forma diferente, principalmente 

no que se refere ao processamento da dor. Foi observado que as mulheres seriam 

mais sensíveis a estímulos dolorosos durante a fase luteal e no período pré-menstrual 

do ciclo (Barsky et al., 2001). Além dessas diferenças biológicas, alguns estudos têm 

sugerido que as mulheres podem estar mais conscientes e atentas a sensações 

corporais mais fracas e difusas, que não são percebidas pelos homens (Verbrugge, 

1983). Mulheres são proporcionalmente mais vitimadas por abuso físico e(ou) sexual e 

violência doméstica na infância. Segundo Barsky et al. (2001), vários estudos têm 

demonstrado uma associação entre essas experiências ocorridas precocemente na 

vida dessas pessoas e o subseqüente desenvolvimento de dores crônicas e uma 

variedade de sintomas médicos inexplicados na vida adulta. No que se refere à 

diferença entre gêneros, os achados deste estudo devem ser observados com cautela, 

para não se concluir precipitadamente que mulheres tendem a ser mais poliqueixosas, 

dramáticas ou que exagerem sensações somáticas triviais e benignas. O que se 

poderia considerar é que homens e mulheres têm diferentes estilos no que se refere ao 

relato do que é percebido como grave e perturbador. Os sintomas deveriam ser 

considerados como a via final comum, resultante de uma série de processos que 

incluem não apenas disfunções orgânicas, mas comportamentos aprendidos, situações 

estressantes, padrões de comunicação social e interpessoal e a maneira pessoal com 

que o sofrimento psíquico é experimentado.  

Assim como no estudo de Simon et al. (1999), também não foi 

encontrada em nossa amostra uma correlação entre um maior número de sintomas 
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somáticos e nível educacional mais baixo, não corroborando a noção prevalente no 

passado de que o padrão de somatização era característica de culturas não-ocidentais, 

países subdesenvolvidos e pacientes sem capacidade de expressar simbolicamente o 

sofrimento emocional. 

Utilização dos serviços de saúde  

Sintomas somáticos aumentam as já marcantes sobrecarga e 

incapacidade associadas à depressão, levando inclusive a uma maior utilização dos 

serviços de saúde e ao aumento dos custos econômicos da doença (Bao et al., 2003; 

Fifer et al., 2003; Greenberg et al., 2003; Luber et al., 2001). Nesta pesquisa foi 

estimado o número de atendimentos médicos e por outros profissionais de saúde da 

US PSF Vila Leonice para os grupos CD e SSD, durante todo o ano de 2007. Pode-se 

observar que pacientes CD tinham um número significativamente maior de consultas 

médicas e outros atendimentos profissionais que o grupo de sujeitos SSD, em 

afinidade com os estudos acima citados. Na busca de esclarecimentos para as queixas 

somáticas apresentadas pelos pacientes, os profissionais dos serviços de Atenção 

Primária solicitam numerosos exames complementares, fazem encaminhamentos 

freqüentes para especialistas e, em face da não resolutividade do quadro, acabam 

atendendo mais vezes os mesmos pacientes. Os pacientes com queixas somáticas 

acabam tornando-se grandes utilizadores dos serviços de saúde e geram um aumento 

de custo e pessoal envolvido com o seu atendimento. Um aspecto particular e 

inesperado do presente estudo foi a associação encontrada entre o início tardio do 

episódio depressivo e a maior utilização dos serviços de saúde, independente do 

subtipo depressivo que o paciente apresentava e da sua gravidade.   
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Devido ao seu desenho de investigação transversal, este estudo não 

pôde avaliar se a presença de sintomas somáticos seria preditora de episódios 

depressivos, como proposto por Kroenke et al. (1994 e 1997). Nesses dois estudos, os 

autores demonstraram que as probabilidades de um paciente visto na Atenção Primária 

ser portador de um quadro depressivo aumentam quanto maior for o número de 

sintomas somáticos que ele apresentasse. Outro estudo, conduzido por Nakao  & Yano 

(2003) no Japão, corroborou essa proposição.   

 Embora não fizesse parte dos objetivos deste estudo a estimativa 

da proporção do transtorno depressivo entre pacientes atendidos em serviços de 

Atenção Primária à saúde, pode-se constatar que, dos 201 sujeitos que responderam 

às questões do instrumento de rastreamento de depressão (CES-D) na fase de 

triagem, 114 (56,71%), apresentaram pontuação igual ou superior ao ponto de corte 

estabelecido e foram considerados “casos suspeitos”. Pelos motivos expostos 

anteriormente em “Resultados”, não foi possível entrevistar todos esses sujeitos com 

um instrumento diagnóstico estruturado (no caso, a SCID-I/P). Entre os 96 sujeitos com 

pontuação ≥ 15 no PHQ-15 e que participaram da entrevista para confirmação 

diagnóstica com a SCID-I/P, 69 preenchiam os critérios diagnósticos do DSM-IV para 

TDM e 12 receberam o diagnóstico de transtorno bipolar do humor, fase depressiva. 

Esses resultados demonstram uma proporção de 34,32% de transtorno depressivo 

(episódio único ou recorrente) entre os sujeitos da amostra. Essa freqüência do TDM é 

significativamente mais alta do que aquelas relatadas por estudos sobre depressão na 

Atenção Primária, cujos índices se situam entre 5,9% a 22,8% (Sartorius et al., 1993; 

McQuaid et al., 1999; Wittchen & Pittrow, 2002; Aragonès et al., 2004; Kircaldy & 

Tynes, 2006; Mergl et al., 2007; Jackson et al., 2007; Geualayov et al., 2007; Xiaoxia et 

al., 2008). No Brasil, Fortes et al. (2008) detectaram que 22,1% dos 714 pacientes 
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atendidos pelo Programa de Saúde da Família (PSF), em Petrópolis-RJ, encontravam-

se deprimidos. Duas outras investigações apresentaram taxas de prevalência 

semelhantes às verificadas no presente estudo. Em Santiago do Chile, Florenzano et 

al. (1998) reportaram que 27% dos pacientes atendidos na Atenção Primária 

receberam o diagnóstico de transtorno depressivo. Na Califórnia, Schmaling & 

Hernandez (2005) demonstraram que entre hispano-americanos pobres atendidos num 

serviço de Atenção Primária, a prevalência de transtorno depressivo era de 37%.  

A possibilidade da existência de “falsos positivos” em nossa amostra 

é remota, uma vez que todos esses diagnósticos observaram os critérios para episódio 

depressivo maior do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

IV), com a presença de no mínimo cinco dos nove sintomas listados, por pelo menos 

um mesmo período de duas semanas, representando um comprometimento da 

capacidade funcional anterior e pelo menos um dos sintomas presentes sendo o humor 

deprimido ou anedonia. Ao contrário, este estudo deixou de investigar a presença de 

“falsos negativos” no grupo de sujeitos SSD, o que poderia elevar ainda mais a 

frequência encontrada. Uma possível explicação para essa proporção mais alta poderia 

advir das características da população estudada. Uma das características da Vila 

Leonice é a de ser um local com várias áreas de invasão, tendo uma população 

flutuante e de baixa renda, com seguidas mudanças de domicílio, vivendo uma 

constante ameaça de ser desalojada. Em nossa revisão da literatura, não foram 

encontrados estudos sobre depressão na Atenção Primária com populações que 

tivessem características semelhantes. 

Desde a década de 1980, vários estudos têm abordado o 

atendimento de pacientes com problemas psiquiátricos em serviços de Atenção 

Primária à saúde (Kessler et al., 1985; Blacker & Clare; 1987; Barrett et al., 1988; 
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Simon & Von Korff, 1991; Katon & Schulberg, 1992;  Sartorius et al., 1993; Villano, 

1998). Esses pacientes apresentariam uma demanda específica, com características 

diferentes daquelas observadas nos ambulatórios especializados de psiquiatria. 

Bridges & Goldberg (1985) demonstraram que esses pacientes apresentavam 

transtornos depressivos e de ansiedade agudos, com menor gravidade da 

sintomatologia, associados com eventos estressantes de vida, com tendência a 

remitirem espontaneamente e predominância de sintomatologia somática ao invés de 

sintomas de natureza psicológica. Esses quadros têm sido denominados Transtornos 

Mentais Comuns e têm sido estudados na comunidade e nas unidades de Atenção 

Primária em vários países, com uma prevalência mundial média de 23%, de acordo 

com o estudo “Psychological Problems in General Health Care” (Sartorius et al., 1993).  

No Brasil existem poucos estudos sobre a prevalência de Transtornos Mentais Comuns 

em Atenção Primária. Em um deles, Vilano (1998), realizou estudo no Ambulatório de 

Medicina Integral de um hospital universitário e encontrou uma taxa de prevalência de 

15,8% para os transtornos depressivos, utilizando a CIDI.  Outros três estudos foram 

conduzidos em unidades básicas de saúde (Busnello et al., 1983; Mari et al., 1987 e 

Iacoponi et al., 1989), mas apenas o desenvolvido por Busnello et al. incluiu a 

prevalência de categorias nosológicas específicas, utilizando a classificação da CID-9: 

os quadros depressivos estavam incluídos na categoria “transtornos neuróticos”, que 

representavam 48,3% da amostra estudada. Nossa amostra de pacientes 

diagnosticados como portadores de TDM apresentou características diferentes 

daquelas atribuídas aos pacientes vistos em serviços de Atenção Primária.  Nossa 

amostra de pacientes CD era constituída por 30,4% de casos considerados 

clinicamente graves, cuja duração média do episódio depressivo atual era de 16 meses 

nos pacientes com episódio único e de 11 meses naqueles com depressão recorrente. 
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Outra característica atribuída aos pacientes portadores de transtorno depressivo 

atendidos na Atenção Primária refere-se ao fato de que são pouco comuns a 

apresentação de queixas de natureza psicológica, o que dificultaria o seu correto 

diagnóstico e manejo (Kirmayer et al., 1993; Garcia-Campayo & Sanz-Carrillo, 1999). 

Nesta pesquisa, os pacientes CD apresentaram queixas psicológicas em 26% dos 

casos, embora houvesse uma nítida predominância das queixas somáticas (63% do 

total de queixas). Uma possível explicação para essa diferença no perfil dos pacientes 

deprimidos atendidos na Atenção Primária em Curitiba é a implementação de uma 

política de saúde mental que incentiva o tratamento de quadros depressivos na própria 

comunidade, por meio do PSF, encaminhando para tratamento especializado apenas 

os quadros mais graves e(ou) resistentes a tratamento. Dessa forma, pacientes com 

perfis sintomatológicos, que anteriormente eram atendidos em ambulatórios 

especializados, passam a ser acompanhados pelos profissionais do Programa de 

Saúde da Família, como é o caso da US PSF da Vila Leonice.  

Infelizmente, o estudo realizado na US PSF Vila Leonice veio a 

confirmar os baixos índices de detecção dos transtornos depressivos entre os 

pacientes atendidos nos serviços de Atenção Primária. Em nossa amostra de 69 

pacientes diagnosticados como portadores de um transtorno depressivo, apenas 11 

(15,9%) foram corretamente identificados. Estudos sobre a detecção de transtornos 

depressivos em serviços de Atenção Primária apontam para taxas de reconhecimento 

que variam de 30% a 40% (Docherty, 1997). A baixa detecção dos transtornos 

depressivos nessa população é uma condição que gera intenso desconforto e 

preocupação, uma vez que as evidências científicas apontam para a necessidade 

imperativa de diagnosticar-se quadros de depressão precocemente. Portadores de 

transtornos depressivos não-diagnosticados parecem ter maiores riscos de 
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agravamento do quadro, aumento da frequência das recorrências e um menor intervalo 

de tempo entre os episódios, além de desenvolverem resistência ao tratamento 

(Greden, 2003). Estudos recentes sobre a neurobiologia da depressão (Sheline et al., 

1999; Sapolski, 2000; Duman et al., 2000; McEwen, 2000)  sugerem que a ausência de 

tratamento ou a eventual cronicidade do quadro depressivo contribuem para piorar o 

prognóstico em decorrência de alterações na estrutura cerebral, como a supressão da 

neurogênese, a atrofia neuronal, a morte celular e disfunções do hipocampo. Nesse 

sentido, a baixa taxa de detecção de transtornos depressivos e a consequente 

ausência de um tratamento adequado permitem que toda sobrecarga de sofrimento 

pessoal, disfunção social e ocupacional recaia sobre um número expressivo de 

pessoas. 

Vários fatores são apontados como obstáculos para o 

reconhecimento dos transtornos depressivos. Por parte dos pacientes, podem ser 

citados a ausência de conhecimento dos sintomas que caracterizam um quadro 

depressivo e o entendimento de que se trata de uma doença. Muitos pacientes 

deprimidos deixam de ser detectados porque não falam de seus sintomas para o 

médico com medo de serem estigmatizados (Furlanetto, 1997; Jamison, 2006). Outro 

importante fator refere-se à natureza da apresentação clínica: a presença de 

comorbidades clínicas faz com que a atenção do profissional de saúde se volte mais 

para os problemas de natureza orgânica, e o paciente tem menores chances de ser 

diagnosticado como portador de um quadro depressivo. Segundo estudo de Tylee et al. 

(1993,) em Atenção Primária o diagnóstico de depressão ocorre mais frequentemente 

em pacientes sem outras doenças clínicas (63%) do que naqueles com comorbidades 

médicas (29%). Além disso, a presença predominante de sintomas somáticos reduz a 

probabilidade do diagnóstico de depressão: médicos que atuam em Atenção Primária 
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tendem a diagnosticar a síndrome depressiva apenas na presença de sintomas 

afetivos/cognitivos e na ausência de sintomas físicos (Magruder-Habib et al, 1990; 

Kirmayer et al., 1993; National Institute for Clinical Excellence, 2003). Em nossa 

amostra, cerca de 20% dos pacientes CD referiram queixas de natureza psicológica 

como motivo de consulta, e a taxa de detecção dos transtornos depressivos foi de 55% 

nesse grupo, o que corrobora as proposições dos autores acima citados.  

Por parte do médico, são apontadas como barreiras ao 

reconhecimento da depressão a falta de treinamento e de conhecimento sobre a 

natureza da depressão e a tendência a considerar os sintomas depressivos como uma 

reação normal do indivíduo diante de sofrimento causado por doença física, situações 

estressantes, problemas pessoais e financeiros (Montano, 1994; Docherty, 1997). 

Outros estudos (Von Korff et al., 1987; Barrett et al., 1988; Barsky, 

2001) consideram que a presença de sintomas somáticos e a curta duração das 

consultas são as duas principais causas da falta de diagnóstico dos transtornos 

depressivos nos serviços de Atenção Primária. Essas explicações não soam muito 

convincentes, ao menos diante de duas situações evidenciadas neste estudo. A 

primeira delas refere-se ao fato de que entre os pacientes CD, mais da metade 

apresentavam cinco ou mais sintomas de natureza psicológica; número esse suficiente 

para atender aos critérios diagnósticos do DSM-IV para o diagnóstico do TDM. A 

segunda situação refere-se à curta duração das consultas: em nossa amostra, os 

pacientes CD tiverem em média 12 atendimentos por profissionais da área de saúde  

durante o ano de 2007, condição esta que poderia permitir uma investigação 

diagnóstica mais aprofundada. Essas dificuldades na detecção dos quadros 

depressivos nos mostram os impasses com os quais a formação médica que privilegia 

apenas os fenômenos biológicos se depara ao lidar com os sofredores de sintomas 
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vagos e difusos. Na maioria das vezes, o médico tem dificuldade em responder de 

forma efetiva a esses pacientes, que não apresentam uma relação linear de 

causalidade entre doença-lesão e trazem, ainda, fatores subjetivos, culturais e sociais 

na intermediação desse processo. 

Uma informação de relevância clínica mostrada por este estudo 

refere-se à associação do transtorno depressivo com outras condições médicas. No 

grupo de pacientes CD, todos os integrantes apresentavam ao menos um outro  

diagnóstico clínico associado e 72,4% deles tinham três ou mais diagnósticos. O 

número total de comorbidades clínicas no grupo CD foi estatisticamente superior ao 

encontrado no grupo de sujeitos SSD. O transtorno depressivo e as doenças clínicas 

são fenômenos de ocorrência freqüente na população geral e sua coexistência pode se 

dar em várias direções: a depressão pode ser consequência de uma doença médica 

subjacente, ambas as condições podem ter um fator etiológico comum ou pode tratar-

se de uma simples coincidência na ocorrência. No caso da amostra de pacientes CD, 

nenhuma das comorbidades clínicas encontradas, assim como seus respectivos 

tratamentos, pode ser considerada como uma presumível causa orgânica para o 

transtorno depressivo. Quando se fez uma avaliação dos sintomas somáticos 

apresentados pelos pacientes depressivos, constatou-se que 95% deles não poderiam 

ser explicados ou eram pouco explicados pelas comorbidades clínicas do paciente. 

Uma possível exceção seria o caso de dois pacientes com diagnóstico de diabetes 

mellitus: pesquisas recentes demonstram que na ocorrência da liberação de citocinas 

pró-inflamatórias pelo tecido adiposo e muscular de obesos diabéticos, o indivíduo 

pode apresentar indisposição e comportamento de doente, o que é semelhante 

fenomenologicamente à síndrome depressiva (Musselman et al., 2003; Schiepers et al., 

2005). Exceto nos casos citados acima, não é tão fácil fazer essa associação linear 



118 

 

entre doenças físicas e surgimento posterior de depressão. Mesmo que em alguns 

casos as condições clínicas co-mórbidas pudessem ser responsáveis por alguns 

sintomas somáticos como fadiga, alterações do apetite, peso e sono, eles eram 

excessivos ao esperado para essas condições clínicas e achavam-se associados 

temporalmente aos sintomas cognitivo-afetivos da depressão (humor depressivo, 

anedonia).  

É importante ressaltar que a relação entre transtornos depressivos e 

doenças clínicas deve ser abordada de uma maneira bidirecional. Tanto a depressão 

pode ser secundária a algumas condições médicas, como também se constata que 

sintomas depressivos têm sido associados ao aparecimento posterior de doenças 

físicas, independentemente de fatores de risco, em patologias como hipertensão 

arterial (Everson et al., 2000), infarto agudo do miocárdio (Pratt et al., 1996), diabetes 

tipo 2 (Golden et al., 2004), acidente vascular encefálico (Larson et al., 2001) e 

epilepsia (Hesdorffer et al., 2000).  Os mecanismos que explicam essas alterações têm 

aspectos comportamentais (por baixa adesão aos tratamentos, comportamentos de 

risco etc.), mas também existem fatores fisiológicos que vêm sendo implicados nessa 

associação, como hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, diminuição da 

variabilidade da frequência cardíaca, aumento dos fatores de coagulação, ativação de 

sistemas neuroimunológicos, ativação da agregação plaquetária e aumento na 

expressão dos marcadores inflamatórios, os quais ocorrem na depressão (Furlaneto & 

Brasil, 2006). 

Este estudo apresenta algumas limitações de ordem metodológica. 

A principal delas deveu-se à não realização de entrevistas diagnósticas, com a 

utilização da SCID-I/P, em uma subamostra do grupo constituído por 87  sujeitos que 

não atingiram o ponto de corte da CES-D. Uma vez que não foi possível avaliar a 
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proporção de “falsos negativos” nesse grupo, não se pode afirmar que esses sujeitos 

não seriam portadores de TDM. Portanto, em toda a extensão deste texto, esse grupo 

de 87 sujeitos é referido como “sujeitos sem suspeita de Transtorno Depressivo Maior” 

ou SSD, única denominação permitida a partir da interpretação dos dados obtidos pela 

CES-D. Parte dos resultados apresentados a seguir deve ser analisada e interpretada 

levando-se em consideração que os 87 sujeitos que integram o grupo com pontuação 

inferior ao ponto de corte da CES-D não podem ser considerados como “sujeitos sem 

TDM” ou “não-casos”, de forma inteiramente confiável. 

Os objetivos, métodos e resultados desta pesquisa não possibilitam 

uma abrangência maior de especulações, mas pode-se incorrer no erro de omissão, 

caso não se aponte a questão da fragilidade da separação conceitual entre mente e 

corpo, como se fosse possível a primeira existir ou funcionar sem a última. A marcante 

presença de sintomas de natureza somática nos quadros depressivos, como 

demonstrada neste estudo, pode ser considerada um forte argumento a favor da 

inseparabilidade dos conceitos de mente e corpo. Como apontou Damásio (1996, p. 

157), em “O Erro de Descartes”, “A natureza parece ter construído o aparato da 

racionalidade não apenas sobre o aparato da regulação biológica, mas também a partir 

dele e com ele”. 

Uma das principais contribuições deste estudo refere-se à não 

identificação do TDM em um grande contingente de pacientes que busca os serviços 

de Atenção Primária. Nesse sentido, os resultados desta pesquisa poderiam constituir 

um alerta para os profissionais que atuam em Atenção Primária sobre a alta proporção 

de transtornos depressivos na população atendida nesses serviços, com a depressão 

apresentando-se predominantemente por meio de queixas somáticas. A correta 

identificação dos sintomas depressivos e a compreensão da linguagem utilizada por 
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esses pacientes para comunicar seu sofrimento podem alterar a situação de baixa 

resolutividade das intervenções empregadas, os altos custos decorrentes da 

superutilização dos serviços de saúde e a cronificação dos pacientes com transtorno 

depressivo. 
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6. CONCLUSÕES 

No que se refere aos objetivos estabelecidos para este estudo, os 

resultados obtidos permitem concluir que: 

1. Pacientes portadores de TDM apresentam um número 

significativamente maior de SSCI do que sujeitos sem suspeita de TDM, atendidos em 

uma Unidade de Saúde do Programa de Saúde da Família em Curitiba (PR). 

2. A gravidade atribuída aos SSCI é significativamente maior entre 

os pacientes com TDM do que entre os sujeitos SSD, na amostra analisada. 

3. As mulheres portadoras de transtorno depressivo atribuíram um 

nível de gravidade significativamente maior aos seus SSCI quando comparadas aos 

homens com transtorno depressivo e aos homens e mulheres SSD. 

4. Houve uma correlação positiva entre a gravidade do TDM e a 

gravidade atribuída pelos pacientes aos seus sintomas somáticos.  

5. Pacientes portadores de TDM apresentaram uma frequência 

significativamente maior de utilização dos serviços de saúde do que os sujeitos sem 

suspeita de TDM. 

6. Entre os pacientes com diagnóstico de TDM, o início tardio do 

quadro depressivo estava positivamente correlacionado a uma maior utilização dos 

serviços de saúde.  

 

 

 

 

7. ANEXOS  
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, _______________________________________________, nacionalidade 

____________, ____ anos, _____________ (estado civil), _____________________ 

(profissão), residente à Av/Rua ________________________________ nº_________, 

na cidade de __________________, estado ____, portador da RG nº 

_________________, estou sendo convidado a participar de um estudo denominado 

“SINTOMAS FÍSICOS NA DEPRESSÃO EM PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 

CURITIBA: CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E DE UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE”, cujos objetivos e justificativas são os de estimar a presença, a 

proporção e a gravidade dos sintomas somáticos em pessoas portadoras de transtorno 

depressivo maior atendidos em uma Unidade de Saúde do Programa de Saúde da 

Família da Vila Leonice.  

A minha participação no referido estudo será no sentido de responder a dois 

questionários (um sobre sintomas somáticos e outro sobre sintomas depressivos) e 

participar de uma entrevista clínica diagnóstica. Tanto os questionários como a 

entrevista clínica serão realizados em situação de privacidade, conduzidos por um 

investigador da equipe de pesquisadores. A duração desses procedimentos é estimada 

em 90 a 120 minutos. Fui alertado(a) de que posso esperar alguns benefícios, tais 

como saber se sou portador de um transtorno depressivo e receber encaminhamento 

para tratamento apropriado. Além disso, estarei ajudando os serviços de saúde mental 

a melhorarem seu atendimento a pessoas com problemas semelhantes aos meus.  

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização. Assim, fui informado(a) que poderei sentir alguma forma de cansaço mental 
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após responder às perguntas do questionário e da entrevista clínica.  

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será 

mantido em sigilo. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair 

da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo.  

O pesquisador envolvido com o estudo é o Dr. Dirceu Zorzetto Flho, professor do 

Curso de Medicina da UFPR e com ele poderei manter contato pelos telefones (41) 

3253-4954 ou (41) 8832-3322.  

Estou ciente de que me é garantido o livre acesso a todas as informações e 

esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas conseqüências, enfim, tudo o que eu 

queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

Enfim, tendo sido orientado(a) quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 
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TCLE - Assinaturas 

Para participar deste estudo e para autorizar o uso e divulgação de suas informações 

clínicas pessoais, você ou seu representante legal deve assinar e datar esta página. 

Assinando esta página, você está confirmando o seguinte: 

1. Você leu todas as informações contidas neste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e teve tempo para pensar no assunto. 

2. Todas as suas dúvidas foram respondidas. 

3. Você concorda voluntariamente em participar deste estudo de pesquisa, em seguir 

os procedimentos do estudo e em fornecer as informações necessárias ao 

investigador. 

4. Você tem liberdade de sair deste estudo a qualquer momento. 

5. Você permite que o investigador do estudo use e divulgue suas informações clínicas 

pessoais conforme descrito neste documento. 

6. Você recebeu uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
_________________________ 
Assinatura do Paciente 

Data: ____ / ____ / _______. 
 
 
 

 
________________________________________ 
Nome do Paciente 

 
Iniciais e N° do Paciente: 

 

 

 

 

 
Dr. Dirceu Zorzetto Filho 

Pesquisador responsável 
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ANEXO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DE PESQUISA 

 

Nome do Sujeito: _______________________________________________________ 

N° do Sujeito na Pesquisa:  ___  ___  ___ 

Iniciais do Sujeito: ___  ___  ___ 

Nº de Registro do Sujeito na Unidade de Saúde:   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Sexo:  (    ) M     (    ) F       

Data de Nascimento: ___/___/_____.      Idade: ____ anos. 

Estado Civil:   

(1) Casado(a) ou vivendo com   alguém como se estivesse casado(a) 

(2) Viúvo(a)  

(3) Divorciado(a) ou casamento anulado 

(4) Separado(a) 

(5) Nunca se casou 

Escolaridade: 

(1) Nunca estudou 

(2) Estudo fundamental incompleto 

(3) Ensino fundamental completo 

(4) Ensino médio completo 

(5) Ensino superior completo 

Ocupação:  

(1) Desempregado; 

(2) Empregado integral;  

(3) Empregado parcial;  

(4) Incapacidade temporária – auxílio doença;  

(5) Aposentado por tempo de serviço/idade;  

(6) Aposentado por invalidez por problemas psiquiátricos;  

(7) Invalidez por outras doenças;  

(8) Outros. 

 

Logradouro: ___________________________________________________   Nº ____    

Complemento: ____    Bairro: ___________________    Cidade: __________________   

UF: ____ 
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ANEXO 3 - ESCALA DE RASTREAMENTO POPULACIONAL PARA DEPRESSÃO 
(CES-D – Center for Epidemiological Studies Depression Scale).  

 
Instruções: Segue abaixo uma lista de tipos de sentimentos e comportamentos. Solicitamos que 

você assinale a freqüência com que tenha se sentido dessa maneira durante a semana 

passada.  

DURA�TE A ÚLTIMA SEMA�A: 
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01. Senti-me incomodado com coisas que 
habitualmente não me incomodam 

        

02. Não tive vontade de comer, tive pouco apetite         

03. Senti não conseguir melhorar meu estado de 
ânimo mesmo com a ajuda de familiares e amigos 

        

04. Sinto que tenho tanto valor quanto a maioria das 
outras pessoas. 

        

05. Senti dificuldade em me concentrar no que 
estava fazendo 

        

06. Senti-me deprimido         

07. Senti que tive de fazer esforço para dar conta 
das minhas tarefas habituais 

        

08. Senti-me otimista com relação ao futuro         

09. Considerei que a minha vida tinha sido um 
fracasso 

        

10. Senti-me amedrontado         

11. Meu sono não foi repousante         

12. Estive feliz         

13. Falei menos que o habitual         

14. Senti-me sozinho         

15. As pessoas não foram amistosas comigo         

16. Aproveitei minha vida         

17. Tive crises de choro         

18. Senti-me triste         

19. Senti que as pessoas não gostavam de mim         

20. Não consegui levar adiante minhas coisas         
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO DA  SAÚDE DO PACIENTE – SINTOMAS SOMÁTICOS 
PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE – 15 SOMATIC SYMPTOMS  

PHQ-15  

 
 
 
 
Durante as últimas 4 semanas, o quanto você sentiu-se incomodado 
por qualquer um dos seguintes problemas? 

Q
u
a
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ã
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m
o
d
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o
d
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u
m
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o
u
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m
o
d
a 

b
a
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a
n
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 0 1 2 
1. Dor de estômago � � � 
2. Dor nas costas � � � 
3. Dor nos braços, pernas ou articulações � � � 
4. Cólicas menstruais ou outros problemas durante o período 

menstrual � � � 

5. Dor de cabeça � � � 
6. Dor no peito � � � 
7. Tontura � � � 
8. Desmaios � � � 
9. Sentir o coração batendo ou acelerado � � � 
10. Respiração curta � � � 
11. Dor ou problema durante a relação sexual � � � 
12. Constipação, intestino solto ou diarréia � � � 
13. Náusea, gases ou indigestão. � � � 
14. Sentindo-se cansado ou com pouco energia � � � 
15. Problemas de sono � � � 
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ANEXO 5 – FOLHA RESUMO DE RESPOSTAS DA SCID-I/P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data: ___/___/_____.                                         Iniciais  do Sujeito:  │__│__│__│ 

Nome: ______________________________________________________________________

Iniciais  do aval iador: │__│__│__│ 

Cód  
Diag 

Diagnóstico Prevalência durante a vida  Preencheu os critérios 
diagnósticos sintomáticos 
no último mês 

 

          

  Inf. Inad. Aus. Sublim. Limiar  Ausente Presente  

 TRANSTORNOS 
DO HUMOR 

        

01 Transtorno 
Bipolar I 

? 1 3 [3]  1  3 P08 

 (D. 1)         

  Episódio Maníaco Único                      1  Episódio atual:  

  Recorrente     
2 

 1  maníaco  

       2  misto  

       3  hipomaníaco  

       4  depressivo maior  

       5  sem especificação  

          

  Sem ciclagem Rápida 0     

  Com ciclagem Rápida   Não é Melancólico                       0  

       Atípico ou   

       catatônico   

          

  Sem Padrão Sazonal 0  Melancólico 1  

  Com Padrão Sazonal 1  Atípico 2  

       Catatônico 3  

          

     Severidade atual:  

  (apenas se não é atual)  1  leve   

  Em Remissão Parcial 6  2  moderada  

  Em Remissão Completa 7  3  severa, sem carac. psicótica  

       4  com carac. psicóticas de 
humor-congruente 

 

       5  com carac. psicóticas de humor 
incongruente 

 

         



129 

 

 
Cód 
Diag 

Diagnóstico Prevalência durante a vida  Preencheu os critérios 
diagnósticos sintomáticos 
no último mês 

 

          
  Inf. Inad. Aus. Sublim. Limiar  Ausente Presente  
 Transtornos do 

Humor (continuação) 
        

02 Transtorno Bipolar II ? 1 3 [3]  1  3  
 (D2)      Episódio atual   
       1  hipomaníaco   
       2  depressivo maior  
          
  Sem ciclagem Rápida  0    
  Com ciclagem Rápida  1 0  Não é Melancólico,  Atípico  ou 

Catatônico                    
 

        
          
  Sem Padrão Sazonal  0 1  Melancólico                                  
  Com Padrão Sazonal  1 2  Atípico                                          
       3  Catatônico                                     
          
       Severidade atual:  
  (apenas se não é atual)   1  leve   
  Em Remissão Parcial  6 2  moderada   
  Em Remissão Completa  7 3  severa, sem carac. psicótica  
       4  com carac. psicóticas de  

    humor-congruente 
 

       5  com carac. psicóticas de 
    humor-incongruente 

 

          
 Outro Transtorno 

Bipolar 
? 1 2 3  1 3  

 (D. 4)         
 1  Transtorno 

Ciclotímico 
        

 2  Episódios 
hipomaníacos 
intermitentes 

        

 3 Episódio maníaco ou 
hipomaníaco 
sobreposto a 
Transtorno Psicótico 

        

 4  Outros         
          
 Transtorno Depressivo 

Maior 
? 1 2 3  1 3  

 (D. 6)       
  Episódio Único 1  Tipo de episódio atual:  
  Recorrente 2  0  Não é Melancólico,   
           Atípico ou Catatônico  
         
  Sem Padrão Sazonal 0  1  Melancólico  
  Com Padrão Sazonal 1  2  Atípico   
       3  Catatônico   
          
       Severidade atual:  
  (apenas se não é atual)   1  leve   
  Em Remissão Parcial 6  2  moderada   
  Em Remissão Completa 7  3  severa, sem carac. psicótica  
       4  com carac. psicóticas de  

    humor-congruente 
 

       5  com carac. psicóticas de 
    humor-incongruente 

 

          
 Transtorno Distímico ? 1 2 3     
 (atual apenas)         
 (A. 41)         
          
 1  Início Precoce         
 2  Início Tardio         
          
 0  Sem Características Atípicas        
 1 Com Características Atípicas        
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Cód 
Diag 

Diagnóstico Prevalência durante a vida  Preencheu os critérios 
diagnósticos sintomáticos 
no último mês 

 

  Inf. Inad. Aus. Sublim. Limiar  Ausente Presente  
 

Transtorno Depressivo 
SOE 

? 1 2 3  1 3 
 

 (D. 8)         
          
 1  Transtorno Depressivo Pós Psicótico da Esquizofrenia      
 2  Episódio Depressivo Maior sobreposto a um Transtorno Psicótico     
 3  Transtorno Disfórico Pré-Menstrual       
 4  Transtorno Depressivo Menor       
 5  Transtorno Depressivo Breve Recorrente       
 6  Outros       
          
 Transtorno de Humor 

Devido a uma CMG 
? 1 2 3  1 3  

 (A. 44)         
 Especificar CMG: __________________________________      
          
 1  Com episódio tipo depressivo maior       
 2  Com características depressivas        
 3  Com características maníacas        
 4  Com características mistas        
        
 Transtorno do Humor 

Induzido por 
Substância 

? 1 2 3  1 3  

 (A. 46)         
 Especificar substância: 

_______________________________ 
    1 

        
 1  Com características depressivas      
 2  Com características maníacas     
 3  Com características mistas       
          
  Inf. Inad. Aus. Sublim. Limiar  Ausente Presente  
 TRANSTORNOS 

RELACIONADOS À 
SUBSTÂNCIAS 

        

17 Álcool ? 1 2 3  1 3  
 (E. 3/E. 6)         
          
18 Sedativo – Hipnótico - 

Ansiolítico 
? 1 2 3  1 3  

 (E. 24/E.18)         
          
19 Cannabis ? 1 2 3  1 3  
 (E 24/E.18)         
          
20 Estimulantes ? 1 2 3  1 3  
 (E 24/E.18)         
          
21 Opióides ? 1 2 3  1 3  
 (E 24/E.18)         
          
22 Cocaína ? 1 2 3  1 3  
 (E 24/E.18)         
          
23 Alucinógenos ? 1 2 3  1 3  
 (E 24/E.18)         
          
24 Múltiplas Substâncias ? 1 2 3  1 3  
 (E 24/E.18)         
          
25 Outros ? 1 2 3  1 3  
 (E 24/E.18)         
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Cód 
Diag 

Diagnóstico Prevalência durante a vida  Preencheu os critérios 
diagnósticos sintomáticos 
no último mês 

 

          
  Inf. Inad. Aus. Sublim. Limiar  Ausente Presente  
 TRANSTORNOS 

DE ANSIEDADE 
        

26 Transtorno de 
Pânico 

? 1 2 3  1 3  

 (F. 5)         
 1  Sem Agorafobia         
 2  Com Agorafobia         
          
27 Agorafobia sem 

História de 
Transtorno de 
Pânico (ASHTP) 

? 1 2 3  1 3  

 (F. 9)         
          
28 Fobia Social ? 1 2 3  1 3  
 (F. 14)         
          
29 Fobia Específica ? 1 2 3  1 3  
 (F. 18)         
          
30 Transtorno 

Obsessivo-
Compulsivo 

? 1 2 3  1 3  

 (F. 23)         
          
31 Estresse Pós-

Traumático 
? 1 2 3  1 3  

 (F. 29)         
          
32 Ansiedade 

Generalizada 
? 1 2 3  1 3  

 (atual apenas)         
 (F. 34)         
          
33 Transtorno de 

Ansiedade devido à 
uma CMG 

? 1 2 3  1 3  

 (F. 37)         
 Especificar CMG: 

________________________________ 
     

          
 1  Com Ataques de Pânico        
 2  Com Ansiedade Generalizada        
          
34 Transtorno de 

Ansiedade Induzida 
por Substância 

? 1 2 3  1 3  

 (F. 39)         
 Especificar Substância: 

___________________________ 
     

          
 1  Com Ataques de Pânico        
 2  Com Ansiedade Generalizada        
          
35 Transtorno de 

Ansiedade SOE 
? 1 2 3  1 3  

 (F. 40)         
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Cód 
Diag 

Diagnóstico Prevalência durante a vida  Preencheu os critérios 
diagnósticos sintomáticos 
no último mês 

 

          
  Inf. Inad. Aus. Sublim. Limiar  Ausente Presente  
 TRANSTORNOS 

SOMATOFORMES 
        

          
36 Transtorno de 

Somatização 
? 1 2 3  1 3  

 (atual apenas)         
 (G. 6)         
          
37 Transtornos 

Dolorosos 
? 1 2 3  1 3  

 (atual apenas)         
 (G. 7)         
          
38 Transtornos 

Somatoforme 
Indiferenciado 

? 1 2 3  1 3  

 (atual apenas)         
 (G. 9)         
          
39 Hipocondria ? 1 2 3  1 3  
 (atual apenas)         
 (G. 11)         
          
40 Dismórfico Corporal ? 1 2 3  1 3  
 (atual apenas)         
 (G. 12)         
          
45 OUTRO 

TRANSTORNO 
EIXO I DO DSM-IV 

? 1 2 3  1 3  

 Especificar: ____________________________________      
          
 DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EIXO I       
 Anotar o n° do Código Diagnóstico da folha resumo de resposta para diagnóstico principal: ____ ____  
 Nota: Codificar 00 se não transtorno atual de Eixo I. Codificar 99 se desconhecido.   
          
 DIAGNÓSTICO DO ENTREVISTADOR SE DIFERENTE DO DIAGNÓSTICO DA SCID:   
 ________________________________________________________________________   
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DSM-IV Eixo IV: Problemas Psicossociais e Ambientais 

P119

Assinalar:         

____ 
Problemas com o grupo de apoio principal (infância, vida adulta, relação pais  e 
filhos). 

 
Especificar: 
______________________________________________________________ 

____ Problemas relacionados com ambiente social.  

 
Especificar: 
______________________________________________________________ 

____ 
Problemas educacionais.  

Especificar: ____________________________________________________ 

 

____ 
Problemas ocupacionais.  

Especificar: ____________________________________________________ 

 

____ 
Problemas de moradia.  

Especificar: ______________________________________________________ 

 

____ 
Problemas econômicos.  

Especificar: _____________________________________________________ 

 

____ Problemas de acesso a serviços de saúde 
Especificar: 
________________________________________________________________ 

 

 
 

____ Problemas relacionados a interação com sistema legal e criminal 
Especificar: 
________________________________________________________________ 

 

 
 

____ Outros problemas psicossociais.  
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DSM-IV Eixo V: Escala de Avaliação Global do Funcionamento (AGF) P120 
  

100 
 

91 

Funcionamento superior em uma ampla faixa de atividades, problemas de vida  
jamais vistos fora do seu controle, é procurado por outros em vista de suas muitas 
qualidades positivas. Não apresenta sintomas. 

90 
 

81 

Sintomas ausentes ou mínimos (p.ex. leve ansiedade antes de um exame) bom 
funcionamento em todas as áreas, interessado e envolvido em urna ampla faixa de 
atividades efetivo socialmente, em geral satisfeitos com a vida, nada além de 
problemas ou preocupações cotidianas (p.ex, urna discussão ocasional com 
membros da família). 

80 
 

71 

Se sintomas estão presentes, eles são temporários e consistem de reações 
previsíveis a estressores psicossociais (p.ex. dificuldade para concentrar-se após 
discussão em família); não mais do que  leve prejuízo no funcionamento social,  
ocupacional ou escolar (p.ex. apresenta declínios temporários na escola). 

70 
 

61 

Alguns sintomas leves (p.ex. humor depressivo e insônia leve) ou alguma 
dificuldade no funcionamento social, ocupacional ou escolar (p.ex., faltas 
injustificadas à escola ocasionalmente ou furto dentro de casa), mas geralmente 
funcionando muito bem; possui alguns relacionamentos interpessoais significativos. 

60 
 

51 

Sintomas moderados (p.ex., afeto embotado e fala circunstancial, ataques de 
pânico ocasionais) OU dificuldade moderada no funcionamento social, ocupacional 
ou escolar (p.ex. poucos  amigos, conflitos com companheiros ou colegas de 
trabalho). 

50 
 

41 

Sintomas sérios (p.ex. ideação suicida, rituais obsessivos graves, freqüentes furtos 
em lojas) OU qualquer prejuízo sério no funcionamento social ocupacional ou 
escolar (p.ex. nenhum amigo, incapaz de manter um emprego). 

40 
 
 

31 

Algum prejuízo no teste da realidade ou comunicação (p.ex., fala às vezes ilógica, 
obscura ou irrelevante) OU prejuízo importante em diversas áreas, tais como 
emprego ou escola, relações familiares, julgamento, pensamento ou humor (p.ex., 
homem deprimido evita amigos, negligencia a família e é incapaz de trabalhar, 
criança freqüentemente bate em crianças mais jovens, é desafiadora em casa e 
está indo mal na escola). 

30 
 

21 

Comportamento é consideravelmente influenciado por delírios ou alucinações OU 
sério prejuízo na comunicação ou julgamento (p.ex., ocasionalmente incoerente, 
age da forma grosseiramente inapropriada, preocupação suicida). OU inabilidade 
para funcionar na maioria das áreas (p.ex. permanece na cama o dia inteiro; sem 
emprego, casa ou amigos) 

20 
 

11 

Algum perigo de ferir a si mesmo ou a outros (p.ex., tentativas de suicídio sem 
clara expectativa de morte; freqüentemente violento; excitação maníaca) OU 
ocasionalmente falha ao manter a higiene pessoal mínima (p.ex. suja-se de fezes) 
OU prejuízo grosseiro na comunicação (p.ex., amplamente incoerente ou mudo). 

10 
 

01 

Perigo persistente de ferir gravemente a si mesmo ou a outros (p.ex., violência 
recorrente) OU inabilidade persistente para manter uma higiene pessoal mínima 
Ou sério ato suicida com clara expectativa de morte. 
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ANEXO 6 - FICHA CLÍNICA SUJEITO DE PESQUISA 
 
 

  
Nº de Registro do Sujeito na Unidade de Saúde: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

Data: ___ / ___ / ______. 
 

Motivo da consulta:  
 
Sintomas Somáticos do QSP-15 
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Sintoma 
referido                

Classificação 
do sintoma                
 

História Clínica: 
 

 

 

 

 

Exame Físico: 
 

 

 

 

 

Resultado de Exames: 
 
 
 
 

Diagnóstico Clínico (CID-10) 

1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 
4. _______________________ 
5. _______________________ 

 
 
 

Iniciais do Sujeito: ___ ___ ___   N° do Sujeito na Pesquisa: ___ ___ ___   

Classifique cada Sintoma Somático do QSP-
15 desse paciente em relação ao diagnóstico 
clínico: 
    1 - não explicados pelo diagnóstico clínico;  
    2 - pouco explicado;  
    3 - bastante explicado e  
    4 - totalmente explicado. 
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ANEXO 7 – CARTA DE ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO. 

 
 

Curitiba,     de                      de 200__. 
 

 
Ao Dr. ___________________________________________________________ 
 
 

Prezado colega, 

 

Estamos encaminhando para tratamento psiquiátrico o(a) Sr(a) 

________________________________________, que esteve participando do estudo 

“Sintomas Somáticos da Depressão: características sociodemográficas e clínicas em pacientes 

da Atenção Primária em Curitiba (PR)” e apresentou diagnóstico clínico (CID-10) compatível 

com: 

(    ) Transtorno mental devido ao uso de álcool; 

(    ) Transtorno Afetivo Bipolar; 

(    ) Episódio depressivo; 

(    ) Transtorno depressivo recorrente; 

(    ) Transtorno depressivo persistente; 

(    ) Transtorno de ansiedade generalizada; 

(    ) Transtorno de pânico; 

(    ) Transtorno doloroso. 

Coloco-me a disposição para esclarecer qualquer dúvida pelo telefone (41) 9979-3352. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Dirceu Zorzetto Filho 

CRM-PR 7569 

Pesquisador Principal 
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Abstract 
 

Purpose: Major depressive disorder (MDD) encompasses a variety of affective, 
cognitive, somatic and behavioural symptoms. Painful and somatic manifestations are 
quite common in depression and in some cases cognitive and affective symptoms might 
be concealed by several different physical complaints. Failure to recognize somatic 
symptoms as one of  the components of depressive disorder results in an increase of 
the financial demands on the health system and can also lead to functional impairment. 
The aim of our study was to evaluate the occurrence and severity of somatic symptoms, 
which could not be explained on clinical grounds in a sample of patients suffering from 
major depressive disorder (single episode, recurrent or unspecified). Methods: Two-
hundred and one (201) patients who attended the out-patient clinic at the Primary 
Health Unit (PHU) of the Family Health Program in Curitiba, Paraná, Brazil, agreed to 
take part in the study and answered a questionnaire for screening of depressive 
symptoms (CES-D) and a scale for severity of somatic symptoms (PHQ-15). In the 
second phase of the study, 114 patients who scored ≥ 15 on CES-D and who were 
considered as possibly having MDD were interviewed, using the SCI-I/P for validation of 
the psychiatric diagnosis. The Electronic Medical File of the Municipal Department of 
Health of Curitiba was also reviewed in order to gather clinical data of the study 
subjects. Results: The results of our study disclosed a high prevalence of MDD 
(24.32%) in our Primary Health Unit. The main clinical presentation of depression was 
somatic complaints: in our sample, all the 69 patients diagnosed with major depressive 
disorder presented somatic symptoms. On average, each patient had eight somatic 
complaints which could either not be completely explained on clinical grounds or 
presented with weak evidence of clinical origin, which was six times higher than those 
subjects who were not depressed. Depressed patients complained that their symptoms 
significantly impacted their health and 82.6% considered those symptoms to be 
moderate or severe. Such somatic symptoms were also more frequent among women 
(ANOVA, p<0.0007). There was also an association between the subjective severity of 
symptoms and severity of the depressive disorder measured by SCID-I/P (chi-square = 
6.9286; SD=2; p=0.031). In addition, the group of depressed patients presented a 
higher number of clinical evaluations than those in the control (not-depressed) group 
(Mann-Whitney; p<0.001). Conclusions: These results highlight the importance of 
screening for painful and somatic symptoms as an essential part of major depressive 
disorder, so that it should be correctly diagnosed in those patients attending a Primary 
Health Unit.  
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