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EDITORIAL
– Saúde da CL Portuguesa
– Contractualização
A Psiquiatria Consiliar/Ligação Portuguesa (CLP) continua a gozar de boa
saúde apesar de haver no seu horizonte uma nova atmosfera prenunciadora
de mudança.
A boa saúde da CLP está relacionada com os eventos públicos ocorridos
em 2011.
Comemorou-se em Março/Abril no Auditório do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra (CHPC) – Unidade Sobral Cid – os “20 Anos de
Psiquiatria de Ligação” sob o tema “Reflexões”.
Foram variadas as “Reflexões”.
A primeira “1991 Ligação com o Serviço de Medicina Interna” com destaque
para o “Papel do Psiquiatra num Serviço de Medicina Interna” e “Experiências
CLP num Hospital Geral/Urgências Internas”.
Depois “Uma Luz ao fundo do Túnel …Aviso de Morte” tendo sido realçados
os problemas do doente oncológico, do imunodeprimido e do internado no
Serviço de Doenças Infecciosas.
Seguiram-se Mesas-Redondas sobre Psiquiatria CL em Obstetrícia e
Ginecologia e em Neuropsiquiatria, dois simpósios promovidos pela Indústria
Farmacêutica sobre “Funcionamento Social e Pessoal” e sobre “Ritmos
Circadianos”e a preclara conferência do Dr. Morgado Pereira sobre“A Psiquiatria
de Ligação Face às Políticas de Saúde Actuais” de interesse muito actual.
Para o êxito deste evento contribuiu a energia da Dr.ª Ilda Murta inexcedível
na boa organização e realização das “Reflexões”.

Também em 2011 decorreu o XIX Encontro do GPPCLP em Carvoeiro,
Algarve, em 19-20 Maio.

Do programa do Encontro salientamos Temas distribuídos por MesasRedondas:
– Estilos de Vida: Motivar para a Mudança
– Psicofármacos: das Guidelines à Prática Clínica
– Áreas de Intervenção em Psiquiatria de Ligação pelo Painel:
“O Papel do Médico de Família e o Tratamento do Doente Psiquiátrico:
Diálogo entre Pares”, que decorreu muito animadamente com os Médicos de
Família e Psicólogos presentes pelas Conferências
– “Crise e Saúde Mental”, a cargo do Prof. Rui Mota Cardoso com o seu
estilo próprio sempre cativante,
– “Morte Violenta e Luto em Azul: van Gogh e Picasso”, explanado pelo
Prof. Carlos Braz Saraiva numa viagem pela sensibilidade estética muito bem
conseguida.
A actual Presidente do Grupo Português, Dr.ª Graça Santos foi a anfitriã
tendo tido ainda a disponibilidade de orientar dois Workshops Pré-Congresso
– em parceria formativa com o Dr. Paulo Abranches – dirigidos a médicos,
enfermeiros e psicólogos, sobre:
– Disfunções Sexuais na Prática Clínica
– Relação Médico-Doente: Comunicação de Más Notícias.

Em 26 Novembro a CLP participou no VII Congresso Nacional de Psiquiatria
e Saúde Mental, realizado em Coimbra, com o Simpósio “A Psiquiatria de
Ligação na Actualidade”.
Foram apresentadas quatro comunicações a cargo das Dr.as Ana Maria
Moreira (“Psiquiatria CL nos Cuidados Médicos Primários”), Cristina Miguel
(“Consulta de Obesidade Mórbida: um Projecto com Medida e Peso Certos!”),
Susan Santo (“Psicopatologia e Esclerose Múltipla – que Relação?”), Alice
Luís (“O Doente com Dor no Hospital Geral – Necessidade de Abordagem
Multidisciplinar”).
No final houve debate moderado pela Dr.ª Graça Santos.
Dissemos no início haver uma nova atmosfera prenunciadora de mudança
relacionada com a reestruturação dos Serviços Locais de Saúde Mental (SLSM).
No que respeita à Saúde Mental e aos Cuidados de Saúde Primários o Plano
Nacional de Saúde Mental 2007 – 2016, Resumo Executivo (p. 27) preconiza
“um projecto transversal” em que aborda áreas como:

“– Programa de formação em exercício, com contactos regulares nos
centros de saúde (eg. supervisão de casos, consulta ombro-a-ombro):
– A nível do internato de especialidade de psiquiatria, formação em saúde
mental comunitária, a efectuar em sectores com reconhecida experiência de
articulação;
– Inclusão nos programas dos SLSM de actividades regulares de articulação
com os Cuidados de Saúde Primários”.
No capítulo do financiamento há, em resumo, três itens a serem
considerados:
1. Orçamento global para a saúde mental.
2. Organização de todos os serviços de psiquiatria em centros de
responsabilidade.
3. Princípio da contratualização.
Fixemo-nos na contractualização.
“O estabelecimento de um modelo de financiamento baseado em
princípios de contratualização é outra medida prioritária, passando, para
isso, a ser assegurado um centro de responsabilidade/custos para os DPSM
(Departamentos de Psiquiatria e Saúde Mental). Este modelo de financiamento
tem em consideração as especificidades dos cuidados de saúde mental,
pelo que não é centrado apenas nas linhas de produção prevalecentes nos
hospitais gerais (internamento, consultas, hospital de dia e urgências), o qual
é insuficiente para reflectir as actividades realmente desenvolvidas pelos
serviços de saúde mental”. (Plano Nacional de Saúde Mental 2007 – 2016,
Resumo Executivo, p32).
Na Revista Portuguesa de Saúde Pública, vol. Temático, nº 9, 2010
– “Contratualização em Saúde” lê-se:
“Instrumentalmente a contratualização requer informação e comunicação.
No caso particular da informação, um processo de auditoria é indispensável
para promover a qualidade e assegurar fiabilidade”.(Sakellarides, Constantino,
“Repensando a contratualização” , Editorial, Pág. 5-6).
Também a nós muitas dúvidas nos deixa este modelo.
Como vão ser contabilizadas as acções de formação em exercício
aos médicos das outras especialidades? Como vai ser contractualizada
a consultadoria à equipa em conflito? Ou a “escuta activa” de qualquer
profissional de saúde com problemas pessoais e ou a caminho do burnout?
Guimarães Lopes
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Compreensão da Morte(1)

sumário

Raúl Guimarães Lopes(2)

A morte tem muitos significados, mas só sabe lidar com o tema da morte e encarar a morte de outra
pessoa quem sabe compreender o significado da sua própria morte.

summary

palavras-chave

Morte. Morrente. Tanatologia. Cuidados paliativos

The death has many meanings, but only knows to deal with the subject of the death and to face the
death of another person who knows to understand the meaning of its proper death.

key-words

Death. Dying. Thanatology. Palliative care

(1) Conferência Inaugural da Pós-Graduação em Cuidados Paliativos na Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias, em 21.01.11. Curso
desenvolvido em parceria com o Departamento de Psicologia e Sociologia da Universidade Autónoma de Lisboa
(2) Psiquiatra. Sócio Fundador do Grupo Português de Psiquiatria Consiliar/Ligação e Psicossomática. Professor Catedrático da UAL.
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Introdução
Em Consiliar/Ligação (CL) a questão da
morte penetra profundamente na intimidade
da relação connosco próprios apresentandose em multiformes aspectos expressivos. O
mais comum é a ansiedade que a subentende
mesmo que, explicitamente, dela não se faça
menção. Ainda na harmonia da vida se pode
sentir a regência da morte como subliminar
contraponto. E que dizer quando se avoluma
no horizonte temporal. Como no caso dos
cuidados paliativos.
Quem trabalha em Psiquiatria e Psicologia
CL tem de estar preparado para lidar com a
sua omnipresença. Do mesmo modo quem
trabalha em cuidados paliativos.

Limiar
Quando as legiões romanas invadiram a
Península Ibérica, no ano de 136 a.C., foram
subindo para Norte subjugando as tribos
autóctones, de modo a evitar a perturbação
da Pax Augusta e, assim, implantar a sua
cultura e comércio a que chamavam
romanização.
De conquista em conquista o cônsul
Decimus Junius Brutus e as suas centúrias
depois de atravessarem o Zêzere, o Mondego,
o Vouga, o Douro, sem problemas de maior,
chegaram a uma região que respirava paz.
Avistaram um rio calmo e largo. A quietude
das suas águas espelhava azul e verde, o azul
do céu, o verde das frondosas árvores das
margens. Não havia ninguém por ali. Tudo
era silêncio.
Um estranho silêncio. O temor apossouse daqueles soldados habituados ao fragor
das batalhas. Eram arautos da Paz Romana
– diziam uns aos outros – mas se paz estava
ali para quê atravessar o rio? O limite das
suas acções guerreiras estava traçado por
aquele rio. E logo se tornou patente às suas
almas um antigo presságio – para além desse
limiar, dado pelo rio, era o esquecimento
total – como no mitológico rio Lethes(3), o rio
(3)
(4)

do esquecimento, que dividia o mundo dos
vivos do dos mortos.
As tropas recusaram prosseguir a
marcha. Queriam regressar a casa, à sua
família. Horrorizados com o esquecimento
que os aguardava na outra margem de nada
valeram os impropérios, a ridicularização da
sua coragem, as ameaças dos centuriões.
Perante situações-limite mesmo os mais
valentes cedem à irracionalidade da crença.
Mas o comandante das tropas teve uma
ideia. Pousou as armas, descalçou-se, tomou
o pendão da águia de Roma e atravessou o
pacífico rio.
Do lado de lá começou a chamar pelo
nome os seus soldados: Severus, Glabrio,
Caio, Tacito, Teodoricus…
Não houvera esquecimento. E os
soldados, um a um responderam à chamada
e atravessaram esse mítico rio − que ainda
hoje mantém o remanso do tempo dos
romanos.
O nome actual do rio derivou da noção
de limite, de limiar. É o rio Lima.
*
Os Romanos tinham herdado dos gregos
o mito dum rio que dividia o mundo conhecido do desconhecido. O desconhecido
seria o mais profundo esquecimento relembrado, segundo Platão, pela anamnesis.
Voltemos à nossa narrativa.
Nas margens do rio Lethes habitavam
dum lado os vivos − o mundo conhecido,
do outro os mortos – o mundo
do
desconhecimento. Mas no reino da Morte,
havia outros rios, como o Aqueronte – o
rio da tristeza – só atravessado de barca(4).
Outros eram os rios das lamentações, do
fogo, do ódio.
O simbolismo dos diferentes estados
de alma de quem chega ao limiar da vida é
bem expressivo. Terrível é deparar-se com
rio do ódio – Spynx, em cujas águas se

Lethes está na origem dos termos letal, letargia, letícia – entre outros.
Gil Vicente no Auto das Barcas bem o descreve assim com o barqueiro Caronte.
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afogam os coléricos e os cobardes (como
Dante descreve na Divina Comédia), os malhumorados, os dissociais.
Atribuíram a um deus o governo desse
desconhecido submundo dividido em
vários reinos. Um deles era o Hades, outro
eram os Campos Elísios e as ilhas Elísias –
para descanso dos que na vida tinham tido
tribulações(5) mas que mantiveram o rumo
prescrito pelos seus valores, e ainda o deserto
Tártaro onde erravam almas sem esperança.
Povoaram de imaginações esse submundo do qual ninguém tinha voltado. Mas
foram mais longe. Criaram o mito de Orfeu
pois esse limite era incompatível com o
atávico desejo de conhecer o reino da morte
– que nos nossos tempos subsiste e dá muito
ganhar aos autoproclamados “professores”
Kimba, Mamadu(6), a astrólogos, a bruxos, a
parapsicólogos – que dizem a crédulos sem
afirmação existencial o que fazer ou que
teriam sido em outras encarnações.
Orfeu, por Amor, atravessou o rio ao
acalmar os guardiães com a sua Música.
Encontrou a sua amada Eurídice, mas
duvidou se esta o seguia. Era difícil acreditar.
Olhou para trás(7) e perdeu-a para sempre.
É o que acontece a quem não tem fé em
poder vencer a morte. Vamos voltar a esta
questão mais adiante.

Situações-limite
Falámos há pouco de situação-limite
no quotidiano da vida perante algo que
duvidamos conseguir superar – como
aconteceu com os soldados romanos.
Jaspers, psiquiatra e filósofo alemão,
nos seus textos, considerava situaçõeslimite a contingência ou desígnio, a culpa, o
sofrimento, a morte.
Dando a volta ao seu mundo o ser
humano apercebe-se da círculo delimitado
pelos seus limites – lá no horizonte do
conhecimento, cercando-o por todos os lados.

Por mais que caminhe não alcança a certeza
da completude e da verdade do seu saber.
A vaidade de conhecer fora de si, fá-lo
deixar a segurança da terra de si-próprio, a
pátria do seu ser, tornando-a esquecida e
abandonada.

Aprofundemos esta reflexão.
As situações-limite do nosso existir são
ocultas através de elixires ou panaceias ou
pseudoterapias biológicas ou psicológicas
que diminuem o impacto do desígnio
vocacional, da nossa culpa, do nosso
sofrimento, da nossa morte.
São cuidados paliativos em sentido lato,
muito lato, tão lato quanto a superficialidade
de cada um no efémero, no deixar-correr, no
fazer por fazer, no ter pena sem se “con-doer”.
Os cuidados paliativos em sentido restrito
habitam na profundidade da compreensão
pessoal perante essas situações. A
compreensão é do sentido para si-próprio
– antes de poder ajudar o outro a superálas. Aí reside o valor indestrutível do cuidar
qualquer que seja a situação. E “situação”,
aqui entendida, nada tem de passivo. Não é
a figuração do que acontece estranho a mim.
Também não é “dinâmica” na perspectiva
de supostas conexões do que presencio. É,
fenomenologicamente, mais do que isso.
É o que me diz respeito – dela faço parte
integrante, sou seu responsável logo que a
minha presença aí ocorre com sentido .
Mas caso nos queiramos iludir com
mezinhas, com palavras de circunstância,
com frases citadas em livros – então o
desespero espreita. O desespero de ser o
que se não é, de não se aceitar a si-mesmo,
de não viver a vida própria até ao limiar das
suas forças, como nos ensinou Kierkegaard(8).

Por vezes, mortificações em vida.
Nomes retirados de anúncios em jornais diários.
Olhar para trás é a perdição do existir baseado no devir. Aconteceu o mesmo à mulher de Lot saudosa dos prazeres de Sodoma.
(8)
Escritor dinamarquês do séc. XIX, introdutor do movimento existencial na nossa cultura.
(5)
(6)
(7)
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Iludir-me e Desesperar
Conheço muitas formas de me iludir. A
sua essência (comum a todas) é iludir-me da
verdade do que Sou.
A ilusão mais trivial é aprisionar os meus
limites em justificações que me libertam da
responsabilidade em neles me encontrar.
Isso vem a degenerar gravemente. Rogers
apodava essas justificações como locus de
validação externa. Os outros é que têm a
culpa do meu estado. Esta degenerescência
leva à vitimização.
Tenho também a possibilidade de
procurar explicações causais. Quando se
deterioram causam revolta. Não há sistema
explicativo, por mais bem arquitectado, que
resista ao tempo. O tempo é o modificador
de tudo à face da terra. Veja-se a revolta de
Jung, Adler, Binswanger, Otto Rank e outros
ao sentirem o desconforto conceptual das
explicações originais de Freud. Por muito
geniais que tenham sido procuraram
outras. As explicações em ciências humanas
são círculo vicioso. Mas também noutras
ciências. Veja-se, na engenharia, o génio
de Leonardo da Vinci nas suas invenções
de protótipos como dum submarino com
tubos à superfície, dum aeroplano com asas
mecânicas. Repetimos: o tempo é o eterno
modificador da imanência. Torna amanhã
obsoleto o que ontem era admirável. E hoje em que posição nos colocamos?
Ainda tenho para me iludir as leis
estatísticas logo que saiam da física e
transformem o qualitativo humano da
psique ou do espírito em meras e anónimas
quantidades. É quantificável o valor, a dor, a
fé(9)?
Vejamos exemplos descontextualizados
da questão pessoal da morte.
A taxa de mortalidade em Portugal, em
2009, foi de 10.68 por mil habitantes – tendo
aumentado em relação aos anos anteriores.
Por ano, um habitante em cada cem morre.
As causas mais frequentes de morte
(9)

Só conheço o pesa-espíritos nas ciências vinícolas.
Esta Conferência insere-se nesse domínio.

(10)

são, estatisticamente, as doenças cardiovasculares e os tumores malignos. As primeiras têm vindo a decrescer as segundas
a aumentar. Sem dúvida que estes conhecimentos são muito importantes em Saúde
Pública pelas medidas a tomar para prevenir.
E importantes também para a investigação
biomédica e propostas de tratamento.
Mas à pessoa presente, face a face comigo
e em ansioso sofrimento, que lhe dizer?
Vamos evitar, em Tanatologia de cunho
existencial, falar de causas e muito menos de
percentagens, índices, probabilidades, quiquadrados, factores, clusters. Podem (no seu
anonimato) escotomizar momentaneamente
a minha (omnipresente) situação-limite da
morte, mas não a suprime.
Não é a estatística que resolve a minha
questão pessoal ao dizer-me de que posso
morrer e quantos morrem por isso. Mas é a
da minha morte que quero saber e cuidar,
já que me confronto com a morte dos
outros. A questão fundamental é o Cuidado
pessoal a ter. E se quero prestar ajuda, qual
a estratégia pedagógica a aplicar à pessoa
com nome – que é a excepção estatística,
que está fora do p < .001? Os conhecimentos
da Pedagogia do sofrimento e da morte
ainda são rudimentares – mas continuamos
a progredir(10).
Como qualquer ciência o saber da
Pedagogia é genérico. Assim, no plano
individual é preferível em vez de Pedagogia
falar da Didáctica. A didáctica atende a
situações específicas de quem aprende.
Didáctica da contingência, didáctica da
culpa, didáctica do sofrimento, didáctica da
morte.

A Relação Comigo-Próprio
Nesta viagem reflexiva sobre nós
próprios a pessoa não se confunde com o
seu corpo visível. Esse tem sido o grave erro
de quem pretende ajudar e não tem a noção
de pessoa humana.
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O Corpo é biodegradável. Mas o
biológico e mesmo o psicológico continuam
na imanência e a não deixar ver o que é
essencial, a verdade “própria” da pessoa –
ou seja o si-próprio que não coincide com
o ponto virtual do “ eu “ a partir do qual se
estabelecem referências.
Vou falar de mim próprio, isto é, as
referências vão dar lugar a relações e a mais
importante delas é a que tenho (sou) de mim
para mim. Aí o verbo ter dá lugar ao verbo
ser. Tenho um corpo mas sou mais do que
isso, sou eu-próprio apesar deste corpo que
se angustia, que adoece, que está destinado
a ser o pó donde proveio.
Relacionar-me comigo! Este me do
autorrelacionamento é reflexivo, cai em mim.
É autoconhecimento. Relacionar-me comigo
é, pois, muito difícil mas absolutamente
necessário para compreender qualquer das
situações-limite.
O processo do autorrelacionamento
pode ser assim descrito:
Entro na sua profundidade de mimpróprio, como num mar inexplorado.
À medida que desço a luz física vai
progressivamente desaparecendo, o som vaise esbatendo. A visão – referência do espaço,
e a audição – referência do tempo, anulamse na sua imanência para se transformarem
na espacialidade e na temporalidade de mim
e não das coisas. A este processo se chama
transcendência – estar além do imanente.
Nas profundezas de mim ainda não
chego ao entendimento do seu limite mas
continuo a procurar tacteando. Apesar de
cego e surdo procuro o contacto comigo.
Já não tacteio coisas pois o meio
é homogéneo, nada sinto na minha
sensoralidade. Contacto o meu Ser(11) ao
deixar a imanência das coisas – das “coisas”
dadas pela linguagem. A contingência, a
culpa, o sofrimento, a morte são palavrasacção, em mim activadas, vivas. Vou ter de
as entender em mim, mas já no domínio
noético ou da espiritualidade – e não na
generalização abstracta das palavras(11)

Só a sensibilidade do ser-poeta aborda tão insondável tema.

opinião-comum com significados dados
pelo dicionário ou explicadas na página 243
dum qualquer livro de texto.

Epílogos
1.
Consideramos a morte ao ter significância
na vida. Isso afecta-nos. E procuramos o seu
sentido.
Só a pessoa, quer morrente quer em
pleno viver, pode dar sentido à sua morte.
Só ela a pode compreender a partir da
sua biografia. Falamos aqui da morte em
sentido biográfico e não da morte biológica
– esta explica-se medicamente, aquela – a
biográfica – só pode ser pré-compreendida
pelo próprio.
A morte dos outros não é a minha. E
então cumpre-me revivê-la, isto é, dar-lhe
atenção em vida, como que a antecipar
vivendo com ela. Só faz isto quem é sábio
pois medita na Casa da Morte – como nos
ensina o Eclesiastes no Livro da Sabedoria.
Em primeiro lugar, morrer para o que não
sou e nascer para o que estou a ser.
Segundo, dar sentido ao que me apela à
perfeição – caminho da Felicidade.
A isto se chama vencer a morte. É esta a
vocação espiritual do ser humano. O espírito
não morre. Perante a omnipresença das
situações-limite que cercam o horizonte da
minha vida tomo uma primeira atitude sadia:
silencio o que em mim é efémero.
Viver para o essencial eterno dá ao meu
estar profunda serenidade que se reflecte no
quotidiano viver.
2.
Depois desta preparação, mantenho o
cuidado de mim e dos outros.
Falemos, então, em Cuidado.
Cuidado é o mesmo que cura. Poderei
falar em cura de morte? Em termos comuns
não. Mas já posso falar de cura (ou cuidado)
da minha morte em vida.
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Vamos procurar no fabulário romano a
razão de ser desta entidade feminina.
«A Cura atravessou um curso de água e
na sua margem viu terra argilosa de excelente
qualidade. Logo a tomou nas mãos e pouco a
pouco começou a moldar uma figura. Achou-a
bela. Ao deus criador, Júpiter, sempre presente,
pediu para lhe insuflar o seu espírito, o sopro
da vida. E assim, a figura tornou-se vivente.
A Cura quis dar-lhe o seu próprio nome.
Júpiter opôs-se pois dar nome era possuir.
O nome desse novo ente devia ser o seu. Aí
interveio a Terra até então calada. A substância
era sua logo o nome era seu.
Inconciliáveis pediram ao Tempo para
dirimir a querela. E o Tempo, na sua perene
sabedoria, estabeleceu a sentença:
“Tu, Júpiter, após a morte deste ente fica
com o espírito que lhe insuflaste e tu, Terra, fica
então com o corpo já que é teu.
Tu, Cura, que lhe deste forma, vais cuidar
dele enquanto viver.
O seu nome será homo já que veio do
humus.”
Mantermos esta forma no sentido de
estrutura humana orientada pelo seu Vocatio
é a minha Cura.
Ou seja, curar a morte é reconciliarmonos com ela em vida, fazermos as pazes com
ela, renovarmo-nos nessa nova condição de
viver.
Curar a morte é não lhe fugirmos – pois
ela sempre nos encontra como no conto
árabe narrado por Somerset Maugham no
seu livro Sheppey:
«Havia um comerciante em Bagdade que
mandou o seu servo ao mercado comprar
provisões. Daí a pouco o servo voltou, pálido
e trémulo, e disse: «Senhor, agora mesmo,
quando estava no mercado, fui empurrado
por uma mulher, no meio da multidão, e
quando me voltei vi que fora a Morte quem
me empurrara. Ela olhou-me e fez um gesto
ameaçador; por isso, empreste-me o seu

cavalo, e sairei desta cidade, para escapar ao
meu destino. Irei para Samarra, e aí a Morte
não me encontrará».
O comerciante emprestou-lhe o seu cavalo,
o servo montou nele, enterrou-lhe as esporas
nos flancos e partiu tão velozmente quanto
o cavalo podia galopar. Então o comerciante
foi ao mercado e viu a mulher, de pé, entre
a multidão; aproximou-se e disse: «Por que
fizeste um gesto ameaçador ao meu servo
quando o viste esta manhã?». «Não foi um
gesto ameaçador», respondeu a mulher, «foi
apenas um sobressalto de surpresa. Fiquei
espantada por vê-lo aqui, em Bagdade, pois eu
tinha um encontro marcado com ele esta noite,
em Samarra».
3.
A Morte vai ser para cada um de nós
vivência única, irrepetível, impossível de ser
a outros comunicada. Essa comunicação só
pode ser pressuposta em vida por aqueles
que assistimos e morrem em Paz consigo,
que cuidaram da sua morte. Neste limite
mais radical o silêncio é parte integrante do
que é.
Kierkegaard face à morte de seu Pai disse
que o seu último sacrifício para com ele
foi, ao morrer, conceder-lhe a liberdade de
tomar conta de si próprio, de amadurecer na
seriedade.
Recordo meu Pai. Entre o muito que
partilhávamos, as questões de Antropologia
Teológica estavam presentes. Uma tarde,
assaltado por uma dúvida fui a sua casa.
Entrei no seu escritório. A secretária, os
livros, a cadeira onde se sentava – tudo
estava conforme tinha deixado. Dei conta do
silêncio. Sentei-me no vazio e recordei tudo
o que púnhamos em comum e meu Pai, no
seu silêncio, tornou-se presente.
Raul Guimarães Lopes
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Caracterização Socio-Demográfica dos Doentes
Internados por SDA em Psiquiatria
(ULSAM)

sumário

Bruno Coutinho1; Inês Barradas1; Teresa Novo2; Luísa Quintela2; Aníbal Fonte3

Introdução: Os problemas ligados ao álcool condicionam de forma inequívoca a vida de
muitos portugueses, com graves repercussões tanto a nível individual como familiar e social.
A região do Alto Minho tem uma produção vinícola importante e muitos dos seus habitantes
apresentam consumos excessivos de álcool, pelo que o estudo do perfil do doente com
dependência de álcool pode contribuir para os profissionais de saúde identificarem mais
precocemente esses doentes e minimizarem as suas consequências.
Metodologia: Analisaram-se todos os doentes internados no Departamento de Psiquiatria
e Saúde Mental (DPSM), da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), EPE (Viana do
Castelo), entre Janeiro de 2008 e Junho de 2009 inclusive, com o diagnóstico de Síndrome
de Dependência Alcoólica (SDA). Utilizou-se como fonte de dados os registos dos processos
clínicos. As variáveis em estudo foram: sexo, idade, estado civil, concelho de residência,
escolaridade, profissão, situação profissional, e tempo de internamento.
Conclusões: O SDA foi o principal motivo de internamento no DPSM da ULSAM, sendo
responsável por 18,6% de todos os internamentos no período em estudo. O tempo médio
de internamento dos doentes com SDA foi de 17 dias. O diagnóstico de SDA mostrou-se
mais prevalente no sexo masculino do que no feminino (82,1% vs 17,9%, respectivamente).
A maioria dos dependentes alcoólicos estudados é casada, encontra-se na faixa etária dos
40-49 anos, reside no concelho de Viana do Castelo, possui escolaridade igual ou inferior
ao 4ºano, encontra-se activa e exerce actividades laborais primárias. As mulheres com SDA
revelaram um nível de escolaridade superior à dos homens (p<0,05).

palavras-chave

1
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3

Alcoolismo, desintoxicação, internamento, características
sociodemográficas, distrito de Viana do Castelo.

Médico Interno da Especialidade de Psiquiatria
Médica Psiquiatra
Médico Psiquiatra, Director do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (ULSAM), Prof. Faculdade Ciências da Saúde, Universidade Fernando
Pessoa.
INSTITUIÇÃO: Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM) da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), EPE, Viana do Castelo.
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Introduction: the problems related to alcohol influence unequivocally the life of many
portuguese with great repercussion, both at the individual, familial and social level. The
region of Alto Minho has an important wine production and many of its inhabitants appear
to have excessive alcohol intake, that’s why the study of this patient’s profile may contribute
to the knowledge of the health professionals, helping them to identify this patients sooner
and minimize the consequences.
Methodology: all the inpatients in the Psichiatry and mental health department of the Local
Health Unit of Alto Minho (Viana do Castelo) between Jan. 2008 and Jun.2009 diagnosed as
having the “alcohol abuse syndrome” were analyzed. The data source was the clinical records.
The study variables were: gender, age, civil status, residence area, school level, profession and
professional status and period of hospitalization.
Conclusions: the syndrome was the main hospitalization motive on the department, being
responsible for 18,6% of all the hospitalizations in this period. The average hospitalization
period was 17 days. This diagnosis was more prevalent on the male gender (82.1% vs. 17.9%).
Most of the individuals was married, having between 40 and 49 years old, living at Viana
do Castelo area, having 4th grade or inferior school level, being professionally active in
the primary labor sector. Women with this syndrome had a superior school level than man
(p<0.05).

key-words

alcohol abuse, detoxification, hospitalization, social
demographic characteristics and Viana do Castelo district.
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INTRODUÇÃO
Os problemas ligados ao álcool condicionam de forma inequívoca a vida de muitos
portugueses, com graves repercussões tanto a
nível individual como familiar e social.
Segundo um estudo de 2003 1, os custos
atribuídos ao abuso de álcool em Portugal,
no ano de 1995, foram de 434 milhões de euros (representando 0,6% do produto interno
bruto), correspondente a 52 euros per capita.
Porém, o mais significativo é a parte correspondente à falta de produtividade relativa aos
anos de vida potencialmente perdidos devido
a doença ou morte prematura.
Dados, também de 2003 2, revelam que
apesar de ocorrer desde 1990 uma diminuição no consumo de álcool per capita, Portugal
mantém-se na tabela dos 10 principais consumidores de álcool puro, ao lado do Reino Unido, com um consumo de 9,6 litros per capita
e por ano.
Por sua vez, a região do Alto Minho tem
uma produção vinícola importante e muitos
dos seus habitantes apresentam consumos
excessivos de álcool. Da análise de uma estatística demográfica de 2007 3 infere-se que
o Distrito de Viana do Castelo corresponde a
2,37% da população portuguesa. Por outro
lado, de acordo com dados de 2003 2, Portugal
ocupa o 4º lugar a nível mundial no consumo
de vinho. Uma vez que os problemas ligados
ao álcool assumem grande importância em
termos de Saúde Pública e Mental, o estudo
do perfil do doente com dependência de álcool que procura tratamento médico pode
contribuir para os profissionais de saúde identificarem mais precocemente estes doentes a
fim de minimizar muitas das consequências
desta patologia.

OBJECTIVO
Estudo descritivo e retrospectivo desenhado com o objectivo de caracterizar o perfil sociodemográfico do doente com sindroma de
dependência de álcool internado no Departa-

mento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM)
da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), EPE, Viana do Castelo.

METODOLOGIA
Estudaram-se todos os doentes internados no DPSM da ULSAM, entre Janeiro de 2008
e Junho de 2009 inclusive, com o diagnóstico
de Síndrome de Dependência de Álcool (SDA).
Utilizou-se como fonte de dados os registos
dos processos clínicos.
As variáveis em estudo foram: sexo, idade,
estado civil, concelho de residência, escolaridade, profissão, situação profissional e tempo
médio de internamento.
Foi utilizada a estatística descritiva para caracterização da amostra, com recurso ao SPSS
(v. 16) for Windows.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
No período de tempo estudado, a Síndrome de Dependência de Álcool (SDA) foi o
diagnóstico mais prevalente no internamento
do DPSM da ULSAM, tendo sido responsável
por 18,6% de todos os internamentos: 173
sujeitos de ambos os sexos num total de 930
internamentos.
Isolando a variável sexo, o diagnóstico de
SDA é muito mais frequente no sexo masculino do que no feminino, respectivamente
82,1% vs 17,9%, numa relação de 4,6 homens
para 1 mulher.
A média das idades dos doentes internados por SDA foi de 45 anos, situando-se o intervalo de idades entre 18 - 72 anos. Não se
verificaram diferenças estatisticamente significativas entre a média das idades dos homens
e das mulheres internadas por SDA (t=0.986
NS). O grupo etário com maior número de
internamentos por SDA foi o dos 35-44 anos
(37,6 %), seguindo-se o dos 45-54 anos (33,5
%). Tendo em conta que estas faixas etárias
representam os indivíduos mais activos da
população e, portanto, com maior capacidade produtiva, esta distribuição etária ilustra a
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importância desta problemática na sociedade
actual (Gráfico 1).

Relativamente ao estado civil observouse que 56,6% dos indivíduos estudados eram
casados, 28,3% eram solteiros, 12,7% divorciados/separados e 2,3% viúvos (Gráfico 2).
Neste parâmetro também não se observaram
diferenças estatisticamente significativas entre os homens e mulheres internadas por SDA
(x2=2.547 NS).

Da análise da situação profissional (Gráfico 3) constata-se que a maioria dos doentes
encontra-se activa (58,4%). Contudo, exercem
profissões pouco diferenciadas, sendo essencialmente trabalhadores rurais e da construção civil. Em segundo lugar, segue-se o grupo
dos não activos/desempregados (23,7%) e
por último o dos reformados (17,9%). Também aqui não se identificaram diferenças
estatisticamente significativas entre o grupo
de homens e mulheres internados por SDA
(x2=20.580 NS).

Quanto ao tempo médio de internamento
(Gráfico 4) também não existiram diferenças
estatística significativas entre homens e mulheres (17 vs 15 dias; t=1,656 NS).

No que se refere ao concelho de residência (Gráfico 5) importa analisar o número de
internamentos por SDA em função do número
total de residentes. Constatou-se que o concelho com maior percentagem de internamentos por população residente é Arcos de
Valdevez (AVV), seguido dos concelhos de Valença e Vila Nova de Cerveira. Por outro lado,
no concelho de Paredes de Coura observa-se
o número mais reduzido de internamentos
por SDA. Contudo, estes dados, não nos permitem afirmar que os concelhos apresentados
como problemáticos correspondem àqueles
que têm maior número de dependentes alcoólicos, uma vez que estes resultados estão
condicionados por vários factores, nomeadamente a procura de ajuda médica por parte
dos doentes e a referenciação destes por parte
dos médicos de família para o Serviço de Psiquiatria.
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Por último, no que diz respeito à escolaridade (Gráfico 6), 81,5 % da população estudada tem escolaridade igual ou inferior ao 6º ano,
tendo sido a média de anos de escolaridade de
5,7 anos. Em média, as mulheres têm 6,6 anos
de escolaridade enquanto os homens têm 5,5
anos. Esta diferença é estatisticamente significativa (t=2,036, gl=171, p<0,05). Cruzando
este dado com o facto de não haver diferença
estatística significativa na distribuição de idades entre sexos, coloca-se a hipótese das mulheres com maior escolaridade terem maior
facilidade a procurarem ajuda médica e a exporem os problemas relacionados com o álcool face às mulheres com menor escolaridade.

DISCUSSÃO
A maioria dos doentes internados com o
diagnóstico de SDA no DPSM da ULSAM são
homens de meia-idade, casados, com baixo
nível de escolaridade e a exercerem profissões
pouco diferenciadas. Estas são as principais
características a considerar na prevenção,
identificação precoce e tratamento desta patologia.

A baixa percentagem de internamentos
por SDA no sexo feminino (17,9%) corrobora o
predomínio histórico dos homens na população de doentes alcoólicos. Todavia, este resultado tanto pode traduzir uma menor procura
de ajuda médica por parte das mulheres com
problemas ligados ao álcool como uma menor
atenção na prática clínica a este grupo de doentes. Por sua vez, o facto de serem as mulheres com maior escolaridade a aceitarem ajuda
médica para a desintoxicação sugere, por um
lado, que uma maior informação e esclarecimento pode estar subjacente a esta procura
e, por outro lado, que a grande maioria dos
doentes permanecem ocultos como a base de
um iceberg.
O mesmo raciocínio se pode atribuir à
distribuição regional dos doentes internados.
A área de influência do DPSM da ULSAM é
relativamente homogénea, com uma população que comunga das mesmas características
socioculturais e do mesmo padrão de consumo de bebidas alcoólicas pelo que estas diferenças, que vão de 3,2/10000 habitantes a
14,3/10000 habitantes, necessitam de ser melhor esclarecidas.
Os resultados obtidos neste trabalho
configuram um ponto de partida para estudos futuros; quais os factores subjacentes às
diferenças entre os sexos e quais os factores
que descriminam os indivíduos dispostos a
aceitarem a ajuda para o tratamento de desintoxicação e qual o papel dos técnicos de
saúde nesse empenho, são apenas algumas
das questões que necessitam de ser melhor
esclarecidas.
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Abordagem Psicofarmacológica
em Psiquiatria de Ligação

sumário

Alcafache, J(1) / Mesquita Figueiredo, A(1)

A intervenção em psiquiatria de ligação conhece particularidades, incontornáveis,
definidas pelas características peculiares do doente internado. O conhecimento detalhado
da psicofarmacologia, permite definir princípios gerais na escolha do fármaco, tendo em
vista o maior sucesso terapêutico, o rápido controlo sintomatológico evitando interacções
medicamentosas potenciais. De um estudo longitudinal prospectivo relativo à intervenção
da Unidade de Psiquiatria de Ligação no Hospital Infante Dom Pedro - Aveiro, durante o ano
de 2009, destacaram-se os pedidos de intervenção para controlo de quadros de Síndrome
Depressivo (18%), Agitação Psico-motora (14%), Estados de Ansiedade (14%), Síndrome
Confusional Agudo (13%) e Insónia de forma isolada (5%). Neste artigo, os autores propõem
uma sugestão de intervenção psicofarmacológica, nos grandes grupos nosológicos
supracitados, baseada na pesquisa bibliográfica realizada.

summary

palavras-chave

The intervention in liaison psychiatry knows particulars, compelling, defined by the peculiar characteristics of the hospitalized patient. A detailed knowledge of psychopharmacology,
lets you define general principles in the choice of drug, in view of the most successful treatment, the rapid symptomatic control avoiding potential drug interactions. In a prospective
longitudinal study on the intervention of the Liaison Psychiatry Unit at the Hospital Infante
D. Pedro - Aveiro, in the year 2009, stood out requests for intervention to control patients
with Depressive Syndrome (18%), Psycho-motor agitation (14%), anxiety states (14%), acute
confusional syndrome (13%) and insomnia in isolation (5%). In this article, the authors propose a suggestion of psychopharmacological intervention in the nosological groups above
mentioned, based on the literature search that was undertaken.
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INTRODUÇÃO
A intervenção em psiquiatria de ligação
conhece particularidades, incontornáveis,
definidas pelas características peculiares do
doente internado nas diversas enfermarias
hospitalares. De um estudo longitudinal
prospectivo relativo à intervenção da Unidade de Psiquiatria de Ligação no Hospital
Infante Dom Pedro - Aveiro, durante o ano
de 2009, evidenciou-se o predomínio dos
pedidos oriundos da Medicina Interna (27%),
Cirurgia Geral (23%) e Ortopedia (17%). Dos
motivos de pedidos de consulta interna de
Psiquiatria emergiu o Síndrome Depressivo
(18%), Agitação Psico-motora (14%), Estados
de Ansiedade (14%), Síndrome Confusional
Agudo (13%) e Insónia de forma isolada (5%)
ainda que seja um sintoma concomitante
com a maioria das restantes entidades nosológicas. Em 78% dos casos, o doente encontrava-se a realizar algum tipo de medicação
psicotrópica; benzodiazepinas (35%), neuroléptico (19%), antidepressivo (16%) e estabilizador de humor (4%). Observou-se ainda a
alteração da terapêutica em 66% dos casos.(1)
Ora, estes dados, grosso modo, traduzem um esbatimento das fronteiras entre a
psiquiatria e as restantes especialidades e
desta forma uma necessidade crescente de
intervenção, bem como obrigam ao conhecimento detalhado da psicofarmacologia
com particular relevo para as interacções
farmacológicas com os grandes grupos das
diversas especialidades médico-cirúrgicas.
Considerando as referidas particularidades e
tendo em vista o maior sucesso terapêutico,
o rápido controlo sintomatológico evitando
interacções medicamentosas potenciais, podem no entanto definir-se princípios gerais
de tratamento neste contexto:
1- a retirada ou racionalização da tabela
terapêutica é, por si só, frequentemente uma
intervenção valiosa;
2- devem usar-se doses mínimas para obter o efeito desejado;

3- deve fazer-se uma alteração de cada
vez, em esquemas simples e se possível realizar tratamento em monoterapia;
4- deve evitar-se medicação profiláctica,
a não ser em casos de eficácia comprovada;
5- os níveis séricos são apenas um indicador e não um certificado de eficácia ou
toxicidade, devendo ter-se sempre em consideração a variabilidade interpessoal dos
doentes.(2)
Porquanto, a abordagem de um tema tão
lato como a psicofarmacologia em contexto
de Psiquiatria de Ligação, conhece algumas
dificuldades, a primeira das quais a bibliográfica, tão exaustiva quanto apragmática.
Pretende-se neste trabalho, realizar uma sugestão de intervenção psicofarmacológica,
nos grandes grupos nosológicos supracitados, baseada na pesquisa bibliográfica realizada, específica de Psiquiatria de Ligação e
não específica.

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO
O colorido quadro clínico desta entidade resulta de uma disrupção do funcionamento cerebral normal em virtude de alterações bioquímicas, eléctricas e/ou mecânicas, consequentes a uma causa orgânica
subjacente.(3) Independente da etiologia, o
Síndrome Confusional Agudo (SCA) parece
ter origem em disfunções corticais e subcorticais, afectando diversos sistemas de neurotransmissores.(3,4)
Neste síndrome, o objectivo da terapêutica medicamentosa prende-se globalmente
com a redução da sintomatologia psiquiátrica (2) e ainda que o tratamento desta entidade
seja dirigido à sua etiologia, foi demonstrada
a eficácia parcial da medicação neuroléptica
mesmo antes da correcção do agente etiológico (Platt et al.)

Neurolépticos Típicos
Haloperidol - o haloperidol é o neuroléptico mais estudado neste contexto, não só
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pela idade e maior experiência na sua utilização mas também pelas suas características
farmacológicas. Lipowsky sugere o haloperidol como terapêutica de primeira linha num
doente com SCA, salientando o seu efeito
antipsicótico potente virtualmente sem efeito anticolinérgico, sem efeito hipotensivo
significativo, sem efeito supressor respiratório e com cardiotoxicidade mínima.(2)
Ainda que alguns autores sugiram o uso
parentérico em bolus ou contínuo, este não
se encontra aprovado pela FDA.(5,6)
Num trabalho realizado por Wilt et al.
com 1100 doentes em UCI aos quais foi administrado haloperidol EV, apenas se observou Torsade de Points/ Taquicardia em 4.
Apresenta ainda baixo risco de sintomas extra-piramidais(7) ainda que se preveja maior
vulnerabilidade nos doentes com infecção
pelo vírus da imunodeficiência humana(8,11) e
demência de corpos de Lewy.(9,18,19)
Em pacientes com antecedentes de Alcoolismo ou cardiomiopatia, a probabilidade
de aumento do intervalo PQ ou Torsade de
Points é ligeiramente superior.(2,4)
Na ausência de complicações específicas
que possam alterar de forma significativa o
metabolismo do haloperidol, as doses recomendadas, estão na dependência de duas
grandes variáveis: a idade e a gravidade do
SCA. Assim, em adultos deve usar-se 0.5-1
mg nos estados ligeiros; 2-5 mg nos estados
moderados e 5-10 mg nos estados severos.
Em doentes idosos deve usar-se 0.5 mg nos
estados ligeiros; 1 mg nos estados moderados e 0,5-2 mg nos estados severos.(2,5) Na
monitorização do seu uso, recomenda-se repetir a dose em intervalos regulares (não inferiores a 30min) até ao controlo do quadro
clínico, sendo que habitualmente 2 a 3 id. são
suficientes. Deve ainda manter-se a terapêutica durante 1 a 5 dias após a estabilização
para evitar recorrência do quadro. Em doentes com insónia, nos quais o haloperidol
não se mostrou suficiente, pode associar-se
lorazepam.(2,5) Ovchinsky et al. (2002) sugerem ainda que deve ser evitado o uso de ha-

loperidol no SCA pós TCE por maior risco de
dano/atraso na recuperação cognitiva.
Droperidol – a vantagem da administração de droperidol deve ser estudada caso a
caso, face à subtil diferença do seu perfil farmacológico em relação ao haloperidol com
o qual partilha uma potência antidopaminérgica idêntica. É no entanto mais sedativo,
apresenta um onset mais rápido, uma semivida mais curta e menor eficácia antipsicótica. Apresenta actividade alfa 1 adrenérgica
significativamente maior que se pode traduzir por risco de hipotensão. (2,10)
Cloropromazina – o perfil sedativo da cloropromazina, transmite uma aparente mais
valia para o controlo desta patologia, que
cursa predominantemente com períodos de
grande agitação, porém o seu uso pode, pelo
contrário, desencadear ou mesmo agravar
um quadro de síndrome confusional agudo, devido ao seu pronunciado efeito anticolinérgico.(5,6,11) Apresenta ainda, face ao
haloperidol, menor potência antipsicótica,
efeitos secundários Quinidina-like (particularmente o prolongamento do intervalo QT),
descida do limiar convulsivo e ainda maior
risco de hipotensão.(11,12)

Neurolépticos Atípicos
Olanzapina – no que concerne ao uso
de neurolépticos atípicos no SCA, poucos
dados se encontram ainda disponíveis, face
à jovialidade deste grupo de moléculas e à
escassez de estudos controlados realizados.
Porém, o estudo randomizado de Masand
and Sipahimalani realizado em 1998, que
opôs a Olanzapina (=8.2 mg) ao Haloperidol
(=5.1 mg), concluiu por uma eficácia comparável, menor sedação e menos efeitos extrapiramidais, não tendo um efeito clinicamente significativo sobre o intervalo QT, face ao
haloperidol. (2,13)
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Quetiapina – Kye Y. Kim et al. realizaram
um estudo não controlado com pacientes
idosos tratados com quetiapina (= 93 mg),
tendo concluído que esta é bem tolerada
e reduz os sintomas de delirium.(20) Num estudo retrospectivo realizado por Schwartz e
Masand, com doentes com SCA medicados
com quetiapina (= 211 mg/dia; intervalo =
25-750 mg/dia) pôde concluir-se que esta é
bastante eficaz a reduzir pontuação do DRS
(Delirium Rating Scale) e a aumentar a pontuação do Mini Mental State Exam, tendo-se
observado sedação excessiva em 30% e suspensão em dois pacientes idosos, devido ao
agravamento.(17,21)
Risperidona - Sipahimalani et al. trataram 11 pacientes consecutivos que tiveram
delirium de etiologia multifactorial, com risperidona (dose média ± DP= 1,59 ± 0,8 mg /
dia). A média da duração do tratamento com
risperidona foi de 8,9 ± 5,2 dias, a resposta
máxima foi observada em 5,1 ± 4,3 dias. Oito
dos 11 pacientes apresentaram melhoria,
tendo sido bem tolerada na globalidade dos
doentes.(22)

Benzodiazepinas
Ainda que as benzodiazepinas encabecem a lista dos psicofármacos mais comummente usados no tratamento de SCA, o seu
uso apenas se encontra indicado nos casos
provocados por abstinência de benzodiazepinas ou etanol.(24) Nos restantes casos, a
sedação a par com o défice cognitivo provocados por estes fármacos, podem provocar
alterações sensoriais ou desinibição comportamental, agravando o quadro sintomatológico do SCA. Desta forma não se encontra
recomendado o uso em monoterapia em
quadros confusionais, sendo de admitir o recurso a lorazepam ev em baixa dosagem, em
doentes agitados que não responderam ao
haloperidol, nos países em que se encontra
disponível.(2,24)

Hidroxizina
A toxicidade de fármacos anticolinérgicos, detectada através do doseamento sérico dos fármacos, está significativamente
correlacionada com a presença e severidade
de delirium.(24) Estes efeitos podem ser subtis
ou dramáticos, mas são frequentemente ignorados ou considerados como uma consequência natural da velhice. Pese ainda que os
pacientes idosos podem ser particularmente
sensíveis à acção anticolinérgica das drogas
devido às alterações fisiológicas e fisiopatológicas que acompanham o processo de envelhecimento, sendo este o grupo etário no
qual a incidência de SCA é significativamente
mais pronunciada.(26) Apesar da consistência
dos dados no que concerne a relação de causa/efeito dos fármacos anticolinérgicos sob o
SCA, estes são ainda comummente utilizados
para controlo sintomatológico desta síndrome ou mesmo para tratamento de insónia e
ansiedade. O marcado efeito anticolinérgico
da hidroxizina, faz com que esta esteja contra-indicada no tratamento do SCA.(24,25,26,27)

ANSIEDADE
A ansiedade é, porventura, o sintoma
mais frequente em doentes internados, que
necessitam de cuidados psiquiátricos. As
diversas intervenções psicofarmacológicas
(e outras) de forma a debelar este sintoma,
visam, de uma forma ou de outra, modificar
o funcionamento do Circuito Centrado na
Amígdala.(28) No estudo dos sintomas core
da ansiedade estão bem documentadas as
relações da amígdala com: o locus coeruleus
(output autonómico), o núcleo para braqueal
(output respiratório), a substância cinzenta
peri-aqueductal (evitamento), o hipotálamo
(output endócrino), o cortex órbito frontal e
cortex cingulado anterior (medo), sendo a
comunicação entre elas realizada por neurotransmissores.(28) É sob a modulação de acção da actividade desses neurotransmissores
que recai a nossa intervenção.
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GABA
É o principal neurotransmissor inibitório,
assumindo um papel regulador na amígdala
e circuito córtico-talâmico-estriato-cortical
(CTSC). Conhecem-se 3 tipos: A, B e C e a
sua função varia com as isoformas presentes
(alfa, beta, gama, delta, rhó,…). Para sensibilidade às benzodiazepinas o receptor GABA
deverá ser constituído por duas subunidades
beta, uma gama (2 ou 3) e duas alfa (1, 2 ou
3).
A modulação dos receptores GABA, poderá ser feita de diferentes formas de acordo com o tipo de ligação fármaco/receptor:
Agonistas como as Benzodiazepinas (Positive
Alosteric Modulators) provocando ansiólise;
Antagonistas Silenciosos como o Flumazenil,
tendo uma acção neutra; e os Agonistas Inversos como a beta-carbolino-3-carboxilato
(Negative Alosteric Modulators) provocando
ansiogénese.(28)
As benzodiazepinas, são as drogas ansiolíticas mais usadas no controlo da ansiedade,
sendo que no contexto de psiquiatria de ligação, a sua escolha deve seguir os critérios
globais da intervenção, tendo em particular
atenção o tempo de inicio de acção, o tempo
de semi-vida e a forma galénica disponível,
de forma a alcançar o efeito terapêutico desejado. (Quadro 1)

output de 5HT por bloqueio do SERT (serotonin transporter) também revelam eficácia
na redução dos sintomas de ansiedade e
medo.(28,31) A modulação/inibição da actividade da amígdala, após um período de delay
conhecido, por aumento do input de 5HT no
núcleo da amígdala e a vulnerabilidade no
genótipo SERT-s (menor resposta aos SSRI
/ maior atrofia do hipocampo) a par com
a maior resiliência associada ao genótipo
SERT – l, corroboram a importância dos neurónios serotoninérgicos na regulação da
amígdala.(28,31,32)
O recurso à medicação antidepressiva,
globalmente equipotente nas dosagens
equivalentes, contempla primariamente o
perfil de interacções medicamentosas e o
manuseio de efeitos secundários, maioritariamente com interesse terapêutico, que
abordaremos mais a frente.

Alpha 2 delta ligandos
É já comum na prática clínica o recurso à
pregabalina e à gabapentina, estando estes
já aprovados para o uso na Perturbação de
Ansiedade Generalizada. O efeito ansiolítico fica a dever-se à ligação à subunidade N
e P/Q dos VSCCs (Voltage-Sensitive Calcium
Channels). Esta ligação bloqueia a libertação
de neurotransmissores excitatórios como o
glutamato, quando esta é excessiva (maior
afinidade de ligação quando o canal está
aberto). E em algumas áreas cerebrais o efeito é anticonvulsivante, na amígdala e CSTC
loop o efeito é ansiolítico. Tratando-se de mecanismo de acção diferente, podem assumirse como alternativa aos SSRI non-responders.
(28,29)

Noradrenalina
Serotonina
A serotonina é um neurotransmissor
chave no funcionamento global da amígdala. Os anti-depressivos que aumentam o

A noradrenalina desempenha relevantes
funções de regulação na amígdala e em algumas das suas projecções, particularmente
no locus coeruleus, no qual o output noradrenérgico excessivo pode desencadear múlti-
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plas manifestações periféricas vegetativas/
autonómicas mas também sintomas centrais
de ansiedade como pesadelos, hipervigilia,
flashbacks e ataques de pânico.(28) Estes sintomas são provavelmente mediados pelo
input noradrenérgico excessivo nos receptores adrenérgicos alfa1 e beta1 da amígdala,
observando-se desta forma resposta clínica
consistente com o recurso a beta bloqueadores (propanolol) e alfa 1 bloqueadores
(prazosina).(33,34,35)

DEPRESSÃO
Antidepressívos Tricíclicos
Os diversos estudos realizados nos últimos 30 anos, revelaram que antidepressívos
tricíclicos demonstraram idêntica eficácia
antidepressiva quando usados em doses
equivalentes, sendo que as diferenças se
prendem com a afinidade diferencial pelos
receptores muscarínicos, histamínicos, noradrenérgicos e serotoninérgicos.(36) Estas
tornaram-se drogas de segunda escolha
pelo perfil de efeitos secundários, e particularmente no que concerne à intervenção
em psiquiatria de ligação, salienta-se na sua
globalidade marcado efeito anticolinérgico.

dar origem a quedas, com um desfecho frequentemente dramático em pacientes idosos.(28,38)
Salienta-se ainda o efeito antiarritmico
quinidina-like, prolongamento do QRS, duração dos intervalos QT e PR, com risco potenciado no uso combinado com Bloqueadores
Beta, estando contra-indicados em doente
com QT> 440ms.(28,36,38)

Inibidores Selectivos da Recaptação
da Serotonina (ISRS)
Os ISRS, de eficácia superior a sobreponível em doses equivalentes aos antidepressivos tricíclicos apresentam em relação
a estes, um melhor perfil global de efeitos
secundários, sublinhando-se as alterações
gastrointestinais, a insónia, o nervosismo
e a disfunção sexual como os mais frequentes.(36,39) O perfil de interacções medicamentosas é particularmente determinado pela
relação de inibição/indução do citocromo
P450 (Quadro 3).(41)

(37)(Quadro 2)

Outros Antidepressivos

A este incontornável efeito secundário,
associa-se um considerável risco de hipotensão ortostática, que pode potencialmente

Os Inibidores da Recaptação de Noradrenalina e Serotonina (IRNS), apresentam um
perfil de efeitos secundários semelhantes
aos ISRS, associado a maior probabilidade de
aumento da pressão arterial em doses elevadas.(36) Apresentam ainda eficácia na dor
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neuropática (Davis e Smith, 1999; Dwight et
al. 1998).
A mirtazapina, ao contrário dos ISRS, não
parece causar náusea, insónia, ansiedade, ou
disfunção sexual (DeBoer, 1996). Foram ainda
demonstradas evidências particulares de alguns antidepressivos, como a moclobemida
ser eficaz na redução dos sintomas depressivos em pacientes com doença de Alzheimer
(M. Roth et al. 1996). Ensaios abertos para a
eficácia dos novos antidepressivos revelaram
a eficácia da venlafaxina (AVC) (Dahmen et
al. 1999), a mirtazapina (Cancro) (Theobald et
al. 2002), e da Nefazodona (infecção por HIV)
(Elliot et al. 1999).

INSÓNIA
Um hipnótico ideal deveria apresentar,
entre outras, as seguintes características:
1) ausência de efeitos na memória e cognição;
2) rápida absorção;
3) ligação específica ao receptor;
4) manutenção de um sono fisiológico;
5) ausência de efeitos residuais;
6) semi-vida optimizada;
7) ausência de potencial de abuso e de
fenómenos de tolerância ou dependência;
8) ausência de metabolitos activos;
9) ausência de efeito de depressão respiratória;
10) ausência de interacção com álcool ou
outras substâncias depressoras do Sistema
Nervoso Central.(42) Ora, esta definição faz do
hipnótico ideal, um conceito tão abstracto
como idílico, servindo no entanto como referência para a escolha de determinado psicofármaco para o tratamento da insónia, caso
a caso.
São diversas as substâncias que participam na regulação dos estados de sono-vigília, actuando em diversas estruturas da via
reticular ascendente, facilitando a sua activação (vigília) ou inibição (alerta).(43)
De uma forma resumida e esquemática,
podemos referir que o “botão on/off” para a

alternância entre os estados de sono/vigília
se localiza na via Córtico-striatal-talâmicocortical (CSTC) que funciona como um filtro
talâmico para estímulos sensoriais.(28) A capacidade de “filtragem” é condicionada por
diversas substâncias endógenas fisiológicas
(e exógenas), encontrando-se este equilíbrio
de alguma forma comprometido nos casos
de insónia. Quando recorremos a uma medicação para tratamento da insónia, procuramos:
1- uma acção facilitadora do “Off – aumento da filtragem” do CSTC, modelando o
metabolismo de alguns neurotransmissores
como o GABA (produzido no VLPO - núcleo
pré-óptico ventrolateral), a melatonina (actuando no núcleo supraquiasmático) e a serotonina (actuando nos núcleos da raphe);
2- uma acção facilitadora do “On – diminuição da filtragem”, modelando o metabolismo da histamina (produzida no TMN
- núcleo tuberomamilar do hipotálamo), da
orexina (actuando no hipotálamo lateral) ou
agentes dopaminérgicos por acção directa.
(28,44) (Esquema 1)

No que concerne à intervenção em Psiquiatria de ligação, Berlin and colleagues, realizaram um estudo sobre o padrão de sono
em doentes internados (médicos ou cirúrgicos), tendo aferido que cerca de 71% padeciam de Insónia transitória, 6% de Hipersónia 6% e 2% de parassonias. No período
pré cirurgia observou-se tendencialmente
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uma redução ligeira do TTS (tempo total de
sono), do tempo REM e sono delta. No período pós cirurgia observou-se um TTS médio
de 2h (sem relação com anestesia geral). Nas
unidades de cuidados intensivos, observouse um aparente aumento do TTS, mas o EEG
revelou que os doentes se mantêm em sonolência ou em estágio 1 interrompido por despertares frequentes (< REM e sonho delta),
mantendo-se este padrão durante 2-4 semanas nos casos de patologia de base mais
severa, após alta.(45)
Idealmente, a escolha do fármaco, deveria contemplar a fase de sono comprometida
em cada caso de insónia, pois são conhecidos os efeitos globais dos diferentes grupos
de medicação sedativa/hipnótica, sob a arquitectura normal do sono.

Antidepressivos
As principais alterações na arquitectura
normal do sono provocadas pela depressão
são:
1- diminuição da latência da primeira
fase de sono REM, chegou a ser considerado
um dos melhores marcadores biológicos da
depressão;
2- diminuição da fase 3-4 (delta) de sono
NREM;
3- predominância do sono REM para o
início da noite;
4- eficiência do sono diminuída devido a
inúmeros despertares.(46)
O uso de antidepressivos tem um impacto indirecto sobre estas alterações, pelo
tratamento da doença de base, mas também
directo sobre a arquitectura do sono, dependendo do tipo de antidepressivo sob o qual
recai a escolha. Os antidepressivos tricíclicos,
os ISRS, os IRNS e os IMAO, provocam aumento da latência REM, redução do tempo
total de sono REM e redução da eficiência do
sono. A nefazodona/trazodona e a mirtazapina, têm um perfil de acção mais inócuo sobre
a arquitectura do sono, não modificando a

latência REM, não alterando o tempo total de
sono REM, aumentando no entanto a eficiência do sono, as fases 3 e 4 NREM e o TTS, diminuídos na depressão, o que possivelmente se
fica a dever ao bloqueio 5-HT2.(47)

Benzodiazepinas
O recurso a este grupo deve ser limitado
no tempo pelo perigo de rápida indução de
dependência e tolerância. Observa-se ainda
o perigo de indução de compromisso respiratório, particularmente em doentes internados com apneia do sono, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva
crónica e obesidade, assumindo-se o triazolam ou zolpidem como alternativa, dentro
do grupo.
Os idosos são mais sensíveis aos efeitos
cognitivos e de coordenação motora das
benzodiazepinas o que obriga a um ajuste da
dose. Pese ainda que a maioria das benzodiazepinas são metabolizadas pelo Citocromo
P450. O uso concomitante de inibidores deste complexo (cimetidina, fluoxetina, estrogénios, dissulfiram, isoniazida, eritromicina,..)
pode aumentar a semi-vida destas, dando
origem a sonolência diurna e consequente
risco de quedas ou acidentes.
De forma sucinta, a escolha deve recair
em relação à semi-vida da benzodiazepina
bem como pelo local de metabolização. (2)

CONCLUSÃO
De forma muito (quiçá demasiado) sucinta, poderíamos resumir este artigo a uma das
mais conhecidas citações de Hipócrates: Primum non nocere. Esta premissa, envolve um
conhecimento detalhado da fisiopatologia
subjacente às doenças que nos propomos
tratar, mas também da farmacologia das
drogas às quais recorremos para catalisar ou
possibilitar esse processo. É comum o recurso
frequente a drogas contra-indicadas no controlo sintomatológico do SCA, mantendo-se
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o haloperidol como uma alternativa robusta e eficiente. Nos síndromes depressivos, a
chegada dos novos inibidores selectivos da
recaptação da serotonina, quimicamente
“mais puros”, com um melhor perfil de efeitos colaterais e menor modulação da acção
do citocromo, como o escitalopram, representa uma mais valia numa área em que a
intervenção deve considerar frequentemente a polipatologia e a polimedicação. Estes,
desempenham ainda um papel relevante
no controlo dos sintomas de ansiedade, ainda que o maior recurso a benzodiazepinas
se possa justificar por uma necessidade de
resposta rápida, estando esta diferida nos
antidepressivos cerca de 15 a 30 dias, o que
ultrapassa globalmente o tempo médio de
internamento nas mais diversas enfermarias.
No tratamento da insónia, a trazodona e a
mirtazapina, poderão conquistar terreno às
benzodiazepinas, não só pelo melhor perfil de correcção da arquitectura normal do
sono, bem como pelo melhor perfil cognitivo
na população idosa, que actualmente representa uma fatia significativa dos internamentos hospitalares.
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Urgências Internas de Psiquiatria num Hospital Geral:
Caracterização dos Estados Confusionais Agudos
no Centro Hospitalar de Coimbra

sumário

Joana Serra1; Carla Silva2; Jorge Santos3; Óscar Neves3

O síndrome confusional agudo ou delirium é um quadro clínico de considerável
prevalência em meio hospitalar, aproximadamente 20% (Meagher, D.J., 2001). Realizou-se
estudo retrospectivo analítico das urgências internas de Psiquiatria no Centro Hospitalar de
Coimbra no período de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2005. Foram seleccionados
para análise clínico demográfica os doentes com o diagnóstico de delirium, tendo por
último objectivo estabelecer possíveis medidas preventivas no sentido de diminuir a alta
morbimortalidade associada a este síndrome. Num total de 577 urgências internas de
psiquiatria, 53,6% dos doentes eram do sexo masculino, com idade média 55,3±18,14 anos,
sendo os três diagnósticos mais prevalentes, depressão (46,3%), síndrome confusional
agudo (15,6%) e perturbação de adaptação (9,7%). Dos 90 doentes com o diagnóstico de
delirium, 56% eram do sexo feminino, com idade média de 65,3±16,62 anos, encontrandose principalmente internados nos Serviços de Cirurgia (27,8%), Medicina (17,8%) e
Ortotraumatologia (8,9%) e sendo o subtipo de delirium mais prevalente o hiperactivo
(93,3%). Da análise dos factores precipitantes destacaram-se: infecções (27,8%), estados pósoperatórios (20,0%) e causas metabólicas (16,7%). As principais intervenções terapêuticas
foram farmacológicas com antipsicóticos (93 %), em particular com o haloperidol (63,3%) e
com benzodiazepinas em 44,4%.
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Assistente Hospitalar de Psiquiatria no Centro Hospitalar de Coimbra.
Interna Psiquiatria do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.
Assistente Hospitalar Graduado do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.
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Psychiatric Internal Emergencies at a General Hosapital:
Characterization of Acute Confusional States in Coimbra Hospital Center
The acute confusional syndrome or delirium is a clinical picture of considerable prevalence
in general hospitals, approximately 20% (Meagher, DJ, 2001). An analytical retrospective study
of psychiatric internal emergencies in Coimbra Hospital Centre was carried out between the
period of January 1st of 2000 and December 31th of 2005. The patients with delirium were
chosen for demographic and clinical analysis, having as a last goal to establish prevention
measures in order to diminish the high morbimortality associated with this syndrome. In what
concerns to a total of 577 psychiatric internal emergencies, 53.6% of the patients were male,
with average age of 55.3 ± 18.1 years, being the three most prevalent diagnoses, depression
(46.3%), acute confusional syndrome (15.6%) and adjustment disorder (9.7%). Regarding the
90 patients with delirium, 56% were female, with an average age of 65.3 ± 16.6 years, being
admitted mainly in the Surgery (27.8%), Medicine (17.8%) and Traumatology Services (8.9%)
and being the most prevalent subtype delirium the hyperactive (93.3%). From the analysis of
the precipitant factors it was highlighted: infections (27.8%), postoperative states (20.0%) and
metabolic causes (16.7%). The main therapeutic interventions were pharmacological with
antipsychotics (93%), in particular haloperidol (63.3%) and with benzodiazepines in 44.4%.

key-words

psychiatric emergency, depression and delirium.
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CASO CLÍNICO
O síndrome ou estado confusional agudo
(SCA) ou delirium é um quadro clínico que
se caracteriza por uma afecção do nível de
consciência, da percepção e da cognição de
carácter reversível e com duração limitada no
tempo, que surge em consequência de uma
causa orgânica. A duração é variável e o grau
varia de leve a muito grave. A sua prevalência
em meio hospitalar é considerável, aproximadamente 20% (Meagher, DJ, 2001). Ainda
assim, verifica-se um não reconhecimento
por parte dos clínicos em cerca de 67% dos
casos. Por outro lado, é diagnosticado erradamente como demência ou depressão ou é
atribuído ao processo normal do envelhecimento. Este quadro, bem como as perturbações afectivas e de ansiedade, constituem o
diagnóstico mais frequente nos hospitais gerais. A sua importância deve-se ao facto de,
por vezes, ser o primeiro indicador de uma
doença ainda por manifestar, sendo mais comum em doentes geriátricos, polimedicados
ou nos pacientes pós-cirúrgicos. O delirium
associa-se a maior duração do internamento
em meio hospitalar e maior morbimortalidade. Desta forma, é de primordial importância
o conhecimento, por parte dos clínicos, das
suas medidas preventivas e terapêuticas.

OBJECTIVOS
O estudo efectuado visou avaliar a prevalência dos diferentes diagnósticos psiquiátricos que motivam o pedido de colaboração
da Psiquiatria num Hospital Geral, avaliar
em particular a prevalência de estados confusionais agudos, as características sóciodemográficas destes doentes, os factores de
risco predisponentes e precipitantes, as estratégias terapêuticas instituídas e possíveis
medidas preventivas no sentido de diminuir
a alta morbilidade e mortalidade associada a
este síndrome.

MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se um estudo retrospectivo analítico das urgências internas de Psiquiatria no
Centro Hospitalar de Coimbra no período de
1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de
2005. Foram seleccionados para análise clínico demográfica os doentes com o diagnóstico de síndrome confusional agudo/delirium.
A elaboração do trabalho foi autorizada pela
Comissão de Ética para a Saúde do Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra- Unidade
Sobral Cid. A análise estatística dos dados foi
feita com base em SPSS, versão 14.0, recorrendo a estatística descritiva e paramétrica.
Atendendo à natureza da variável dependente em estudo (quantitativa), foram utilizados os testes t de student e ANOVA.

RESULTADOS
Num total de 577 urgências internas de
Psiquiatria, a idade média foi de 55,3±18,14
anos. A Tabela I descreve o restante perfil
sócio-demográfico e clínico da amostra estudada.
O diagnóstico de síndrome confusional
agudo foi estabelecido em 90 doentes, com
idade média de 65,3±16,62 anos. Outras características sócio-demográficas e clínicas
encontram-se na Tabela II. O período médio
entre a data de admissão hospitalar e o início
do quadro de delirium foi de 4,78 dias. Por
sua vez, o período médio entre a data de internamento e a observação pela psiquiatria
foi de 7,36 dias, variando entre 1 e 46 dias.
Finalmente a média entre o início do quadro
clínico e a data da observação psiquiátrica
foi de 2,58 dias. A duração média dos internamentos foi de 20,34 dias.
Na análise efectuada foram encontrados
resultados estatisticamente significativos entre a duração de internamento e as variáveis
motivo de internamento, factor precipitante,
período entre a admissão hospitalar e a observação do psiquiatra e a utilização do halo-
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peridol como terapêutica (Tabela III). Em relação ao período entre a admissão hospitalar
e a observação pelo psiquiatra, quando esta
última foi inferior a 10 dias, a duração média do internamento (17,70 dias) revelou-se
inferior à situação em que a referida observação ocorreu num prazo igual ou superior
a 10 dias (29,57 dias). Em relação ao motivo
de internamento, a patologia osteoarticular/vascular e o traumatismo associaram-se
a maior número de dias de internamento,
respectivamente 41,50 e 24,05 dias. Os possíveis factores precipitantes que condicionaram síndromes confusionais agudos com
maior período de internamento foram os
factores ambientais/psicológicos (46,00 dias)
e as causas metabólicas (24,13 dias). Concluise também que nos doentes medicados com
haloperidol a duração média de internamento (18,30 dias) se revelou inferior aqueles em
que tinha sido prescrito outro fármaco (24,94
dias).
Apesar de não ser possível inferir os resultados para a população da qual foi retirada a amostra, neste estudo observou-se que:
nos doentes com comorbilidade médica a
duração média do internamento foi de 22,59
dias e na ausência desta de 17,38 dias; as especialidade cirúrgicas estiveram associadas
a maior duração média de internamento do
que as especialidades médicas (23,38 e 18,62
dias respectivamente); nos doentes com
mais de 65 anos a duração média de internamento foi de 22,04 dias e nos restantes de
18,69 dias.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
E CONCLUSÕES
A prevalência de delirium encontrada no
estudo (15,6%) é inferior à referida na literatura por Meagher, DJ (2001).
Os resultados apurados vêm de encontro
a uma elevada percentagem de doentes idosos (Gillick et al., 1982; Warsaw et al., 1990)
e de pacientes pós-cirúrgicos que desen-

volvem delirium em meio hospitalar (Tune,
1991; Lipowski, 1990).
O elevado número de potenciais factores
precipitantes encontrados na amostra em
estudo está de acordo com a origem multifactorial e complexa descrita por Bruera et al.
(1992).
Constatou-se que o subtipo de delirium
mais prevalente foi o hiperactivo contrariamente ao referido por Breitbart et al. (1995)
e Lipowski et al. (1980). Segundo estes, cerca
de dois terços do delirium em meio hospitalar é do subtipo hipoactivo ou misto. Tal
evidência pode ser explicada pelo facto do
delirium hiperactivo condicionar devido à
própria sintomatologia maior atenção por
parte dos profissionais de saúde e como tal
também maior número de pedidos de colaboração à especialidade de psiquiatria.
Apesar de o défice cognitivo prévio ser
descrito como factor de risco para o desenvolvimento de delirium (Van Zyl, LT et al.,
2006), o mesmo não foi comprovado na análise efectuada aos doentes com demência.
Os resultados obtidos não puderam de
forma inequívoca comprovar a existência de
taxa de sobrevida mais baixa (Varsamis et
al., 1972). Dos pacientes em análise, apenas
três faleceram em meio hospitalar. Não nos
foi também possível correlacionar a causa da
morte com a existência/complicação do quadro de delirium.
Conclui-se também que é de vital importância uma correcta abordagem terapêutica
do delirium devendo incluir intervenções direccionadas à identificação e tratamento das
possíveis causas e terapêutica dos sintomas
do quadro (Breitbart et al., 1996; Bruera et
al., 1992). Apurou-se ainda que o fármaco de
eleição foi o haloperidol (Stiefel et al., 1994)
estando associado a um menor número de
dias de internamento (18,30 dias).
O uso de antipsicóticos atípicos como
a clozapina, risperidona e olanzapina (Baldessarini et al., 1991; Silberfarb et al., 1983)
ocorreu em pequeno número de casos (3%),
sendo compreensível dado o número limi-
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tado de estudos publicados do uso destes
agentes no delirium (Passik et al., 1999; Sipahimalani et al., 1998).
O delirium assume grande importância a
nível dos cuidados de saúde com associação
a hospitalizações prolongadas e decorrente
incremento dos custos e maior uso de recursos (Inouye et al., 1998; Rigney, 2006; Siddiqi,
2006). Contudo, existe uma evidência crescente que estratégias de programas educacionais para técnicos de saúde podem reduzir a prevalência de delirium (Tabet, 2006).
Considera-se mesmo que cerca de 30 a 40%
dos casos de delirium são passíveis de prevenção, em particular a prevenção secundária. Por outro lado, quando o quadro clínico
de delirium se encontra já instalado, importa
não só a sua detecção precoce como também a reabilitação funcional do paciente,
tendo por base quatro aspectos primordiais:
a modificação do ambiente hospitalar, a instituição de um programa de recondicionamento cognitivo, a avaliação da capacidade
desempenho de actividades da vida diária e
a educação da família/cuidadores.
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Tabela I:
Características dos doentes observados no âmbito das urgências internas de Psiquiatria no
Centro Hospitalar de Coimbra. (N=577)

Sexo

N

% (arredondamento às décimas)

Feminino

309

53,6

Masculino

268

46,4

Medicina

138

23,9

Cirurgia

105

18,2

Infecciologia

67

11,6

Outros

267

46,3

Depressão

267

46,3

Delirium

90

15,6

Perturbação de adaptação

56

9,7

Perturbação de ansiedade

38

6,6

Dependência alcoólica

36

6,2

Síndrome demencial

34

5,9

Toxicodependência

20

3,5

Perturbação psicótica

13

2,3

Perturbação Bipolar

11

1,9

Debilidade Mental

7

1,2

Perturbação somatoforme

2

0,3

Perturbação personalidade

2

0,3

Perturbação do foro sexual

1

0,2

Serviços

Diagnósticos

Revista de Psiquiatria Consiliar e de Ligação

Tabela II:
Características dos doentes com delirium (N=90)

Sexo

N=90

% (arredondamento às décimas)

Feminino

50

56

Masculino

40

44

0-20

1

1,(1)

20-30

2

2,(2)

30-40

3

3,(3)

40-50

13

14,(4)

50-60

9

10

60-70

22

24,(4)

70-80

22

24,(4)

>=80

18

20

Sim

58

64,4

Não

32

35,6

Idade

Comorbilidade Física

Hábitos nedicamentosos prévios
Sim

53

58,9

Não

37

41,1

Antecedentes Neuropsiquiátricos
Sim

47

52,2

Não

43

47,8

Dia da semana do início do quadro de delirium
Segunda-feira

8

8,9

Terça-Feira

14

15,6

Quarta-feira

14

15,6

Quinta-feira

17

18,9

Sexta-feira

13

14,(4)

Sábado

11

12,(2)

Domingo

13

14,(4)

37

38
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Tabela II:
Características dos doentes com delirium (N=90)

Sexo

N=90

% (arredondamento às décimas)

Cardiologia

3

3,3

Cirurgia

25

27,8

Gastroenterologia

8

8,9

Hematologia

1

1,(1)

Infecciosas

7

7,8

Medicina

16

17,8

Nefrologia

6

6,7

Neurocirurgia

2

2,(2)

Oftalmologia

3

3,(3)

Ortopedia

1

1,(1)

Ortotraumatologia

8

8,9

Pneumologia

2

2,(2)

Reanimação

3

3,(3)

UCIC

4

4,(4)

Urologia

1

1,(1)

Médica

50

55,6

Cirúrgica

40

44,4

Cirurgia Abdominal

8

27,59

Cirurgia Cardíaca

1

3,45

Cirurgia oftalmológica

3

10,34

Cirurgia ORL

1

3,45

Cirurgia Ortopédica

12

41,38

Cirurgia Toráxica

2

6,90

Neurocirurgia

2

6,90

Serviços

Tipo de especialidade

Motivo de Internamento
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Cont.
Tabela II:
Características dos doentes com delirium (N=90)

Sexo

N=90

% (arredondamento às décimas)

Dia do pós-operatório em que surgiu delirium
Primeiro

12

41,38

Segundo

2

6,90

Terceiro

5

17,24

Quarto

2

6,90

Quinto

2

6,90

Sexto

3

10,34

Oitavo

1

3,45

Décimo

1

3,45

Décimo primeiro

1

3,45

Hiperactivo

84

93,(3)

Hipoactivo

3

3,(3)

Misto

3

3,(3)

8-16H

16

17,8

16-23H

34

37,8

23H-8H

40

44,4

Infecções

25

27,8

Estados pós-operatórios

18

20,0

Causas Metabólicas

15

16,7

Outros

32

35,5

Antipsicótico atípico+BZD

1

1,(1)

BZD

3

3,(3)

Antipsicótico típico

39

43, (3)

Subtipo de Delirium

Período horário

Factores precipitantes

Fármacos

39

40
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Tabela II:
Características dos doentes com delirium (N=90)

Sexo

N=90

% (arredondamento às décimas)

2

2,(2)

4

4,(4)

1

1,(1)

+atípico+BZD

1

1,(1)

Antipsicótico típico+BZD

30

33,(3)

+BZD+antidepressivo

5

5,(5)

Sem medicação instituida

4

4,(4)

Sim

57

63,3

Não

33

36,7

Melhorado

87

96,7

Falecido

3

3,3

Fármacos
Antipsicótico típico
+antidepressivo
Antipsicótico típico
+antihistamínico
Antipsicótico típico
+atípico
Antipsicótico típico

Antipsicótico típico

Haloperidol

Estado
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Tabela III:
Resultados da análise estatística

Variável independente

Variável dependente

Teste

P-value

Haloperidol

Duração do internamento

Teste t de student 0,037

Antecedentes Neuropsiquiátricos

Duração do internamento

Teste t de student 0,247

Demência

Duração do internamento

Teste t de student 0,855

Doença Física

Duração do internamento

Teste t de student 0,106

Período entre intern. e obser.

Duração do internamento

Anova

0,003

Período entre intern. e obser.

Duração do internamento

Anova

0,001

Período entre intern. e obser.

Duração do internamento

Teste t de student 0,001

Idade

Duração do internamento

Anova

Idade (2 variáveis <65 e ≥65)

Duração do internamento

Teste t de student 0,291

Especialidade

Duração do internamento

Teste t de student 0,126

Hora do episódio

Duração do internamento

Anova

0,815

Motivo internamento

Duração do internamento

Anova

0,011

Factor precipitante

Duração do internamento

Anova

0,027

Tipo de Cirurgia

Duração do internamento

Anova

0,697

Medicação Habitual

Duração do internamento

Teste t de student 0,609

Sexo

Duração do internamento

Teste t de student 0,529

0,849
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Avaliação do Risco Suicida no Idoso em
Cuidados de Saúde Primários

sumário

Mateus, M.A.1; Silva, C.2; Maia, J.2; Murta, I.3

A depressão é considerada a doença psiquiátrica mais comum na população com mais de
65 anos, revelando-se muitas vezes difícil o seu diagnóstico precoce.
Objectivos: alertar para a necessidade de detectar e tratar a depressão nos idosos;
identificar grupos de risco suicida; melhorar o acesso aos cuidados de saúde mental com
vista ao reconhecimento e tratamento da patologia mental, em particular de sintomatologia
depressiva no idoso.
Métodos: Aplicação da Escala de Rastreio em Saúde Mental (ER80) e da Escala de
Depressão Geriátrica (GDS-15) a uma amostra aleatória de utilizadores da consulta de um
Centro de Saúde urbano com idade superior ou igual a 65 anos (n=63). Foram seleccionados
os sujeitos cujos resultados foram compatíveis com a presença de doença mental e/ou
suspeita de depressão (n=34) e posteriormente realizada entrevista psiquiátrica e aplicada a
Escala de Beck para Ideação Suicida.
Resultados/Conclusões: Num total de 34 indivíduos convocados para avaliação
psiquiátrica, 13 faltaram. Na amostra avaliada (n=21), a maioria era do sexo feminino (61,9%),
o grupo etário mais representativo era dos 70-75 anos, 71,4% eram casados, a maior parte
reformada (90,5%) e com o 4º ano de escolaridade (47,6%). 23,8% viviam sozinhos, 95,2%
dos pacientes referiram ser portadores de doença física, 71,4% de incapacidade funcional
e 66,7% de dor crónica. Apenas em 19% se evidenciou sintomatologia depressiva, tendo
a maioria (52,4%) antecedentes pessoais psiquiátricos. 95% tiveram cotação total de 0 na
Escala de Beck para Ideação Suicida e apenas 1 indivíduo (5%) a cotação total de 1. Mostra-se
assim importante a intervenção do médico de família no que respeita à detecção precoce
e prevenção primária de patologia psiquiátrica no idoso, em especial da sintomatologia
depressiva e de eventual risco suicida.

palavras-chave

saúde mental, idoso, cuidados de saúde primários,
depressão e risco suicida.

Assistente Eventual de Psiquiatria no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.
Interna de Psiquiatria no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.
3
Assistente Graduado de Psiquiatria no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.
1
2
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Suicide Risk Evaluation of Elderly People in Primary Health Care
Depression is considered the most common psychiatric illness in the population with
more than 65 years, being most of the times difficult to make an early diagnosis.
Objectives: to bring attention to the need of diagnosing and treating depression in the
elderly; identify groups at risk of suicide; improve the access to mental health care for the
recognition and treatment of mental disorders, in particular depressive symptoms in the
elderly.
Methods: Application of a Scale for Screening in Mental Health (ER80) and of the Geriatric
Depression Scale (GDS-15) to a random group of users of an urban primary health care center,
aged 65 years or more (n=63). We selected the subjects whose results were consistent with
the presence of mental illness and / or suspected depression (N = 34) and subsequently
conducted psychiatric interviews and applied the Beck Scale for Suicidal Ideation.
Results/Conclusions: Among the 34 subjects who scored for psychiatric evaluation, 13
missed it. In the sample studied (n = 21), most were female (61.9%), the most representative
age group was between 70 and 75 years, 71.4% were married, 90.5% retired and with the 4th
grade (47.6%). 23.8% lived alone, 95.2% had a physical condition, 71.4% functional disability
and 66.7% suffered from chronic pain. Only 19% had depressive symptoms and the majority
of these had psychiatric history (52.4%). 95% scored 0 in the Beck Scale for Suicidal Ideation
and only one individual (5%) scored 1. Results reveal that the general practitioner plays an
important role in the early diagnosis of psychiatric illness in the elderly people, particularly
depression and suicide risk.

key-words

mental health, elderly people, primary health care,
depression, suicide risk.
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INTRODUÇÃO
A população com mais de 65 anos representa actualmente 16,7% da população portuguesa. O idoso acumula perdas sucessivas,
em particular a perda do papel profissional,
mudança de estatuto ao nível da dinâmica
familiar, menor capacidade de adaptação
a novas situações, do vigor físico e mental
e a diminuição do contacto com familiares
e amigos. Sabe-se também que os idosos
constituem 5% dos parasuicídios, até 36%
dos pacientes com ideação suicida e cerca de
25% dos suicídios. O suicídio no idoso constitui um fenómeno complexo, não somente
biológico mas também sociológico e político. Na população geriátrica, o acto suicida
está mais vezes associado a perturbações depressivas (60-80%). Igualmente tem de se ter
em conta que o comportamento suicidário
no idoso é mais facilmente fatal, falhando o
idoso pouco nas tentativas de suicídio e empregando métodos mais letais. Os processos
biológicos associados ao envelhecimento
poderão contribuir para o aumento do risco
do suicídio, nomeadamente podendo existir
relação com a destruição de vias neurológicas específicas, reguladoras do humor, da
cognição e do comportamento. Procedendo-se a um rastreio de depressão a nível dos
cuidados de saúde primários, verificou-se
uma redução das taxas de suicídio no Japão
(Oyama et al., 2004). Pearson et al. (1999), verificaram que em mais de 33% dos suicídios
no idoso, tinha ocorrido consulta em cuidados de saúde primários na semana prévia.
Luoma et al. (2002), constataram que 58%
tinham consultado o médico de família (MF)
no mês anterior. Num estudo de Obafunwa
e Busuttil (1994), a comunicação da intenção
suicida a um profissional de saúde ocorreu
em 22 a 45%, sendo cerca de 11% dos casos
a um clínico geral. O PROSPECT Study (Bruce
et al., 2004) permitiu reduzir a ideação suicida, ao avaliar o risco suicida e ao ter em conta
a consequente aplicação das guidelines para
a depressão. Estudos indicam que a ideação

suicida não é detectada tão frequentemente
como devia ser nos cuidados de saúde primários (CSP). Um estudo de Rodrigues, FP
(2004) evidenciou que a grande maioria dos
MF não teve formação pós-graduada em psiquiatria e considera-se mal preparada para
lidar com situações do foro da saúde mental.

OBJECTIVOS
Com a realização deste estudo, as autoras propuseram-se alertar para a necessidade de detectar e tratar a depressão no idoso;
identificar grupos de risco suicida; melhorar
o acesso aos cuidados de saúde mental com
vista ao reconhecimento e tratamento da
patologia mental, em particular da depressão no idoso; melhorar significativamente a
qualidade de vida do idoso e reduzir a sua
dependência através de um melhor encaminhamento clínico e social.

MÉTODOS
Após a aplicação da Escala de Rastreio
em Saúde Mental (ER 80, Pio de Abreu et al.)
e da Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15,
Adaptada de Yesavage, JA et al., 1983) a uma
amostra aleatória de utilizadores de consulta
de um Centro de Saúde urbano com idade
superior ou igual a 65 anos (n=63), foram seleccionados aqueles cujos resultados foram
compatíveis com a presença de doença mental e/ou suspeita de depressão (n=34). A esse
grupo foi assim realizada entrevista psiquiátrica e aplicada a Escala de Beck para Ideação
Suicida (Beck AT, Steer RA, 1991). A escala
de Ideação Suicida de Beck é uma escala de
auto-avaliação usada para detectar e avaliar
a intensidade da ideação suicida (Beck et al.,
1979), sendo utilizada a versão validada em
português, no Brasil (Cunha e Werlang, 1996;
Cunha, 2001). Este questionário apresenta 21
itens, que avaliam três dimensões da ideação
suicida: activa, passiva e tentativa prévia de
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suicídio (Sokero et al., 2003) e quantifica a
frequência e duração dos pensamentos suicidas, bem como os sentimentos subjectivos
de controlo com relação à ideação suicida. O
score total varia entre 0 e 38, sendo a ideação
suicida considerada clinicamente significativa com scores iguais ou superiores a 6.

RESULTADOS
• Num total de 34 doentes com resultados suspeitos de patologia mental e/ou depressão, respectivamente nas escalas ER80 e
GDS-15, treze pacientes faltaram por diversos motivos à entrevista psiquiátrica.
• Assim sendo, mostramos os resultados
obtidos na amostra dos 21 pacientes avaliados (Tabela I):

1. Maioria do sexo feminino (61,9%); com
idade entre os 70 e 75 anos (47,6%); 71,4%
casados; reformados (90,5%) e com o 4º ano
de escolaridade (47,6%).
2. O resultado das escalas ER80 e GDS-15
foi sugestivo, respectivamente, de patologia
mental (33,3%) e depressão (90,5%).
3. Do ponto de vista psicossocial (Tabela II): apenas 23,8% vivia sozinho, vivendo a
maioria com o cônjuge (71,4%), 38,1% referiu
solidão e somente 4,8% usufruía de suporte
social, designadamente apoio domiciliário.
4. Na entrevista psiquiátrica (Tabela II)
95,2% dos pacientes referiram ser portadores de doença física, 71,4% apresentava incapacidade funcional e 66,7% sofria de dor
crónica.

5. No que respeita à avaliação psiquiátrica (Tabela III) 19% evidenciou sintomatologia depressiva. 52,4% apresentava perturbação do sono e 9,5% referiram alterações
do comportamento. 4,8% dos pacientes fez
referência a abuso de álcool. A maioria referiu apresentar antecedentes pessoais psiquiátricos (52,4%). Em nenhum caso havia ante-

Revista de Psiquiatria Consiliar e de Ligação

cedentes pessoais de tentativas de suicídio,
mas em 23,8% havia antecedentes familiares
de suicídio (Tabela III).
6. 95% tiveram cotação total na Escala
de Beck para Ideação Suicida de 0 e apenas
1 doente (5%) a cotação total de 1. Nenhum
dos doentes avaliados apresentava ideação
suicida activa.

protectores em relação ao suicídio, designadamente o predomínio do sexo feminino e
do estado civil casado. Igualmente pequena
percentagem vivia só, referia solidão ou tinha antecedentes pessoais de tentativas de
suicídio.
• A escala de Ideação Suicida de Beck foi em
todos os casos analisados inferior ao cut-off de
6, não existindo assim ideação suicida activa.
• Este trabalho visou a prevenção secundária promovendo a detecção precoce e o
tratamento da patologia mental detectada.
• Sabe-se que a cultura ocidental não gratifica o sofrimento (Chiles e Strosahl, 1995)
e como tal a população idosa encontra-se
em elevado risco suicida. No doente geriátrico, com ideação suicida, importam vários
aspectos: que este se liberte das emoções
negativas; que descubra novos significados;
que reconstrua a vida quotidiana; que reate
os laços afectivos com a família e tenha a capacidade de “viajar só”.
• Devemos estar alerta para a atipicidade
dos quadros depressivos no idoso (Mellow
AM et al., 2003).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
• Da amostra que foi possível avaliar apenas se detectou depressão em 19% dos casos.
Ainda assim, verificou-se que esta população
é de risco para sintomatologia depressiva
e suicídio, dada a elevada percentagem de
factores de risco verificados: presença de
doença física, incapacidade funcional, dor
crónica e perturbação de sono. De particular
relevância é também a elevada percentagem
de pacientes com antecedentes pessoais psiquiátricos e com história familiar de suicídio.
• Por outro lado, verificaram-se alguns
dados na nossa amostra a favor de factores

• Programas de formação com vista ao
desenvolvimento de competências de entrevista para médicos e enfermeiros provaram
eficácia na detecção de problemas emocionais e no aconselhamento aos doentes (Murray, J e Jenkins, R, 1998).
• Os profissionais de saúde devem desenvolver as capacidades de ouvir e proceder a
uma identificação precoce do risco (Fanello
S, et al., 2002). As consultas nos CSP devem
ter tempo suficiente para averiguar factores
de risco suicida e deve ser também privilegiado o aumento do conhecimento sobre
estas matérias, desenvolvendo capacidades
que permitam abordar a temática do suicídio
de forma correcta (Verger, P et al., 2007).
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DJ.- Do patients who self-harm consult their general practitioner

• Verifica-se na prática clínica, que os antidepressivos, quando usados nos CSP, são em
doses inferiores às utilizadas por psiquiatras
(Gullich e King, 1979). O melhor reconhecimento de patologia psiquiátrica viabiliza
também um melhor prognóstico em termos
psicopatológicos e de funcionamento social
(Ormel e col., 1990).
• Mostra-se assim fulcral a intervenção do
médico de família no que respeita à prevenção primária e detecção precoce de patologia psiquiátrica no idoso, em especial da sintomatologia depressiva e risco suicida. Deve
existir um enfoque global na população comunitária, importando não só o trabalho de
seguimento mas também a prevenção, devendo existir programas concretos de saúde
para o idoso em cuidados de saúde primários com recomendações específicas para o
idoso assintomático (Salgado Alba, A., 1996).
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Ética nos Cuidados de
Saúde Primários

sumário

Simões, José Augusto(1)

O autor discute a especificidade dos cuidados de saúde primários e da medicina familiar, reflectindo
sobre problemas comuns à relação clínica neste contexto. Apresenta uma escala de avaliação de atitudes
éticas dos profissionais dos cuidados de saúde primários.

summary

palavras-chave

The author discusses the specificity of primary health care and family medicine, reflecting on
problems common to the clinical relationship in this context. The author presents an evaluation scale of
ethical attitudes of professionals in primary health care.
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Introdução
A ética nos Cuidados de Saúde Primários
é igual à da medicina em geral. Os médicos
e restantes profissionais de saúde têm uma
dupla responsabilidade, que consiste em
preservar a vida e aliviar o sofrimento. Com
o aproximar do fim da vida, o alívio do sofrimento assume uma importância ainda
maior, já que a preservação da vida se vai
tornando mais difícil.
ção

Há quatro princípios éticos a ter em aten-

• Respeito pela autonomia do doente (escolhas do doente);
• Não-maleficência (minimizar o mal);
• Beneficência (fazer o bem);
• Justiça (uso criterioso dos recursos disponíveis).
Estes quatro princípios éticos devem ser
aplicados no âmbito:
• do respeito pela vida;
• da aceitação da inevitabilidade da morte.
Na prática, daqui resultam três dicotomias que devem ser aplicadas de forma equilibrada. Assim:
• os benefícios potenciais do tratamento
devem ser equilibrados relativamente aos
riscos e malefícios potenciais;
• a luta pela preservação da vida, mas
quando os malefícios resultantes dos tratamentos ultrapassarem os seus benefícios
potenciais, devem esses tratamentos ser suspensos e proporcionar-se conforto na morte;
• as necessidades individuais devem ser
ponderadas relativamente às da sociedade.
Respeito pela autonomia do doente
Os médicos e restantes profissionais de
saúde actuam muitas vezes como se os doentes tivessem a obrigação de aceitar o tratamento que lhes é recomendado. Contudo,
legalmente a pessoa não é obrigada a acei-

tar o tratamento médico, mesmo que essa
recusa possa apressar a sua morte. O médico
expõe-se a responsabilidades legais se impuser o tratamento a um doente, a menos que
este último esteja deprimido, sofra de perturbações mentais, seja demente ou represente um perigo para as outras pessoas. Os
médicos têm a obrigação de discutirem com
os seus doentes as escolhas e implicações do
tratamento.
Tratamento adequado
Os cuidados médicos constituem uma
linha contínua, desde a cura completa, situada num dos extremos, até ao alívio dos sintomas, situado no outro extremo. É importante, por isso, não perder de vista o objectivo
terapêutico quando se emprega qualquer
forma de tratamento. Ao decidir qual é o tratamento adequado, os pontos a reter são os
seguintes:
• as perspectivas biológicas do doente;
• o objectivo terapêutico e os benefícios
de cada tratamento;
• os efeitos secundários do tratamento;
• as preferências do doente.
Áreas privilegiadas nos Cuidados de
Saúde Primários
• Saúde materna e da mulher;
• Saúde infantil e do adolescente;
• Saúde do idoso e do adulto dependente;
• Saúde mental;
• Asma brônquica e doenças respiratórias;
• Diabetes mellitus e obesidade;
• Hipertensão arterial e doenças cardiocerebro-vasculares;
• Cuidados continuados e paliativos.
Para estudar as atitudes éticas dos profissionais de saúde foi criada uma escala.
A escala, que avalia as relações com os
pacientes e suas famílias, as relações interprofissionais e inter-pares e a gestão/organização do centro de saúde/sistema de saúde,
foi aplicada em 75 indivíduos, 44 médicos e
31 enfermeiros, que trabalhavam em centros
de saúde.
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O Alpha de Cronbach (α) foi de 0,823
para a escala no seu global (com 33 itens);
de 0,622 para a dimensão das relações com
os pacientes e suas famílias (com 15 itens);
de 0,791 para a dimensão das relações interprofissionais e inter-pares (com 8 itens); e de
0,813 para a dimensão da gestão/organização do centro de saúde/sistema de saúde (10
itens).
Concluiu-se que existe suporte empírico
para a validação de uma escala de atitudes
éticas dos profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários, que vai ser utilizada
num estudo mais alargado.
Particularidades da Medicina Familiar
O médico de medicina geral e familiar
presta cuidados de saúde simultaneamente
a vários elementos de uma mesma família.
Tal abordagem interfere inevitavelmente
com a autonomia, liberdade e privacidade
de algum ou alguns elementos dessa família.
Esta intervenção pode mesmo levar a tomadas de decisão questionáveis do ponto de
vista ético.
Ética e Família
As abordagens e avaliações familiares
só fazem sentido se orientadas para acções
subsequentes de ajuda profissional ou de
intervenção terapêutica. Porém, qualquer
tipo de interferência profissional num sistema familiar é de uma delicadeza tal que
exige muita prudência e uma preparação
técnica específica. Quer seja o simples acto
de transmitir informação ou o, mais complexo, aconselhamento familiar. Qualquer uma
destas duas formas de intervenção pertence
ao arsenal terapêutico do médico de família
e da equipa de cuidados de saúde primários.
No entanto a avaliação sistémica da família
não pode considerar-se completa sem uma
avaliação global dos recursos do sistema familiar (no sentido não só da família nuclear
mas também da família alargada) e da rede
social onde está inserida. Muitas intervenções terapêuticas fracassam por não serem

suficientemente valorizadas as possibilidades de actuação fora de uma óptica estritamente individual ou mesmo familiar.
Assim, a ética deve constituir a principal
norma de qualquer acto médico, seja numa
entrevista ou numa terapia. Nessa norma
deve estar escrito: “Primum non nocere” (Primeiro não causar dano, ao outro ou outros).
Penso que faz sentido falar do tema da
responsabilidade do médico e da equipa
de saúde, perante a família a quem presta
cuidados, quando os problemas identificados requerem uma atenção permanente e
o desenvolvimento de capacidades de análise critica, de debate da sua natureza, assim
como das implicações à luz de princípios de
referência ética gerais. Não será possível fixar
regras para a resolução dos dilemas práticos
identificáveis na prestação de cuidados de
saúde às famílias, mas é responsabilidade
dos profissionais de saúde identificar esses
problemas e procurar encontrar-lhes abordagens e soluções justas.
As famílias nucleares e as de origem, no
ciclo da sua existência, desenvolvem sentimentos de lealdade, apesar de prevalecerem
equidades assimétricas. Ou seja, os pais têm
mais responsabilidades no “dar”, nos “deveres”, e os filhos no “haver”, no “receber”. A relação do casal envolve a simetria de direitos e
responsabilidades, mas também assimetrias
(por ex.: diferenças entre homem/mulher,
em relação à reprodução e amamentação).
A negociação dos papéis, influenciados pelos efeitos prejudiciais do sexismo, impõem
papéis às mulheres nas famílias mais conservadoras, ao serviço da satisfação das necessidades da família como um todo, e do machismo dos homens. A família optimiza-se
pela realização dum “balanço de igualdades”,
através duma justa distribuição de obrigações e benefícios, incluindo a reparação de
injustiças do passado. O tipo de relações
existentes numa família constitui um factor,
do qual depende a saúde e doença dos seus
membros, uma vez que essas relações possuem um valor terapêutico ou um valor pa-
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togénico. A disfunção familiar surge quando
a matriz ignora as injustiças, o que conduz a
soluções inválidas, do género “é necessário
que algo mude para que tudo fique na mesma”.
A pertinência do tema ética e família
mais se justifica quando pensamos na família
como um sistema, que se tornou disfuncional e vai ser avaliado pelos seus problemas
clínicos, através dum paciente identificado
no contexto familiar, em interacção com um
estranho à família.
Por vezes, as famílias testam-se em períodos de crise, subordinando os seus recursos
de confiança a situações de stress intrafamiliar, que visa implementar interesses e cuidados mútuos e o reacender dos mitos familiares: harmonia, salvação e reparação da culpa.
A imparcialidade versus parcialidade não
é intrínseca aos membros duma família. Muitos problemas de ética familiar resultam da
matriz social. As famílias estão mergulhadas
nas normas socioculturais, políticas, étnicas,
e num determinado nível económico, que
só em utopia são eticamente justos. Um dos
primeiros riscos do profissional de saúde é
a imposição dos seus próprios valores, sem
o devido respeito ético pela maneira como
a família deu significância às suas experiências, vivências e criou a sua realidade.
O nosso modelo clínico biopsicossocial
para os doentes e suas famílias deve dar
sempre ênfase à relevância dos factores familiares na etiologia, prognóstico e tratamento das doenças.
A ética deve ser a pedra angular de uma
intervenção profissional competente. Um
facto essencial da existência humana nos
macro e micro-sistemas é a confiança. Os
alicerces de uma intervenção familiar são
construídos pela neutralidade e circularidade, que vão facilitar a comunicação dos
interesses de cada um, de modo a serem respeitados pelo resto da família. Interesses que
criam obrigações mútuas, que legitimam direitos, que conferem bem-estar e segurança
à família.

A confidencialidade surge do confronto do médico com a revelação de segredos
como: abusos sexuais ou físicos, agressões
e relações extrafamiliares. Este tipo de segredos, quando informados sem consentimento, podem provocar ou causar prejuízos
dentro da família. O profissional de saúde
sente-se assim perante vários dilemas, até
legais, que tenta ultrapassar de acordo com
a sua experiência, vivência, conhecimento
científico e respeito pelo princípio de não
maleficência.
Quem observa famílias em qualquer contexto está perante um grupo de pessoas que
vivem debaixo do mesmo tecto, consanguíneas ou não, com hierarquias, alianças, coligações, que porventura acumulam hostilidades, culpabilidades profundas, ou conflitos, o
que as pode isolar na sua própria família. Se
atento à ética, o médico na sua intervenção
familiar, reduz a tensão intrafamiliar, e assim
facilita o desenvolvimento de momentos
fecundos de mutualidade, reciprocidade e
complementaridade.
Deste modo, a negociação do que é consentido informar, e daquilo que não o é, será
o ponto mais crucial para o profissional de
saúde se colocar numa posição eticamente
correcta.
O consentimento deve envolver todos,
incluindo os menores. Contudo, antes da
transmissão do consentimento, temos de dar
muita atenção à reconciliação de posições e
à exploração de divisões, num esforço de
compreensão, para eventualmente ultrapassar distâncias. O paciente identificado é sempre o que tem uma posição mais incómoda
e, muitas vezes, mais distante.
A informação dum consentimento inserese num processo dinâmico envolvendo em
diálogo o clínico e a família. O sentir com a família, o respeito pelo princípio da autonomia
sem discriminação, salvaguardando os interesses de quem quer participar e não quer,
devem ser princípios éticos omnipresentes.
Todos os membros da família devem ser
interpelados com dignidade, no sentido de
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saber como cada elemento familiar pode
ajudar a ultrapassar as situações de turbulência, muitas vezes numa atmosfera de grande
desgaste emocional, que faz apelo aos impulsos altruístas de cada um.
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O Círculo Familiar de Thrower
em Psiquiatria

sumário

Ana Bessa Monteiro1; Diana Correia2; Ana Maria Moreira3

Introdução: Pretende-se com este caso clínico ilustrar a importância da avaliação familiar,
em particular do Círculo Familiar de Thrower, na documentação da evolução de um caso de
perturbação esquizoafectiva, resistente ao tratamento farmacológico, e proposto para a realização de
electroconvulsivoterapia (ECT).
Descrição do caso: Relata-se o caso de uma mulher de 36 anos, caucasiana, separada, que reside
com os pais, uma irmã (21 anos) e o único filho (7 anos). Sem antecedentes médicos relevantes à excepção
de tabagismo. História psiquiátrica desde os 20 anos, relatando 4 episódios depressivos prévios. Seguida
em consulta de psiquiatria apenas nos 2 últimos anos, internada em serviço de psiquiatria com o
diagnóstico de perturbação esquizoafectiva, tipo depressivo. Apresentava humor deprimido, lentificação
psicomotora, alterações do comportamento, delírio auto-referencial persecutório, alucinações auditivoverbais e ideação suicida.
Ao longo do primeiro mês de internamento não se verificou evolução favorável da sintomatologia
apesar dos diversos esquemas terapêuticos, pelo que foi proposta para ECT. Da avaliação familiar
salienta-se o Círculo Familiar de Thrower que foi desenhado em 3 momentos do tratamento: antes da
ECT, a meio e no final do tratamento. Com a melhoria clínica associada à ECT, verificou-se uma alteração
significativa do sentido da família para esta doente, que antes do tratamento se sentia isolada e distante
do filho (o que mostrou ser um factor perturbador, associado a uma angústia marcada). Com a evolução
dos ciclos de ECT e consequente melhoria clínica, a doente foi-se sentindo mais próxima do filho e dos
pais (presença de sorriso espontâneo quando solicitada a interpretação do seu desenho e comparação
com anteriores desenhos).
Discussão: A avaliação familiar é uma ferramenta essencial no trabalho do médico de família, no
entanto, pode ser também muito útil noutras especialidades como é o caso da Psiquiatria, em que a
família deve fazer parte do plano terapêutico dos doentes. São poucos os trabalhos que documentam
este facto, pelo que parece ser importante investir e divulgar esta técnica de baixo custo e elevada
eficácia a outras especialidades para além da Medicina Geral e Familiar, uma vez que parece trazer ao
médico informações fundamentais que ajudam a compreender o doente em todas as suas dimensões.
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Introduction: The purpose of this clinical report is to illustrate the importance of family assessment,
in particular the Family Circle of Thrower, in the follow-up documentation of a Schizoaffective Disorder
patient, resistant to pharmacological treatment, and proposed for electroconvulsive therapy (ECT).
Case report: Caucasian 36 year-old woman, separate, residing with her parents, a sister (21 year-old)
and only son (7 year-old). The patient doesn’t have a relevant medical history other than smoking. She
has a psychiatric history since she was 20 years-old, reporting 4 previous depressive episodes. She has
been followed-up in psychiatric clinic in the past 2 years, and was admitted in an acute psychiatric ward
with the diagnosis of Schizoaffective Disorder, depressive type. She had a depressed mood, psychomotor
retardation, behavioral changes, self-referential delusions, auditory hallucinations and suicidal thoughts.
Throughout the first month of admission there wasn’t improvement of her symptoms despite
several treatment regimens, by which the patient was proposed to ECT. In the family assessment it was
interesting to notice the Family Circle of Thrower, drawed at 3 different therapeutic moments: before ECT
treatment, in the middle and at the end of treatment. With the clinical improvement associated with ECT,
there was a significant change in the family meaning to this patient, who was feeling isolated and distant
from her son before treatment (what proved to be a disturbing factor, associated with a marked distress).
With the evolution of the ECT cycles and consequent clinical improvement, the patient was feeling closer
to her child and parents (presence of spontaneous smile when the interpretation of her drawing and
comparison with earlier drawings was requested).
Discussion: The family assessment is an essential tool in the general practitioner practice; however,
it can also be very useful in other specialties such as Psychiatry, in which family must be a part of patient’s
therapeutic plan. There are few studies that document this fact, therefore, it appears to be relevant to
invest in and disseminate this low cost and high effectiveness technique to other specialties in addition
to General Practice, since it seems to bring to the doctor key information that help to understand the
patient in all its dimensions.

key-words

Family Evaluation, Family Circle of Thrower,
Schizoaffective Disorder

Revista de Psiquiatria Consiliar e de Ligação

57

58

Ana Bessa Monteiro / Diana Correia / Ana Maria Moreira

INTRODUÇÃO
A abordagem médica tradicional situa a
doença no indivíduo (processos biológicos,
estilo de vida e psicologia do indivíduo), no
entanto, numa perspectiva sistémica, o aparecimento da doença está simultaneamente
associado a todos estes elementos e às estruturas relacionais, em particular as familiares.
A compreensão da doença passa, assim,
pela sua localização no corpo/mente do doente, mas também pela forma como esse
corpo/mente do doente é vivido, tendo em
conta o seu passado, o meio sócio cultural e
o meio familiar.
McWhinney1 sintetizou em seis pontos
as razões porque vale a pena o médico ter
em atenção o contexto familiar dos seus
pacientes:
• O indivíduo é o produto do seu genotipo e do ambiente onde vive;
• A família é crucial para o desenvolvimento infantil, estando provado que a funcionalidade familiar interfere com o desenvolvimento físico e psicológico das crianças;
• Certas famílias são mais vulneráveis à
doença que outras;
• As doenças infecciosas transmitem-se
com facilidade no interior das famílias;
• A mortalidade e morbilidade entre adultos são afectadas por factores familiares;
• A família é importante para a recuperação e reabilitação individual, isto em relação
a todo o tipo de doenças, sendo contudo
mais evidente nas doenças crónicas e incapacitantes.
Tal como na Medicina Familiar, também
na Psiquiatria a família é muitas vezes a unidade de diagnóstico e tratamento.
Os métodos de avaliação familiar desenvolvidos, principalmente, em contexto de
Cuidados de Saúde Primários, são uma ferramenta útil e facilmente aplicável por outras
especialidades. A sua utilização permite o
conhecimento mais profundo dos doentes.
A Perturbação Esquizoafectiva (PE) é
uma doença mental complexa distinguida

pela combinação de uma perturbação do
pensamento ou outros sintomas psicóticos,
como alucinações ou delírios (componente da esquizofrenia), e de uma perturbação
afectiva (componente depressivo ou maníaco). A combinação destes sintomas de espectros divergentes torna o tratamento destes doentes difícil. 2
A prevalência foi estimada em 0,32% nos
EUA; sendo mais comum no sexo feminino.2
Em relação à etiologia e epidemiologia,
estas não são claras devido à investigação
limitada nesta área. 2
Diagnóstico: quando o doente cumpre
critérios de perturbação depressiva major
ou mania enquanto também cumpre os critérios da esquizofrenia. Para além disto, o
doente tem de ter sintomas psicóticos pelo
menos por duas semanas sem uma perturbação afectiva. 2
Os critérios de diagnóstico da PE são os
seguintes:3
A. Período ininterrupto de doença durante a qual, em determinada altura, existe ou
um Episódio Depressivo Major, um Episódio
Maníaco ou um Episódio Misto simultaneamente com os sintomas que preenchem o
Critério A da Esquizofrenia.
Nota: o Episódio Depressivo Major deve
incluir o Critério A1: humor depressivo.
B. Durante o mesmo período da doença
existiram ideias delirantes ou alucinações
pelo menos durante 2 semanas na ausência
de sintomas do humor dominantes.
C. Os sintomas que preenchem os critérios
para um episódio afectivo estão presentes durante uma parte substancial da duração total
dos períodos activos e residuais da doença.
D. A perturbação não é devida aos efeitos
fisiológicos directos de uma substância (por
ex: abuso de drogas, medicamentos) ou a
um estado físico geral.
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Tratamento farmacológico: no subtipo
depressivo, utilizam-se combinações de antidepressivos (ex: sertralina, fluoxetina) com
antipsicótico (ex: olanzapina, risperidona,
haloperidol); no subtipo maníaco, utilizamse combinações de estabilizadores do humor (ex: lítio, valproato, carbamazepina),
com antipsicótico. A electroconvulsivoterapia (ECT) está recomendada para conseguir
uma melhoria rápida e a curto-prazo de sintomas graves, após terem sido feitas tentativas ineficazes com outras opções terapêuticas, e/ou quando a condição é considerada
potencialmente ameaçadora da vida, em
indivíduos com doença depressiva severa,
catatonia, um episódio maníaco severo ou
prolongado. 4

RELATO DE CASO
Apresentamos o caso de uma mulher de
36 anos, caucasiana, separada, que reside
com os pais, uma irmã (21 anos) e o único
filho (7 anos). Sem antecedentes médicos
relevantes à excepção de tabagismo. História psiquiátrica desde os 20 anos, relatando
4 episódios depressivos prévios. Seguida em
consulta de psiquiatria apenas nos últimos
2 anos, internada em serviço de psiquiatria
com o diagnóstico de perturbação esquizoafectiva, tipo depressivo. Apresentava humor
deprimido, choro fácil e apatia, lentificação
psicomotora, alterações do comportamento,
delírio auto-referencial persecutório, alucinações auditivo-verbais, solilóquios, ideação
suicida activa.
Ao longo do primeiro mês de internamento não se verificou evolução favorável da
sintomatologia apesar dos diversos esquemas terapêuticos utilizados, nomeadamente
as combinações de: [clomipramina + haloperidol], [sertralina + lamotrigina + quetiapina
+ ácido valpróico], [bupropiom + lamotrigina
+ quetiapina + ácido valpróico], [bupropiom
+ lamotrigina + quetiapina + lítio], pelo que
foi proposta para ECT.

Apesar de inicialmente se ter mostrado
muito renitente ao tratamento, a doente
aceitou a sua realização.
Por ser um caso de má resposta à terapêutica e por se verificar, ao longo das entrevistas realizadas, que a doente mantinha
alguns conflitos com a sua família, foi realizada a sua avaliação familiar, através da aplicação dos seguintes métodos: Genograma e
Psicofigura de Mitchell, Biopatografia/Linha
de Vida de Medalie, Apgar Familiar de Smilkstein, Graffar, Risco Familiar (Escalas de Segovia Dreyer e Garcia Gonzalez), Escala adaptativa de Holmes e Rahe e o Círculo Familiar
de Thrower.

Genograma e Psicofigura
de Mitchell
Separada do marido há cerca de 2 anos, a
doente estava a viver em casa dos seus pais,
juntamente com o seu filho e a sua irmã (Fig. 1).
Foi possível verificar um padrão de repetição familiar de patologia psiquiátrica (linhagem materna): a mãe da doente terá tido
uma tentativa de suicídio na juventude, tia
materna com depressão e tio materno com
doença bipolar.
No que diz respeito à Psicofigura de Mitchell, verificou-se que a doente mantinha
uma relação conflituosa com o pai, com a
irmã e com o ex-marido, apresentando alguma proximidade apenas com a mãe, com o
filho e com uma tia paterna.
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Biopatografia
A Tabela 1 resume as principais etapas da
vida da doente que se associaram a momentos de crise/doença.

Graffar Familiar
Tratava-se de uma família pertencente à
classe média-baixa, com uma pontuação final de 19 pontos.

Escala de Readaptação
Social de Holmes e Rahe
Da aplicação desta escala obteve-se uma
pontuação de 163 pontos, sobretudo à custa
dos conflitos/preocupações com a sua situação laboral. Esta pontuação indica que a doente apresentava um maior risco de adoecer
do que a população geral (como, por exemplo, pelo risco de enfarte agudo do miocárdio, doença ulcerosa péptica, infecções, perturbações psiquiátricas)1.

Apgar Familiar de Smilkstein
Da aplicação deste questionário resultou
uma pontuação final de 9, o que indica uma
família altamente funcional. A doente considerava que a família discutia assuntos de
interesse comum, partilhando consigo a solução do problema algumas vezes, a todas as
outras questões atribuíu pontuação máxima.

Escalas de Risco Familiar
de Segovia-Dreyer
e Garcia-Gonzalez
A aplicação destas escalas de risco familiar revelou alguma discrepância de resultados. Pela escala de Garcia-Gonzalez, que avalia essencialmente a vulnerabilidade familiar,
a família da doente era de baixo risco; pela
escala de Segovia-Dreyer, centrada nos factores de risco, tratava-se de uma família de
médio risco.

Circulo Familiar de Thrower
O Circulo Familiar de Thower foi aplicado
seriadamente, antes do início da ECT, ao longo das sessões e no final do tratamento.
13/05/09 – versão 1
A doente, identificada com uma seta, verbalizou ser esta a sua ideia de família, em que
se representa próxima do seu filho, no entanto, afirmava que essa realidade estava longe
do seu alcance.

13/05/09 – versão 2
Este era o círculo familiar no momento
da primeira avaliação. A doente, apesar de
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se sentir isolada, encontrava-se no centro da
sua família (não representando a sua irmã,
com quem mantinha uma relação um pouco conflituosa, e representando o pai fora da
sua família, também em virtude dos conflitos
constantes).

20/05/09
No momento da segunda avaliação, a doente assumiu a posição mais central da família, hierarquizando as suas relações por proximidade. Nesta avaliação a doente colocou
o seu pai (com quem se tinha reconciliado) e
a sua irmã dentro do seu círculo familiar.

9/06/09
No momento da quarta avaliação, já no
final do tratamento com ECT, a doente representou a família tal como inicialmente tinha
idealizado, colocando-se no centro da família e perto do seu filho. Os pais e a irmã (coabitantes) eram nessa altura, personagens
mais periféricas e com menor dimensão.

COMENTÁRIOS

29 /05/09
No momento da terceira avaliação, depois de iniciados os ciclos de ECT, a doente
via-se como personagem central da sua família, representando por ordem de proximidade, a mãe, o filho e o pai, mas não representando a irmã. Os tios que a visitaram
no internamento foram então mencionados
como próximos da sua família.

A avaliação familiar é um método muito
valioso e pouco dispendioso para o melhor
conhecimento dos doentes e das suas famílias.
Em 1986 Christie Seely5, equiparou a família a um sistema que tal como na fisiologia,
é constituído por vários órgãos (os membros
da família) que interagem e se influenciam,
procurando a homeostasia/saúde.
Genograma, Psicofigura de Mitchel, Graffar, Apgar, Risco Familiar de Segovia-Dryer
ou Garcia-Gonzalez, Escala Adaptativa de
Holmes e Rahe bem como o Círculo Familiar
de Thrower são alguns dos métodos que podem ser usados para a melhor compreensão
das famílias e da sua dinâmica.

61

62

Ana Bessa Monteiro / Diana Correia / Ana Maria Moreira

Os critérios para o seu uso são claros 6:
• Presença de sintomas inespecíficos em
doentes com grande frequência de consultas
sem doença orgânica;
• Utilização excessiva dos serviços de
saúde ou consultas frequentes a diferentes
membros da família (muito suspeito de disfunção);
• Dificuldade de controlo das doenças
crónicas, nomeadamente quando requerem
dietas ou intervenção /ajuda de outros familiares;
• Problemas emocionais ou de comportamento graves;
• Efeito mimético (sobretudo após ter
ocorrido uma situação anterior de doença
grave na família);
• Problemas conjugais (dependência excessiva) e sexuais (impotência, infertilidade);
• Triangulação, especialmente com crianças;
• Doenças relacionadas com estilos de
vida e ambiente (doença hepática e alcoolismo, doença pulmonar e tabagismo);
• Doenças na fase de transição do ciclo de
vida (espera do primeiro filho, filhos na adolescência, ninho vazio);
• Morte na família, acidente grave ou divórcio;
• Sempre que o modelo biomédico tradicional se apresente inadequado ou insuficiente (terapêutica ineficaz, não adesão à
terapêutica, etc.)

Este caso assume ainda uma importância
suplementar para desmistificar o uso da ECT,
que continua a ser uma terapêutica altamente eficaz, segura e mesmo life-saving para
determinadas perturbações psiquiátricas,
nomeadamente perturbação depressiva,
perturbação bipolar e esquizofrenia. Actualmente é uma terapêutica usada quase exclusivamente em casos refractários, bem como
em populações especiais (crianças e adolescentes, grávidas e idosos)9.
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A utilização do Círculo Familiar de Thrower, desenvolvido no início dos anos 80 por
Susan Thrower7, em particular, prendeu-se
com o facto de este ser um método dinâmico
que permite ao doente materializar as suas
emoções em relação aos elementos da sua
família.
No caso descrito, a avaliação familiar foi
feita, no decurso de sucessivas falhas terapêuticas num internamento em Psiquiatria.
Apesar de não ser uma ferramenta muito usada a nível hospitalar, mostrou-se de extrema
importância para a compreensão do caso.
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Depressão e Fibromialgia:
Estudo Comparativo da Personalidade

sumário

Manuela Matos1; Cristina Miguel1; Maria Domingas Gonçalves2

É reconhecida a estreita relação entre fibromialgia e depressão. Este estudo pretende conhecer os
traços de personalidade que caracterizam cada uma das perturbações e investigar as características que
as diferenciam.
Material: Estudou-se uma população de 40 mulheres, com idades compreendidas entre 22 e 55
anos (20 com diagnóstico exclusivo de Depressão Major Recorrente (DMR) e 20 com o diagnóstico de
Fibromialgia (FM) e episódio depressivo prévio).
Métodos: Inicialmente foram comparados os domínios e facetas, do inventário da Personalidade
Neo-Revisto (NEO PI-R), entre as doentes com FM e DMR, tendo sido aplicado o teste ANOVA.
Posteriormente, comparou-se individualmente, cada um dos grupos (nos domínios e facetas com
resultados estatisticamente significativos entre os dois grupos) com os valores padronizados para a
população portuguesa, utilizando-se o teste t-student.
Resultados: Verificou-se para o grupo FM médias superiores nos domínios da Amabilidade
[F=13,432; p=0,001] e da Conscienciosidade [F=4,282; p=0,045]. As facetas da Confiança [F=5,064;
p=0,030], Altruísmo [F=5,09; p=0,030] e Complacência [F=5,795; p=0,0021] no domínio da Amabilidade
e as facetas de Luta e realização [F=11,322; p=0,002] e Autodisciplina [F=11,851; p =0,001] no domínio
da Conscienciosidade foram mais elevadas no grupo FM. Comparativamente à população portuguesa,
ambos os grupos obtiveram médias inferiores nos domínios da Extroversão e Abertura à Experiência.
Apenas o grupo FM obteve médias superiores nos domínios da Amabilidade [t=5,27; p<0,001] e
Conscienciosidade [t=2,278; p =0,034]. Na análise das respectivas facetas, este grupo mostrou diferença
estatística significativa na faceta Complacência [t=8,498; p<0,001]. No grupo DMR, as facetas Confiança
[t=-2,973; p=0,008] e Luta e Realização [t =-3,837; p=0,001] também revelaram diferença estatística.
Conclusão: Os resultados sugerem que níveis elevados de Complacência, são característicos da FM,
podendo distinguir este grupo de doentes, daqueles com DMR. No grupo com DMR, valores baixos nas
facetas Confiança e Espírito de Luta, distinguem-nos da população geral e da FM.
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It is recognized the close relationship between fibromyalgia and depression. This study seeks to
examine the personality traits that characterize each of the disorders and to investigate the characteristics
that differentiate them.
Material: We studied a population of 40 women, aged between 22 and 55 years (20 with exclusive
diagnosis of Recurrent Major Depressive Disorder (RMDD) and 20 diagnosed with Fibromyalgia (FM) and
previous depressive episode).
Methods: Using the Neo Personality Inventory-Revised (NEO PI-R), we investigated the differences
in personality domains between the two patient groups. Initially we compared the domains and facets
of NEO PI-R among patients with FM and RMDD and applied the ANOVA. Subsequently, we compared
individually, each of the groups (in the domains and facets with statistically significant results between
the two groups) with the standardized values for the Portuguese population, using the t-student test.
Results: FM group got higher values in Agreeableness domain [F = 13.432, p = 0.001] and
Conscientiousness [F = 4.282, p = 0.045]. The facets of Trust [F = 5.064, p = 0.030] Altruism [F = 5.09, p =
0.030] and Compliance [F = 5.795, p = 0.0021] in Agreeableness domain and the facets of Achievement
striving [F = 11.322, p = 0.002] and Self discipline [F=11,851; p =0,001] in Conscientiousness domain
were higher in FM group. Compared to the Portuguese population, both groups had lower averages in
the domains of Extraversion and Openness to Experience. Only the FM group had higher averages in the
domain of Agreeableness [t = 5.27, p <0.001] and Conscientiousness [t = 2.278, p = 0.034]. In the analysis
of its facets, this group showed a statistically significant difference in the facet Compliance [t = 8.498, p
<0.001]. In RMDD group, the facets Trust [t =- 2.973, p = 0.008] and Achievement striving [t =- 3.837, p =
0.001] also showed a statistical difference.
Conclusion: The results suggest that high levels of compliance are characteristic of fibromyalgia, a
difference between these patients and those with RMDD. In the group with RMDD, low values in trust and
achievement striving, place them apart from the general population and FM.

key-words

depression, fibromyalgia, personality
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INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) é uma doença complexa que se caracteriza por dores musculoesqueléticas generalizadas, às quais se associam muitas outras manifestações, entre as
quais se destacam as perturbações do humor
e do sono. A etiologia permanece desconhecida embora alguns mecanismos biológicos
tenham sido identificados [1]. Tal como em
muitas doenças psiquiátricas também na FM
não existem associadas alterações anatómicas específicas tendo já sido sugerida como
uma manifestação de histeria [2], depressão
[3]
ou perturbação de espectro afetivo [4]. Outros autores defendem que a FM não é uma
perturbação psiquiátrica e que se desenvolve como resposta a um estilo de vida prévio
hiperactivo (indivíduos diligentes e empreendedores) [5].
Antecedentes de depressão major recorrente (DMR) foram reportados em 50 a 70%
dos doentes com FM e episódio atual de depressão foi detetado em 18-36% dos doentes
com FM [6]. Vários trabalhos foram realizados
no sentido de estudar traços de personalidade e associação com a depressão nestas
doentes. Alguns autores referem que a diligência, iniciativa, persistência, vontade de
realização e apego ao trabalho (estilo de vida
“overactive”) possam ser características de
personalidade das doentes com FM [7]. Outros, reforçam este sobreenvolvimento em
actividades várias, acrescentando que doentes com FM apresentam também características de personalidade obsessiva e neurótica
[8,9]
. É muito vasta a literatura existente, que
relaciona personalidade e depressão. Esta
relação foi descrita por autores de diferentes
escolas ao longo do século XX, sendo uma
questão controversa em que nem sempre
existe consenso [10].
Reconhecida a estreita relação entre FM
e depressão parece-nos relevante perceber
se existem diferenças na personalidade que
justifiquem o diagnóstico acrescido de FM
em doentes com episódio(s) depressivo(s)

prévio(s), e quais os traços de personalidade que podem vulnerabilizar, os doentes
com episódios depressivos recorrentes à
FM. Trata-se, pois, de entender o valor dos
traços de personalidade na etiologia da FM
nomeadamente nas manifestações somáticas de eventual desconforto/angústia psíquica. Assim, este estudo pretende verificar
se existem características diferentes de personalidade nos dois grupos de doentes (FM
e DMR) e, caso existam, perceber se são características que fazem parte do padrão de
normalidade da população portuguesa, ou
se constituem traços característicos de cada
uma das perturbações.

MATERIAL E MÉTODOS
Participantes: Este estudo engloba 20
doentes com FM e 20 doentes com diagnóstico de DMR, todos do sexo feminino,
seguidos em consulta externa de psiquiatria
nos Hospitais da Universidade de Coimbra
(HUC), avaliados no período entre Janeiro e
Dezembro de 2009 (Quadro I).

Critérios de inclusão: Doentes seguidos
em ambulatório de psiquiatria nos HUC, raça
caucasiana, de nacionalidade portuguesa,
com idades compreendidas entre 25 e 55
anos, sexo feminino. Um dos grupos com o
diagnóstico único de perturbação depressiva major recorrente (critérios da DSM–IV)
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e o outro com o diagnóstico de fibromialgia (critérios da American College of Rheumatology) e antecedentes de episódio(s)
depressivo(s).
Critérios de exclusão: Doentes com dificuldades na leitura, compreensão ou escrita.
Preenchimento de critérios para outras patologias psiquiátricas de acordo com a DSM-IV
ou, à data de avaliação, critérios para episódio depressivo major.
Aspectos éticos: Os aspectos éticos foram salvaguardados por obtenção do consentimento livre e esclarecido dos participantes.
Metodologia e Procedimento: Na abordagem inicial em consulta, após ter sido
explicado o propósito do estudo e obtido o
consentimento e questionados os antecedentes psiquiátricos, foi preenchido o questionário sociodemográfico, efectuada a entrevista semi-estruturada orientada para o
diagnóstico DSM-IV de DMR e critérios do
American College of Rheumatology para FM
e entregue o inventário NEO PI–R. No segundo tempo foram recolhidos os inventários e
efectuada a análise estatística.

Análise estatística
A análise estatística dos dados foi feita
com recurso ao SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences, versão 18).
Verificou-se a normalidade das amostras
o que permitiu recorrer ao uso de testes paramétricos.
Inicialmente foram comparados os domínios e facetas, do inventário NEO PI-R, entre
as doentes com FM e DMR, tendo sido aplicado o teste ANOVA. Posteriormente, comparou-se individualmente, cada um dos grupos (nos domínios e facetas com resultados
estatisticamente significativos entre os dois
grupos) com os valores padronizados para a
população portuguesa, utilizando-se o teste
t-student.

RESULTADOS

Conforme mostra o Quadro II, a análise
estatística comparativa entre os dois grupos
de doentes, FM (grupo 1; n=20) e DMR (grupo 2; n=20), evidenciou diferenças estatisticamente significativas, com médias superiores na FM, nos domínios da Amabilidade
[F=13,432; p=0,001] e da Conscienciosidade
[F= 4,282; p=0,045].

Inventário da Personalidade
NEO-Revisto (NEO PI-R)
O NEO-PI-R faz a avaliação dos cinco
principais domínios da personalidade: Neuroticismo (N), Extroversão (E), Abertura à
Experiência (O), Amabilidade (A) e Conscienciosidade (C). Permite uma avaliação global
da personalidade “normal” do adulto, em
contextos como: clínica, organizacional e
laboral, orientação escolar, saúde e investigação. Os 240 itens que constituem esta prova permitem avaliar um total de 30 facetas.
A cotação permite obter um perfil do sujeito. Trata-se de um instrumento validado e
adaptado para a população portuguesa por
Lima [11].

No domínio Amabilidade (Quadro III), as
facetas Confiança (A1) [F=5,064; p =0,030],
Altruísmo (A3) [F=5,09; p=0,030] e Complacência (A4) [F= 5,795; p=0,0021] apontaram
diferenças significativas entre os dois grupos,
com médias mais elevadas sempre no grupo
FM. No domínio Conscienciosidade (Quadro
IV), as facetas Autodisciplina (C5) [F=11,851;
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p =0,001] e Luta e Realização (C4) [F= 11,322;
p =0,002] também mostraram diferenças estatísticas altamente significativas, com valores superiores no grupo FM.

Comparativamente com os valores padronizados para a população portuguesa
(n=235), a análise individual de cada grupo
de doentes, em relação aos domínios fez
notar que existem diferenças estatísticas
(Quadro V). Na comparação do grupo da FM
verificou-se diferenças estatísticas significativas em todos os domínios com excepção do
Neuroticismo, constatando-se que este grupo pontuou com médias superiores, nos domínios da Amabilidade [t=5,27; p<0,001)] e
Conscienciosidade [t=2,278; p=0,034] e médias menores nos domínios da Extroversão
[t=-6,715; p<0,001] e Abertura à Experiência
[t=-7,477; p =0,001].

Quando o grupo de DMR é comparado
com a população portuguesa verifica-se
existirem diferenças estatísticas apenas nos
domínios da Extroversão [t=-5,706; p<0,001]
e Abertura à Experiência [t=-8,627; p=0,001],
pontuando com médias inferiores. Nos restantes domínios, concluímos que não existem diferenças (Quadro VI).

Remetendo-nos ainda à comparação
com a população portuguesa normal, limitando-nos à análise das facetas onde foram
notadas diferenças estatísticas para os dois
grupos, os resultados encontrados foram os
seguintes:
- O grupo com FM mostrou média superior, com diferença estatística altamente
significativa na faceta Complacência (A4)
[t=8,498; p<0,001], sendo as diferenças nas
restantes facetas estatisticamente irrelevantes (Quadro VII).

- No grupo com DMR, as facetas Confiança (A1) [t=-2,973; p=0,008) e Luta e Realização (C4) [t =-3,837; p=0,001], revelaram
diferenças altamente significativas, com
médias mais baixas neste grupo de doentes.
Não foram estatisticamente significativas as
diferenças encontradas nas restantes facetas
avaliadas (Quadro VIII).
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DISCUSSÃO
Quando comparadas as doentes com FM
e DMR nos domínios Extroversão e Abertura
à experiência verifica-se que não existe diferença entre os dois grupos. No entanto quando comparados com a população portuguesa, verificam-se diferenças estatisticamente
significativas (com menor pontuação) em
ambos os grupos individualmente, levando
a concluir que estes traços serão comuns a
ambos os grupos de doentes. Tal sugere que,
quer as doentes com FM, quer as doentes
com DMR apresentam traços de personalidade comuns sendo menos extrovertidos,
sociáveis e tendem a envolver-se menos em
actividades novas, privilegiando a rotina e a
estabilidade.
Relativamente aos domínios Amabilidade e a Conscienciosidade verifica-se, na comparação entre os dois grupos, que as doentes
com FM apresentam diferenças estatísticas
relativamente ao grupo das doentes com
DMR, levando a concluir que estas doentes
são mais amáveis e conscienciosas. Após
comparação dos grupos individualmente
com a população portuguesa verifica-se que
só no grupo das FM existe diferença estatística, sendo o grupo das doentes com DMR
equiparadas à população normal. Assim,
podemos pensar que os traços relacionados
com a Amabilidade e a Conscienciosidade
poderão ser traços distintos que caracterizam as mulheres com FM.
Após análise dos domínios procedeu-se à
análise das facetas. Assim, quando comparadas as facetas da Amabilidade entre os dois
grupos verificou-se que as doentes com FM
apresentam mais confiança (A1), são mais altruístas (A3) e apresentam mais complacên-

cia (A4) do que as doentes com DMR. Quando
comparados os dois grupos, individualmente com a população normal, verifica-se apenas diferença estatística para o grupo FM na
faceta Complacência (A4), sendo esta faceta
considerada para as doentes com DMR semelhante à população portuguesa. Tal mostra que a benevolência, enquanto disposição
para atender aos desejos e para agradar os
outros, possa ser um traço característico das
doentes com FM. Segundo Horney (1945) o
“ir de encontro às pessoas” é uma tendência
neurótica, que pode ser disfuncional pela
susceptibilidade à frustração (grande investimento e projeção no outro de expectativas
elevadas). Nas facetas Altruísmo e Confiança
não se encontraram diferenças nas doentes
com FM quando comparadas com a população normal, o que significa que estes traços
são semelhantes aos da população normal.
Relativamente à faceta Confiança (A1)
verifica-se que as doentes com FM são mais
confiantes do que as doentes com DMR.
Quando comparada com a população normal estes traços assemelham-se à população
normal. Nas doentes com DMR verifica-se diferença estatística que vai de encontro a uma
menor disposição para acreditar nos outros
ou em si mesmo. Na faceta da Luta e Realização (C4), os resultados são idênticos, ou seja
as doentes com FM têm mais espírito de luta
e realização que as doentes com DMR, no
entanto estes traços são semelhantes à população normal. Nas doentes com DMR verificam-se resultados compatíveis com menor
espírito de luta e realização. A desconfiança/
insegurança e a indolência, destacadas no
grupo com DMR que estudámos, podem ser
entendidas como factores vulnerabilizantes
à depressão na medida em que influem na
imagem negativa que o indivíduo tem de si
mesmo e dos outros. A falta de iniciativa e de
diligência, o desinvestimento em projetos
pessoais e o retraimento social, ao estreitar o
repertório de actividades do doente, priva-o
de experimentar a gratificação, reforço e reconhecimento social e pessoal.
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Os nossos resultados sugerem que
comparativamente com as doentes com
diagnóstico exclusivo de DMR, as doentes
com FM, tendem a ser mais Altruístas (A3).
Porém, esta característica, quando comparada com a população normal portuguesa, não
mostra, para nenhum dos grupos de doentes, diferença estatística significativa.
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CONCLUSÃO
Este estudo centra-se na identificação de
facetas da personalidade relevantes à distinção entre o grupo de doentes com FM e DMR.
Os resultados sugerem que níveis elevados
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Síndrome do Lobo Frontal:
uma entidade única?

sumário

Tiago Santos1; Nuno Madeira2

Os autores procedem a uma revisão sobre a Síndrome do Lobo Frontal à luz dos conhecimentos actuais
das neurociências e da neuropsicologia, em particular no que refere ao conceito de Teoria da Mente e aos
avanços na definição e estudo das Funções Executivas. Reafirmam a perspectiva actual de que a designação
de Síndrome do Lobo Frontal não reflecte a complexidade dos sistemas envolvidos na sua etiologia e reduz
a uma única entidade quadros clínicos heterogéneos e com níveis distintos de incapacidade funcional e de
interacção social.

summary

palavras-chave

The authors review the concept of Frontal Lobe Syndrome, reflecting current knowledge on neuroscience
and neuropsychology, particularly in what concerns the Theory of Mind and executive functions. They discuss
the inadequacy of a single designation for a heterogeneous group of clinical syndromes, reflecting the
complexity of the frontal lobe, whose dysfunction implies different levels of social and functional incapacity.
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Introdução
A Síndrome do Lobo Frontal é uma entidade clínica há muito descrita, essencialmente no contexto de traumatismos crânioencefálicos (TCE). Os relatos mais antigos de
que existe conhecimento estão descritos no
Papiro de Edwin Smith, com cerca de 5000
anos (Sadock & Sadock 2005). Na história psiquiátrica mais recente, o advento das teorias
frenológicas de Gall e Spurzheimer, no século XIX, trouxe as primeiras atribuições funcionais aos lobos frontais, nomeadamente a fala
e cálculo (Estévez-González et al. 2000). Ainda neste período, Broca e Wernicke descreveram vários casos de afasia relacionados com
lesões do lobo frontal esquerdo (Mendoza &
Foundas 2008).
Contudo, e apesar de estudos posteriores realizados por Kleist, Goldstein e outros,
o caso de Phineas Gage, descrito por John
Harlow em 1848, tornou-se o mais famoso e
paradigmático de Síndrome do Lobo Frontal. Gage sofreu o que hoje se sabe ter sido
uma lesão frontal bilateral, particularmente a
nível das regiões orbitofrontal e medial anterior. Apesar de outras descrições de lesões
neurológicas na época terem mostrado, com
algum pormenor, que o cérebro era o centro
da linguagem, percepção e funções motoras,
o caso de Gage tornou-se particularmente
significativo pelo facto de ter revelado que a
observância e respeito por normas sociais e
éticas, previamente adquiridas, poderiam ser
perdidas em resultado de uma lesão cerebral, sem que capacidades intelectuais ou de
linguagem fossem aparentemente afectadas
(Damásio 1995).
O conceito de Síndrome do Lobo Frontal
tem sido usado para descrever um leque variado de alterações devidas a uma lesão na
região frontal, originando graves desvios nos
padrões de interacção social, personalidade,
memórias pessoais e auto-crítica, sem o mesmo grau de dano aparente noutras funções
cerebrais superiores (Damásio 1995; Rowe et
al. 2001; Stuss et al. 2001). No entanto, esta

designação, que chegou até à actualidade,
reflecte ainda a antiga perspectiva frenológica, em que se acreditava que centros cerebrais estanques eram especializados em
determinadas funções (Damásio 1995).
Os avanços das neurociências e neuropsicologia mostram que os lobos frontais têm
uma actividade muito mais integrada no
contexto de outras estruturas cerebrais do
que se supunha. Importa, assim, compreender o pormenor do seu funcionamento e
de que forma podem estar implicados nas
aptidões sociais e cognitivas que definem a
natureza humana.

Contexto das classificações
diagnósticas DSM-IV e ICD-10
A origem da designação “Síndrome do
Lobo Frontal” não é clara, sabendo-se que
Luria generalizou o termo a partir de estudos
com doentes com lesões dos lobos frontais
(Lyketsos et al. 2004). Outros termos têm sido
usados, também sem consistência diagnóstica significativa.
O diagnóstico da DSM-IV que melhor
descreve esta síndrome é o de “alteração
da personalidade devido a um estado físico geral”, prevendo 5 subtipos, consoante a
apresentação sintomática dominante – lábil,
desinibida, agressiva, apática e paranóide
(DSM-IV-TR, 1994). Esta classificação é semelhante à usada na DSM-III-R, exceptuando
o facto de eliminar o item “exacerbação da
personalidade pré-mórbida” e de incluir um
critério E de referência à necessidade de que
a alteração de personalidade implique deterioração social (Pelegrín-Valejo et al. 2001).
A ICD-10 refere-se à designação genérica
de “alterações da personalidade e do comportamento devido a doença, disfunção ou lesão
cerebral”, nas quais inclui um subtipo de perturbação orgânica da personalidade (Gelder
et al. 2006). Comparativamente com a DSMIV, permite uma descrição mais detalhada
dos tipos de sintomas, procurando integrar
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as definições clássicas de personalidade frontal, temporal e límbica, de acordo com possíveis subtipos (Pelegrín-Valejo et al. 2001).
Da análise das duas classificações resultam evidentes algumas diferenças (Gelder et
al. 2006). De facto, a DSM-IV omite a designação “orgânico”, considerando os distúrbios
decorrentes de doença médica ou uso de
substâncias, evitando, desta forma, definir
o que é orgânico, sintomático ou secundário. Por outro lado, a ICD-10 reserva para a
secção de alteração orgânica subcategorias
para perturbações psiquiátricas devido a TCE
ou doença física, e também para alterações
do comportamento e personalidade devido
a alterações cerebrais, quaisquer que sejam.
Na DSM-IV estas perturbações estão classificadas junto à perturbação psiquiátrica com
o correspondente código, indicando que a
perturbação é devida a condição médica.
Apesar de as classificações actuais terem
abandonado, correctamente, a designação
de Síndrome do Lobo Frontal, apresentam
limitações que não facilitam a evolução dos
conhecimentos sobre os processos e circuitos cerebrais envolvidos. A utilização de
termos descritivos, frequentemente redundantes ou subjectivos, delimitando sistemas
essencialmente categoriais, afastam-nos da
determinação da natureza e localização das
lesões (Godefroy 2003). Também o critério
categorial limita a operatividade das classificações, com muitos casos a cair no subtipo de
“inespecífico” ou a cumprir critérios para diversos subtipos (Pelegrín-Valejo et al. 2001).
As dificuldades na classificação de este
tipo de distúrbios evidenciam o mistério em
que a neurofisiologia e neuroanatomia dos
lobos frontais e respectivas conexões ainda
se vêem envolvidas (Tirapu-Ustárroz et al.
2002; Brüne & Brüne-Cohors 2006).

maior extensão do sistema nervoso central,
ocupando 1/3 do volume total (Estevéz-González et al. 2000; Mendoza e Foundas 2008).
De uma perspectiva funcional, podemos
considerar que o lobo frontal é a sede das
funções cognitivas mais complexas e evoluídas do ser humano, tendo um papel fundamental em actividades como a criatividade,
conduta social, desenvolvimento de operações formais de pensamento, tomada de
decisões e juízo ético e moral, entre outras
(Rowe et al. 2001; Stuss et al. 2001; TirapuUstárroz et al. 2002).
Do ponto de vista anatomo-funcional,
o lobo frontal divide-se em, pelo menos, 5
regiões especializadas (revisão em EstevézGonzález 2000; Burruss et al. 2000; Rolls
2004):
1. córtex motor, com funções de controlo
dos movimentos aprendidos e representação somatotópica dos movimentos;
2. córtex pré-motor, que controla os movimentos oculares; inclui uma zona medial
conhecida como área motora suplementar
(AMS), que intervém na selecção de movimentos, através da formação e especificação
de sequências motoras, tanto na preparação
como na execução;
3. opérculo frontal, que contém a área de
Broca, no hemisfério esquerdo;
4. zona para-olfactiva ou subcalosa
5. córtex pré-frontal.

Neuroanatomia funcional
do lobo frontal
O lobo frontal constitui a região cerebral
de evolução filogenética mais recente e de

Figura 1 - Divisões do córtex pré-frontal
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O córtex pré-frontal é a região do lobo
frontal mais frequentemente relacionada
com as capacidades metacognitivas, funções executivas e de comportamento social
em geral. Encontra-se dividido em 3 zonas
distintas (Figura 1), que correspondem ao
córtex dorsolateral, orbitofrontal e frontomedial, cuja principal estrutura é o cingulado
anterior (revisão em Estevéz-González 2000;
Brüne & Brüne-Cohors 2006; Mendoza &
Foundas 2008). Uma característica essencial
das três regiões do córtex pré-frontal é o facto de estas fazerem parte de uma rede volumosa que une o cérebro motor, perceptual e
a região límbica. Praticamente todo o córtex
e áreas subcorticais influenciam directa ou
indirectamente o córtex pré-frontal que, por
sua vez, envia conexões recíprocas, incluindo
o hemisfério contra-lateral, para regiões homólogas ou outras regiões corticais ou subcorticais (Burruss et al. 2000).
Apesar dos enormes avanços no estudo
da neurofisiologia e anatomia funcional do
lobo frontal, permanecem muitas dúvidas
sobre o pormenor do seu funcionamento.
Existe algum consenso, no entanto, na sistematização sob o termo de Funções Executivas do que se considera ser o conjunto dos
processos cognitivos superiores. Simultaneamente, o contributo do lobo frontal para as
capacidades de comportamento social e de
meta-representação tem sido aprofundado
na forma da Teoria da Mente.

Funções executivas
e padrões clínicos de lesão
Genericamente, as Funções Executivas
(FE) designam as funções cognitivas envolvidas no planeamento, iniciação, seguimento
e monitorização de comportamentos complexos dirigidos a um determinado objectivo (Rowe et al. 2001; Tirapu-Ustárroz et al.
2002; Godefroy 2003). Luria, nos seus estudos anteriormente referidos, foi o primeiro a
teorizar sobre o conteúdo do que Lesak vi-

ria a nomear como Funções Executivas. Esta
autora define as FE, em termos gerais, como
o conjunto das capacidades mentais essenciais para levar a cabo uma conduta eficaz,
criativa e socialmente aceite (Tirapu-Ustárroz
et al. 2002; 2005).
De acordo com os conhecimentos actuais, lesões em qualquer das três regiões
referidas podem produzir sintomas especificamente relacionados com estas áreas (Estévez-González et al. 2000; Hornak et al. 2003;
Mendoza & Foundas 2008). Contudo, dificuldades surgem quando lesões mais extensas,
ou envolvendo as estruturas de referência
dos circuitos de conexão, nomeadamente
núcleo caudado, globus pallidus ou tálamo,
produzem sintomas de diferentes áreas (Burruss et al. 2000).
Em termos gerais, podemos sistematizar
a natureza dos défices resultantes das lesões
de acordo com a divisão proposta do córtex
pré-frontal, consagrando a existência de três
síndromas: dorsolateral, frontomedial e orbitofrontal (Quadro 1).
1. Córtex Dorsolateral
Esta zona do córtex pré-frontal, também
denominada convexidade dorsal, parece ser
a que mais se relaciona com um conjunto
abrangente de funções cognitivas, particularmente as que incluam um componente
executivo (revisão em Hornak et al. 2003).
Lesões predominantemente nesta região
condicionam um padrão de disfunção centrado nas FE, com um elevado grau de desorganização (Estévez-González 2000; Stuss et
al. 2001; Hornak et al. 2003), dando origem
a dificuldades na coordenação, planificação
e atenção. Os danos podem também provocar perturbação na memória de trabalho e
incapacidade de gerar hipóteses, pensamento concreto, perseveração, incapacidade de
alterar tarefas ou de ignorar distracções do
ambiente circundante; incapacidade de realização de cálculos exactos; reduzida fluência
verbal; alteração no desempenho de tarefas
motoras sequenciais.
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A maioria dos casos da síndrome da convexidade dorsal deve-se a lesões tumorais,
isquémicas, traumatismos, e doença degenerativa do lobo frontal (Sadock & Sadock,
2005).
2. Córtex Frontomedial
As lesões predominantes na região ventral provocam estado apático, com perda
marcada da espontaneidade e iniciativa.
Estes doentes podem manifestar mutismo
acinético, apatia profunda, abulia e imobilidade. Podem sofrer de incontinência; comer
e beber só quando lhes é facultado; falar em
monossílabos e não mostrar qualquer emoção (Estévez-González 2000). Verificam-se
perturbações a nível das funções envolvidas
na Teoria da Mente, tais como défices em
testes de interacção e prospecção social intencional (revisão em Brüne 2005) e a nível
da identificação de emoções, comportamento social e no estado emocional subjectivo
(Stuss et al. 2001; Hornak 2003).
A síndrome frontal medial foi reportada
na oclusão bilateral das artérias cerebrais
anteriores, lesões traumáticas, hidrocefalia,
enfartes talâmicos bilaterais, e tumores das
estruturas da linha média: tálamo, 3º ventrículo, hipotálamo e hipófise (Sadock & Sadock, 2005).
3. Córtex Orbitofrontal
As lesões provocadas nesta zona dão origem, predominantemente, aos défices que
Harlow descreveu a propósito do seu doente
Phineas Gage. Estão associadas a comportamento social inapropriado ou desinibido e a
labilidade emocional, correspondendo, em
geral, ao perfil do que se designa por perturbação orgânica da personalidade (EstévezGonzález 2000; Berlin et al. 2004). Os doentes
têm dificuldade no processamento de informação que implique juízos morais e carga
emocional, manifestando frequentemente
falta de tacto e sensibilidade interpessoal
(Tirapu-Ustárroz 2007). A interpretação de
contextos sociais pode estar comprometida,

(Shamay-Tsoory 2007a) assim como a realização de tarefas de performance cognitiva
social em geral (Burns 2006).
Considera-se, assim, que o córtex orbitofrontal seja a zona do córtex pré-frontal com
maior influência no correcto desempenho
do comportamento social e na capacidade
de meta-representação individual e interpessoal, na designação genérica de Teoria da
Mente (Brüne 2005; Rowe et al. 2001).
A síndrome orbitofrontal associa-se a
lesões pós-traumáticas, tumores (particularmente meningiomas frontais inferiores),
afecção da artéria cerebral anterior (acidente
vascular isquémico, ruptura de aneurisma),
esclerose múltipla, ou doenças degenerativas como a demência frontotemporal (Sadock & Sadock, 2005).

Distractibilidade
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Contributo do conceito
de “Teoria da Mente”
A Teoria da Mente (TdM) designa a capacidade de cada indivíduo conceptualizar os
seus estados mentais e dos que o rodeiam
em termos de crenças, conhecimento e intenções, permitindo prever comportamentos futuros e explicar os passados. (Premack
e Woodruff 1978; Harrington et al. 2005) A
TdM foi inicialmente aplicada ao estudo de
primatas, procurando saber se estes poderiam dispor de uma capacidade considerada intrinsecamente humana. Mais tarde foi
introduzida no estudo do comportamento
de crianças com perturbações do espectro
autista (Baron-Cohen et al. 1985) e, posteriormente, o modelo foi transposto para
outras patologias, nomeadamente psicoses
e alterações do comportamento inerentes a
perturbações que afectam o funcionamento
dos lobos frontais, como a demência frontotemporal (Brüne 2005).
O desenvolvimento dos conhecimentos
na área da TdM, assim como na das FE, tem
sido feito através de estudos em doentes
com lesões cerebrais localizadas e do recurso
a exames de imagiologia funcional – Ressonância Magnética Nuclear funcional (RMNf )
e Tomografia de Emissão de Positrões (PET).
As tentativas de elaboração da representação neurobiológica da TdM não levaram,
ainda, a conclusões definitivas, embora se
assuma que seja constituída por uma rede
neuronal incluindo os lobos temporais, a
amígdala, o córtex parietal inferior e, principalmente, estruturas particulares dos lobos
frontais e pré-frontais (revisão em Stuss et al.
2001; Brüne 2005; Burns 2006). Considera-se
o hemisfério direito como tendo um papel
mais específico no domínio da cognição social (Stuss et al. 2001; Stuss & Anderson 2004;
Shamay-Tsoory et al. 2007a; Tirapu-Ustárroz
et al. 2007). Lesões neste hemisfério podem
perturbar os aspectos pragmáticos, não linguísticos da comunicação, aplanamento da
empatia e diminuída capacidade de enten-

dimento do sarcasmo e ironia, capacidades
que pressupõem inferência ou atribuição.
O córtex orbitofrontal é a região do
córtex pré-frontal a que são atribuídas as
funções da TdM, conforme referido anteriormente. Assim, lesões destas áreas dão
origem a alterações da personalidade incluindo indiferença, perturbação da conduta
social, diminuição da resposta afectiva, pragmática afectada, auto-controlo deficiente e
incapacidade em associar situações sociais
com marcadores pessoais afectivos. Também outras dimensões, como a apreciação
do humor, reconhecimento da face e de si
próprio, memória episódica e inferência de
crenças e intenções podem estar afectadas.
No entanto, também a região frontomedial
está envolvida na TdM, conforme mencionado, nomeadamente a nível do comportamento social e identificação de emoções,
sendo que o envolvimento destas regiões
se pode dever, entre outros factores, à maior
densidade de conecções com o sistema límbico (Mendoza e Foundas 2008). Em geral, e
apesar do conhecimento progressivamente
mais detalhado da neuroanatomia do lobo
frontal, podemos considerar a sua sistematização em duas grandes divisões funcionais
(Catalá-Barceló 2002; Stuss & Anderson 2004;
Brüne 2005). Assim, a região ventromedial
é a que mais frequentemente é relacionada
com os aspectos emocionais e sociais do funcionamento humano, em oposição à região
dorsolateral, envolvida, essencialmente, em
funções cognitivas ditas “puras”, de planeamento e execução, como a memória de trabalho, atenção selectiva e formação de conceitos, e cuja delimitação neuroanatómica é
mais consensual.

Integração e limitações
dos modelos de Funções
Executivas e Teoria da Mente
Os modelos teóricos das FE e TdM, tendo
relativamente pouco tempo de evolução, foram objecto de grandes avanços nos últimos
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anos, resultado do desenvolvimento da neuropsicologia e dos novos métodos imagiológicos funcionais (Tirapu-Ustárroz 2002), permitindo ir além dos estudos em doentes com
lesões adquiridas. Contudo, muitas dúvidas
subsistem, ainda, relativamente ao substrato
e funcionamento das FE e TdM.
A própria definição de FE não é, frequentemente, inequívoca. De facto, a ausência de
um esquema conceptual definido para as FE
podem reduzi-las a uma bateria de testes
avulsa que produza resultados espúrios. Por
outro lado, o conceito tem sido utilizado de
forma a incluir um conjunto cada vez mais
alargado de capacidades cognitivas, perdendo operatividade, correndo o risco de
regredir ao grau anterior de ambiguidade
da definição genérica de défices frontais (Tirapu-Ustárroz et al. 2002; 2007). A este propósito, importa referir que alterações a nível
das FE não constituem, ainda, indicadores
suficientemente rigorosos de lesão em locais
específicos (Tirapu-Ustárroz 2002).
Muitos autores consideram a TdM como
uma entidade modular cujo mecanismo
possa ser eventualmente isolado e compreendido, e é dessa forma que tem sido, na
sua essência, descrito. Contudo, a TdM tem
sido alvo de abordagens divergentes quanto à sua concepção, que varia entre modelos
mais ou menos rígidos e compartimentados,
dependendo, entre outros, da importância
atribuída à experiência pessoal e ao ambiente, em oposição à perspectiva de um modelo de capacidade cognitiva inata. (Brüne &
Brüne-Cohors 2006; Stone et al. 1998). Foi
proposta a existência de uma diferença entre
TdM “afectiva” e “cognitiva”, correspondendo,
respectivamente, a aspectos “quentes” (como
testes de ironia e “faux pas”) e “frios” (como
a inferência de falsas crenças). Desta forma,
estes autores sustentam que pode haver diferenças significativas entre a inferência de
estados mentais cognitivos e afectivos (Shamay-Tsoory 2007b), destacando o papel da
região ventromedial como substrato desta
vertente afectiva. Contudo, esta perspectiva

tem sido criticada, na medida em que se entende o conceito de TdM como sobreponível
ao de empatia, não havendo lugar à divisão
entre componente dita cognitiva e afectiva
(Brüne & Brüne-Cohors 2006).
Outros autores questionam a existência de uma TdM, considerando-a como um
conjunto de capacidades cognitivas compreendidas no espectro mais alargado das
FE, embora os resultados dos estudos sejam
contraditórios (revisão em Rowe et al. 2001;
Stuss & Anderson 2004). Por outro lado, permanecem dúvidas quanto à metodologia
usada nos estudos sobre a TdM, nomeadamente a sua validade ecológica e a interferência das condições experimentais em
resultados que, de outra forma, poderiam
ser normais (McCabe et al. 2004; MarquesTeixeira 2006). Estas questões metodológicas
estendem-se, aliás, ao estudo específico das
FE (Estévez-González 2000; Tirapu-Ustárroz
2002). Num domínio em que muito permanece por esclarecer, o risco é o de as experiências não testarem apenas as teorias mas
o de reproduzirem, elas próprias, as assumpções não explícitas das teorias (Marques-Teixeira 2006).
De um modo geral, é essencial ter em
conta que a TdM representa apenas uma
parte do que tem sido considerado como a
“cognição social”, sendo que outras capacidades como a percepção de sinais sociais, a
motivação, atenção, memória e capacidade
de planeamento e decisão também são contributos essenciais para um comportamento
social adequado e eficaz (Brüne & Brüne-Cohors 2006; Burns 2006). Assim, compreendese que se possa relacionar a TdM com as FE,
na medida em que a capacidade de atribuição de estados mentais depende, também,
de um sistema integrado de processamento
de informação mais puramente “cognitivo”,
do qual a memória de trabalho e processos
de planificação são elementos essenciais. Por
outro lado, os trabalhos de Harlow, Damásio
e de outros autores, tornaram mais evidente
o facto de que doentes sem défices nas FE

77

78

Tiago Santos / Nuno Madeira

e, como tal, teoricamente capazes de um desempenho cognitivo normal, demonstravam
dificuldades, por vezes graves, nas actividades do quotidiano. Desta forma, é possível
estabelecer uma interligação entre inteligência cognitiva e emocional, em que os
processos cognitivos seriam essencialmente
corticais (pré-frontais dorsolaterais) e os processos emocionais fariam parte de um sistema integrando o sistema límbico, a ínsula e a
região pré-frontal ventromedial, esta última
como zona de justaposição (Tirapu-Ustárroz
2007).

Relevância clínica na psiquiatria
de ligação
As lesões do lobo frontal, independentemente da sua etiologia, podem ser difíceis
de diagnosticar, devido ao facto de a sua
clínica assumir frequentemente a forma de
outras síndromes psiquiátricas. Mesmo em
casos de TCE, é frequente serem feitas inferências erradas perante sintomas cognitivocomportamentais, se estes não resultam em
défices neurológicos motores ou sensoriais,
minimizando-os ou atribuindo-os a meros
motivos psicológicos. Cerca de 50 a 75% dos
doentes que sofreram TCE apresentam sintomas cognitivos e comportamentais que
estão presentes em seguimentos até 15 anos
(Mattos et al. 2002).
Estas dificuldades diagnósticas podem
incorrer em grave prejuízo para os doentes,
adiando o diagnóstico de etiologias orgânicas, não raramente graves, ou impossibilitando uma melhor qualidade de vida. Tem
implicações cada vez mais relevantes na atribuição de grau de incapacidade para efeitos
laborais ou indemnizatórios, uma vez que
interessa determinar não apenas os aspectos
qualitativos, tais como a vertente nosológica e de metodologias de investigação, como
também os aspectos quantitativos que possibilitem compensações rigorosas (PelegrínValero et al. 2001).

Conclusões
A Síndrome do Lobo Frontal representa
uma entidade clínica de grande relevância
histórica, pelo enorme contributo para a
neuropsicologia e os estudos da neuroanatomia do lobo frontal. Contudo, o desenvolvimento das neurociências permite hoje um
maior detalhe sobre as funções frontais e o
fundamental contributo desta região cerebral no comportamento humano.
De acordo com os conhecimentos actuais, três regiões principais do lobo frontal são
apresentadas como hipóteses que justificam
alterações neuropsiquiátricas específicas,
nomeadamente o córtex dorsolateral, orbitofrontal e frontomedial. Estas alterações
podem constituir, na sua forma pura, três síndromes individualizadas, de características
distintas. Na prática clínica, contudo, o mais
frequente é verificarem-se quadros mistos,
com padrões de dominância relativa.
Tem-se demonstrado a importância das regiões laterais no domínio das FE, assim como
das áreas mediais ventrais, à direita, no âmbito
da TdM, provavelmente devido às suas conexões
com a amígdala e outras estruturas límbicas.
Desta forma, outras hipóteses classificativas são pertinentes em alternativa às
propostas pela DSM-IV e ICD-10, tanto considerando a existência de 3 subtipos sindromáticos como a constituição de 2 entidades
paralelas, que ponham em relevo, respectivamente, a síndrome de disfunção executiva
e a síndrome da inconsciência de si. Deve salientar-se, no entanto, que qualquer modelo
de sistematização não pode ignorar que as
FE e a TdM são, com toda a probabilidade,
sistemas supramodulares e de integração de
processamento múltiplo. Ao contrário das
estruturas cerebrais mais posteriores, com
um padrão de funcionamento mais unimodal ou categorial, o cérebro anterior é, essencialmente, dimensional, o que aumenta
a sua complexidade e potencial, enquanto
que, simultaneamente, representa um nível
acrescido de dificuldade ao seu estudo.
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Dor e Depressão: Aspectos Clínicos

sumário

Filipe Arantes-Gonçalves1 e Carlos Leitão2

Neste artigo de revisão, os autores propõem-se abordar a temática da Dor e Depressão de um ponto
de vista essencialmente clínico dada a sua interacção e frequência na prática clínica corrente. Assim,
são desenvolvidos os aspectos histórico-filosóficos, psicossociais, vias neurobiológicas comuns, bem
como as reacções de ansiedade, depressão e somatização e os aspectos do tratamento psicoterapêutico
e psicofarmacológico. Ao longo do texto, vários exemplos clínicos são apontados para uma melhor
elucidação das relações entre Dor e Depressão na prática clínica.

summary

palavras-chave
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In this review article, the authors try to address Pain and Depression subjects from a clinical point
of view, given its strong interaction and prevalence in clinical practice. Therefore, we develop historical,
philosophical and psychosocial issues, as well as, common neurobiological pathways, anxiety, depression,
somatoform disorders and psychopharmacological and psychotherapeutic treatments.
Throughout the text, several clinical examples are given to provide a better understanding about the
connections between Pain and Depression in clinical practice.
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Pain, Depression, Anxiety, Somatization, Psychotherapy,
Psychopharmacology

Texto que serviu de base para a apresentação “Dor e Depressão: Aspectos Clínicos” no IV Fórum Luso-Brasileiro de Psiquiatria Consiliar/Ligação
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Dor e Aspectos
Históricos-Filosóficos
Já na antiga Grécia, Platão e Aristóteles realçavam a grande importância da Dor,
colocando-a assim como o prazer como paixões da alma. Este último filósofo via a dor
como uma emoção e não como um fenómeno físico, relacionando-a com o coração. Estas concepções emocionalistas sobre o fenómeno doloroso tiveram como consequência
um grande atraso na investigação dos aspectos neurofisiológicos e organicistas da Dor.
Por outro lado, na Idade Média a Dor
associava-se ao pensamento religioso, assumindo o carácter de punição para os pecadores e de provação para os justos. No Cristianismo, a Dor foi vista como uma forma de
iluminação e de obtenção de graças e até
como sacramento, sendo considerada “boa
para a alma”.
Na época do Iluminismo, a visão racionalista de Descartes considerava a Dor como
um fenómeno físico a ser eliminado por
técnicas mecânicas e que esta estaria relacionada com o cérebro. Estas noções foram
percursoras do desenvolvimento das investigações neuroanatómicas sobre a Dor.

Dor e Aspectos Psicológicos
O dualismo acima enunciado entre visões emocionalistas e racionalistas veio, em
boa hora, ser resolvido pela definição de Dor
segundo a IASP (International Association for
the Study of Pain) que considera a Dor como
uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a lesão tecidular potencial ou real. Outro aspecto a ter em conta
é que todo o grau de Dor tem um componente psicogénico e é influenciado por representações psicológicas, familiares e culturais.
Deste modo, pode considerar-se que a
vivência de um estado de Dor é influenciada pela idade, sexo, maturidade emocional,

contexto sócio-cultural e experiências familiares do individuo.
O significado atribuído à Dor seria influenciado por aspectos cognitivos, emocionais e ganhos secundários. A intensidade e
o carácter da Dor que se sente, são também
influenciados pelas experiências anteriores,
suas recordações e a capacidade de compreender as suas causas e consequências.

Dor e Aspectos Psicossociais
Ao longo dos últimos anos de investigação inúmeras são as variáveis psicossociais
que têm sido correlacionadas com os estados
dolorosos. Assim sendo, podemos descrever
como exemplos o locus de controlo (interno
ou externo), a expectativa de sofrer dor, crenças individuais, estilos de coping (activos ou
passivos), família e cultura, depressão e ansiedade, sentido de auto-eficácia e ganhos
secundários. De seguida alguns exemplos
serão apresentados:
1) A noção cultural de que o parto é necessariamente um momento de grande dor
provoca medo e intensifica a percepção da
dor, baixando o seu limiar e aumentando a
sua intensidade;
2) O soldado politraumatizado que regressa da guerra, quase que nem sente
dor;
3) A criança que sofre ferimentos leves
olha, antes de chorar, para a mãe, a fim de
avaliar a gravidade da sua situação;
4) Os esquimós podem reagir à dor através do riso;
5) Na África Oriental homens e mulheres
submetem-se sem anestesia a uma operação
chamada “trepanação” , na qual são cortados
o couro cabeludo e os músculos subjacentes;
6) Em certas tribos africanas que assinalam o inicio da puberdade com a prática da
circuncisão nos rapazes, esta é efectuada
sem que haja expressão emocional de dor
pelos adolescentes;
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7) Os aspectos culturais têm uma influência muito acentuada sobre os níveis de tolerância à dor.

Reacção psicológica
à situação de Dor
É actualmente aceite que toda a doença
provoca no individuo algum grau de comportamento regressivo, caracterizado por
egocentrismo e dependência. Por isso, é
fundamental que a equipa de cuidados de
saúde promova e estimule os mecanismos
de coping (activos e adaptativos) necessários
para que o doente aceite adoecer de forma
mais equilibrada.
Tendo em conta a reacção psicológica
do paciente à situação de dor, vários são os
tipos de relação deste com o quadro clínico
de dor:
1) Relação caótica - a identidade do paciente reduz-se à identidade de sofredor;
2) Relação de dependência - o paciente
fica muito fragilizado pela dor;
3) Relação de repulsa - o paciente nega
a dor e as suas limitações e recusa tratar-se;
4) Relação de integração - a dor é reconhecida, os limites do paciente são aceites e
a sua identidade é preservada;

Escala de Madison
No sentido de se quantificar a relação entre factores psicológicos e a situação de dor,
surgiu a escala de Madison (Hackett, 1985)
que é uma acrossemia em que as letras das
palavras são as iniciais de sete características do comportamento e cada característica recebe um valor de 0 a 4. Quanto maior
é o score, tanto mais a dor é influenciada
por factores psicológicos. Um score superior
a 15 implica um pedido de ajuda psiquiátrica ao doente. Deste modo as características são:

M “multiplicity”- a dor aparece em inúmeras localizações, surgindo sempre uma
nova queixa quando a anterior desaparece;
A “Autenticidade”- o paciente está sempre muito preocupado em provar a autenticidade da sua dor;
D “Denial”- o paciente nega problemas
emocionais e a interferência destes na dor;
I “Interpersonal relationships”- existem
relações pessoais difíceis e conflituosas não
valorizadas pelo paciente;
S “Singularidade”- o paciente refere o seu
caso como único ou extremamente raro na
Medicina;
O “Only you”- existe uma idealização do
médico como salvador da situação clínica do
paciente;
N “Nothing helps”- a dor não melhora
com qualquer intervenção terapêutica e os
médicos tornam-se impotentes perante a
Dor.

Dor e Psicopatologia
A dor surge muitas vezes associada a
traços hipocondríacos e as pessoas muito
ansiosas e hipocondríacas tendem a sofrer
mais com a dor. Por outro lado, os indivíduos
com neuroticismo mais elevado são também
os que apresentam graus mais acentuados
de dor.
Acerca da relação entre dor e somatização, podemos referir que as culturas que não
favorecem a expressão de dor, favorecem reacções de somatização e que a perturbação
de dor é um dos transtornos somatoformes
mais frequentes, no qual a dor é desproporcional à lesão. Como exemplo, pode referirse o caso das sensações abdominais vagas
que se podem transformar em dores intensas quando o paciente tem conhecimento
que um familiar ou amigo tem cancro de estômago.
Na dor aguda pode haver uma reacção
ansiosa que funciona como sinal de alerta,
preparando o sujeito para a reacção de “luta

83

84

Filipa Arantes-Gonçalves / Carlos Leitão

ou fuga”, sendo esta acompanhada de medo
e raiva. O componente ansioso pode provocar aumento da secreção de cortisol, de catecolaminas, da agregação plaquetária e do
tónus simpático, bem como hiperventilação
e alcalose. Estas alterações fisiológicas provocam, por sua vez, diminuição do limiar de
percepção à dor, aumento da atenção ao estado de dor e interpretação de qualquer sensação como dor. No entanto, num estado de
ansiedade extremamente elevada, como por
exemplo no campo de batalha, a percepção
à dor é menor.

Dor e Depressão:
Distorções Cognitivas comuns
A dor pode gerar depressão e a depressão
provocar dor. A Depressão surge frequentemente após a instalação de dor crónica, agravando-a. Assim, a reacção ansiosa inicial, se
não resolvida, pode levar a sentimentos de
desesperança, impotência e desespero, com
perda de confiança nas equipas terapêuticas
e amplificação da queixa dolorosa.
Constitui-se, assim, entre dor e depressão
uma série de distorções cognitivas comuns
tais como desesperança, baixa auto-estima,
culpa, sensação de ruína e auto-desvalorização.

Dor e Psicoterapias
1) Terapia cognitiva - destina-se a alterar
a experiência de dor através da alteração das
variáveis cognitivas. Não ignora a experiência da dor mas tenta reduzir o sofrimento
que esta produz através da alteração da forma pela qual os sinais da dor são interpretados pelo indivíduo. O principal objectivo
desta terapia é ajudar o paciente a lidar com
atitudes disfuncionais, como a sensação de
impotência aprendida, raiva não elaborada
e pessimismo.
A terapia cognitiva leva o paciente a

identificar as crenças negativas acerca da dor
e pretende substitui-las por pensamentos e
actos positivos.
2) Distorções Cognitivas do paciente com
dor - são fundamentalmente, a catastrofização, coping passivo, desamparo aprendido,
a auto-eficácia e o pensamento racional.
No sentido de controlar estas distorções,
aplicam-se técnicas cognitivas como a Imaginação e Atenção-Distracção e alteração do
significado individual da dor.
3) Estratégias de coping - vão no sentido
do doente fazer esforços para continuar a
funcionar, apesar da dor, em direcção a um
comportamento adaptativo. O objectivo
será promover as estratégias de coping activo e diminuir as de tipo passivo. Daí que,
acabar com o papel passivo e dependente
do paciente, é um dos grandes passos no
sentido do alívio da sua perturbação.
4) Psicoterapia Psicodinâmica breve ou
focal - deve aplicar-se aos casos em que a
queixa de dor é utilizada como um pedido
de ajuda, para que sofrimentos muito intensos (impotência, perda ou opressão nas relações interpessoais) possam ser resolvidos.
De salientar que as técnicas de grupo têm
produzido bons resultados.
5) Intervenções familiares - torna-se fundamental abordar os membros da família
que reforçam os comportamentos de regressão e ganhos secundários. Devem-se avaliar
conflitos familiares mal-elaborados nos quais
a dor é utilizada como uma forma mascarada
de solução.

Psicofármacos na Dor
1) Antidepressivos - os antidepressivos
tricíclicos e de dupla acção (serotonina e noradrenalina) são fármacos de primeira linha
no tratamento das dores neuropáticas (hér-
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nia discal) e de origem central (dor pós-AVC).
Estes medicamentos têm acção profiláctica
na enxaqueca e na cefaleia de tensão. A sua
acção envolve os sistemas descendentes
inibitórios de origem central que utilizam
a serotonina e noradrenalina como neurotransmissores, para além de potencializar os
opiáceos e ter efeitos anti-histamínicos, alfaadrenérgicos e estabilizadores de membrana. As inúmeras conexões com áreas centrais
onde estes neurotransmissores predominam
(locus coeruleus e núcleos da rafe) também
estão relacionadas com essa acção.
A eficácia analgésica dos antidepressivos
é independente da sua acção no humor. Nas
queixas de dor, actuam mais rapidamente e
em menor dose terapêutica do que no tratamento da depressão.
Os melhores resultados parecem ser alcançados com Imipramina, Amitriptilina,
Nortriptilina, Clomipramina, Venlafaxina e
Duloxetina.
Por último, os IMAOS parecem ter alguma eficácia na enxaqueca e cefaleia crónica.

pacientes com cancro (efeitos antiemético e
sedativo).

2) Anticonvulsivantes - a sua principal
indicação é nos quadros de dores neuropáticas e centrais, principalmente as de carácter
paroxístico.
A Carbamazepina está indicada no tratamento da nevralgia do trigémio, lesão
medular traumática e crises dolorosas de
Esclerose Múltipla. Nos casos de lesões de
nervos periféricos, nevralgia pós-herpética
e polineuropatia são utilizados com alguma
eficácia Carbamazepina, Valproato de Sódio,
Gabapentina e Lamotrigina.

mepsi Editores. 1997, Lisboa.

4) Benzodiazepinas - devem ser usadas
nos quadros de dor associados a ansiedade,
aumentando a tolerância do paciente para
o tempo necessário à resolução do quadro
clínico. Dos ansiolíticos com propriedades
analgésicas específicas destaca-se o Clonazepam. O Alprazolam demonstrou propriedades analgésicas em casos de cancro com
comprometimento neuropático.
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Importância da Consulta de
Psicologia CL no Idoso

sumário

Sofia von Humboldt(1)

A presente investigação tem como objectivo, através de estudo de caso baseado no método
fenomenológico e na abordagem centrada na pessoa, explorar a consulta psicológica na adultícia
avançada. Partindo do acompanhamento do caso clínico de uma paciente de 77 anos e da narrativa
resultante, é efectuada uma reflexão crítica sobre a importância da consulta psicológica na facilitação
dos desafios do idoso, em relação terapêutica.
Pretendeu-se num primeiro momento, indagar os existenciais: corporalidade e temporalidade, como
fundações da existência do idoso e os desafios decorrentes destes na idade da realização do ancião.
Num segundo momento, são exploradas a patologização da corporalidade e da temporalidade do idoso.
Por último, são apresentadas alternativas de intervenção em consulta psicológica que se traduzem nas
possibilidades do profissional clínico como facilitador da relação terapêutica com o idoso, de forma a
permitir que o idoso que existe, venha-a-ser na corporalidade, o que se projecta ser através da escolha
de si próprio, na temporalidade.

summary

palavras-chave

This investigation aims at exploring the psychological consultation in older adulthood, through the
study of a case based on the phenomenological method and person-centered-approach. From a case of
a 77 years-old female and the resulting narrative, it is presented a critical reflection about the importance
of psychological consultation, in facilitating older adults’ challenges, within therapeutic relationship.
Firstly, we intended to explore the existentials: corporality and temporality, as foundations of older
adults’ existence and the subsequent challenges that occur in this phase of their lives.
Secondly, we explored the patologization of corporality and temporality in the therapeutic
relationship with older adults.
Thirdly, we presented alternatives of intervention in psychological consultation, which represent
possibilities of the psychologist as a facilitator of the therapeutic relationship with older adults, so that
older adults that exist, become in corporality, what they project to be through the choice of themselves,
in temporality.
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Introdução
A idade é mais do que somente cronologia. A medicina moderna está a acrescentar
vida aos anos e não apenas anos à vida (Fries,
1980). O envelhecimento do idoso tem vindo
a tornar-se uma realidade na adultícia avançada, sendo que progressivamente o seu ciclo de vida se tem tornado mais longo (Suzman, Willis & Menton, 1992). Muito mais que
pertencente a uma categoria estabelecida, o
idoso representa cada vez mais uma realidade polissémica que urge aprofundar.
Nas últimas décadas a investigação realizada no âmbito do idoso incidiu essencialmente na patologia e na disfuncionalidade,
focando frequentemente temas como a
morbilidade, a mortalidade, a incapacidade
e a dependência (Boult et al., 1994; Maddox
& Clark, 1992; Nagi, 1976; Pinsky, et al., 1985).
Num contexto de discrepância entre o
tempo cronológico (chronos) e o tempo vivido significativamente (kairos), podem surgir
desvios entre o auto-conceito do sujeito e a
sua experiência organísmica, resultando em
potenciais níveis de incongruência e redução
de auto-estima (Lopes, 2006; Rogers, 1959).
A congruência está directamente dependente do olhar positivo incondicional do outro
significativo, a outridade expressa esta dimensão existencial da pessoa (Lopes, 2006).
A imposição de condições de valor pelo
outro em situação e o consequente desajustamento entre a idade experienciada organismicamente pelo indivíduo e a imagem
dessa experiência representada na consciência (Bozarth, 2001; Rogers, 1959), traduz-se
em desafios decorrentes das mudanças inerentes à sua idade.
Ser idoso significa possuir uma dimensão
sócio-cognitivo-emocional específica. Alguns idosos que efectuam consulta psicológica são significativamente ambivalentes em
relação à sua idade e em relação à adopção
de estratégias de saúde adequadas à mudança. Os temas relacionados com perda,
inadaptação a uma vida pós-reforma, inca-

pacidades físicas e intelectuais, proximidade
da morte e luto, frequentemente trazidos
para a consulta psicológica, podem afectar
directamente os níveis de congruência dos
anciãos e a sua saúde (David & Pelly, 2003;
Dozois, 2004). Desta forma, torna-se cada
vez mais pertinente insistir numa abordagem centrada na multidisciplinaridade do
envelhecimento saudável, onde estes temas
possam ser integrados e onde o ancião se
pode constituir de uma totalidade bio-psicosocial, plena de potencialidade e desenvolvimento (Kahana & Kahana, 1996; Rowe &
Kahn, 1997; Williams & Wirths, 1965).
Os desafios trazidos para a consulta pelo
idoso, podem afectar profundamente a sua
autonomia e bloqueá-lo em relação a uma
vida plenamente vivida. Neste sentido e dada
a oportunidade de observar um paciente em
consulta psicológica, consideramos pertinente abordar alguns destes desafios. Pretendemos, através desta descrição, analisar
em profundidade os desafios associados à
corporalidade e temporalidade, de forma a
chamar a atenção dos leitores para esta fase
do ciclo de vida - a adultícia avançada.

A Consulta Psicológica
em Contexto Clínico:
O Trabalho em Conjunto
com o Ancião
Como profissionais clínicos esforçamonos para nos abrirmos ao mundo interior dos
nossos pacientes. Este é um processo frágil
de movimentos para trás e para diante, no
qual nos tentamos sintonizar com o paciente. Esta relação terapêutica criada em ambiente de consulta psicológica, implica numa
perspectiva fenomenológica, a apreensão da
presença do outro tal como ele se fenomenoliza diante de nós. Assim necessitamos de
estabelecer contacto (sintonizando) com o
cliente, aceder ao seu estado de consciência
(empatizando) e compreender a estrutura pessoal do mundo do paciente (Teixeira,
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2011). A ansiedade, a ameaça e a perda de
orientação emergem sempre que se verifica
a incongruência entre o auto-conceito com
as condições de vida interiorizadas e a experiência propriamente ditas no idoso. Daqui
ocorrem temas que emergem da consulta
(Bugelli, 2008).
Ana (vamos chamar-lhe assim) de 77
anos, efectuou consultas psicológicas no
Hospital de São Bernardo, durante as quais
partilhou as suas preocupações, os sentimentos e as suas vivências, num espaço de
segurança e confiança.
A consulta psicológica com anciões é um
trabalho intenso realizado entre o paciente
e o profissional clínico, durante o qual este
pode facilitar o desenvolvimento da unidade
existencial do idoso, numa perspectiva organísmica (Lopes, 2006; Rogers, 1959). Desta
forma, torna-se pertinente explicar o sintoma/sinal, integrando-o na relação situacional do idoso, tendo em conta as dimensões
existenciais da temporalidade e espacialidade, por um lado, e por outro, a idiopatia biográfica que lhe é própria (Lopes, 2006).
Ana entrou e sentou-se. Um pouco a
medo, levantou o rosto e olhou para o interlocutor que estava à sua frente. Por momentos ficou calada, talvez à espera que lhe
perguntassem algo, tal como costuma ser
hábito. Desta feita foi diferente. Foi convidada a falar, a explicar o que a trouxe ali. Ana
continuou silenciosa. De seguida, forem-lhe
explicadas as condições do contrato terapêutico e desta forma tentou-se estabelecer
um diálogo securizante. Contudo, Ana continuava renitente a falar como se estivesse insegura da sua presença ali. Aos poucos, Ana
foi-nos dando a conhecer a sua experiência
vivida e os seus sentimentos. As sessões decorreram escorreitamente a um ritmo semanal. Ana verbalizou o que a preocupava, ao
que chamou por algumas vezes de “dor na
alma”.

A Intervenção Psicológica
Ana efectuou quinze sessões de consulta
psicológica no espaço de quatro meses, não
tendo sido ministrados psicofármacos durante esse período. Foi administrado o MiniExame do Estado Mental (MEEM) (Folstein et
al., 1975) no qual a paciente não revelou dificuldades cognitivas. Foi seguida a abordagem centrada na pessoa (Rogers, 1959), em
que na qual, sendo verificadas as condições
necessárias e suficientes, o paciente desenvolve a sua congruência, a sua criatividade
e o seu sentido de si, permitindo um espaço
seguro para se escolher a si próprio (Bozarth, 2001; Rogers, 1959). Enquadradas numa
perspectiva existencialista, as consultas permitiram a Ana, explorar a sua dinâmica da
temporalidade, corporalidade e outridade,
na situação Eu-Tu vivida entre esta e o interlocutor e permitindo que esta se escolhesse
a si, na idade da realização (Lopes, 2006).

O Corpo Desencorporalizado
“Dói-me tudo. Então quando o tempo
está pior, é muito difícil para mim mexerme para fora da cama” – referiu Ana na sua
primeira consulta. Esta revelou ao longo das
consultas uma ambivalência de sentimentos
quanto à sua corporalidade.
Os temas de doença, dor e limitações físicas foram recorrentes nas consultas de Ana.
Efectivamente, o idoso vive o binómio dor/
não dor de forma intensa, falando do seu
corpo frequentemente mas de forma geralmente localizada, em função da incapacidade e da doença. O idoso vive muitas vezes ao
longo do continuum “consigo/não consigo”
onde o seu corpo é frequentemente uma prisão. De forma muito consciente, o ancião experiencia o seu corpo muitas vezes de forma
desmembrada e estanque, só se referindo a
este quando associado a um sintoma físico
negativo (e.g. dor, incapacidade, doença).
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Ana revelou: “Passei a fazer parte de um
mundo invisível, Ninguém me vê mais, porque não valho a pena ser vista. Por vezes
nem sequer me tratam como uma pessoa
capaz, mas sim como um trapo velho.” Neste
contexto, Lopes (2006) salienta como Befindlichkeit , ie, o modo como cada um se encontra corporalmente consigo próprio, algures no continuum bem-estar/mal-estar.
O ancião é muitas vezes tentado a perder
a consciência de seu corpo como um todo.
Ana referiu: “Por vezes esqueço-me de mim”.
Este desmembramento aqui relatado, vai
muito mais além que o corpo, reflectindo-se
na corporalidade do idoso, dado que tudo o
que afecta o idoso, passa pelo seu corpo. Ao
longo das consultas, Ana muito raramente
mencionou temas relacionados com o prazer, a beleza, a atracção ou o desejo. Pelo
contrário revelou muitas vezes ser “assexual
e com pouca utilidade. Para mim já ninguém
olha”. Neste processo de redução de si próprio, o idoso revela possuir “buracos-negros”
no seu próprio corpo, que lhe captam toda a
sua atenção e energia, em detrimento de outros aspectos corporais positivos aos quais já
não dá importância e que deixaram de fazer
sentido para si (Pearlman, 1993).
Ana refere: “Deixei de pintar o cabelo,
não quero parecer uma velha que não sabe
a idade que tem”. Enquanto que o corpo é
um dado objectivo (corpo que tenho), a corporalidade faz parte da subjectividade do
idoso (corpo que sou) (Lopes, 2006). Se por
um lado a experiência do corpo é vivida com
intensidade e focada essencialmente em aspectos de discontinuidade e disrupção do
funcionamento biomédico, como a doença
e a incapacidade, por outro lado, o idoso
revela uma ausência de consciência da sua
corporalidade, das potencialidades do seu
corpo, do alcance das suas possibilidades e
do seu potencial físico. Por vezes observa-se
em ambiente de consulta que o idoso se subtrai a si próprio e que invés se concentra na
esfera das suas limitações.
Acresce que em poucas ocasiões, o ido-

so é tocado pelos demais significativos, perdendo a dimensão da outridade. De facto, a
sua interacção física é muitas vezes resumida
à que é realizada por médicos, enfermeiros
ou profissionais clínicos. Esta não só é claramente insuficiente, mas também indutora
da redução da sua corporalidade. Ao incindir
somente no sintoma/sinal patológico manifestado corporeamente e que perturba o
idoso, os profissionais clínicos estão a contribuir para a desvinculação do corpo como um
todo e para a impossibilidade de ser plenamente funcionante (Bozarth, 2001; Rogers,
1959). Aqui se exponencia a distância entre
o corpo e a corporalidade. A corporalidade
enquanto subjectividade (realidade pessoalizada), revela-se na liberdade situada de escolha e de decisão, segundo a especificidade
do projecto de existir (Lopes, 2006).
Como profissionais clínicos, cabe-nos o
esforço para ultrapassar este binómio posso/não posso do ancião. Acresce o facto da
expressão corporal não ser por vezes valorizada, no meio clínico, com a sua devida
importância como veículo de compreensão
da pessoa na sua totalidade e a sua complementaridade com a expressão verbal (Rogers, 2000).
Efectivamente cabe-nos a nós profissionais clínicos, proporcionar um clima de segurança que permita ao idoso efectuar uma
resposta experiencial organísmica integradora criativa, baseada no devir subjectivo de
se escolher a si (Lopes, 2006). Ao realizarmos
este processo, estamos a abrir o circuito ao
idoso para este se aperceber das suas sensações, do seu próprio corpo, sentindo-as e
das dimensões distintas que este tem para
oferecer (Wolter-Gustafson, 2008). A consulta psicológica pode proporcionar a abertura adequada para a experiência corporal
(Lopes, 2004; Rogers, 2000), contudo muitas
vezes, isto não é realizado, sendo substituído
por um conteúdo com uma expressão unicamente verbal, muitas vezes numa posição
imóvel e passiva que reflecte a relação entre
o idoso e o profissional médico. O corpo her-
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dado, muitas vezes transformado em corpo
instrumento, com a objectivação concentrada na dor e na doença, separa-se do seu
corpo implícito que é o referente da corporalidade “o corpo que sou” (Lopes, 2006, 167).
Ana projectou os seus olhos à distância e
disse “Não me lembro da última vez que fui
tocada”. Provavelmente desde a morte do
seu marido. “Penso que já me esqueci do que
é isso”. O seu interlocutor olhou-a nos olhos e
pousou a sua mão na dela. O rosto de Ana ficou parado no vazio. Os seus olhos contudo,
olharam o interlocutor com vivacidade. Algo
parecia ter-se movimentado dentro de si.
Um problema de articulações que não
dobram bem, uma rigidez corporal associada, esconde por vezes uma estagnação dos
sentimentos e afectos do idoso. A expressão
verbal é muitas vezes insuficiente para desafiar esta rigidez corporal, por vezes cérea
(Rogers, 2000). O nosso trabalho como profissionais, deve fazer-se sentir no sentido de
facilitar novas formas de comunicação do
idoso consigo próprio, para que a expressão
do que este sente por dentro seja reflectida
no seu corpo e nos seus movimentos. Efectivamente a corporalidade faz sentir corporeamente o que vai no componente afectivo
do pensar. A corporalidade torna corpórea a
dialética afecção/afeição (Lopes, 2006).
A corporalidade implica outridade numa
esfera existencial. Cabe ao profissional fazer
emergir a nostridade na relação terapêutica,
que é o existencial advindo do par Eu-Tu, que
só pode ser manifesto no Encontro entre o
Eu e o outro. Assim a outridade de passar a
ser a sua parte integrante. Na nostridade singular e informada do idoso, há o diálogo e a
comunhão (Lopes, 2006).
“O outro é o meu espelho” (Lopes, 2006,
p.182). Se sair em direcção à espacialidade
do outro, permito o seu ex-sistere. Para tal,
utilizamos em consulta psicológica a compreensão empática e o olhar incondicional
positivo (Bozarth 2001; Rogers, 1974).
Ana sorriu após uns momentos de surpresa. Já há muito que não sentia calor hu-

mano.
Na praxis clínica a perda do acontecer da
corporalidade no idoso pode levar à alteração da função do corpo e à perturbação do
sentir. Estes reflectem-se potencialmente ao
nível vegetativo e da sociabilidade, podendo
nomeadamente desembocar em patologias
do foro ansioso quando a corporalidade é vivida como tensão, do foro depressivo quando se verifica uma corporalidade estagnada
ou de teor neurasténico quando a corporalidade se encontra desvitalizada (Lopes, 2006).
Considerando a nossa confiança na pessoa idosa, devemos questionar-nos se não
estaríamos em consulta a actuar de forma a
demonstrar que a expressão corporal é menos valorizada do que a expressão verbal.
Pelo peso que a expressão verbal ocupa na
consulta, certamente é indutora desta realidade de domínio verbal. Efectivamente o
diálogo mesmo quando relacionado com aspectos corporais, não é necessariamente suficiente. Pela nossa experiência, a consciencialização clínica do nosso corpo pode ser
muito melhorada através da interacção física
com o idoso. A expressão corporal não faz comummente parte do mundo do idoso. Como
profissionais podemos experimentar movimentos com estes que lhes permitem aproximar-se mais do seu corpo (Rogers, 2000).
Ana olhou para o seu interlocutor e agarrou-lhe a mão, num gesto inicialmente frouxo e depois com mais força, apesar do seu
tremor.
Despoletar um movimento de um idoso
pode trazer a oportunidade do cliente trazer
ao de cima os afectos do idoso. A rigidez dos
movimentos é muitas vezes síncrona com a
rigidez sentimental e o seu fechamento ao
mundo. O movimento pode ser o gatilho
indicado para o profissional clínico interagir
com o mundo interior do ancião, facilitando
a sua abertura ao mundo, à criatividade e à
congruência (Leal, 2005; Wolter-Gustafson,
2008).
Como profissionais faz sentido questionarmo-nos como podemos obter uma res-

91

92

Sofia von Humboldt

posta organísmica mais integradora do idoso. Como integrar a comunicação pática na
expressão corporal? Como estimular a corporalidade, como forma de facilitar o ancião
que está dentro da sala connosco no sentido
do seu desenvolvimento? E como não nos
isolar do material sensorial, incorporado na
corporalidade do idoso e raramente expresso em palavras?
Rogers referiu que a nossa existência incorporada é uma parte indispensável da nossa humanidade (Wolter-Gustafson, 2008). À
medida que o idoso expressa o seu desenvolvimento pessoal através de indicadores,
como confiança no corpo, aceitação de si
próprio e dos outros, orientação realista e
espontaneidade (Leal, 2005), julgamos que
abordar o corpo de forma totalizante e criativa em conjunto com a expressão verbal em
relação terapêutica pode contribuir com um
impacto elevado na sua congruência e autoestima (Rogers, 2000).

Sentido de Limite e Tempo Vivido
Os idosos sentem, por vezes, dificuldade
em viver no tempo presente. O seu passado
muitas vezes oprime a experiência do presente. Ana disse “Oh, se tudo fosse como antes,
quando eu era nova…”. Esta é uma possível
ilustração deste desafio expresso pelos idosos nas consultas. A experiência organísmica
do idoso é expressa durante a relação terapêutica, como que separada em dois compartimentos estanques e sem comunicabilidade entre si. Em ambiente de consulta, por
vezes, os idosos efectuam deliberadamente
um bloqueio das suas memórias recentes do
passado enquanto enfatizam outras. Neste
sentido a vida não é muitas vezes sentida
como um todo integrado e interligado.
“No meu tempo fazia tudo, quando os
filhos saíram de casa eu tomei as rédeas da
minha vida”- referiu Ana. Em consulta o idoso pode focar momentos concretos da sua
vida, de forma incisiva, como se fossem o seu

ponto alto da vida, muitas vezes olvidando
todo o resto da sua vida, anterior ou posterior. Exemplo disso é muitas vezes a ênfase
concedida à infância ou às décadas dos 40
aos 50 anos, muitas vezes apontadas como
as mais significativas. Esta época muitas vezes coincide com o facto de os filhos serem
adultos e já terem netos. Assim a meia-idade
é frequentemente referida como o momento
áureo da sua vida. Após este momento, os
idosos revelam em consulta que parecem
desconsiderar frequentemente os anos seguintes e expressam falta de recordações e
sentimentos em relação ao passado recente,
numa lógica de desconsideração da sua temporalidade, ofuscada pelo tempo.
Ana expressou a sua desconexão com a
realidade presente: “As cataratas não são o
único véu que me separa do mundo. Temo
a cirurgia não por causa da operação mas
porque vou deixar de ter esse véu que me
protege do mundo. Tenho medo de não ser
capaz de ver o mundo de agora, com estes
meus novos olhos”.
Neste contexto, e segundo Lopes (2006),
a existência humana é marcada, aqui e ali,
por acontecimentos com significado pessoal, sem ritmo próprio e sem término, inscritos
na espiral de perfeição executiva do projecto
existenciário. Ainda segundo este autor, o
tempo está para o ter, tal como a temporalidade está para o estar. Daí podemos afirmar que “eu estou no meu tempo” implicando uma posse (“o meu tempo”) dada pela
limitação temporal da vida, implicando um
envolvimento concreto da pessoa (“no”) mas
subordinando-a à situação consistente com
o existir (“eu estou…”).” (Lopes, 2006).
Acresce que a expressão verbal da idade, reflecte esta dicotomia entre o chronos
ou tempo quantitativo e o kairos, ou tempo
qualitativo, vivido pelo idoso.
Vejamos: A pergunta correspondente
na Língua Inglesa à idade é muito diferente
da da Portuguesa. How old are you? referese ao número de anos completados, uma
característica que se é qualitativamente no
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presente. Por contra na Língua Portuguesa
a pergunta é: “Que idade tem?” e refere-se a
um estado circunstancial, mutável e quantificado. O verbo Ser é substituído pelo verbo
Ter. O indivíduo em português tem idade,
não é idade, o que indica a substituição de
uma característica qualitativa intrínseca ao
ser humano por uma característica circunstancial quantitativa do indivíduo.
A primazia da juventude encontra-se actualmente implantada no preconceito social
(Hamarat et al., 2002; Sarkisian et al., 2005).
Em consequência, os idosos sentem que não
pertencem a este tempo, mas a um tempo
passado, um tempo no qual eram como Ana
exprimiu acerca de si própria: “senhora da
minha vida”.
O idoso é em muitos sentidos a quintaessência do indivíduo num processo fragilizado da relação com o seu passado, muitas
vezes amputado, partido e alienado. Contudo os idosos trazem consigo uma linha de
vários “passados” e muito frequentemente
nenhum futuro. De facto, nas histórias para
crianças, no futuro, os heróis vivem felizes para sempre. Curiosamente, este “para
sempre” raramente é explorado. Desconhecemos muitas vezes as suas tonalidades
possíveis. Nos idosos esta ausência de perspectiva de futuro é expressa em ambiente de
consulta.
Os anciões, em particular os mais idosos,
nem sempre terão oportunidade de partilhar o tempo com pessoas da sua idade. Se
por um lado é difícil de partilhar tempo com
alguém em pleno funcionamento das suas
capacidades cognitivas e que ainda não se
encontre institucionalizado, paralelamente,
o número de anciãos vai diminuindo à medida que a idade vai aumentando.
Ana referiu “Desde que o meu marido
morreu, eu não tenho ninguém com quem
falar. Sinto-me sozinha e não tenho paciência para aturar os mais novos”. Por vezes “os
novos” que os idosos mencionam, são os
idosos mais novos. A valorização da idade,
altera-se claramente à medida que enve-

lhecemos e isso é particularmente evidente
para os anciãos (Overall, 2004).
Por vezes Ana transmite solidão e a frustração relacionada com o facto de não ter os
pais ou irmãos consigo “Não sei com quem
posso falar. Já foram todos”.
De facto, todo o tempo da sua vida, o
idoso foi mais novo que outrém. Os idosos
encontram-se pela primeira vez na vida na
seguinte situação: o ancião torna-se o mais
idoso de todos os familiares e outros siginificativos e representa a geração com maior
longevidade. Acresce aqui que este estado
será permanente após iniciado. Se até aqui,
o idoso teve frequentemente um referencial
mais idoso que ele próprio, nomeadamente
um avô, um pai ou um marido, a partir deste momento, estes referenciais deixaram de
existir ou porque as pessoas já morreram ou
porque já não estão mais aptos cognitivamente. Daqui poderão resultar momentos
de desorientação e desintegração que conduzem à ausência de um propósito de vida e
estados de incongruência. Estes estados podem ser inclusivamente agravados à medida
que os novos desafios quotidianos surgem.
Paralelamente, a família do idoso pode
contribuir para este enclausuramento, dado
que a família o vê como alguém separado e
distante. A este propósito, Ana mencionou
sentir-se “um apêndice da família”. Esta ostracização ou endeusamento do idoso, consoante o caso, muitas vezes contribui para uma
condição muito isolante e desafiante para o
idoso. Segundo Ana, “É como se me encontrasse num pedestal. Todos me tratam como
se eu fosse intocável. E o que eu sinto é que
isso é uma desculpa para não me tocarem
mesmo”
Por outro lado, o relacionamento com os
familiares mais novos (e.g. netos) pode ser
uma oportunidade para trazer ao de cima
um sentido de propósito e de valor. Ana refere que “Por vezes quando conto aos meus
netos as histórias que invento, fico surpreendida com as perguntas que me fazem.
Isso obriga-me a pôr a mente a trabalhar”.
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Na consulta, o idoso muitas vezes expressa
a dicotomia entre a sede de apreender novas
perspectivas e participar em novos assuntos,
e o sentimento de ter direito ao que Ana chama de “o descanso do guerreiro”, após uma
vida cheia de responsabilidades. O “desfrutar
dos frutos de uma vida de trabalho” referido
por Ana, é muitas vezes sentido como um
direito legítimo do idoso, expresso na consulta.
Como profissionais clínicos podemos facilitar o processo de trazer o passado para o
presente, como um presente que está vivo e
dentro do seu selbst, “o presente das coisas
passadas”, numa lógica de temporalidade.
Uma forma de o efectuar, será por exemplo
através do uso do tempo verbal presente e
não o passado, pelo profissional, quando
em interacção com o idoso na consulta. Este
processo pode contribuir para que o idoso
experiencie a emoção ou os sentimentos
do passado no presente e permitir que este
sinta também a ligação do presente ao futuro, numa continuidade do tempo. A forma
genuína de evocar a temporalidade consiste em dar atenção à actualidade irrepetível,
única do instante como fundamento da possibilidade de vir-a-ser o que se projectar ser
(Lopes, 2006).
Por contra, a patologização da temporalidade ou a forma inautêntica de a assumir
na adultícia avançada podem suscitar tensão
na idade da realização, como seja através da
preocupação com o que está para vir (o vir a
acontecer não desejado, ou não previsto), da
perda de esperança, da coarctação do devir,
da presentificação forçada e da experiência
aversiva do passado. Pode ainda traduzir-se
na coisificação da temporalidade e na paragem da maturação, numa luta contra a
mudança (Lopes, 2006). Na prática clínica,
a problemática da experiência da temporalidade pode-se traduzir em patologizações
concretas associadas a desenvolvimentos
depressivos, ansiosos, neurasténicos, obsessivos, para os quais o profissional clínico deverá estar preparado (Lopes, 2006).

A aceitação incondicional positiva de um
conjunto de pessoas que a sociedade tenta por todos os meios categorizar, constitui
uma via adequada para contrariar os estereótipos já definidos (Bozarth, 2001; Hamarat
et al., 2002; Rogers, 1959; Sarkisian et al.,
2005).
O trabalho criativo de Nathalie Rogers
(2000) em terapia expressiva é apenas uma
ilustração do que pode ser desenvolvido
para explorar o potencial criativo do idoso.
Estimular a filáucia, a criatividade produtiva
e a concretização pessoal é particularmente
positivo para a congruência do idoso, dado
que contribui para melhor integrar a parte
do seu self ostracizado no seu passado e também para permitir o desenvolvimento das
suas relações significativas, à medida que o
idoso se sente à vontade com estas.
A realidade do idoso está ainda poluída
com preconceitos e estereótipos que prejudicam a sua saúde. Neste sentido é pertinente questionarmo-nos como conseguimos
que os idosos abram a porta ao seu passado e o tragam à luz da realidade presente?
E como podemos facilitar a sua congruência, para que a sua capacidade de sentir se
mantenha intacta, para que se escolham a si
prórios?

Conclusões
Se de antemão sabemos que a abordagem do idoso requer de todos nós, a nossa
nostridade na relação Eu-Tu estabelecida
em consulta, também conhecemos o quão
complexo e árduo é este desafio. A nossa
intenção com o acima escrito foi estimular a
emergência de questões pertinentes sobre
a importância do idoso na realidade da consulta psicológica. É através da compreensão
fenomenológica do idoso que nos podemos
comprometer num encontro em liberdade
situada (Lopes, 2006), que Rogers (1980)
salientou como seguro o suficiente para
permitir o emergir de aspectos do self que
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são dolorosos, desafiantes ou escondidos.
Porque “a essência da natureza humana é essencialmente positiva” (Rogers, 1961, p. 73), a
nossa confiança na auto-direcção da pessoa,
pode guiar-nos na direcção do cuidado, da
consideração, da aceitação da pessoa como
um todo, sem julgamentos de valor (Hipólito,
1991). Como profissionais clínicos cabe-nos
facilitar a actualização contextualizada do
que aqui-e-agora importa fazer (experiência
de situação). Podemos auxiliar o idoso a libertar-se das restrições dos estereótipos, para
que o idoso se possa escolher a si, de acordo
com o seu vocatio e viver uma vida temporal com um projecto pessoal e com sentido.
Permitir ao idoso distanciar-se dos seus
medos, dos “se” e “eu devia”, das expectativas
sociais, dos seus limites e dos papéis castradores da sua pessoa, é um sério desafio para
qualquer um. Os idosos carregam consigo o
peso suplementar de um estigma partilhado
por todos de que é alguém muitas vezes dispensável e desnecessário.
Salientámos por conseguinte, a actuação
do profissional clínico ao nível da corporalidade e temporalidade. Actuar sobre a corporalidade do idoso, ou melhor, a perda do
sentido de corporalidade, implica voltar a fazer com que o ancião volte a encarar o corpo,
não como uma fonte de problemas, um limitador das suas possibilidades, mas sim como
um todo, uno, interligado. Os idosos referem
em consulta que são poucas vezes tocados,
a sociedade rejeita-os fisicamente, decretando-lhes um embargo de calor humano, o que
contribui negativamente para o processo de
alienação do idoso face ao seu corpo e para a
perda do sentido de corporalidade. Por conseguinte, sugerimos que a relação terapêutica assente também, no toque, na aproximação física, e não apenas na expressão verbal.
Tal como o idoso, por vezes, desmembra
psicologicamente o seu corpo em partes,
dividindo-o em focos de problemas, também por vezes subtrai o tempo, amputando
a existência da sua temporalidade. Efectivamente, a vida humana faz-se numa desconti-

nuidade de momentos (que também podem
ser mementos, quando fazem parte da memória)” (Lopes. 2006). Quando esses mo(e)
mentos são significativos forma-se uma
temporalidade. Para o idoso é contraproducente que a temporalidade lhe seja excisada,
levando-o a mergulhar num processo de
alienação do aqui-e-agora. Ser idoso implica
a consciência de uma maior proximidade do
final do ciclo de vida e do sentido de limite
o que acarreta consequências específicas relatadas pelos idosos nomeadamente: menos
tempo à sua frente; ausência de ascendência
de referência e contacto inter e intra-geracional mais dificultado. A palavra idoso é muitas vezes confundida com o testemunho do
passado, o incapaz de compreender e lidar
com os desafios do presente, o não produtivo, o representante vivo de uma estética
passada e de gostos ultrapassados. Dentro
das contingências que esta categorização
impõe, dificilmente solúveis no âmbito de
um contrato terapêutico limitado ao idoso,
propomos que o profissional clínico, através
da compreensão empática e do olhar incondicional positivo, facilite ao idoso a escolha
de si próprio, dando sentido à sua vida.
Como profissionais clínicos, devemos
persistir em questionarmo-nos como podemos contribuir para que o idoso possa viver
uma vida preenchida de significado, desafio e realização, de acordo com a liberdade
situacional que são os seus recursos vida
temporal e corpo. Isto significa levar em conta prováveis desafios à congruência interna
do idoso. Na realidade, isto significa mergulhar no seu mundo, tal como mergulhámos
no de Ana, e envolvermo-nos em entender
questões intrincadas, nomeadamente como
transformar o seu continuum passado-presente-futuro numa dinâmica fluida, com
uma plasticidade de avanços e recuos, numa
interligação equilibrada? E também o que
podemos efectuar para desbloquear as possibilidades ainda não exploradas, de ser uma
pessoa na sua totalidade e não somente uma
pessoa idosa?
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A adultícia avançada corresponde à idade da realização. Esta etapa pode ser (e frequentemente é) um período estimulante
para soma e psyché, no qual surgem oportunidades para o auto-desenvolvimento e para
a filáucia (Lopes, 2006, Shneidman, 1989).
Rogers (1980, p.84) referiu já numa idade
matura: “Eu sinto que uma nova, profunda e
totalizante predisposição para a intimidade,
surge agora em mim”. A experiência de descobrir em si próprio, emoções e sentimentos
que foram visceralmente experienciados
mas que nunca foram reconhecidos conscientemente pelo idoso, constitui um dos
mais profundos e significativos fenómenos
da consulta psicológica.
No caso concreto da adultícia avançada,
verificam-se mudanças relevantes de carácter psicológico, somático e social no idoso.
Estas podem ser abordadas numa perspectiva patológica de deterioração e de degenerescência. Inversamente, numa perspectiva
salutogénica, podemos como profissionais,
concentrarmo-nos nas possibilidades de
expansão da senescência do idoso, levando
em conta a corporalidade, o gosto noético e
as capacidades sociais e corporais do idoso
(Lopes, 2006).
Parece-nos efectivamente que como
profissionais, devemos ir mais longe que
uma abordagem patológica quanto ao idoso e concentrarmo-nos na sua congruência
e bem-estar psicológico, numa perspectiva
salutogénica mais ampla (Antonovsky, 1987).
Enquanto conscientes da limitação temporal
da vida, e facilitando a existência da tendência actualizante (Bozarth, 2001; Rogers, 1974,
1980), podemos ajudar o ancião a transformar o seu tempo presente em actualização
de possibilidades (Lopes, 2006).
A intensiva ênfase no self do idoso em
consulta psicológica proporciona não mais
consciência do self mas menos. Poderíamos
afirmar que existe menos consciência do self,
contudo mais self, pois as funções do self
amalgamam-se com a experiência organísmica e deixam de constituir um objecto iso-

lado de introspecção (Rogers, 1974). Daqui
resulta que a consulta psicológica permite ao
idoso tornar-se mais o selbst que deseja ser,
dando atenção à actualidade irrepetível do
instante como fundamento da possibilidade
de vir-a-ser o que se projecta ser, através da
escolha de si próprio (Lopes, 2006).
Desta forma, a consulta psicológica pode
facilitar a congruência do ancião, dando corpo à temporalidade e proporcionando tempo para a integração da corporalidade do
idoso. Assim sendo, podemos em consulta,
facilitar ao idoso o desenvolvimento da atenção existencial ao fluir da sua vida, para que
este possa intervir, no seu compromisso de
existir.
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Propriedades Psicométricas do Questionário
de Capacidades e de Dificuldades na Versão
Portuguesa de Auto-Resposta

sumário

Pedro Pechorro1; Carlos Poiares2; Rui Xavier Vieira3

A presente investigação teve como objectivo proceder à análise das propriedades psicométricas do
Questionário de Capacidades e de Dificuldades versão de auto-resposta. Recorrendo a 760 participantes
adolescentes de ambos os sexos divididos em amostra forense (n = 250) e amostra escolar (n = 510)
obtiveram-se resultados mistos em termos de propriedades psicométricas com a população adolescente
portuguesa, nomeadamente a nível de validade factorial, consistência interna, validade discriminante,
validade divergente e validade concorrente. Perante tais resultados recomenda-se precaução na sua
utilização.

summary

palavras-chave

The purpose of the present study was to analyse the psychometric properties of the Portuguese
version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) self-report. With a total of 760 youths of
both sexes divided in a forensic sample (n = 250) and community sample (n = 510), we obtained mixed
results in terms of the psychometric properties with the Portuguese adolescent population, namely in
terms of factorial validity, internal consistency, discriminant validity, divergent validity and concurrent
validity. In face of such mixed results we recommend precaution in it’s use.
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O Questionário de Capacidades e Dificuldades (Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ; Goodman, Meltzer & Bailey,
1998) versão auto-resposta é um questionário comportamental curto dirigido a préadolescentes e adolescentes dos 11 aos 16
anos. É composto por 25 itens com escala
tipo Likert de três pontos distribuídos por
cinco dimensões: Sintomas emocionais
(Emotional Symptoms - ES; itens 3, 8, 13, 16 e
24), Problemas de comportamento (Conduct
Problems - CP; itens 5, 7, 12, 18 e 22), Hiperactividade (Hyperactivity - H; itens 2, 10, 15,
21 e 25), Problemas com os pares (Peer Problems - PP; itens 6, 11, 14, 19 e 23), e Comportamento pró-social (Prosocial Behaviour - P;
itens 1, 4, 9, 17 e 20). As pontuações de todas
as dimensões, com excepção da última, são
somadas após se terem revertido os itens
indicados (nomeadamente os itens 7, 11, 14,
21 e 25) de forma a obter a pontuação total
de dificuldades.
O SDQ existe nas versões rating scale para
pais, rating scale para professores e na versão de auto-resposta, esta última utilizada
na presente investigação. A única diferença
entre as versões de rating scale e a de autoresposta é a mudança gramatical da terceira
pessoa para a primeira pessoa.
Em termos de validade factorial tem havido alguma discordância quanto aos factores
que se encontram quando se utiliza análise
factorial exploratória e confirmatória. Goodman, Meltzer e Bailey (1998) não efectuaram
análise factorial no seu artigo original sobre
o SDQ Self-report. Becker, Hagenberg, Roessner, Woerner e Rothenberger (2004) que
avaliaram a versão alemã do SDQ Self-report,
afirmam ter encontrado através de Análise
de Componentes Principais (ACP) com rotação Varimax as cinco dimensões postuladas
apesar de não terem fornecido dados estatísticos. Por sua vez d’Acremont e Van der
Linden (2008) utilizaram análise factorial
confirmatória com a versão de língua francesa e encontraram uma estrutura factorial em
conformidade com a original. Todavia, Percy,

McCrystal e Higgins (2008) não conseguiram, numa amostra irlandesa, confirmar a estrutura factorial penta-dimensional do SDQ
através de análise factorial confirmatória,
evidenciando problemas na unidimensionalidade das subescalas, saturações cruzadas
de itens, ausência de saturação de alguns
itens em qualquer factor e limitações sérias
na própria estrutura componente do SDQ.
Em termos de consistência interna por
alfa de Cronbach, Goodman, Meltzer e Bailey (1998) encontraram um valor de .82 para
o total de dificuldades, e um leque de .61 a
.75 para as dimensões. Becker, Hagenberg,
Roessner, Woerner e Rothenberger (2004)
encontraram um valor de .78 para o total de
dificuldades, e um leque de .58 a .78 para as
dimensões. Por sua vez, d’Acremont e Van
der Linden (2008) encontraram um leque de
.64 a .90 para as dimensões.
Goodman, Meltzer e Bailey (1998) analisaram ainda a capacidade de o SDQ Self-report distinguir entre amostras da população
clinica e da população comunitária. Concluíram, através do procedimento estatístico
ROC, que o SDQ tem capacidade de discriminar entre os dois grupos, tanto a nível
de subescalas como de pontuação total de
dificuldades. Os autores concluíram que os
resultados da avaliação psicométrica do SDQ
Self-report são promissores, mas recomendaram mais investigação.
Marzocchi, Capron, Di Pietro, Tauleria,
Duyme, Frigerio, Gaspar, Hamilton, Pithon,
Simões e Thérond (2004), referindo-se à utilização do SDQ nos países do sul da Europa,
consideram-no bastante promissor enquanto instrumento na avaliação de perturbações
comportamentais e emocionais em crianças e
adolescentes. Estes autores, todavia, não fornecem valores objectivos substanciais quanto às propriedades psicométricas do SDQ.
Em Portugal existe uma grande necessidade de proceder à adaptação e validação
de instrumentos psicométricos. O objectivo
do presente artigo, englobado no âmbito de
uma investigação mais abrangente sobre a

Revista de Psiquiatria Consiliar e de Ligação

delinquência juvenil, consiste em estudar
as características psicométricas da versão
portuguesa do SDQ versão auto-resposta de
forma a fundamentar empiricamente a sua
utilização a nível prático e teórico na realidade nacional.

Método
Participantes
A amostra total final ficou constituída por
760 participantes de ambos os sexos (leque
etário = 12-20; Média = 15.92 anos; desviopadrão = 1.48 anos), sendo que desse total
250 participantes (leque etário = 13-20; Média = 15.81 anos; desvio-padrão = 1.32 anos)
foram provenientes dos Centros Educativos
do Ministério da Justiça e constituíram a
amostra forense, e 510 participantes (leque
etário = 12-20; Média = 15.95 anos; Desviopadrão = 1.55 anos) foram provenientes de
estabelecimentos públicos de ensino da
grande Lisboa e constituíram a amostra escolar.
Na tabela seguinte (ver Tabela 1) podemse observar dados relativos ao sexo, frequência e percentagem de participantes segundo
a proveniência. Os participantes do sexo
masculinos foram mais numerosos (71.4%)
que os do sexo feminino (28.6%).
Tabela 1 - Sexo, Número e Percentagem de Participantes por Centros Educativos e
Escolas

Amostra Forense
CE da Belavista
CE Navarro de Paiva
CE Padre A. Oliveira
CE dos Olivais
CE de Santo António
CE do Mondego
Amostra Escolar
Escola Bas/Sec da Amora
Escola Sec Monte da Caparica
Escola Bas/Sec A. Andrade
Escola Bas/Sec A. Neves
Amostra Total

Sexo
masculino
221
56
56
32
35
29
13
322
177
69
45
31
543

Sexo
feminino
29
5
24
0
0
0
0
188
110
15
22
41
217

N total
250
61
80
32
35
29
13
510
287
84
67
72
760

Percentagem
total
32.9%
8%
10.5%
4.2%
4,6%
3.8%
1.7%
67.1%
37.8%
11.1%
8.8%
9.5%
100%

Nota. N = número de participantes; CE = Centro Educativo; Escola Bas/Sec = Escola Básica e
Secundária; Escola Sec = Escola Secundária.

Relativamente à etnicidade, 59.6% eram
Relativamente à etnicidade, 59.6% eram brancos, 24.2% eram negros, 13.4%
brancos, 24.2% eram negros, 13.4% eram
eram mulatos e 1.8% eram ciganos e 0.9% pertenciam a outras etnias. Relativamente à
mulatos e 1.8% eram ciganos e 0.9% pertennacionalidade, 79.9% eram portugueses, 16.2% eram nacionais de países africanos,
ciam a outras etnias. Relativamente à nacio1.2% eram nacionais de países europeus e 2.8% tinham outras nacionalidades (e.g.,
Brasil). No que diz respeito à proveniência Rural versus Urbano, a maioria (98.8%)
eram provenientes de zonas urbanas/semi-urbanas.

nalidade, 79.9% eram portugueses, 16.2%
eram nacionais de países africanos, 1.2%
eram nacionais de países europeus e 2.8% tinham outras nacionalidades (e.g., Brasil). No
que diz respeito à proveniência Rural versus
Urbano, a maioria (98.8%) eram provenientes
de zonas urbanas/semi-urbanas.
Medidas
O Questionário de Capacidades e Dificuldades na versão de auto-resposta (Strengths
and Difficulties Questionnaire - Self-report –
SDQ-SR; Goodman, Meltzer & Bailey, 1998),
conforme já foi referido, é um questionário
comportamental curto dirigido a pré-adolescentes e adolescentes composto por 25 itens
distribuídos por cinco dimensões: Sintomas
emocionais, Problemas de comportamento,
Hiperactividade, Problemas com os pares e
Comportamento pró-social.
A Escala de Auto-estima de Rosenberg
(Rosenberg Self-Esteem Scale – RSE; Rosenberg, 1979; 1989; Corcoran & Fischer, 2000)
é uma medida unidimensional que avalia a
auto-estima em adultos e adolescentes. A escala foi desenvolvida a partir das pontuações
de 5000 participantes de ambos os sexos e
pode ser cotada simplesmente somando os
itens tipo Likert de 4 pontos, após se ter feito
a reversão dos itens indicados (nomeadamente os itens 2, 5, 6, 8, 9). Esta escala curta
foi utilizada na presente investigação para
efectuar a validade divergente.
Adicionalmente foi construído um questionário sócio-demográfico para descrever
as características sócio-demográficas da
amostra utilizada e controlar o efeito moderador dessas variáveis.
Procedimentos
Como princípio do processo de validação
obteve-se autorização de Robert Goodman
para utilizar a escala. No site http://www.
sdqinfo.org é possível encontrar a versão
portuguesa da escala (ver Anexo) disponibilizada gratuitamente, assim como outra documentação relacionada.
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A recolha dos questionários em meio foApós a inserção dos dados ter sido feita forense decorreu individualmente após se ter
ram aleatoriamente seleccionados 10% dos
obtido autorização por parte da Direcçãoquestionários inseridos, de forma a avaliar a
Geral de Reinserção Social (DGRS), Ministério
qualidade de inserção dos mesmos. Foram
da Justiça. Foram feitas aplicações em todos
excluídos cerca de 13% dos participantes
os Centros Educativos existentes no momen(predominantemente da amostra escolar)
to a nível nacional. A recolha dos questiodevido a estarem fora do intervalo etário esnários em meio escolar decorreu em grupo
tabelecido ou a motivos como terem entreapós se ter obtido autorização por parte da
gado questionários não preenchidos, incomDirecção-Geral de Inovação e de Desenvolvipletos ou ilegíveis.
mento Curricular (DGIDC), Ministério da Educação. Foram aleatoriamente seleccionadas
doze escolas básicas/secundárias da região
Resultados
da grande Lisboa, das quais quatro concordaram em participar.
Na tabela abaixo (ver Tabela 2) podem
Os dados relativos aos questionários conobservar-se as descritivas das escalas do SDQ
siderados válidos foram inseridos em SPSS
para a amostra forense.
tabela abaixo (ver Tabela 2) podem observar-se as descritivas das escalas do SDQ para a amostra forense.
v18 eNaposteriormente
tratados em SPSS v19.
Tabela 2
Tabela 2 - Descritivas das Escalas do SDQ por Amostra Forense

n
M
DP
Mínimo
Máximo
Assimetria
EP Assimet
Curtose
EP Curtose

ES
221
3.19
1.84
0
9
.47
.16
-.42
.33

CP
221
4.66
2.39
0
10
2.03
.16
14.40
.33

Masculino
H
221
4.61
2.06
0
9
-.13
.16
-.41
.33

Amostra Forense
PP
221
2.96
1.83
0
10
.62
.16
.34
.33

P
221
7.34
1.99
1
10
-.36
.16
-.49
.33

ES
29
4.21
2.37
1
9
.24
.43
-.93
.85

CP
29
4.21
2.04
1
9
.67
.43
.04
.85

Feminino
H
29
5.03
1.97
2
8
-.23
.43
-1.33
.85

PP
29
2.72
1.81
0
7
.68
.43
-.09
.85

P
29
8.62
1.15
5
10
-1.16
.43
2.17
.85

Nota. ES = Sintomas emocionais; CP = Problemas de comportamento; H = Hiperactividade; PP = Problemas de relacionamento com os pares; P = Comportamento
pró-social; n = número de participantes; M = Média; DP = Desvio-padrão; EP Assimet = Erro-padrão da Assimetria; EP Curtose = Erro-padrão da Curtose.

Na
abaixo
(ver 3)
Tabela
3) podem
observar-se
as descritivas
escalas
Natabela
tabela abaixo
(ver Tabela
podem observar-se
as descritivas
das escalas
do SDQ para a das
amostra
escolar. do SDQ para
a amostra escolar.
Tabela 3
Tabela 3 - Descritivas das Escalas do SDQ por Amostra Escolar

	
  

n
M
DP
Mínimo
Máximo
Assimetria
EP Assimet
Curtose
EP Curtose

ES
322
2.56
1.36
0
7
.88
.14
1.0
.27

CP
322
2.25
1.48
0
9
1.0
.14
1.47
.27

Masculino
H
321
3.91
1.99
0
10
.54
.14
-.05
.27

Amostra Escolar
PP
321
2.04
1.47
0
7
.96
.14
.88
.27

P
322
7.28
1.73
2
10
-.25
.14
-.37
.27

ES
188
4.32
1.70
1
10
.40
.18
.23
.35

CP
188
2.39
2.07
0
10
6.28
.18
63.24
.35

Feminino
H
188
4.09
1.95
0
8
-.02
.18
-.64
.35

9	
  

PP
188
1.90
1.49
0
8
1.1
.18
1.79
.35

P
188
8.17
1.62
3
10
-.66
.18
.19
.35

Nota. ES = Sintomas emocionais; CP = Problemas de comportamento; H = Hiperactividade; PP = Problemas de relacionamento com os pares; P = Comportamento
pró-social; n = número de participantes; M = Média; DP = Desvio-padrão; EP Assimet = Erro-padrão da Assimetria; EP Curtose = Erro-padrão da Curtose.
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Como primeiro passo de validação analisaram-se os itens de forma a detectar a
existência de eventuais desvios da normalidade (ver Tabela 4).
Como primeiro passo de validação analisaram-se os itens de forma a detectar a existência
deTabela
eventuais
4 desvios da normalidade (ver Tabela 4).

Tabela 4 - Descritivas dos Itens das Escalas do SDQ por Amostra Total
Escala ES
Item 3
Item 8
Item 13
Item 16
Item 24
Escala CP
Item 5
Item 7
Item 12
Item 18
Item 22
Escala H
Item 2
Item 10
Item 15
Item 21
Item 25
Escala PP
Item 6
Item 11
Item 14
Item 19
Item 23
Escala P
Item 1
Item 4
Item 9
Item 17
Item 20

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

Assimetria

Curtose

.27
1.32
.41
.89
.34

0
1
0
1
0

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

1.886
-.367
1.276
.152
1.397

2.598
-.664
.470
-.941
.984

.82
1.09
.20
.43
.47

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

.308
-.081
2.434
1.260
1.136

-1.026
-.6
5.167
.309
.011

.96
.84
.77
.85
.78

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

.102
.286
.311
.136
.058

-1.287
-1.287
-.826
-.594
-.374

.37
.27
.57
.19
.89

0
0
1
0
1

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

1.456
1.945
.495
2.459
.173

.974
2.731
-.652
5.363
-1.171

1.49
1.46
1.54
1.71
1.37

2
2
2
2
1

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

-.695
-.722
-.750
-1.44
-.393

-.478
-.445
-.459
1.088
-.666

Nota. ES = Sintomas emocionais; CP = Problemas de comportamento; H = Hiperactividade; PP =
Problemas de relacionamento com os pares; P = Comportamento pró-social

Seguidamente procedeu-se ao processo
factorial de cada uma das escalas do SDQ, tode análise factorial. Não foi possível enconmando cada uma delas isoladamente, atratrar estrutura
postulada
da
escala
devido
a
método
da Análise
Componentes
Seguidamente procedeu-se ao processovésdedoanálise
factorial.
Nãodefoi
possível
saturação cruzada de itens, ausência de satuPrincipais (ACP) (ver Tabela 5). Relativamente
ração
de itens
nos devidos
factores,
ausência
teste de cruzada
Kaiser-Meyer-Olkin
o leque
encontrar
estrutura
postulada
da escala
devido ao
a saturação
de itens, ausência
devade saturação dos itens em qualquer um dos
riou entre um mínimo de .55 para a amostra
factores identificados e ao menor número de
forense na escala CP e um máximo de .72
11	
  
factores identificados. Optou-se pela análise
para a amostra forense na escala P.
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Tabela 5 - Cargas Factoriais de Análise Factorial Exploratória para Escalas do SDQ
por Amostras
Itens
Escala ES
Item 3
Item 8
Item 13
Item 16
Item 24
Eigenvalue
Variância
Escala CP
Item 5
Item 7
Item 12
Item 18
Item 22
Eigenvalue
Variância
Escala H
Item 2
Item 10
Item 15
Item 21
Item 25
Eigenvalue
Variância
Escala PP
Item 6
Item 11
Item 14
Item 19
Item 23
Eigenvalue
Variância
Escala P
Item 1
Item 4
Item 9
Item 17
Item 20
Eigenvalue
Variância

Amostra Total

Amostra Forense

Amostra Escolar

.55
.47
.60
.61
.68
1.72
34.39%

.52
.55
.63
.62
.66
1.77
35.47%

.58
.43
.60
.60
.69
1.71
34.21%

.68
.39
.72
.49
.58
1.70
34.08%

.71
.44
.74
.54

.61
.47
.65
.39
.52
1.43
28.69%

1.61
32.27%

.71
.70
.69
.40
.31
1.73
34.59%

.78
.77
.68

.63
.64
.73
.44
.51
1.80
35.91%

1.69
33.73%

.56
.38
.60
.64
.57
1.56
31.12%

.55
.48
.66
.56
.50
1.55
30.91%

.51
.66
.58
1.50
29.91%

.67
.48
.74
.41
.78
1.99
39.92%

.76
.45
.78
.36
.82
2.20
44.03%

.61
.59
.69
.46
.74
1.95
38.98%

.65

Nota. Cargas factoriais omissas se < .30; ES = Sintomas emocionais; CP = Problemas de comportamento;
H = Hiperactividade; PP = Problemas de relacionamento com os pares; P = Comportamento pró-social
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As intercorrelações entre as escalas do SDQ revelaram a presença de correlações

As intercorrelações entre as escalas do SDQ revelaram a presença de correlações
de baixas a moderadas, positivas e negativas. A maioria das correlações obtidas foram
de baixas a moderadas, positivas e negativas. A maioria das correlações obtidas foram
estatisticamente
significativas
(ver Tabela
6).revelaram a presença de correlações de baixas
As intercorrelações
entre as escalas
do SDQ

a moderadas,
positivas
e negativas.
A maioria
das correlações obtidas foram estatisticamente
estatisticamente
significativas
(ver
Tabela 6).
significativas (ver Tabela 6).

Tabela 6

Tabela 66 - Intercorrelações de Escalas SDQ Amostra Total
Tabela
Tabela 6 - Intercorrelações de Escalas SDQ Amostra Total
ES
CP
H
PP
P
ES
1
ES
CP
H
PP
P
CP
.12**
1
ES
1
H
.18**
.34**
1
CP
.12**
1
PP
.23**
.22**
.05
1
H
.18**
.34**
1
P
.27**
-.14**
-.10**
-.14**
1
PP
.23**
.22**
.05
1
Nota. **Significativo ao nível p ≤ .01; Valores p obtidos por Pearson r e por Spearman rho; ES =
P
.27**
-.14**
-.10**
-.14**
1
Sintomas emocionais; CP = Problemas de comportamento; H = Hiperactividade; PP = Problemas de

Nota. **Significativo ao nível p ≤ .01; Valores p obtidos por Pearson r e por Spearman rho; ES =
relacionamento com os pares; P = Comportamento pró-social
Sintomas emocionais; CP = Problemas de comportamento; H = Hiperactividade; PP = Problemas de
relacionamento
com os pares; P = Comportamento pró-social
Tabela
7

Seguidamente foram calculados os alfas de Cronbach, as correlações médias inter-item e o
leque
de correlações
item-total corrigidas (ver Tabela 7).
Tabela
7

Tabela 7 - Alfas de Cronbach, Correlações Médias Inter-Item e Leque de Correlações
Item-Total
para Escalas
do SDQ Médias
por Amostras
Tabela 7 -Corrigidas
Alfas de Cronbach,
Correlações
Inter-Item e Leque de Correlações
Item-Total Corrigidas para Escalas do SDQ por Amostras
Amostra Total
Amostra Forense
Amostra Escolar
Escala ES
Amostra Total
Amostra Forense
Amostra Escolar
α Cronbach
.51
.54
.51
Escala ES
CMII
.18
.19
.17
α Cronbach
.51
.54
.51
LCITC
.22–.36
.25–.35
.20–.36
CMII
.18
.19
.17
Escala CP
LCITC
.22–.36
.25–.35
.20–.36
α Cronbach
.46
.37
.29
Escala CP
CMII
.17
.14
.11
α Cronbach
.46
.37
.29
LCITC
.13–.37
.11–.31
.10–.22
CMII
.17
.14
.11
Escala H
LCITC
.13–.37
.11–.31
.10–.22
α Cronbach
.52
.45
.55
Escala H
CMII
.17
.14
.19
α Cronbach
.52
.45
.55
LCITC
.15–.38
.06–.33
.20–.43
CMII
.17
.14
.19
Escala PP
LCITC
.15–.38
.06–.33
.20–.43
α Cronbach
.43
.43
.37
Escala PP
CMII
.14
.13
.11
α Cronbach
.43
.43
.37
LCITC
.14–.29
.18–.29
.06–.28
CMII
.14
.13
.11
Escala PS
LCITC
.14–.29
.18–.29
.06–.28
α Cronbach
.61
.67
.60
Escala PS Retirar S
CMII
.23
.28
.23
α Cronbach
.61
.67
.60
LCITC
.22–.51
.22–.54
.23–.46
CMII
.23
.28
.23
Nota. α Cronbach = Alfa de Cronbach; CMII = Correlação média inter-item; LCITC = Leque de
LCITC
.22–.51
.22–.54
.23–.46
correlações item-total corrigidas; ES = Sintomas emocionais; CP = Problemas de comportamento; H =

Nota. α Cronbach = Alfa de Cronbach; CMII = Correlação média inter-item; LCITC = Leque de
Hiperactividade; PP = Problemas de relacionamento com os pares; P = Comportamento pró-social
correlações item-total corrigidas; ES = Sintomas emocionais; CP = Problemas de comportamento; H =
Hiperactividade; PP = Problemas de relacionamento com os pares; P = Comportamento pró-social
13	
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Tabela A
8 validade divergente das escalas do SDQ com a escala de auto-estima de
Rosenberg
(RSE) revelou
correlações
significativas
baixas a
Tabela 8 - Validade
Divergente
de Escalasestatisticamente
do SDQ com RSE
para AmostradeTotal

Pearson
r /Tabela 8). Valor p
moderadas, positivas e negativas
(ver
A validade divergente das escalas do SDQ com a escala de auto-estima de Rosenberg (RSE)
Spearman rho
revelou correlações estatisticamente significativas de baixas a moderadas, positivas e negatiES
-.30
p ≤.01
vasTabela
(ver Tabela
8 8).
CP
-.22
p ≤ .01
H
-.27
p ≤ .01
de Escalas do SDQpcom
Tabela 8 - Validade Divergente
PP
-.33
≤ .01RSE para Amostra Total
P
.15
p ≤ .01
Pearson r /
Valor p
Nota. Pearson r = Correlação r de Pearson; Spearman rho = Correlação rho de Spearman; ES = Sintomas
Spearman rho
emocionais; CP = Problemas de comportamento; H = Hiperactividade; PP = Problemas de
ES
-.30
relacionamento com os pares; P = Comportamento
pró-social p ≤.01
CP
-.22
p ≤ .01
H
-.27
p ≤ .01
PP
-.33
p ≤ .01
P
.15
p ≤ .01
A validade
concorrente
das Spearman
escalas do
com orho
diagnóstico
deESperturbação
Nota. Pearson
r = Correlação
r de Pearson;
rhoSDQ
= Correlação
de Spearman;
= Sintomas
emocionais; CP = Problemas de comportamento; H = Hiperactividade; PP = Problemas de

do
comportamento
do DSM-IV
reveloupró-social
a existência de apenas duas correlações
relacionamento
com os pares;
P = Comportamento
significativas
mas fracas,das
nomeadamente
nas
escalas
ES e CP de
(ver
Tabela 9). do comporA validade concorrente
escalas do SDQ
com
o diagnóstico
perturbação
tamento do DSM-IV revelou a existência de apenas duas correlações significativas mas fracas,
nomeadamente nas escalas ES e CP (ver Tabela 9).
Tabela A
9 validade concorrente das escalas do SDQ com o diagnóstico de perturbação

do
comportamento
do DSM-IVcom
revelou
a existência
de apenas
correlações
Tabela
9 - Validade Concorrente
Diagnóstico
de Perturbação
do duas
Comportamento
(DSM-IV) na Amostra Forense
significativas mas fracas, nomeadamente nas escalas ES e CP (ver Tabela 9).
rpb
Valor p
ES
-.14
p ≤ .05
Tabela 9
CP
.14
p ≤ .05
H
.09
ns
Tabela 9 - Validade Concorrente com Diagnóstico de Perturbação do Comportamento
PP
-.09
ns
(DSM-IV)
na Amostra Forense-.12
P
ns
validade Bisserial
discriminante
o conjunto
das escalas
do SDQ
Nota. rpbA
= Correlação
por Ponto;revelou
ns = não que
significativo;
ES = Sintomas
emocionais;
CP = tem
rpb
Valor p
Problemas de comportamento; H = Hiperactividade;
PP = Problemas de relacionamento com os pares;
ES
p ≤ .05
P = Comportamento
pró-social de -.14
capacidade
de discriminar
forma estatisticamente
significativa entre as amostras
CP
.14
p ≤ .05
H
.09
ns
forense
e escolar (ver Tabela 10).
A validade discriminante revelou
do SDQ tem capacidade de
PP
-.09que o conjunto das escalas
ns
discriminar
de
forma
estatisticamente
significativa
entre
as
amostras
forense e escolar (ver Ta14	
  
P
-.12
ns
bela
10).rpb10
Nota.
= Correlação Bisserial por Ponto; ns = não significativo; ES = Sintomas emocionais; CP =
Tabela
	
  
Problemas
de comportamento; H = Hiperactividade; PP = Problemas de relacionamento com os pares;
P = Comportamento
pró-social
Tabela
10 - Validade
Discriminante para escalas do SDQ entre Amostra Forense e

Amostra Escolar
SDQ Escalas
	
  

Λ Wilks
.724

Nota. Λ Wilks = Lambda de Wilks; χ2 = Qui-quadrado.

χ2
242.924 (5)

Valor p
p ≤ .001

14	
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Discussão
Como primeiro passo de validação analisaram-se os itens de forma a detectar a existência de eventuais desvios da normalidade.
Foram detectados alguns itens com problemas de normalidade, nomeadamente os
itens 3, 11, 12 e 19.
Seguidamente procedeu-se ao processo
de análise factorial exploratória. Apesar de
se terem tentado vários métodos de análise
factorial com e sem rotação de factores (Marôco, 2010) não foi possível encontrar estrutura postulada da escala devido a saturação
cruzada de itens, ausência de saturação de
itens nos devidos factores, ausência de saturação dos itens em qualquer um dos factores
identificados e ao menor número de factores
identificados. Recordamos que Goodman,
Meltzer, & Bailey, 1998, no artigo de validação preliminar original do SDQ Self-report
não analisaram a estrutura factorial do instrumento.
Após alguma reflexão optou-se pela análise factorial de cada uma das escalas do SDQ,
tomando cada uma delas isoladamente, através do método da Análise de Componentes
Principais (ACP). Os valores obtidos no teste
KMO foram de mau (mas ainda tolerável) a
médio quanto à recomendação para efectuar análise factorial, apesar de o teste de esfericidade de Bartlett obter sempre p ≤ .001.
Desta forma na amostra total todos os itens
saturaram adequadamente nas escalas a que
pertenciam. Na amostra forense os itens 22,
21, 25 não saturaram adequadamente (< .30)
nas respectivas dimensões CP e H. Na amostra escolar o item 11 não saturou adequadamente (< .30) na respectiva dimensão PP.
As intercorrelações entre as escalas revelaram a presença de correlações de baixas a
moderadas, positivas e negativas. A maioria
das correlações obtidas foram estatisticamente significativas. De salientar as correlações negativas da escala P com a maioria
das outras escalas, que já eram teoricamente
esperadas dada a valoração positiva a nível

de comportamento pró-social associada a
esta escala.
Seguidamente foram calculados os alfas
de Cronbach, as correlações médias interitem e o leque de correlações item-total
corrigidas. Os alfas de Cronbach das escalas
variaram entre .29 e .67, sendo que apenas
os alfas da escala P apresentaram valores minimamente adequados (Cortina, 1993). Estes
valores são manifestamente mais baixos que
os obtidos por Goodman, Meltzer e Bailey
(1998) que apresentaram alfas entre .61 e
.85, e os de Becker et al. (2004) entre .58 e .78.
As correlações médias inter-item ficaram
aquém do esperado nas escalas CP e PP dado
que na maioria das amostras não atingiram
o limite mínimo recomendado de .15 (Clark
& Watson, 1995). O mesmo se passou relativamente ao leque de correlações item-total
corrigidas dado que nas escalas CP, H, e PP
não atingiram o valor mínimo recomendado
de .20 (Nunnally & Bernstein, 1994).
A validade divergente das escalas do
SDQ com a escala de auto-estima de Rosenberg revelou correlações estatisticamente
significativas de baixas a moderadas, positivas e negativas. Tais correlações foram algo
inesperadas dado que os constructos medidos teoricamente não se sobrepõem (Kline,
2000). Tal poderá derivar da quantidade de
erro existente na medição, tal como evidenciado no alfa de Cronbach.
A validade concorrente das escalas do
SDQ com o diagnóstico de perturbação do
comportamento do DSM-IV revelou a existência de apenas duas correlações significativas mas fracas, nomeadamente nas escalas
ES e CP. Teoricamente esperar-se-iam correlações de moderadas a altas e significativas
na maioria das escalas, em particular na escala CP, dada a sobreposição teórica de constructos (Kline, 2000; Nunnally & Bernstein,
1994). Mais uma vez tal poderá derivar da
quantidade de erro associado à medição, tal
como evidenciado no alfa de Cronbach.
A validade discriminante revelou que
o conjunto das escalas do SDQ tem capaci-
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dade de discriminar (Nunnally & Bernstein,
1994) de forma estatisticamente significativa
entre as amostras forense e escolar, tal como
Becker et al. (2004) haviam demonstrado.
Perante tais resultados maioritariamente
abaixo do esperado torna-se algo difícil de
apoiar a pretensão de Simões (ver Marzocchi,
Capron, Di Pietro, Tauleria, Duyme, Frigerio,
Gaspar, Hamilton, Pithon, Simões & Thérond,
2004) relativamente ao carácter promissor
do SDQ Self-report enquanto instrumento
psicométrico, pelo menos no que diz respeito particularmente às amostras utilizadas da
população portuguesa.
De uma forma geral consideramos necessário recomendar precaução na sua utilização. Futuramente será necessário continuar o
processo de avaliação das propriedades psicométricas através de outros procedimentos
e de outras amostras (validação cruzada). Tal
como referiram Nunnally e Bernstein (1994) a
validação de um instrumento é um processo
sempre inacabado.

Anexo
Itens da versão portuguesa
1. Tento ser simpático/a com as outras
pessoas. Preocupo-me com o que sentem.
2. Sou irrequieto/a, não consigo ficar
quieto/a muito tempo.
3. Tenho muitas dores de cabeça, de barriga ou vómitos.

9. Gosto de ajudar se alguém está magoado, aborrecido ou doente.
10. Não sossego, estou sempre a mexer
as pernas ou as mãos.
11. Tenho pelo menos um bom amigo/
uma boa amiga. (R)
12. Ando sempre à pancada. Consigo
obrigar os outros a fazer o que eu quero.
13. Ando muitas vezes triste, desanimado/a ou a chorar.
14. Os meus colegas geralmente gostam
de mim. (R)
15. Estou sempre distraído/a. Tenho dificuldades em me concentrar.
16. Fico nervoso/a em situações novas.
Facilmente fico inseguro/a.
17. Sou simpático/a para os mais pequenos.
18. Sou muitas vezes acusado/a de mentir ou enganar.
19. As outras crianças ou jovens metemse comigo, ameaçam-me ou intimidam-me.
20. Gosto de ajudar os outros (pais, professores ou outros jovens).
21. Penso nas coisas antes de as fazer. (R)

4. Gosto de partilhar com os outros (comida, jogos, esferográficas, etc.).

22. Tiro coisas que não são minhas, em
casa, na escola ou noutros sítios.

5. Irrito-me e perco a cabeça muitas vezes.

23. Dou-me melhor com adultos do que
com os da minha idade.

6. Estou quase sempre sozinho/a, jogo
sozinho/a. Sou reservado/a.
(R)

7. Normalmente faço o que me mandam.
8. Preocupo-me muito.

24. Tenho muitos medos, assusto-me facilmente.
25. Geralmente acabo o que começo. Tenho uma boa atenção. (R)
Nota. (R) = Itens reversíveis
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RECENSÃO DO LIVRO
“AS QUATRO DIMENSÕES”
Francisco Alonso-Fernández, Gradiva, Lisboa, 2010
O presente livro, da autoria do, talvez, mais conhecido professor de Psiquiatria de Espanha,
coloca-nos desde logo a questão, se será necessário mais um livro sobre este tema? Se encerra
novidades? Se será útil na prática da Psiquiatria Consiliar e de Ligação (C-L) ou nos cuidados
primários de saúde?
Ficamos logo a saber pelo prefácio, da autoria do tradutor, o Prof. Carlos Mota Cardoso,
que a presente obra “constitui uma espécie de ponto de ordem no ensino e na prática clínica,
uma assumida mudança de perspectiva, um novo paradigma no sentido de Kuhn” (!) “uma
hierarquização estrutural inédita do conjunto da sintomatologia, que transcende a etiologia
ou causalidade da doença e o tratamento”. Concordo com a primeira parte, o livro é de facto
uma boa arrumação dos sintomas depressivos segundo quatro dimensões: Humor anedónico,
Anergia, Descomunicação, Ritmopatia, ultrapassando a dicotomia dos sintomas objectivos e
dos subjectivos tomando o quadro clínico como uma totalidade estruturada com interrelação
entre as quatro dimensões. Seja-se adepto ou não deste modelo fenomenológico-estrutural,
rendemo-nos à sua utilidade na descrição, na compreensão e na atribuição de um sentido ao
adoecer depressivo: “o abatimento do plano vital da pessoa”.
Agora, que estejamos perante uma mudança de paradigma, como se estivéssemos perante
o “Galileu” da Psiquiatria, que nos propõe um modelo “heliocêntrico” para a depressão, i.e. uma
ruptura total com as concepções até aqui aceites, francamente não me parece. Mal li o título
do livro lembrei-me da conceptualização de Henry Hey: Enfraquecimento do humor, Inibição,
Dor Moral, Alterações somáticas. Constructo tetradimensional, dito orgâno-dinâmico que este
autor chamava “desorganização temporal ética da consciência”.
O livro divide-se em oito capítulos, os mais importantes serão: o primeiro, em que a
depressão é conceptualizada como “um abatimento do plano vital da pessoa”, sendo este
definido como “o estrato intermédio entre o cérebro e a mente, infiltrando-se em ambos” o
que nos remete para uma concepção filosófica do ser humano originária da antiga Grécia, em
que se pensava que o homem era composto por três estratos: a inteligência, o alento vital e o
soma, o que nos dias de hoje é somente uma curiosidade histórica. Ficamos assim com uma
concepção da depressão assente em conceitos datados embora com o inter-relacionamento e
interdependência das quatro dimensões é dada uma unidade à síndrome, que reportamos de
importante para a ultrapassagem das listas ateóricas de sintomas. O terceiro capítulo descreve
o quadro depressivo segundo as quatro dimensões já descritas. O quarto capítulo ensina a
realizar o diagnóstico e aqui lembramo-nos logo do DSM (que o autor critica) quando diz
que “a presença de dois traços adstritos à mesma dimensão ou de três dispersos entre duas
ou mais dimensões, durante o prazo mínimo de catorze dias constitui prova suficiente para
se suspeitar da existência de um quadro depressivo”. O quinto capítulo descreve os quatro
tipos de depressão: a endógena/genética, a psicogénica/neurótica, a situativa/sociogénica e a
somatogénea, em que cada um deles se define em função da sua causa fundamental. Admite
a existência de causalidade mista e dá uma explicação da patogenia da depressão em que faz
entrevir, “o genético, a situação sociopessoal, o conflito neurótico e a doença corporal” que
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definiriam uma causalidade fundamental, confluindo na “alteração do estado neuroquímico,
visível no desequilíbrio do substrato cerebral da vitalidade” – que seria a causalidade imediata.
Fica um sabor a uma explicação empirista, pouco clara e nada precisa. Para quem quiser
dissecar mais esta causalidade imediata é convidado a ler o capítulo seis, “A patogenia da
síndrome depressiva” que entra em pormenores sobre as alterações neuroquímicas, sobre
o envolvimento do hipotálamo e sobre as alterações neuroendócrinas. É suficientemente
informativo mas que na nossa opinião está deslocado num livro de pendor fenomenológicoestrutural embora se perceba o intuito do autor informar os leitores. O capítulo sete “Medidas
preventivas da depressão” revela-nos que a prevenção primária alcança uma alta taxa de
sucesso e recomenda sete normas individuais e estratégias de prevenção que são de pendor
psico-educacional de grande valor para uso na prática clínica. O capítulo oito “O tratamento
do doente depressivo” contém o essencial da farmacologia e oferece dicas sobre a escolha
da intervenção psicoeducacional e dos fármacos a usar, que certamente resultam dos dados
farmacológicos e também da experiência do autor.
Livro de fácil leitura, servido por uma tradução cuidada e atenta às diferenças culturais
entre o autor e os leitores portugueses. Útil e esclarecedor para a prática clínica de médicos de
família e que poderá também ajudar o especialista C-L a refrescar conceitos essenciais.

								José Raio

