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RESUMO 
 

Tursi-Braga, MFS. Eficácia da psicoeducação para pacientes com depressão 

unipolar (dissertação). Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Medicina, 2014. 137f. 

 

A depressão é uma doença crônica, recorrente e resistente ao tratamento. Está 

frequentemente associada com incapacitação funcional, acarretando significativos 

prejuízos na vida social, laboral e familiar do paciente. Aproximadamente 80% dos 

indivíduos que receberam tratamento para um episódio depressivo apresentarão 

recorrência, muitas vezes devido à baixa adesão ao tratamento. Nesse contexto, o 

tratamento medicamentoso combinado com intervenções psicossociais torna-se 

cada vez mais utilizado, sendo a Psicoeducação uma das intervenções eficazes. O 

presente estudo tem por objetivo avaliar a eficácia da psicoeducação no tratamento 

de pacientes com Transtorno Depressivo Unipolar. O estudo conta com uma 

amostra de 28 pacientes com depressão unipolar em episódio atual, em tratamento 

farmacológico regular no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, com idades entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos, sendo estes 

divididos em dois grupos: Grupo de Psicoeducação (PE), que conta com 14 

pacientes que participaram de intervenção de psicoeducação em grupo, e Grupo 

Ambulatorial (AMBU), que também conta com 14 pacientes que tinham como 

objetivo principal atendimento psiquiátrico e medicamentoso, não participando de 

intervenção de PE. O Programa de Psicoeducação consiste em 8 encontros 

semanais, com duração de 90 minutos cada e contando em média com 5 pacientes. 

São grupos fechados, com sessões semiestruturadas e temas pré-definidos que 

abordam os seguintes assuntos: informações clínicas sobre a doença, aspectos 

etiológicos, tratamentos medicamentosos e psicoterápicos, detecção de sinais 

precoces de recaída, possibilidade de a família colaborar com o tratamento e 

reinserção social do paciente. Para avaliação da gravidade dos sintomas 

depressivos foi aplicada a HAM-D, sendo considerado como ponto de corte deste 

estudo pacientes com HAM-D21 ≥17, e os seguintes instrumentos: MADRS, BDI, 

BAI, BSI, BHS. Para avaliar a aderência ao tratamento, utilizou-se a EAM e o QCF, 

enquanto que para avaliar o funcionamento dos pacientes, a FAST. Todos os 

instrumentos foram aplicados na fase inicial e na fase final de intervenção. Em 



relação aos resultados, as amostras foram homogêneas nas características 

sociodemográficas e clínicas. A eficácia da Psicoeducação na sintomatologia 

psiquiátrica foi evidenciada nos sintomas depressivos (HAM-D: p<0,001). Em 

relação à adesão ao tratamento, os resultados indicaram uma tendência dos 

pacientes de PE aderirem mais ao tratamento medicamentoso (EAM: p=0,08). Na 

avaliação da funcionalidade psicossocial, os resultados também sugerem que os 

domínios de autonomia (p<0,02) e relações interpessoais (p=0,05) foram mais 

eficazes no grupo PE. Tanto no Grupo de PE quanto no Grupo AMBU, os pacientes 

diminuíram, ao longo de 8 semanas, os sintomas psiquiátricos de depressão (HAM-

D: p<0,001; MADRS: p<0,001; BDI: p:<0,001), ansiedade (BAI: p<0,05), 

desesperança (BHS: p<0,001) e ideação suicida (BSI: p<0,005) e também 

apresentaram uma melhora da funcionalidade psicossocial global (FAST: p<0,001) e 

nos domínios de Autonomia (p=0,002), Trabalho (p<0,05), Cognição (p<0,001), 

Finanças (p=0,006), Relações Interpessoais (p<0,001) e Lazer (p<0,05). Nesse 

sentido, os dados sugerem que ambas as abordagens trazem melhoras para os 

pacientes após 8 semanas, no entanto, observou-se que à Psicoeducação foi mais 

eficaz na redução de sintomas depressivos, na autonomia, nas relações 

interpessoais e uma tendência de aumentar a adesão ao tratamento. 

 

Palavras-Chaves: Depressão, Psicoeducação, Intervenção Psicoeducacional, 

Abordagem Psicossocial, Tratamento. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

Tursi-Braga, MFS. Effectiveness of psychoeducation for patients with unipolar 

depression (dissertation). Ribeirao Preto: University of Sao Paulo, School of 

Medicine, 2014. 137f. 

 

Major depressive disorder is a chronic, long-term disease with a high recurrence rate. 

This disorder often leads to functional disability, causing significant social, work and 

family problems for the patient. From patients who were submitted to treatment for a 

depressive event, around 80% will experience a second event often due to low 

adherence to treatment. Within this scenario, pharmacological treatment combined 

with psychosocial interventions becomes more frequent. Among these approaches, 

Psychoeducation is one of the effective interventions. This study aims to evaluate the 

effectiveness of psychoeducation in patients with unipolar depressive disorder. 

Twenty eight patients with major depressive, in pharmacological treatment at the 

Hospital das Clínicas of Faculty of Medicine of Ribeirao Preto, aged from 18 to 65 

years, both genders, were divided into two groups: PE Group (PE) with 14 patients 

who received psychoeducation group intervention, and Outpatient Group (AMBU), 

which also includes 14 patients who had as main objective psychiatric and medical 

care and did not receive psychoeducation intervention. The Psychoeducational 

Program consists of 8 weekly meetings, lasting 90 minutes each and with 

participation of 5 patients in average. The groups are closed, with semi-structured 

sessions and pre-defined themes that address the following topics: clinical 

information about the disorder, etiological aspects, pharmacological and 

psychotherapeutic treatments, detection of early signs of relapse, the possibility of 

family collaboration with the treatment and social reintegration of the patient. The 

HAM-D was used to evaluate the severity of depressive symptoms. Patients with 

HAM-D21 ≥ 17 were considered as the cutoff in this study. The following instruments 

were also applied: MADRS, BDI, BAI, BSI, BHS. To assess the adherence to 

treatment, we used the EAM and the QCF and to assess the functioning of patients, 

FAST. All instruments were applied at the initial and final stages of intervention. 

Considering the results, the samples were homogeneous regarding 

sociodemographic and clinical characteristics. Effectiveness of Psychoeducation in 

psychiatric symptomatology was observed in depressive symptoms (HAM-D: 



p<0.001). Regarding to treatment adherence, the results indicated a bias of PE 

patients to adhere more to pharmacological treatment than AMBU (EAM: p=0.08). 

The results of psychosocial functioning assessment also suggest that the domains of 

autonomy (p <0.02) and interpersonal relationships (p = 0.05) were more effective in 

the PE group. Both in PE and AMBU groups, the following symptoms decreased over 

8 weeks: depression (HAM-D: p <0.001; MADRS: p <0.001; BDI: p<0.001), anxiety 

(BAI: p<0.05), hopeless (BHS: p<0.001) and suicidal ideation (BSI: p<0.005). They 

also showed an improvement in overall psychosocial functioning (FAST: p<0.001) 

and domains of Autonomy (p=0.002), Work (p<0.05), Cognition (p<0.001), Finance 

(p=0.006), Interpersonal Relations (p<0.001) and Leisure (p<0.05). The data suggest 

that both approaches bring improvements for patients after 8 weeks, however, it was 

observed that psychoeducation was more effective in reducing depressive 

symptoms, autonomy, interpersonal relationships and a bias to increase the 

adherence to pharmacological treatment. 

 

Keywords: Depression, Psychoeducation, Psychoeducational Intervention, 

Psychosocial Approach, Treatment. 
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1.1 Depressão 
 

Existem vários conceitos para definir depressão e este termo, nos dias atuais, 

muitas vezes tem sido amplamente utilizado de forma leiga, e nem sempre de forma 

adequada, para descrever diversas situações de tristeza e desinteresse. É muito 

importante que se diferencie o conceito de depressão e tristeza, pois tristeza é um 

sentimento da vida psíquica normal, enquanto depressão pode ser considerada um 

transtorno. Assim, a depressão é uma doença crônica, altamente recorrente e de 

longa duração (Ramana et al.,1995; Kanai et al., 2003; Fleck et al., 2009). 

Os Transtornos de Humor são doenças psiquiátricas onde há um predomínio 

das alterações de humor e sintomas vegetativos associados, tais como: mudança de 

apetite, libido, sono, peso, entre outros, podendo perdurar por semanas a meses. 

Dentre estes transtornos encontram-se os que predominam sintomas de tristeza e 

anedonia classificados como depressão e aqueles onde há excitação e euforia 

denominada de mania (Vismari et al., 2008; Branco et al., 2009). 

A depressão é caracterizada por sintomas que perduram por pelo menos 

algumas semanas, com prejuízo e sofrimento evidentes (American Psychiatric 

Association, 2002). Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais o DSM-IV (2000), os transtornos depressivos (“depressão unipolar”) 

manifestam-se como:  

a) Episódio Depressivo Maior (EDM), apresentando, obrigatoriamente, pelo 

menos um dos seguintes sintomas: humor deprimido ou perda de interesse ou 

prazer, também devendo estar presentes pelo menos três ou mais dos seguintes 

sintomas, durante o mesmo período de duas semanas e representar uma alteração 

a partir do funcionamento anterior: humor deprimido na maior parte do dia; interesse 

ou prazer acentuadamente diminuído por todas ou quase todas as atividades, na 

maior parte do dia; perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta, ou 

diminuição ou aumento de apetite; insônia ou hipersonia; agitação ou retardo 

psicomotor; fadiga ou perda de energia; sentimento de inutilidade ou culpa excessiva 

ou inadequada; capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão; 

pensamentos de morte recorrentes, ideação suicida recorrente sem um plano 

específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. 

b) Transtorno Depressivo Maior (TDM), caracterizado por um ou mais 

episódios depressivos maiores.  
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c) Transtorno Distímico, caracterizado por pelo menos dois anos de humor 

deprimido, na maior parte do tempo, acompanhado por sintomas depressivos 

adicionais que não satisfazem os critérios para um episódio depressivo maior.   

d) Transtorno Depressivo sem outra especificação. 

Existem diversos subtipos de depressão de acordo com a sintomatologia 

clínica (melancólica ou somática, psicótica e atípica), polaridade (bipolar ou 

unipolar), curso (recorrente, breve recorrente e persistente), fatores desencadeantes 

(sazonal e puerperal). Além disso, a literatura científica classifica a depressão de 

acordo com a gravidade:  

I. Depressão leve: não incapacita, mas ocasiona sofrimento considerável; 

II. Depressão moderada: compromete parcialmente o desempenho 

profissional ou doméstico; 

III. Depressão grave: é incapacitante social e profissionalmente (OMS, 1993; 

APA, 2002; Gorenstein; Moreno, 2011). 

Os pacientes com depressão ainda podem apresentar uma multiplicidade de 

sintomas somáticos, podendo a gravidade da doença variar de leve a muito grave (OMS, 

1993; APA, 2002; Gorenstein; Moreno, 2011). Dessa forma, a depressão caracteriza-se 

por uma doença multifatorial, envolvendo fatores genéticos, biológicos e psicossociais. 

Estima-se que os fatores genéticos explicariam 40 a 79% da vulnerabilidade para 

a psicopatologia e que os fatores ambientais interfeririam na expressão gênica. Diversos 

estudos constataram que filhos de depressivos apresentam risco maior em desenvolver 

quadros mais precoces, graves e recorrentes de depressão (Saloma et al., 2009). 

Embora o fator genético exerça um papel bastante importante nesta patologia, os estudos 

têm demonstrado também a importância dos fatores ambientais como possíveis gatilhos 

precipitantes de quadros depressivos (Post, 1992; Post et al., 2000). 

Os eventos estressantes da vida desempenham um papel importante na 

patogênese dos transtornos de humor, principalmente no desencadeamento de 

episódios depressivos e estão bem estabelecidos como precipitantes agudos de 

doenças psiquiátricas (Kendler et al., 2003). Segundo alguns autores, o estresse 

poderia levar ao desencadeamento do primeiro episódio depressivo em indivíduos 

geneticamente vulneráveis; estes indivíduos, portanto, ficariam mais sensíveis ao 

estresse e, assim, necessitariam de menos estresse para o desencadeamento de 

novas crises e se tornariam mais vulneráveis à reedição de novos episódios 

depressivos diante de diferentes estressores (Post, 1992; Zavaschi et al., 2002). 
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Além disso, as experiências adversas no início da vida têm sido associadas a 

aumentos significativos no risco de desenvolver depressão na idade adulta, 

particularmente em resposta a estressores adicionais (Heim et al., 2000; Cohen et 

al., 2001; Fergusson et al., 2002). Entre os fatores associados à depressão na vida 

adulta, encontram-se a exposição aos estressores na infância, como abusos e 

negligências, morte dos pais ou substitutos, privações materna ou paterna por 

abandono, separações ou divórcios, entre outros (Zavaschi et al., 2002). 

A depressão afeta pessoas em qualquer fase da vida, no entanto, a incidência 

é mais alta nas idades médias (Lewinsohn, 1989). A prevalência do transtorno é de 

duas a três vezes mais frequente em mulheres do que em homens (cerca de 10-

25% para mulheres e 5-12% para homens) (Kessler et al., 2005a; Fleck et al., 2009). 

Pacientes com depressão têm persistentes e graves prejuízos psicossociais e 

ocupacionais, mesmo após a recuperação de um episódio agudo (Ay-Woan et al., 

2006). Está frequentemente associada com incapacitação funcional, acarretando 

significativos prejuízos na vida social, laboral e familiar do paciente (Wells et al., 

1989; Broadhead et al., 1990). São altos os números de divórcios (Kessler et al., 

1998) e problemas financeiros graves nos indivíduos com TDM (Judd et al., 1996). 

Também causa grandes perdas econômicas para a sociedade, uma vez que, além 

de ser uma das doenças que o indivíduo mais perde dias de trabalho, está 

associada com o aumento de serviços médicos (Katon, 2003).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (1993), a depressão afeta cerca de 

340 milhões de pessoas em todo o mundo e gera graves consequências, como prejuízo 

funcional, altas taxas de morbidade e mortalidade, sendo considerada a principal causa 

de disfunção psicossocial. Nos anos 90, foi estimada como a quarta causa de 

incapacitação, em uma escala global para comparação de várias doenças. Ao ser 

comparada com as principais condições médicas crônicas, a depressão só tem 

equivalência em incapacitação às doenças isquêmicas cardíacas graves (Wells et al., 

1989), causando mais prejuízo no status de saúde do que angina, artrite, asma e 

diabetes (OMS, 2001; Moussavi et al., 2007). Em 2020, as projeções apontam a 

depressão como a segunda maior causa de prejuízo global calculada em todas as idades 

e em ambos os sexos (Murray; Lopez, 1997; Kessler et al., 2005a; Fleck et al., 2009).  

A depressão corresponde a 70% dos suicídios que ocorrem no mundo 

(Sartorius, 2001). Para Kessler et al., (2005a), os índices de suicídio também são 

preocupantes nesta população, sendo que cerca de 15 a 20% dos pacientes 
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Adaptado de Kupfer DJ. J Clin Psychiatry. 1991;52(suppl 5):28-34. 

depressivos cometem suicídio. O suicídio é uma das maiores causas de mortalidade 

ao redor do mundo, especialmente entre jovens, e devido a esta crescente 

prevalência, o mesmo tem sido considerado uma questão de saúde pública (McGirr 

et al., 2007). Diversos estudos têm demonstrado que a depressão é a principal 

entidade nosológica associada à tentativa de suicídio, à ideação suicida e a planos 

suicidas (Kessler et al., 2005b; Lee et al., 2007), estando presente em cerca de 2/3 

dos casos de suicídio cometidos no mundo (Sartorius, 2001). 

 

 

1.2 Tratamento Medicamentoso 
 

Os achados da última década têm demonstrado a importância do tratamento 

farmacológico principalmente em quadros depressivos moderados e severos 

(Anderson et al., 2000; Fleck et al., 2009). Para Del Porto et al. (2009) de 30 a 60% 

dos pacientes deprimidos não remitem após a primeira tentativa de tratamento e 

50% dos pacientes chegam a remissão com uma segunda tentativa, seja pela troca 

do antidepressivo, seja por meio de estratégias de combinação de tratamento. Desta 

maneira, o tratamento da depressão pode ser observado em fases até que, em 

muitas vezes, o paciente tenha uma remissão completa dos sintomas, como pode 

ser observado no Gráfico 1 abaixo. 

 

 
Gráfico 1 – Fases do 

Tratamento da Depressão. 
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Estima-se, no entanto, que de 30 a 50% dos pacientes deprimidos não se 

recuperam totalmente com o tratamento medicamentoso (Rozenthal et al., 2004). 

Conforme Gráfico 2 a seguir, pode-se observar que aproximadamente 80% 

dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio depressivo apresentarão 

um segundo episódio, sendo quatro a média de episódios ao longo da vida (Kupfer, 

1991; Crown et al., 2002; Fleck et al., 2009). Um estudo prospectivo que avaliou o 

curso da depressão indicou que 85% dos indivíduos com história pregressa de 

depressão tiveram recorrência dos sintomas ao longo de um período de 15 anos 

(Mueller et al., 1999).  

Gráfico 2 – Risco de Recorrência da Depressão 

 

Estudos apontam que as taxas de descontinuação medicamentosa precoce 

são altas (Olfson et al., 2006). Maddox et al. (1994) e Lin et al. (1995) também 

chamam atenção para as altas taxas de não aderência registradas entre todas as 

classes de antidepressivos, pelo fato de muitos pacientes não cumprirem as 

prescrições que lhe são dadas. Algumas das principais razões mencionadas para a 

descontinuação precoce são falta de resposta ao tratamento, estigma associado a 

doença psiquiátrica e efeitos adversos (Reid; Barbui, 2010). 

 As conseqüências da interrupção do tratamento não constituem somente 

risco aumentado de reincidência, mas também esta interrupção pode acarretar um 

risco maior de que, em retorno futuro, o paciente corresponda menos ao tratamento 

(Thase; Sullivan, 1995; Kennedy et al., 2002). A presença de comorbidades clínicas, 

bem como suporte social inadequado, dificuldade de ajustamento social, baixo nível 
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socioeconômico, estresse crônico, idade avançada, sexo feminino, são considerados 

preditivos de má resposta ao tratamento (Del Porto et al., 2009; Sena, 2009). 

Ainda, quanto maior a duração da depressão não tratada, ou seja, o tempo 

entre o início dos sintomas e o tratamento adequado, pior o curso clínico do 

transtorno em termos de número de recorrências e comorbidades do Eixo I (Fleck et 

al., 2009). Dessa forma, a depressão permanece como uma doença tratada de 

maneira insatisfatória.  

Trinta a 60% dos pacientes depressivos são resistentes aos tratamentos 

habituais (Nieremberg; Amsterdam, 1990; Thase; Sullivan, 1995). A resistência ao 

tratamento está relacionada ao fracasso de um tratamento, devido à curta duração 

ou à dose inadequada do antidepressivo utilizado (Nierenberg; Amsteran, 1990). 

Outro aspecto a ser analisado são os fatores farmacocinéticos, uma vez que alguns 

indivíduos metabolizam determinados fármacos mais rapidamente, fazendo com que 

a dose usual resulte em níveis séricos mais baixos, ocasionando má resposta ao 

tratamento (Vormfelde et al., 1997), ou mesmo o diagnóstico errôneo, que pode 

levar à impressão equivocada de resistência (Del Porto, et al., 2009). 

Nota-se, portanto, que o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo são vitais 

para diminuir os prejuízos da depressão na vida do indivíduo, da família e da 

comunidade (Nemeroff et al., 2003; Juruena, 2001; Tavares e Juruena, 2001). 

Contudo, o tratamento medicamentoso tem comprovado eficácia para a 

depressão, mas seu efeito nem sempre é suficiente para prevenir recaídas em 

alguns pacientes. Nesse contexto todo, o tratamento medicamentoso combinado 

com intervenções psicossociais tem se tornado cada vez mais utilizado. Entre estas 

intervenções, uma das formas de psicoterapia que vem sendo proposta é a 

psicoeducação. 

 

 

1.3 Psicoeducação 
 

Evidências na literatura demonstram que as abordagens psicoterápicas 

compõem recursos importantes para a remissão e a prevenção de recaídas (Evans 

et al., 1992, Casacalenda et al., 2002; Vittengl et al., 2007). Dentro desse contexto, o 

uso de abordagens estruturadas que se destinam especificamente ao tratamento da 

depressão tem aumentado nos últimos anos. As diferentes intervenções 
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psicossociais estruturadas têm procurado aumentar o tempo de remissão da 

doença, aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso, lidar com fatores de 

estresse e melhorar as habilidades de comunicação e resolução de problemas 

desses pacientes. Assim, uma modalidade de intervenção psicossocial que vem 

sendo bastante utilizada para pacientes com transtorno bipolar é a psicoeducação 

(Colom, 2003; ColoM e Vieta, 2004; Batista et al., 2011). 

De uma forma clara, as intervenções de psicoeducação têm como idéia 

básica aumentar o conhecimento da depressão e, desta forma, fazer com que os 

pacientes tenham capacidade de gerenciar sua doença, para então terem uma 

melhor qualidade de vida (Corrigan, 2003; Murray-Swan, Dixon, 2004). 

Assim, a psicoeducação se caracteriza por informar, principalmente ao 

paciente, dados sobre o diagnóstico. Estas informações abrangem a etiologia, 

prognóstico, curso da doença, ensinar o paciente e a família a identificarem os sinais 

precoces de uma crise, necessidade de aderir ao tratamento (seja medicamentoso 

e/ou psicossocial), necessidade de promover hábitos saudáveis e regularidade no 

estilo de vida (sono, alimentação, atividade física, uso de substâncias), 

acrescentando ainda como lidar com a estigmatização, as dúvidas, medos e mitos 

de depressão. (Colom et al., 1998; Perry et al., 1999; Colom, Vieta, 2004). 

Ensinando o paciente e a família sobre a doença e suas consequências, 

contribui-se para uma melhor possibilidade de tratamento e remissão de sintomas, 

bem como prevenção de recaídas, o que consequentemente acarreta em melhor 

qualidade de vida pelo aumento da auto-estima e do bem-estar, pela diminuição do 

sofrimento relacionado à doença, da redução do estigma e da culpa, e pelas 

mudanças no estilo de vida que induzam ao estresse (Stefanelli, Moreno, 2008). 

A psicoeducação pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo, por 

diferentes profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 

psicólogos, desde que capacitados para lidar com as reações associadas ao tema 

discutido (Andrade, 1999). 

 

 

1.4 Revisão de Literatura da Eficácia da Psicoeducação para Depressão 
 

Quando revisado sistematicamente os artigos que avaliaram a eficácia da 

Psicoeducação para Depressão foram encontrado apenas 15 artigos, sendo que 13 
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avaliaram a eficácia da PE apenas para pacientes. Estes 13 estudos de pacientes  

podem ser divididos em dois grupos: presencial (10 estudos) e de longa distância 

(três estudos). Em relação aos 10 estudos dos pacientes atendidos presencialmente, 

sete realizaram PE para pacientes em grupo (Steinmetz et al., 1983; Brown e 

Lewinsohn, 1984; Dowrick et al., 2000; Lara et al., 2003; Swan et al., 2003; Dalgard, 

2006; Butler et al., 2008); e três realizaram PE para pacientes individualmente 

(Katon et al., 2001; Simon et al., 2002; Von Korff et al., 2003). Os outros três estudos 

que realizaram PE de longa distância, usaram Internet (Christensen et al., 2004; 

Meyer et al., 2009) ou correspondência (Seedat et al., 2008). Finalmente, dos 15 

estudos selecionados, dois avaliaram as famílias dos pacientes: um estudo realizou 

PE para as famílias dos pacientes, avaliando as respostas nos pacientes (Shimazu 

et al., 2011) e o outro estudo realizou PE para as famílias dos pacientes, avaliando a 

resposta apenas nos familiares (Katsuki et al., 2011). 

 

Psicoeducação para pacientes 
 

Esta seção compreende os estudos que avaliaram a eficácia da PE, tanto 

presencialmente, quanto de longa distância. Os estudos realizados presencialmente, 

sendo individualmente ou em grupo, estão descritos na Tabela 1. Os estudos 

realizados a longa distância, via Internet ou correspondência, são descritos na 

Tabela 2.  

 

Abordagens presenciais 

 

Sessões em grupo  

Os sete trabalhos selecionados avaliaram pacientes com depressão de 

acordo com a padronização de entrevista diagnóstica baseada Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais (Dowrick et al., 2000; Lara et al., 2003; Dalgard, 

2006; Butler et al., 2008), Classificação Internacional de Doenças (Swan et al., 2003) 

ou o Critério Diagnóstico de Pesquisa (Steinmetz et al., 1983; Brown e Lewinsohn, 

1984).  
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Quatro dos sete estudos utilizaram o curso “Lidar com Depressão” (CWD) , 

um programa psicoeducacional de grupo desenvolvido por Lewinsohn et al., três 

estudos compararam pacientes em estágios anteriores e pós-tratamento (Steinmetz 

et al., 1983; Swan et al., 2003; Dalgard, 2006) e um estudo comparou pacientes de 

acordo com sua atribuição a uma dessas quatro condições: classe, aulas individuais, 

contato mínimo ou controle tardio do tratamento (Brown e Lewinsohn, 1984). Dois do 

sete estudos que avaliaram em grupo, investigaram os efeitos de PE , em 

comparação com outras abordagens psicoterápicas (Dowrick et al., 2000; Butler et 

al., 2008). Um estudo relatou avaliação de uma breve intervenção em grupo 

comparando com uma intervenção individual de condição mínima em amostras 

compostas apenas por mulheres (Lara et al., 2003), enquanto que os outros seis 

artigos realizaram PE com ambos os sexos. 

Foram indetificados cinco ensaios clínicos randomizados (Brown e 

Lewinsohn, 1984; Dowrick et al., 2000; Lara et al., 2003; Dalgard, 2006; Butler et al., 

2008). Esses cinco grupos de estudo usaram diferentes números de sessões, que 

vão de seis a 12 (Steinmetz et al., 1983; Brown e Lewinsohn, 1984; Lara et al., 2003; 

Swan et al., 2003; Dalgard, 2006). A duração do tempo das sessões de grupos 

variaram de 120 a 150 minutos (Dowrick et al., 2000; Lara et al., 2003; Swan et al, 

2003; Dalgard, 2006); todos os estudos realizaram seguimento durante períodos que 

variaram de 1 a 12 meses. O número de participantes, tanto sujeitos ou controles, 

variou de um mínimo de 52 (Butler et al., 2008) até o máximo de 425 (Dowrick et al., 

2000). Entre estes cinco ECR, apenas dois estudos relataram o número médio de 

participantes por grupo: 8-10 no estudo de Dalgard (2006) e 5-19 em Lara et al. 

(2003). Todos os estudos relataram a participação de pacientes maiores de 18 anos; 

apenas o estudo de Lara et al. (2003) restringiu a idade de 20 a 45 anos. Indivíduos 

com sintomas psicóticos, diagnóstico psiquiátrico que não fosse depressão unipolar, 

ideação suicida, ou retardo mental; comprometimento grave da memória visual ou 

audição; mania, hipomania, esquizoafetivo ou transtorno esquizofrênico, e transtorno 

atual de álcool ou drogas, risco de suicídio, gravidez, ou danos orgânicos, foram 

excluídos dos estudos. 

Steinmetz et al. (1983), Brown e Lewinsohn (1984), Swan et al. (2003) e 

Dalgard (2006) encontraram uma redução de sintomas depressivos, melhores taxas 

de remissão e qualidade de vida e eficácia no tratamento da depressão unipolar. 

Butler et al. (2008) avaliaram os efeitos da meditação com yoga e PE contra a 
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terapia de grupo com a hipnose e PE contra PE somente no estado do diagnóstico, 

e sugeriu que todos os grupos tivessem alguma redução dos níveis de sintomas sem 

uma diferença significativa de intensidade. Dowrick et al. (2000) mostrou que o 

tratamento de resolução de problemas foi mais aceitável que o curso sobre 

prevenção da depressão. No entanto, ambas as intervenções reduziram e 

melhoraram função subjetiva. Lara et al. (2003) não encontrou uma diferença 

significativa em relação à redução dos sintomas, mas encontrou um aumento 

significativo em atividades de auto-ajuda e na busca de mais ajuda profissional 

quando necessário. 

 

Sessões individuais.  

Katon et al. (2001), Simon et al. (2002) e Von Korff et al. (2003) descreveram 

um programa de prevenção de recaídas para os pacientes que tinham se 

recuperado de um episódio depressivo e mantiveram-se em alto risco de recaída. 

Um total de 386 pacientes com idade de 18 a 80 anos, com depressão maior 

recorrente ou distimia, e de alto risco de reincidência, recebeu uma nova prescrição 

de antidepressivos. Depois disso, eles foram randomizados para um programa 

prevenção de recaídas (n=194) ou em um usual programa de cuidados primários 

(n=192). Pacientes dependentes de álcool, grávidas ou pacientes que recentemente 

fizeram uso de lítio ou de medicamentos antipsicóticos foram excluídos do estudo. 

Este programa foi uma intervenção multifacetada, incluindo um livro e vídeo 

educativo; duas consultas à um especialista em prevenção de depressão; três 

contatos de telefone programados de monitoramento (2, 5, e 9 meses após a 

inscrição), incluindo o monitoramento de sintomas depressivos e adesão ao 

tratamento, e quatro mensagens personalizadas (3, 6, 10 e 12 meses após a 

inscrição) para monitorização contínua de sintomas depressivos e adesão ao 

tratamento. 

Apesar do uso da mesma amostra, os objetivos dos estudos foram diferentes: 

a hipótese de Katon et al. (2001) era que uma intervenção melhoraria a adesão aos 

antidepressivos e melhoraria os resultados de paciente com depressão de alto risco 

em comparação aos cuidados primários de costume, Simon et al., (2002) avaliaram 

o custo-benefício do programa de cuidados primários, e Von Korff et al. (2003) 

avaliaram os efeitos desse programa sobre a depressão avaliar incapacidade 

resultados entre os pacientes tratados para depressão em alto risco de recaída.  
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No estudo de Katon (2001), o grupo de intervenção teve significativamente 

maior adesão à dosagem adequada de antidepressivo durante 90 dias ou mais, 

dentro do primeiro mês e meses após, e foi significativamente mais propensos a 

prescrever medicamentos durante o acompanhamento de 12 meses em comparação 

com os controlos de cuidados habituais. Pacientes de intervenção tiveram 

significativamente menos sintomas depressivos, mas não menos episódios de 

recaída / recorrência ao longo dos 12 meses de seguimento. Simon et al. (2002) 

descreveu o custo-benefício de um programa organizado para reduzir o risco de 

recaída da depressão entre os pacientes de cuidados primários sob a perspectiva da 

seguradora de saúde. Um programa de prevenção recaída de depressão nos 

cuidados primários traz aumentos modestos em dias livres de depressão e 

modestos aumentos nos custos do tratamento. Estas diferenças modestas refletem 

altos índices de tratamento em cuidados habituais.  

Junto com outros estudos recentes, estes achados sugerem que a melhoria 

dos cuidados de depressão em cuidados habituais é um investimento prudente dos 

recursos de saúde. Pacientes dos cuidados primários e do programa de prevenção 

de recaídas tiveram altas taxas de uso de farmacoterapia de manutenção. Von Korff 

et al. (2003) mostraram que tanto a prevenção de recaídas e pacientes de cuidados 

habituais mostraram um melhor funcionamento ao longo do 12 meses período de 

seguimento. Efeitos moderados de uma intervenção de prevenção de recaída sobre 

os sintomas depressivos foram associados com efeitos modestos e variáveis sobre 

os resultados do transtorno. 

 

Abordagens de longa distância  

A partir dos três artigos que realizaram intervenção em pacientes a longa 

distância, dois avaliaram a eficácia de PE através da Internet (Christensen et al., 

2004; Meyer et al., 2009) e outro por correspondência (Seedat et al. , 2008) (Tabela 

2). 
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Christensen et al. (2004) avaliaram a eficácia de duas intervenções por 

Internet para indivíduos residentes na comunidade com sintomas de depressão: um 

site que oferece informações de PE sobre a depressão e um site interativo de 

terapia cognitivo comportamental. Um total de 525 indivíduos com sintomas 

depressivos elevados foram recrutados por levantamento e aleatoriamente alocados 

para um site que oferecesse informação sobre depressão (n=165), terapia cognitiva 

comportamental (n=182), ou uma intervenção controle usando um placebo (n=178). 

Participantes com idades compreendidas entre 18-52 anos, que pontuaram 22 ou 

mais escala de Kessler e que não recebeu cuidados clínicos a partir de um psicólogo 

ou psiquiatra foram selecionados. Entrevistadores cegos contactaram os 

participantes semanalmente por telefone para dirigir o seu uso nos sites.  

Foram enviados aos participantes guias detalhados descrevendo a 

navegação e tarefas semanais para as tarefas de BluePages (PE) ou MoodGYM 

(terapia cognitiva comportamental). Ambos participantes de BluePages e MoodGYM 

foram dirigidos a cada semana com uma das cinco seções do site, enviando uma 

revisão semanal e uma revisao final, ao fim da sexta semana. 

Na intervenção controle, participantes foram contatados semanalmente por 

telefone ao longo de 6 semanas para responder a perguntas sobre estilo de vida e 

fatores ambientais que poderiam influenciar na depressão. A análise indicou que 

informações sobre a depressão (PE) e intervenção que utilizou terapia cognitiva 

comportamental e foram entregues via Internet foram mais eficazes do que uma 

intervenção controle credível na redução dos sintomas de depressão em um 

comunidade amostra. PE (BluePages) melhorou significativamente a compreensão da 

eficácia do tratamento para depressão. Ambos PE e terapia cognitivo comportamental 

feitas pela Internet são eficazes na redução do sintomas de depressão . 

O modelo de Meyer et al. (2009) avaliaram a eficácia da intervenção baseada 

na Internet em um RCT. Foram 396 adultos, com idade superior a 18 anos, 

provenientes de fóruns de depressão de Internet e aleatoriamente designados para 

9 semanas de programa de acesso imediato e tratamento usual (n=320), ou para 9 

semanas de programa de acesso tardio e tratamento usual (n=76); 

acompanhamento foi realizado no pré e pós-tratamento e 6 meses após. A 

intervenção baseada na Internet consistiu de 10 módulos de conteúdo que 

representam diferentes abordagens psicoterápicas, com cada módulo durando de 10 

a 60 minutos. Esta intervenção foi eficaz na redução dos sintomas da depressão e 
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na melhora do funcionamento social. Os achados sugerem que o programa poderia 

servir como um adjuvante ou mesmo sozinho, ferramenta de tratamento para 

pacientes que sofrem de sintomas de depressão.  

Em seu estudo piloto, Seedat et al. (2008) investigaram os possíveis 

benefícios de um programa de PE para os pacientes, a fim de aumentar a adesão à 

medicação. Seguindo a prescrição de paroxetina para depressão, os pacientes 

foram convidados pelo seu médico a receber uma carta informativa sobre a 

depressão. Os pacientes que concordaram foram enviados quatro cartas 

informativas, cada um focando um determinado estágio de depressão, em intervalos 

mensais. As entrevistas com 664 pacientes adultos em uso de paroxetina (18-65 

anos de idade), por telefone, tentou determinar se eles ainda estavam a tomar a sua 

medicação (se não, quando e por que eles pararam), se eles tinham recebido os 

boletins enviados, e se eles tinham achado os artigos benéficos. No momento da 

entrevista, 448 de 664 pacientes (67,5%) ainda estavam a tomar sua medicação.  

Prescrição coletada foi utilizada neste estudo como um indicador de 

substituição de adesão. Dados de aderência para o grupo controle foram obtidos a 

partir de uma base de dados nacional de farmácia. Pacientes que participaram de 

um programa psicoeducacional demonstraram comparativamente taxas de 

abandono menores durante o tratamento, em comparação com as taxas de 

abandono em pacientes em uso de paroxetina (e outros inibidores de recaptação de 

serotonina (ISRS)) obtido a partir de uma base de dados nacional de farmácia.  

Melhoria da adesão no programa psicoeducacional foi atribuída a uma maior 

compreensão da depressão e a necessidade de tomar a medicação, uma percepção 

de que os pacientes não estão sozinhos e uma melhor compreensão e aceitação de 

possíveis efeitos colaterais da medicação. Ambos os prescritores e os pacientes 

foram positivos sobre a sua experiência no programa e 80% dos médicos julgaram o 

programa a ser muito útil. Programa psicoeducacional pode revelar-se útil no 

aumento da adesão ao tratamento. 

 

Psicoeducação para as famílias dos pacientes, avaliando a resposta em 
pacientes 

 

No único estudo encontrado nesta categoria, Shimazu et al. (2011) realizaram 

PE para a família na manutenção da depressão e investigação da emoção expressa 
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sobre a sua eficácia. Nestes resultados, os autores compararam a participação de 

24 famílias no grupo de intervenção e 30 no grupo controle. Os participantes foram 

pacientes que satisfizeram os critérios definidos de elegibilidade (idade 18-85 anos, 

com TDM, viver com a família por 3 meses ou mais, não ter realizado 

eletroconvulsoterapia e não ter doença orgânica) e seu principal membro familiar. 

PE familiar foi realizada em formas de cursos com a presença de até cinco membros 

da família, sem a participação dos pacientes. As sessões aconteceram uma vez a 

cada 2 semanas (o curso completo composto por quatro sessões), durando de 90 a 

120 minutos, e usando uma fita de vídeo e livro didático para explicar depressão. No 

que se refere aos principais resultados clínicos, Shimazu et al. (2011) mostram que 

o tempo para recaída foi significativamente maior no grupo PE do que no grupo 

controle. Além disso, as taxas de remissão de 9 meses foram de 83% e 33%, 

respectivamente, mostrando uma diferença significativa entre os dois grupos. No 

entanto, ao avaliar a influência da emoção expressa sobre a eficácia da intervenção, 

não foi encontrada associação entre os resultados da intervenção e da emoção 

expressa. 

 

Psicoeducação para as famílias e avaliação da resposta nas mesmas 
 

Em Katsuki et al. (2011), 32 familiares de pacientes com TDM participaram de 

um estudo que testou a eficácia de PE multifamiliar breve. Os familiares de 

pacientes com transtorno depressivo maior que tiveram um diagnóstico atual de 

transtorno de ansiedade primária, transtorno de personalidade, abuso de 

substâncias ou dependência foram excluídos. A intervenção consistiu em quatro 

sessões no decorrer de 6 semanas, com uma duração de aproximadamente 2 horas. 

Cada um dos quatro grupos do programa multifamiliar consistiu de 

aproximadamente de parentes de 6 pacientes. Não foram incluídos pacientes, pois, 

eles poderiam facilmente se sentirem culpados. O material de ensino para os 

familiares dos pacientes consistiam em duas fitas de vídeo. Os principais resultados 

focaram para a avaliação do funcionamento psicossocial das famílias dos pacientes. 

O estresse emocional, a carga de cuidados e emoção expressa da família mostrou 

melhora estatisticamente significativa desde o início até depois da intervenção 

familiar. Este estudo sugere que PE multifamiliar breve é um instrumento útil de 
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intervenção para reduzir a carga psicossocial de familiares de pacientes com 

transtorno depressivo. 

O objetivo principal desta revisão da literatura foi identificar todos os estudos 

disponíveis que avaliaram a eficácia da PE em pacientes adultos com depressão 

pesquisando extensivamente nas principais bases de dados. No entanto, a maioria 

desses estudos não foram bem estruturados ou bem descritos em relação às 

abordagens terapêuticas utilizadas, tornando difícil compará-las. Nos 15 trabalhos 

selecionados, havia uma diversidade de metodologias, que vão desde a 

heterogeneidade dos participantes, os métodos e critérios de avaliação para a 

variedade de intervenções utilizadas para analisar a eficácia da PE, o que trouxe 

importantes barreiras para uma simples e direta comparação entre os estudos. 

Em relação às diferenças de participantes incluídos nos estudos, a avaliação 

da PE sua resposta foram por vezes, realizadas somente para os pacientes 

(Steinmetz et al., 1983; Brown e Lewinsohn, 1984; Dowrick et al., 2000; Von Korff et 

al., 2003; Katon et al., 2001; Simon et al., 2002; Swan et al., 2003; Lara et al., 2003; 

Christensen et al., 2004; Dalgard, 2006; Butler et al., 2008; Seedat et al., 2008; 

Meyer et al., 2009), para os pacientes e suas famílias (Shimazu et al., 2011) ou 

ainda apenas para as famílias dos pacientes (Katsuki et al., 2011). Nos últimos anos, 

PE familiar tem sido reconhecida como parte do tratamento ideal para os pacientes 

com transtorno depressivo. Embora poucos estudos foram publicados, percebe-se 

que os estudos publicados mais recentemente realizaram intervenção 

psicoeducacional envolvendo famílias (Katsuki et al., 2011; Shimazu et al., 2011). No 

entanto, uma limitação importante para a análise comparativa destes estudos é o 

fato de que um deles avaliou a eficácia da PE para as famílias dos pacientes e a 

resposta nos pacientes (Shimazu et al., 2011), enquanto que o outro realizou PE e 

avaliou a intervenção apenas nas famílias dos pacientes (Katsuki et al., 2011). 

Em relação aos 13 artigos que realizaram PE para os pacientes, a 

comparação foi ainda mais difícil, porque os estudos foram estruturados usando 

diferentes formas de intervenção. Eles tiveram que ser classificados como 

intervenções e avaliações realizadas a longa distância para pacientes usando a 

Internet (Christensen et al., 2004; Meyer et al., 2009) e correspondência (Seedat et 

al., 2008), ou intervenções e avaliações realizadas presencialmente. Estes 10 

estudos em que as intervenções e avaliação foram realizadas presencialmente, 

foram subdivididos de acordo com a utilização de sessões em grupo (Steinmetz et 
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al., 1983; Brown e Lewinsohn, 1984; Dowrick et al., 2000; Lara et al., 2003; Swan et 

al., 2003 Dalgard, 2006; Butler et al., 2008) ou sessões individuais (Katon et al., 

2001; Simon et al., 2002; Von Korff et al., 2003). 

Além disso, alguns destes 13 estudos apenas de pacientes tendem a ser bem 

menos estruturado, prejudicando as conclusões pertinentes. Por exemplo, nos 

estudos realizados a partir de longa distância, os autores oferececeram informações 

sobre depressão, via website (Christensen et al., 2004; Meyer et al., 2009) ou 

boletim mensal (Seedat et al., 2008). Isto pode ser um viés por não saber como o 

paciente recebeu a informação, ou como foi a qualidade do seu aprendizado. Outro 

ponto de divergência entre as intervenções foi a de que eles foram, por vezes, 

realizada em sessões de grupo e em outras vezes individualmente.  

Em suma, a principal limitação para a comparação dos artigos selecionados 

está relacionada ao fato de que não houve consenso quanto à metodologia, pois é 

bastante diversificada (tamanhos de amostra, uso de grupos controles, instrumentos 

aplicados, número e duração das sessões eram todos heterogêneos entre os 

estudos) e alguns estudos nem sequer mencionaram alguns desses elementos 

(Steinmetz et al., 1983; Brown e Lewinsohn, 1984; Dowrick et al., 2000; Butler et al., 

2008). Em seu estudo, Brown e Lewinsohn (1984) avaliaram PE em quatro 

condições: classe, aprendizado individual, mínimo de contato ou controle tardio de 

tratamento. 

Alternativamente, Lara et al., (2003) avaliou uma intervenção 

psicoeducacional em grupo com somente mulheres, comparando a uma condição 

mínima individual. Além disso, em intervenções realizadas individualmente, Katon et 

al., (2001), Simon et al., (2002) e Von Korff et al., (2003) pertencem ao mesmo grupo 

de pesquisa e utilizam a mesma intervenção, métodos e amostra, demonstrando 

usar um único estudo ao avaliar diferentes aspectos da amostra. Katon et al. (2001) 

avaliaram uma intervenção de prevenção de recaídas para melhorar a adesão à 

medicação, Simon et al. (2002) avaliaram a relação custo-benefício deste mesmo 

programa, e Von Korff et al. (2003 ) avaliaram os efeitos deste programa de 

prevenção sobre os resultados de incapacidade entre os pacientes tratados por 

depressão em alto risco. 

Entre os 15 estudos, apenas nove foram randomizados controlados, sendo 

que deve ser salientado que três destes nove trabalhos são do mesmo grupo e 

avaliam a mesma amostra (Katon et al., 2001; Simon et al., 2002; Von Korff et al., 
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2003). Assim, embora estudos randomizados controlados deveriam mostrar maior 

rigor metodológico, os estudos analisados apresentam falhas e limitações, porque 

alguns autores não descrevem adequadamente o método, a forma que realizou a 

intervenção, instrumentos utilizados, critérios de inclusão, tamanho da amostra, 

número e duração das sessões ou acompanhamento. 

Nos ensaios clínicos randomizados, Dowrick et al. (2000), Christensen et al. 

(2004), Butler et al. (2008) e Shimazu et al. (2011) conduziram intervenção 

psicoeducacional comparando a outras abordagens, enquanto Dalgard (2006) e 

Meyer et al. (2009) realizaram PE juntamente com outras abordagens terapêuticas. 

Os estudos realizados por Christensen et al. (2004) e Meyer et al. (2009) foram 

realizadas por Internet, o que pode reduzir a confiabilidade dos resultados. No que 

diz respeito à abordagem terapêutica, nestes estudos há uma dificuldade em 

analisar se a melhora se deve a PE ou à outra abordagem associada (Steinmetz et 

al., 1983; Brown e Lewinsohn, 1984; Swan et al, 2003; Darlgard, 2006; Meyer et al., 

2009). 

A psicoeducação é um tratamento psicossocial que vem sendo amplamente 

documentada como eficaz na Esquizofrenia e no Transtorno Afetivo Bipolar como 

adjuvante ao tratamento medicamentoso (Anderson et al., 1986; Glick, et al., 1994; 

Honig et al., 1997; Clarkin, et al., 1998; Simoneau, et al., 1999; Shimodera et al., 

2000; Juruena, 2001; Batista et al, 2011). No entanto, conforme observada nessa 

revisão foi encontrada a falta de uma metodologia estrita e rigorosa para os estudos 

que avaliam a eficácia da PE para os pacientes com depressão unipolar 

Além disso, mesmo existindo muitos dados sobre diagnóstico e intervenção 

farmacológica na depressão (Chan, 1984; Clary et al., 1992; Luderer; Böcker, 1993; 

Juruena, 2001; Souery et al., 2006), sabe-se ainda muito pouco sobre a eficácia da 

da PE em pacientes com transtorno depressivo unipolar, tornando ainda necessários 

novos ensaios clínicos para melhor elucidar esta questão. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – OBJETIVOS 
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2.1 Geral 
 

O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia da psicoeducação no tratamento 

de pacientes com Transtorno Depressivo Unipolar. 

 
 
2.2 Específicos 

 

a) Analisar as diferenças das características sociodemográficas e clínicas 

entre o Grupo de pacientes com Transtorno Depressivo Unipolar 

submetidos à um Programa de Psicoeducação (PE) e o Grupo de 

pacientes com Transtorno Depressivo Unipolar em atendimento 

Ambulatorial sem Programa de Psicoeducação (AMBU); 

b) Avaliar a eficácia de um Programa de Psicoeducação no curso clínico 

através da avaliação da gravidade da sintomatologia psiquiátrica 

(depressão, ansiedade, desesperança e ideação suicida) entre o Grupo 

com Psicoeducação (PE) e Grupo Ambulatorial sem Psicoeducação 

(AMBU), na fase inicial (semana 0) e fase final (semana 8) da intervenção; 

c) Verificar o impacto da psicoeducação na adesão ao tratamento, bem como 

as crenças que os indivíduos têm acerca da utilização de fármacos; 

d) Avaliar a eficácia da psicoeducação na funcionalidade psicossocial dos 

pacientes com Transtorno Depressivo Unipolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – MÉTODO 
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3.1 Aspectos Éticos 
 

O presente estudo, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A), teve a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da FMRP-USP, de acordo com o Processo HCRP nº 

5879/2011, no dia 26 de setembro de 2011 (ANEXO A). 

Os pacientes voluntários recrutados para este estudo foram informados sobre 

sua justificativa, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa, sendo 

integrados apenas aqueles que assinaram o TCLE. Os devidos cuidados éticos 

como sigilo, garantia de ausência de prejuízos decorrentes de recusa ou desistência 

em participar e minimização de riscos aos participantes foram considerados. A todos 

foi garantido o direito de receber informações e esclarecimentos quanto a quaisquer 

dúvidas que surgissem no transcorrer do estudo, ainda que isso pudesse afetar sua 

vontade de participação, sendo-lhes garantido o direito de desistência.  Da mesma 

forma, foi garantida a segurança de não serem identificados, bem como de que 

todas as informações fornecidas seriam mantidas sob caráter confidencial, 

respeitando-se rigorosamente os parâmetros éticos para investigações envolvendo 

seres humanos, especialmente a Resolução nº. 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde.  

 

 
3.2 Delineamento do Estudo 

  

Trata-se de um estudo com delineamento longitudinal prospectivo. 

 
 

3.3 Local do Estudo 

 

O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP), com 

pacientes que estavam em atendimento farmacológico regular no Ambulatório de 

Transtornos do Humor (PQH) e pacientes que estavam em atendimento psiquiátrico 

e farmacológico no Serviço de Assistência Médica e Social de Pessoal (SAMSP). 
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3.3.1. Característica do local do estudo 
 

O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é um hospital geral público, 

integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS), autárquico, ligado à Universidade de 

São Paulo (USP) para fins de ensino, pesquisa e assistência, estando vinculado 

administrativamente à Secretaria do Estado de São Paulo por meio do Decreto n° 

26.920 de 18/03/1987.  

Proporciona assistência à saúde em nível ambulatorial e hospitalar, 

compreendendo cuidados de prevenção, de tratamento e recuperação, de natureza 

clínica e/ou cirúrgica, serviços complementares de diagnóstico e tratamento, nas 

mais diversas especialidades médicas.  

É hospital de nível terciário (serviço de retaguarda do SUS), atendendo 

pacientes do município de Ribeirão Preto e região, além de outros estados do País, 

sendo os mesmos portadores de doenças com alta complexidade que não podem 

ser resolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

 

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 
 

3.4.1 Critérios de Inclusão 
 

Pacientes de ambos os sexos, com idades entre 18 e 65 anos, realizando 

tratamento psiquiátrico e farmacológico regular, com diagnóstico de depressão 

unipolar em episódio depressivo atual, de acordo com o DSM-IV (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª edição), com pontuação na 

Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D21) ≥17, ou seja, com grau 

de gravidade variando de moderado a grave, podendo ou não apresentar 

comorbidades psiquiátricas de eixo II associadas ao diagnóstico principal. 
 

 
3.4.2 Critérios de Exclusão  
 

Pacientes com o diagnóstico de Transtorno Bipolar, Esquizofrenia, Transtornos 

Orgânicos e distúrbio ou dependência de substâncias químicas atuais; sem condições 
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neurológicas; com história significativa de qualquer condição médica geral que impeça a 

sua participação no estudo; não estar realizando tratamento psiquiátrico regular e não 

aceitar ou não concordar com os procedimentos propostos. 

 

 

3.5 Amostra 
 

O estudo foi realizado no período de fevereiro de 2012 a junho de 2013 e 

conta com uma amostra de 28 pacientes com diagnóstico de depressão unipolar em 

episódio atual, que estavam em atendimento ambulatorial psiquiátrico do HC FMRP, 

no Ambulatório de Transtornos do Humor (PQH) ou no Serviço de Assistência 

Médica e Social de Pessoal (SAMSP).  

Fica registrado que foram convidados 89 pacientes para participação no 

estudo, porém, 44 destes não tiveram interesse e 17 desistiram de sua participação 

após o início dos grupos. Assim, os 28 pacientes participantes do estudo foram 

divididos em dois grupos: Grupo de Psicoeducação (n=14) e Grupo Ambulatorial 

sem Psicoeducação (n=14). 

 

 

3.6 Instrumentos de Avaliação 
 

Questionário Sociodemográfico e Clínico – APÊNDICE B 

 
Foi elaborado pela equipe um questionário com o intuito de identificar 

características sociodemográficas, tais como idade, sexo, religião, estado civil, 

escolaridade, profissão, bem como história de tratamento clínico, dados da evolução 

do diagnóstico psiquiátrico, entre outras. 

 

Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (Hamilton Depression Rating 

Scale - HAM-D) – ANEXO B 

 

A Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D) foi desenvolvida 

há mais de 50 anos (Hamilton, 1960) e mesmo assim mantém sua posição de escala 

do observador mais usada mundialmente para selecionar e acompanhar pacientes 
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em pesquisas de terapêutica para a depressão. É considerada como padrão-ouro na 

avaliação de gravidade da depressão e usada comparativamente com novas escalas 

de avaliação a fim de verificar a confiabilidade destas (Gorenstein; Moreno, 2011). 

Tem sido frequentemente usada como critério de inclusão de pacientes em 

pesquisas com antidepressivos (Snaith, 1996). 

A HAM-D foi elaborada para avaliação e quantificação da sintomatologia 

depressiva em pacientes portadores de transtornos do humor, não se 

recomendando seu uso para outros tipos de pacientes e tampouco como 

instrumento diagnóstico para identificar depressão. Nesta escala, os aspectos 

cognitivos e somáticos totalizam mais de 50% do escore total possível, enquanto 

16% estão associados aos sintomas ansiosos. A categoria humor representa apenas 

8%. Por enfatizar sintomas somáticos, a HAM-D é particularmente sensível a 

mudanças vivenciadas por pacientes gravemente deprimidos. Por outro lado, a 

presença de doenças físicas pode distorcer as conclusões, uma vez que a melhora 

dos sintomas relacionados à doença pode ser confundida com a melhora do 

episódio depressivo (Gorenstein; Moreno, 2011).  

A escala HAM-D possui três versões - 17, 21 itens, ou ainda 24 itens (os três 

tópicos adicionais são desamparo, desesperança e desvalia). Os itens são avaliados 

de acordo com a intensidade e a frequência dentro de um período determinado de 

dias, variando a pontuação de 0 a 2 ou de 0 a 4. O grau de confiabilidade da escala, 

medido pela consistência interna e confiabilidade entre avaliadores, é considerado 

de bom a excelente. Embora o autor não tenha proposto um ponto de corte, na 

prática se aceita que escores acima de 25 pontos identificam pacientes gravemente 

deprimidos; entre 18 e 24 pontos, pacientes moderadamente deprimidos; e entre 7 e 

17, pacientes levemente deprimidos (Moreno; Moreno, 1998). A versão de 17 itens 

da HAM-D teve sua validade de construto testada por Fleck et al. (1995). Já a 

versão de 21 itens utilizada neste estudo, embora não tenha sido validada no Brasil, 

vem sendo muito utilizada em diversas pesquisas no contexto brasileiro. 

 

Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg (Montgomery-
Asberg Depression Rating Scale - MADRS) – ANEXO C 

 

A Escala de Avaliação para Depressão de Montegomery-Asberg (MADRS) foi 

desenvolvida por Montgomery e Asberg (1979) especialmente para avaliar 
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mudanças clínicas no curso do tratamento, a partir da Comprehensive 

Psychopathological Rating Scale (CPRS) de Asberg et al. (1978), que abrangia 65 

itens. Inicialmente selecionaram os 17 mais frequentes indicadores da gravidade da 

doença e, em sua versão final, chegaram aos dez itens mais significativos para 

indicar os sintomas do transtorno depressivo e os mais sensíveis a alterações. A 

escala atual contém dez itens contemplando fatores biológicos, cognitivos, afetivos e 

comportamentais, e a avaliação do humor e dos sintomas vegetativos / somáticos.  

Alguns dos principais sintomas do transtorno depressivo, como tristeza, 

redução do sono, lassidão, pessimismo e pensamentos suicidas também são 

avaliados. A avaliação do humor e a dos sintomas vegetativos/somáticos 

representam, cada uma, 30% do total do escore da escala. Cada um dos itens da 

MADRS engloba quatro descrições das manifestações de sintomas e permite pontos 

intermediários, de modo que o escore de cada item varia de 0 a 6 e o escore total de 

0 a 50, com maior pontuação refletindo sintomas mais graves (Gabryelewicz et al., 

2004). Essa característica da escala possibilita que o entrevistador possa fazer uma 

avaliação mais precisa da intensidade dos sintomas. Em termos de validade de 

conteúdo, a MADRS abrange os sintomas da depressão, com exceção de retardo 

mental (Moreno; Moreno, 1998).  

Não foram definidos pelos autores os pontos de corte da MADRS para as 

diferentes gravidades. Entretanto, para a depressão grave, acredita-se que escores 

de 35 ou mais na MADRS corresponderiam a 28 pontos ou mais na HAM-D de 17 

itens. Embora não exista um consenso para se definir a remissão pela MADRS, 

sugere-se que o ponto de corte de 11 (ou 10) seja comparável ao escore 7 da HAM-

D.  Apesar de muito utilizada em estudos no Brasil, assim como a HAM-D de 21 

itens, a MADRS não possui estudos de validação para o português (Gorenstein; 

Moreno, 2011). 

 

Inventário de Depressão de Beck (Beck Depression Inventory - BDI) - ANEXO D 
 

O Inventário de Depressão de Beck (BDI) foi desenvolvido por Beck et al. 

(1961) para avaliar a intensidade dos sintomas depressivos, sendo provavelmente a 

medida de auto-avaliação de depressão mais amplamente usada tanto em pesquisa 

como em clínica, tendo sido traduzido para vários idiomas e validado em diferentes 

países.  
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O BDI é um instrumento estruturado, composto de 21 categorias de sintomas 

e atitudes, que descrevem manifestações comportamentais cognitivas, afetivas e 

somáticas da depressão. Cada item comporta quatro afirmações, que variam quanto 

à intensidade (0 a 3), cabendo ao respondente indicar qual delas melhor descreve 

os seus sintomas, sendo que as mesmas representam graus crescentes de 

depressão. O escore final é obtido mediante o somatório dos 21 itens que compõem 

a escala (Giavoni et al., 2008).  

Apesar de não haver um ponto de corte fixo para o diagnóstico de depressão, 

já que este deverá ser baseado nas características da amostra e do estudo em 

questão (observações clínicas), a utilização de um ponto de corte mais alto implicará 

em maior especificidade do diagnóstico de depressão.   

Neste estudo foi utilizado o Inventário de Depressão de Beck traduzido e 

adaptado para o português por Cunha (2001) e usados os pontos de corte propostos 

por Beck et al. (1988a). A pontuação e classificação do BDI são dadas conforme a 

Tabela 3 abaixo:  

 

Tabela 3 – Pontuação e classificação do Inventário de Depressão de Beck (BDI) 

Pontuação Classificação 
<10 pontos Sem Depressão ou Depressão mínima 

10-18 pontos Depressão Leve a Moderada 
19-29 pontos Depressão Moderada a Grave 
30-63 pontos Depressão Grave 

Traduzido e adaptado de Beck et al., 1988a. 
 

 
Inventário de Ansiedade de Beck (Beck Anxiety Inventory - BAI) – ANEXO E 

 

O Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) é um instrumento de autoavaliação 

amplamente utilizado tanto na pesquisa como na clínica e foi desenvolvido para 

avaliar a severidade dos sintomas de ansiedade. Apresenta tanto validade ecológica 

quanto de construto. Serve como um complemento útil quando utilizado com o 

Inventário de Depressão, em pacientes com transtornos de humor e/ou ansiedade 

(Marcolino et al., 2007; Cunha, 2001). 

O BAI é constituído por 21 itens que incluem os principais sintomas 

cognitivos, afetivos e fisiológicos de ansiedade, sendo de fácil e rápida aplicação, 

descrevendo sintomas comuns em quadros de ansiedade. Ao respondente é 
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perguntado o quanto ele foi incomodado por cada sintoma, durante a última semana 

que passou devendo se manifestar dentro de uma escala de 4 pontos (0 a 3), que 

refletem níveis de gravidade crescente de cada sintoma: 1) absolutamente não; 2) 

levemente: não me incomodou muito; 3) moderadamente: foi muito desagradável, 

mas pude suportar; 4) gravemente: dificilmente pude suportar. A soma dos valores 

obtidos resulta em escore total que pode variar de 0 a 63 (Cunha, 2001). A 

classificação do BAI, de acordo com os pontos de corte conforme Beck et al. 

(1988b), está descrita na tabela a seguir: 

 
Tabela 4 – Pontuação e classificação do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 

Pontuação Classificação 
0-7 pontos Ansiedade Mínima 

8-15 pontos Ansiedade Leve  
16-25 pontos Ansiedade Moderada  
26-63 pontos Ansiedade Severa  

Traduzido e adaptado de Beck et al., 1988b. 
 

Neste estudo foi utilizado o Inventário de Ansiedade de Beck traduzido e 

adaptado para o português por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et 

al., 1988b. 

 

Escala de Desesperança de Beck (Beck Hopelessness Scale - BHS) – ANEXO F 

 

A Escala de Desesperança de Beck (BHS) é um instrumento estruturado de 

autoadministração, composto por afirmativas que avaliam o grau de desesperança 

do paciente (mede atitudes negativas referentes ao futuro e seu grau de 

pessimismo). Demonstra resultados satisfatórios de fidedignidade e validade 

(Cunha, 2001). 

A BHS tem sido utilizada como um indicador indireto do risco de suicídio 

em indivíduos deprimidos que fizeram tentativas de suicídio prévias. É uma 

escala dicotômica (certo e errado) e seus itens são pontuados em 0 ou 1, com um 

intervalo de pontuação de 0-20, onde a soma de seus itens individuais resulta em 

um escore total, a partir do qual se classifica a desesperança em nível mínimo, 

leve, moderado ou grave (Cunha, 2001). Abaixo as pontuações e classificações 

do instrumento: 
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Tabela 5 – Pontuação e classificação da Escala de Desesperança de Beck (BHS) 
Pontuação Classificação 
0-3 pontos Nível de Esperança Normal 
4-8 pontos Desesperança Leve  

9-14 pontos Desesperança Moderada  
>14 pontos Desesperança Severa 

Traduzido e adaptado de Beck et al., 1974. 
 

Neste estudo foi utilizada a Escala de Desesperança de Beck traduzida e 

adaptada para o português por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et 

al. (1974).  

 

Escala de Ideação Suicida de Beck (Beck Scale for Suicide Ideation - BSI) – 
ANEXO G 

 

A Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) é um dos instrumentos de 

autoavaliação mais aprofundados para avaliação da gravidade da ideação suicida. 

Foi construída para abordar o tema do pensamento suicida em pacientes 

psiquiátricos ambulatoriais adultos. A escala apresenta recomendações para que 

não sirva como fonte única ou completa de informações sobre o tema, até pelo fato 

de não identificar simulação, confusão ou mesmo distorção ou omissão de fatos 

importantes por parte do paciente (Cunha, 2001). 

A BSI é composta por 21 itens pontuados em escala de 0 a 2, onde seu 

escore varia de 0-38, de forma que a pontuação total produz um escore de 

gravidade.  

Não existe um corte dicotômico para definição de alto risco, mas a contagem 

alta obtida na somatória dos pontos indica um maior risco de ideação suicida e os 

itens individuais podem ser usados como subsídios para ideação suicida ativa, 

ideação suicida passiva e tentativas de suicídio anteriores.  

No entanto, é calculada apenas a soma dos pontos para os primeiros 19 

itens, sendo que os dois últimos são apenas de caráter informativo, fornecendo 

importantes subsídios sobre o paciente, a respeito do número de tentativas de 

suicídio e quanto à seriedade da intenção de morrer na última delas. 

Neste estudo foi utilizada a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) 

traduzida e adaptada para o português por Cunha (2001), sendo sua versão original 

de Beck et al. (1979). 
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Escala de Adesão aos Medicamentos (Reported Adherence to Medication Scale 
- EAM) – ANEXO H 

 

A Escala de Adesão aos Medicamentos (EAM) foi desenvolvida por Horne et 

al. (1997) com o objetivo de medir especificamente os níveis de adesão dos 

indivíduos à medicação, incluindo a frequência com que estes ajustam ou alteram as 

dosagens prescritas pelos médicos.  

Segundo Pereira e Silva (1999), é um instrumento apropriado para avaliar os 

índices de adesão em indivíduos que estão a seguir um regime terapêutico 

farmacológico. Foi desenvolvido pelos autores, por considerarem que as escalas de 

autorrelato dos níveis de adesão existentes não se adequavam por não serem 

específicas da medicação, ou por não possibilitarem o autorregisto da frequência do 

ajustamento ou alteração das doses de fármacos prescritas.  

A escala é composta por quatro afirmações relativas à adesão. Dois dos itens 

dizem respeito ao grau em que os indivíduos se esquecem ou não de tomar os seus 

medicamentos ou alteram as doses prescritas de acordo com as suas próprias 

necessidades. Os outros dois itens se referem à frequência com que o fazem. Os 

itens são pontuados numa escala de tipo Likert de 5 pontos, sendo os dois primeiros 

de cotação invertida (1=concordo totalmente; 2=concordo; 3=não tenho a certeza; 

4=discordo; 5=discordo totalmente). Os itens restantes são formulados como 

questões diretas, nos quais os indivíduos indicam a frequência com que ajustam ou 

esquecem a sua medicação. A sua cotação é feita numa escala de 5 pontos 

(5=nunca; 4=raramente; 3=às vezes; 2=muitas vezes; 1=quase sempre). Obtém-se 

um escore total de adesão à medicação somando as respostas dos quatro itens, 

variando os escores entre 4 e 20. Escores mais elevados indicam maiores níveis de 

adesão.  

 

Questionário de Crenças acerca dos Fármacos (Beliefs About Medicines 
Questionnaire - QCF) – ANEXO I 

 

O Questionário de Crenças acerca dos Fármacos (QCF) foi desenvolvido por 

Horne et al. (1997), com o objetivo de avaliar as representações cognitivas que os 

indivíduos fazem em relação aos fármacos. Avalia as crenças acerca da utilização 

de fármacos em geral, ou em indivíduos com alguma doença específica, no sentido 
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de avaliar as suas crenças relativas aos fármacos de uso pessoal prescritos para o 

seu problema de saúde específico (Pereira e Silva, 1998).  

Este questionário é constituído por duas seções designadas por QCF – 

Específica e QCF – Geral. A primeira avalia as representações de fármacos 

prescritos para uso pessoal, enquanto que a segunda avalia crenças acerca dos 

medicamentos em geral.  

Neste estudo foi utilizada a QCF–Geral, que é composta por sete itens, 

subdivididos em duas escalas, que avaliam crenças relacionadas com potenciais 

efeitos nocivos, aditivos e tóxicos dos medicamentos (efeitos nocivos), e com a 

possibilidade de estes serem prescritos em excesso pelos médicos (uso excessivo).  

Os itens são pontuados numa escala de tipo Likert de 5 pontos (1=discordo 

totalmente; 2=discordo; 3=não tenho a certeza; 4=concordo; 5=concordo 

totalmente), variando o total em cada uma das subescalas, sendo a subescala do 

Uso Excessivo entre 4 e 20 pontos, e a do Efeitos Nocivos entre 3 e 15 pontos.  

Na subescala Uso Excessivo, quanto mais elevada a pontuação obtida pelo 

indivíduo, mais forte a sua crença de que os fármacos são prescritos em excesso pelos 

médicos. Na subescala Efeitos Nocivos, quanto mais elevada a pontuação, mais forte a 

sua crença no potencial dos fármacos para serem nocivos, englobando representações 

dos mesmos como prejudiciais, aditivos, bem como a crença de que as pessoas que 

tomam medicamentos deveriam parar o seu tratamento de vez em quando. 

 
Escala Breve de Funcionamento (Functioning Assessment Short Test in 

bipolar disorder - FAST) – ANEXO J 
 

A Escala Breve de Funcionamento – FAST é um instrumento simples, de fácil 

aplicação e capaz de avaliar as reais dificuldades no funcionamento psicossocial 

apresentadas por pacientes psiquiátricos. Segundo Cacilha (2008), a FAST avalia 

dificuldades objetivas e, por isto, não é uma escala de qualidade de vida. É uma 

escala hétero-aplicada, que requer curto tempo para sua aplicação, e suas questões 

se referem aos últimos quinze dias antes da avaliação (Rosa et al., 2007).  

 Ela está compreendida em 24 itens, que são divididos entre 6 áreas 

específicas do funcionamento: autonomia, trabalho, cognição, finanças, relações 

interpessoais e lazer. Autonomia refere-se à capacidade do paciente de realizar as 

atividades sozinho e tomar suas próprias decisões. Trabalho refere-se à capacidade 
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de trabalhar, à rapidez e rendimento no desempenhar as funções no trabalho, à 

capacidade de ser remunerado adequadamente e trabalhar levando em conta seu 

nível de escolaridade. Cognição está relacionada com a capacidade de 

concentração, atenção, raciocínio, aprendizagem e memória para atividades básicas 

do dia a dia. Finanças envolve a capacidade de administrar o próprio dinheiro e fazer 

compras equilibradas. Relações Interpessoais refere-se às relações com amigos, 

família, atividades sociais, relações sexuais, e à capacidade de defender suas ideias 

e opiniões. Lazer se refere à capacidade de praticar esporte e atividades de lazer. 

A FAST proporciona uma pontuação global da funcionalidade do paciente, 

que pode ser subdividida em pontuações dos 6 domínios. Cada dimensão é 

composta de alguns itens e sua pontuação é determinada pela soma destes itens, 

que variam de 0 (indicando que não há problemas) a 3 (indicando uma grave 

limitação). A soma de todos os itens dá a pontuação global. Quanto maior a 

pontuação, maior a dificuldade do paciente.  

 
 

3.7 Procedimento 

 

Foram realizados contatos no Ambulatório de Psiquiatria de Transtornos de 

Humor (PQH) e no Hospital Dia (HD) do HCFMRP-USP com a finalidade de divulgar 

a pesquisa e realizar o processo inicial de triagem. Também foi feito um 

levantamento de todos os pacientes com depressão unipolar que fizeram 

seguimento anteriormente no HD e que estavam em tratamento ambulatorial e 

farmacológico no PQH, sendo os mesmos convidados a participar da pesquisa. Com 

o objetivo de ampliar a amostra, foi ainda divulgada a proposta de intervenção no 

Serviço de Assistência Médica e Social de Pessoal (SAMSP) do HCFMRP-USP. 

No primeiro contato com cada paciente, este foi informado sobre a pesquisa e 

somente foi integrado ao projeto após lhe ter sido fornecido esclarecimento sobre o 

estudo em que foi convidado a participar, a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, foi aplicado o Questionário 

Sociodemográfico e Clínico para avaliação da história de vida. 

Na sequência, os pacientes foram submetidos à avaliação psiquiátrica, por 

meio de uma entrevista clínica estruturada de acordo com os critérios diagnósticos 

do DSM-IV, com a finalidade de confirmar o diagnóstico. Nos casos que geraram 
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dúvidas no diagnóstico clínico, foi aplicada a entrevista diagnóstica padronizada Mini 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI), por psiquiatra do grupo de 

pesquisa. 

O passo seguinte foi a aplicação da Escala de Avaliação de Depressão de 

Hamilton (HAM-D21) para avaliar a gravidade dos sintomas depressivos, ressaltando 

que foi considerado ponto de corte deste estudo pacientes que apresentassem 

HAM-D21 ≥17. Caso o paciente não apresentasse grau moderado-grave da doença, 

seria feita a exclusão do sujeito da pesquisa. 

As avaliações da sintomatologia psiquiátrica, aderência e funcionalidade dos 

pacientes foram realizadas em dois momentos, na primeira semana anterior ao início 

da intervenção e novamente após a oitava semana de intervenção. 

Para avaliar a gravidade da sintomatologia depressiva e a resposta à 

intervenção realizada foram utilizados a Escala de Avaliação de Depressão de 

Hamilton (HAM-D21), Escala de Avaliação de Depressão de Montgomery-Asberg 

(MADRS) e Inventário de Depressão de Beck (BDI). Também para avaliar a 

ansiedade, a desesperança e a ideação suicida, foram utilizados os seguintes 

instrumentos de autoaplicação: Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), Escala de 

Desesperança de Beck (BHS) e Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI). Para 

avaliar à aderência ao tratamento, a Escala de Adesão aos Medicamentos (EAM) e 

o Questionário de Crenças Acerca dos Fármacos (QCF); em relação ao 

funcionamento dos pacientes, a Escala Breve de Funcionamento (FAST). Os 

impressos foram entregues aos pacientes em envelopes lacrados, sendo orientados 

que o preenchimento poderia ocorrer na instituição ou em outro ambiente, com a 

devolução dos mesmos no prazo de uma semana. As dúvidas dos participantes, 

quanto ao preenchimento dos instrumentos, foram devidamente esclarecidas.  

Por fim, realizou-se a quantificação desses instrumentos, sendo os mesmos 

arquivados em prontuários individuais; fornecendo-se a cada um dos interessados 

um feedback dos escores de sua avaliação. 

A distribuição dos pacientes ocorreu em dois grupos: Grupo de Psicoeducação 

(PE) e Grupo Ambulatorial sem Psicoeducação (AMBU), sendo que para a distribuição 

nestes foi considerada a possibilidade de participação dos mesmos de acordo com sua 

disponibilidade e preferência de dia e horário, o que ocorreu ainda no início da 

pesquisa, porém sem que os pacientes soubessem a temática do grupo escolhido, da 

qual somente tomaram conhecimento após a sua definição.  
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3.8 Definição dos Grupos 
 

3.8.1 Grupo de Psicoeducação (PE) 
 

Pacientes com depressão unipolar em episódio atual, que estavam em 

tratamento farmacológico fosse no Ambulatório de Transtornos do Humor ou no 

Serviço de Assistência Médica e Social de Pessoal e participaram de intervenção de 

psicoeducação em grupo.  

Para a realização da intervenção de PE em grupo, o protocolo utilizado foi 

adaptado de Pellegrinelli (2010), que fez estudo em amostra brasileira com 

transtorno bipolar, pois, após revisar sistematicamente a literatura sobre a eficácia 

da psicoeducação para pacientes com depressão unipolar, percebeu-se que não há 

publicado um protocolo específico de intervenção de psicoeducação para esta 

população (Tursi, et al., 2013).  

O Programa de Psicoeducação, desenvolvido neste estudo, consiste em 8 

encontros semanais de grupos, sendo 1 por semana, com duração de 90 minutos 

cada e contando em média com 5 pacientes. Considerando que as sessões são 

semiestruturadas e os grupos fechados, após o início de cada grupo não era mais 

possível a entrada de novos participantes, permanecendo sempre os mesmos 

pacientes e pesquisadora, a qual conduzia as reuniões. 

Tem o objetivo principal de fornecer o conteúdo estipulado de forma breve e 

prática, com a finalidade de fácil compreensão para o paciente. Durante cada 

encontro procurou-se manter um ambiente acolhedor, seguro e agradável, com a 

explanação do tema do dia feita por meio de exposição em PowerPoint. Além da 

discussão do tema proposto, buscou-se, também dentro do objetivo do Programa, a 

troca de experiências entre os participantes.  

É importante salientar que, embora convidados a participar do Grupo de 

Psicoeducação, nenhum dos familiares dos pacientes do Grupo Piloto de 

Psicoeducação aderiu ao Programa. Por isso, o estudo foi realizado apenas com 

pacientes. Mesmo assim, durante todas as sessões foi trabalhada a importância da 

família no tratamento. 
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Sessões do Programa de Psicoeducação 
 

Os temas do Programa de Psicoeducação são pré-definidos e os assuntos 

abordados estão a seguir. Os principais slides das sessões estão demonstrados no 

APÊNDICE C. Para a maior compreensão dos pacientes, foram distribuídas 

apostilas. 
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3.8.2 Grupo Ambulatorial sem Psicoeducação (AMBU) 
 

Os pacientes do Grupo Ambulatorial, também com depressão unipolar em 

episódio atual e realizando tratamento fosse no Ambulatório de Transtornos do 

Humor ou no Serviço de Assistência Médica e Social de Pessoal, tinham como 

objetivo principal atendimento psiquiátrico e medicamentoso, não participando de 

intervenção de psicoeducação. 

 

 

3.9 Análise Estatística 
 

Para a análise estatística dos dados, no presente estudo foi utilizado o 

aplicativo Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 20.0, e foram 

consideradas significativas as diferenças com valores de p<0,05. 

Inicialmente, foram realizadas análises descritivas, como frequência simples, 

porcentagens, médias e erro padrão da média (±epm), para análise das 

características sociodemográficas e clínicas das amostras estudadas, bem como 

para os escores dos instrumentos de avaliação psicométrica. 

A homogeneidade dos grupos com relação aos dados não paramétricos, 

como sexo, estado civil, escolaridade, entre outros, foi avaliada por meio do teste 

qui-quadrado (x2). Já para os dados paramétricos, como idade, número de tentativas 

de suicídio, entre outros, foi utilizado o teste t de Student independente. 

Por fim, para verificar o efeito da intervenção na sintomatologia psiquiátrica, 

na aderência ao tratamento e na funcionalidade psicossocial em cada grupo entre a 

fase inicial (semana 0) e fase final (semana 8) foi utilizado o teste de análise de 

variância (ANOVA) de medidas repetidas de efeito misto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – RESULTADOS  
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4.1 Características Sociodemográficas e Clínicas das Amostras 
 

A amostra foi composta por 28 indivíduos, sendo 14 pacientes do Grupo de 

Psicoeducação (PE) e 14 do Grupo Ambulatorial sem Psicoeducação (AMBU). A 

Tabela 6, a seguir, descreve as características sociodemográficas das amostras: 

 

Tabela 6 – Características sociodemográficas das amostras 

 n=28 (100%)  

 
PE 

(n=14) 

AMBU 

(n=14) 
p 

Gênero, n (%)   0,66 

Feminino 10 (71,4) 11 (78,6)  

Masculino 4 (28,6) 3 (21,4)  

Idade, anos (±epm) 43,1 (±2,5) 47,6 (±1,6) 0,15 

Cor, n (%)   0,29 

Amarela 1 (7,1) 0  

Branca 9 (64,3) 10 (71,4)  

Negra 0 2 (14,3)  

Parda 4 (28,6) 2 (14,3)  

Estado Civil, n (%)   0,78 

Casado / Amasiado 7 (50,0) 6 (42,9)  

Separado / Divorciado 5 (35,7) 5 (35,7)  

Solteiro 2 (14,3) 2 (14,3)  

Viúvo 0 1 (7,1)  

Filhos, n (%)   1 

Sim 11 (78,6) 11 (78,6)  

Não 3 (21,4) 3 (21,4)  

Reside, n (%)   0,77 

Sozinho 1 (7,1) 2 (14,3)  

Família de origem 4 (28,6) 2 (14,3)  

Família conjugal 6 (42,9) 6 (42,9)  

Filhos 3 (21,4) 4 (28,6)  

Religião, n (%)   0,28 

Sim 13 (92,9) 11 (78,6)  

Não 1 (7,1) 3 (21,4)  

(continua)   



Resultados | 61 

(conclusão) 

Cont. Tabela 6 – Características sociodemográficas das amostras 

 n=28 (100%)  

 
PE 

(n=14) 

AMBU 

(n=14) 
p 

Escolaridade, n (%)   0,99 

Analfabeto 0 0  

EFI 6 (42,9) 6 (42,9)  

EFC 1 (7,1) 1 (7,1)  

EMI 1(7,1) 1 (7,1)  

EMC 4 (28,6) 3 (21,4)  

ESI 1 (7,1) 2 (14,3)  

ESC 1 (7,1) 1 (7,1)  

Renda Pessoal em SM (±epm) 1,1 (±0,2) 1,7 (±0,3) 0,14 

Trabalho, n (%)   0,14 

Sim 4 (28,6) 1 (7,1)  

Não 10 (71,4) 13 (92,9)  

 n=23 (100%)  

 
PE 

(n=10) 

AMBU 

(n=13) 
p 

Recebe Benefício Previdenciário, 
n (%) 

  0,40 

Sim 7 (70,0) 11 (84,6)  

Não 3 (30,0) 2 (15,4)  

 n=18 (100%)  

 
PE 

(n=7) 

AMBU 

(n=11) 
p 

Tipo de Benefício Previdenciário, 
n (%) 

  0,73 

Aposentadoria por invalidez 1 (14,3) 1 (9,1)  

Auxílio – doença 6 (85,7) 10 (90,9)  

Nota: PE: Psicoeducação; AMBU: Ambulatorial; epm: Erro Padrão da Média; EFI: Ensino 
Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI: Ensino Médio Incompleto; 
EMC: Ensino Médio Completo; ESI: Ensino Superior Incompleto; ESC: Ensino Superior Completo; 
SM: Salário Mínimo; p: Nível de significância estatística. 

 

Nos dados da tabela acima observa-se o predomínio de mulheres nos Grupos 

PE e AMBU, não sendo encontradas diferenças significativas entre estes grupos 
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com relação ao gênero (x2=0,19; d.f.=1; p=0,66). Foi encontrada homogeneidade 

entre as amostras quando analisada a idade, (t=-1,48; d.f.=26; p=0,15), sendo a 

idade média dos pacientes de PE 43,1 anos (±2,5) e dos pacientes de AMBU 47,6 

anos (±1,6). Também foi encontrada homogeneidade quando analisada a cor 

(x2=3,72; d.f.=3; p=0,29), predominando a maioria branca. 

Prevaleceram na amostra dos dois grupos os participantes casados e com 

filhos, não apresentando diferença significativa em relação ao estado civil (x2=1,07; 

d.f.=3; p=0,78) nem à presença de filhos (x2=0,00; d.f.=1; p=1), sendo que a maioria 

reside com a família conjugal (x2=1,14; d.f.=3; p=0,77) e possui religião (x2=1,17; 

d.f.=1; p=0,28). No tocante à escolaridade, os grupos não diferiram entre si (x2=0,48; 

d.f.=5; p=0,99), predominando pacientes de ensino fundamental incompleto, 

seguidos de ensino médio completo. 

Acrescenta-se ainda que as amostras também são homogêneas em relação à 

renda pessoal (t=-1,54; d.f.=20,69; p=0,14), sendo que o Grupo PE recebeu em 

média 1,1 (±0,2) salário mínimo mensal e o Grupo AMBU recebeu em média 1,7 

(±0,3) salário mínimo por mês. Já em relação ao trabalho, também pode-se observar 

que não houve diferença significativa entre as amostras (x2=2,19; d.f.=1; p=0,14), 

demonstrando que em ambos os grupos a minoria dos pacientes estava trabalhando 

no momento inicial das avaliações e ainda, dos 23 pacientes que não estavam 

trabalhando (x2=0,71; d.f.=1; p=0,40), a maioria recebe benefício previdenciário, 

predominando este de auxílio-doença nos dois grupos (x2=0,12; d.f.=1; p=0,73).  

As características clínicas dos Grupos PE e AMBU serão descritas na Tabela 

7, a seguir. Na avaliação da história clínica, em ambos os grupos, no início da 

pesquisa, a grande maioria dos pacientes não fazia uso de tabaco (x2=0,19; d.f.=1; 

p=0,66) e nem de álcool (x2=1,17; d.f.=1; p=0,28), sendo que em ambas as amostras 

nenhum dos pacientes fazia uso de drogas ilícitas.  

Segundo os dados demonstrados na tabela, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos com relação a história familiar de transtorno psiquiátrico 

(x2=0,58; d.f.=1; p=0,45). Além disso, não foi encontrada diferença significativa em 

relação às tentativas de suicídio prévias (x2=0,19; d.f.=1; p=0,66) e ao número de 

tentativas (t=0,00; d.f.=26; p=1), sendo que em ambos os grupos o número médio de 

tentativas de suicídio foi de 2 vezes. 

 

 



Resultados | 63 

Tabela 7 – Características clínicas das amostras 

 n = 28 (100%)  

 
PE 

(n=14) 

AMBU 

(n=14) 
p 

Uso de Tabaco, n (%)   0,66 

Sim 4 (28,6) 3 (21,4)  

Não 10 (71,4) 11 (78,6)  

Uso de Álcool, n (%)   0,28 

Sim 1 (7,1) 3 (21,4)  

Não 13 (92,9) 11 (78,6)  

Uso de Drogas Ilícitas, n (%)   _ 

Sim 0 0  

Não 14 (100) 14 (100)  

História Familiar de Transtorno 
Psiquiátrico, n (%) 

  0,45 

Sim 5 (35,7) 7 (50)  

Não 9 (64,3) 7 (50)  

Tentativa de Suicídio, n (%)   0,66 

Sim 11 (78,6) 10 (71,4)  

Não 3 (21,4) 4 (28,6)  

Número de Tentativa de Suicídio, 
(±epm) 

2 (±0,6) 2 (±0,6) 1 

Tratamento Psiquiátrico Prévio, n (%)   0,31 

Sim 13 (92,9) 14 (100)  

Não 1 (7,1) 0  

Tempo de Doença Psiquiátrica, anos 
(±epm) 

8,9 (±2,1) 9,2 (±1,5) 0,91 

Internação Psiquiátrica Prévia, n (%)   0,26 

Sim 5 (35,7) 8 (57,1)  

Não 9 (64,3) 6 (42,9)  

Número de Internações, (±epm) 1,3 (±0,6) 1,7 (±0,7) 0,63 

Número de Medicações Psiquiátricas, 
(±epm) 

2,4 (±0,3) 2,4 (±0,3) 1 

Nota: PE: Psicoeducação; AMBU: Ambulatorial; epm: Erro Padrão da Média; p: Nível de 
significância estatística. 
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Em relação ao tratamento psiquiátrico prévio e ao tempo de doença 

psiquiátrica, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, sendo 

que a grande maioria dos pacientes em ambos os grupos já havia realizado 

tratamento psiquiátrico (x2=1,04; d.f.=1; p=0,31) e o tempo médio de doença 

psiquiátrica destes pacientes foi de 8,9 (±2,1) anos no Grupo PE e de 9,2 (±1,5) 

anos no Grupo AMBU (t=-0,11; d.f.=26; p=0,91). 

Os grupos não diferiram entre si quando comparados em relação à internação 

psiquiátrica prévia (x2=1,29; d.f.=1; p=0,26) e com relação ao número de internações 

(t=-0,48; d.f.=26; p=0,63), sendo o número médio de internações dos pacientes de 

PE 1,3 (±0,6) e dos pacientes de AMBU 1,7 (±0,7). As amostras também não 

diferiram entre si quando analisado o número de medicações psiquiátricas (t=-0,00; 

d.f.=26; p=1), sendo o número médio de medicações utilizadas pelos pacientes de 

PE 2,4 (±0,3) e pelos pacientes de AMBU 2,4 (±0,3). 

A Tabela 8 abaixo apresenta a comparação entre as classes de medicação 

utilizadas pelos pacientes dos Grupos PE e AMBU na admissão no estudo. 

 

Tabela 8 – Medicações utilizadas no momento da admissão ao estudo 

Classes de Medicação 

n=28 (100%)  

PE 

(n=14) 

AMBU 

(n=14) 
p 

ISRS, n (%) 10 (71,4) 10 (71,4) 1 

Tricíclico, n (%) 5 (35,7) 3 (21,4) 0,40 

Outros antidepressivos, n (%) 2 (14,3) 4 (28,6) 0,36 

Antipsicótico, n (%) 5 (35,7) 4 (28,6) 0,69 

Estabilizador de humor, n (%) 4 (28,6) 5 (35,7) 0,69 

Benzodiazepínico, n (%) 4 (28,6) 8 (57,1) 0,13 

Outros psicotrópicos, n (%) 1 (7,1) 0 0,31 

Nota: PE: Psicoeducação; AMBU: Ambulatorial; ISRS: Inibidor Seletivo de Recaptação de 
Serotonina; p: Nível de significância estatística. 
 

 

 

 

Pode-se observar que apesar da variedade de tipos de medicamentos 

utilizados pelos pacientes de ambos os grupos, não houve diferença significativa das 

classes de medicação entre os grupos, lembrando que todos os pacientes estiveram 

em tratamento psiquiátrico durante todo o estudo. 
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4.2 Avaliação da Psicoeducação na Sintomatologia Psiquiátrica 
 

Para a avaliação da psicoeducação na gravidade da sintomatologia 

psiquiátrica foram utilizados os instrumentos de avaliação de depressão (HAM-D, 

MADRS e BDI), ansiedade (BAI), desesperança (BHS) e suicídio (BSI).  

A Tabela 9 demonstra as médias e erros padrão referentes aos sintomas de 

depressão, avaliados através da HAM-D, dos pacientes do Grupo de Psicoeducação 

(PE) e Grupo Ambulatorial sem Psicoeducação (AMBU), na fase inicial (semana 0) e na 

fase final (semana 8) de intervenção. 

 

Tabela 9 – Pontuação da HAM-D no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial 
(AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

HAM-D Inicial 26,7 (±1,7) 27,6 (±1,5) 

HAM-D Final 13,7 (±2,5) 19,9 (±2,8) 

Nota: HAM-D: Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton; epm: Erro Padrão da Média.  

 

 

O Gráfico 3 apresenta os resultados referentes aos sintomas depressivos 

avaliados através da HAM-D. Observa-se uma redução significativa dos sintomas 

depressivos entre a avaliação inicial e a final em ambos os grupos (F= 77,71; d.f.= 1; 

p<0,001), demonstrando a melhora dos pacientes em relação a estes sintomas, 

principalmente no Grupo PE. Foi encontrada também uma interação significativa entre 

os tempos e os grupos (F= 5,06; d.f.= 1; p<0,03), porém não houve diferença 

significativa entre os grupos com relação a estes dados (F=1,55; d.f.= 1; p=0,22). 
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Gráfico 3 – Comparação entre a pontuação da HAM-D nas fases inicial e final de intervenção entre o 

Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: F=77,71, d.f.=1, 

p<0,001; tempo vs. grupo: F=5,06, d.f.=1, p<0,03; grupo: F=1,55; d.f.= 1; p=0,22 

 

As médias e erros padrão referentes aos sintomas de depressão, avaliados 

através da MADRS, dos pacientes do Grupo de Psicoeducação e do Grupo 

Ambulatorial, na fase inicial e na fase final de intervenção, são demonstrados na Tabela 

10. 

 

Tabela 10 – Pontuação da MADRS no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial 
(AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

MADRS Inicial 27,3 (±2,4) 30,5 (±1,4) 

MADRS Final 13,9 (±2,9) 20,9 (±2,8) 

Nota: MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; epm: Erro Padrão da 
Média. 

 

 

Quanto à MADRS, observa-se, no Gráfico 4, uma redução significativa dos 

sintomas depressivos entre a avaliação inicial e a final em ambos os grupos (F= 

62,10; d.f.= 1; p<0,001). Já em relação entre tempos e grupos (F= 1,62; d.f.= 1; 
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p=0,21) não foi observado efeito de interação, nem quando avaliados entre os 

grupos houve diferença significativa (F= 2,70; d.f.=1; p=0,11). 

 

 
Gráfico 4 – Comparação entre a pontuação da MADRS nas fases inicial e final de intervenção entre o 

Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: F= 62,10; d.f.= 1; 
p<0,001; tempo vs. grupo: F= 1,62; d.f.= 1; p=0,21; grupo: F= 2,70; d.f.=1; p=0,11. 

 

Ainda em relação aos sintomas depressivos, quando avaliado através da BDI, 

as médias e erros padrão referentes aos dois grupos na fase inicial e na fase final de 

intervenção podem ser observados na Tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11 – Pontuação do BDI no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial (AMBU) 
na fase inicial e na fase final de intervenção 

 

PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

BDI Inicial 32,2 (±3,6) 34,1 (±2,3) 

BDI Final 24,3 (±4,2) 26,1 (±3,2) 

Nota: BDI: Inventário de Depressão de Beck; epm: Erro Padrão da Média. 

 

 

Em relação ao BDI, observa-se no Gráfico 5 uma redução significativa dos 

sintomas de depressão entre a avaliação inicial e a final em ambos os grupos 

(F=23,60; d.f.= 1; p<0,001). Já em relação entre tempos e grupos, não foi observado 
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efeito de interação (F= 0,00; d.f.=1; p=0,98), nem houve diferença significativa 

quando analisado entre os grupos (F= 50,16; d.f.= 1; p=0,68). 

 

 
Gráfico 5 – Comparação entre a pontuação do BDI nas fases inicial e final de intervenção entre o 

Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: F= 23,60; d.f.= 1; 
p<0,001; tempo vs. Grupo: F= 0,00; d.f.=1; p=0,98; grupo: F= 50,16; d.f.= 1; p=0,68. 

 

A Tabela 12 apresenta as médias e erros padrão referentes aos sintomas de 

ansiedade, avaliados através da BAI, dos pacientes do Grupo de Psicoeducação e do 

Grupo Ambulatorial, na fase inicial e na fase final de intervenção. 

 

Tabela 12 – Pontuação da BAI no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial (AMBU) 
na fase inicial e na fase final de intervenção 

 

PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

BAI Inicial 29,9 (±4,4) 30,1 (±3,5) 

BAI Final 26,0 (±4,5) 20,7 (±3,0) 

Nota: BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; epm: Erro Padrão da Média. 

 

 

No que se refere ao BAI, observa-se no Gráfico 6 uma redução significativa 

dos sintomas de ansiedade entre a avaliação inicial e a final em ambos os grupos 

(F= 8,03; d.f.= 1; p<0,05). Não foi observado efeito de interação entre tempos e 
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grupos (F= 1,41; d.f.= 1; p=0,25), e também não houve diferença significativa 

quando analisados entre os grupos (F= 0,25; d.f.=1; p=0,62). 

 

 
Gráfico 6 – Comparação entre a pontuação da BAI nas fases inicial e final de intervenção entre o 

Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: F= 8,03;  
d.f.= 1; p<0,05; tempo vs. Grupo: 1,41; d.f.= 1; p=0,25; grupo: F= 0,25; d.f.=1; p=0,62. 

 

A Tabela 13 demonstra as médias e erros padrão referentes aos sintomas de 

desesperança, avaliados através do BHS, dos pacientes do Grupo de Psicoeducação 

e do Grupo Ambulatorial, na fase inicial e na fase final de intervenção. 

 

Tabela 13 – Pontuação do BHS no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial (AMBU) 
na fase inicial e na fase final de intervenção 

 

PE 

(n=14) 

Média (±epm 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

BHS Inicial 11,8 (±1,1) 15,9 (±1,1) 

BHS Final 9,3 (±1,2) 11,6 (±1,6) 

Nota: BHS: Escala de Desesperança de Beck; epm: Erro Padrão da Média. 

 

 

Quanto à BHS, observa-se no Gráfico 7 uma redução significativa dos 

sintomas de desesperança entre a avaliação inicial e a final em ambos os grupos 

(F= 13,21; d.f.= 1; p<0,001) e uma redução significativa entre os grupos (F= 4,39; 
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d.f.=1; p<0,05). Não foi observado efeito de interação entre tempos e grupos 

(F=0,91; d.f.= 1; p=0,35).  

 

 
Gráfico 7 – Comparação entre a pontuação do BHS nas fases inicial e final de intervenção entre o 

Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: F= 13,21; 
d.f.= 1; p<0,001; tempo vs. Grupo: F= 0,91; d.f.= 1; p=0,35; grupo:  F= 4,39; d.f.=1; p<0,05. 

 

Verifica-se na Tabela 14 as médias e erros padrão referentes à ideação suicida, 

avaliados através do BSI, dos pacientes do Grupo de Psicoeducação e do Grupo 

Ambulatorial, na fase inicial e na fase final de intervenção. 

 

Tabela 14 – Pontuação do BSI no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial (AMBU) 
na fase inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

BSI Inicial 12,6 (±2,5) 12,4 (±2,5) 

BSI Final 8,4 (±2,4) 9,6 (±2,1) 

Nota: BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; epm: Erro Padrão da Média. 

 
 

No que tange à BSI, verifica-se no Gráfico 8 uma redução significativa da 

ideação suicida entre a avaliação inicial e a final em ambos os grupos (F= 9,54; 

d.f.=1; p<0,005). Não foi observado efeito de interação entre tempos e grupos (F= 

0,40; d.f.= 1; p=0,53) e em relação entre os grupos (F= 0,03; d.f.=1; p=0,88).  
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Gráfico 8 – Comparação entre a pontuação do BSI nas fases inicial e final de intervenção entre o 

Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: (F= 9,54; 

d.f.= 1; p<0,005); tempo vs. Grupo: (F= 0,40; d.f.= 1; p=0,53); grupo: (F= 0,03; d.f.=1; p=0,88). 
 

 
4.3 Avaliação da Psicoeducação na Adesão ao Tratamento 

 

Para a avaliação da psicoeducação na aderência medicamentosa foi utilizada 
a Escala de Adesão aos Medicamentos (EAM) com o objetivo de medir 
especificamente os níveis de adesão em indivíduos que estão seguindo um 
tratamento farmacológico, sendo que escores mais elevados indicam maiores níveis 
de adesão. Também foi utilizado o Questionário de Crenças acerca dos Fármacos 
(QCF) visando avaliar as crenças que os indivíduos fazem em relação aos fármacos 
de uso pessoal prescritos para o seu problema de saúde específico. 

A Tabela 15 demonstra as médias e erros padrão referentes à adesão 
medicamentosa, avaliada através da EAM, dos pacientes do Grupo de Psicoeducação 
(PE) e do Grupo Ambulatorial sem Psicoeducação (AMBU), na fase inicial (semana 0) e 
na fase final (semana 8) de intervenção. 

 
 

Tabela 15 – Pontuação da EAM no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial na fase 
inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

EAM Inicial 14,4 (±0,6) 16,1 (±1,0) 

EAM Final 15,3 (±,0,9) 15,4 (±0,8) 

Nota: EAM: Escala de Adesão aos Medicamentos; epm: Erro Padrão da Média. 
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Observa-se, no Gráfico 9, que não houve diferença significativa da adesão de 

medicamentos, quando avaliados através da EAM, entre a avaliação inicial e a final 

em ambos os grupos (F= 0,03; d.f.= 1; p=0,871). Em relação ao efeito de interação 

entre os tempos e os grupos, foi encontrada uma tendência de maior adesão 

medicamentosa no Grupo PE em relação ao Grupo AMBU, consideradas a 

avaliação inicial e a avaliação final (F= 3,24; d.f.= 1; p=0,083), porém não houve 

diferença significativa entre os grupos com relação a esses dados (F=0,60; d.f.= 1; 

p=0,446). 

 

 
Gráfico 9 – Comparação entre a pontuação da EAM nas fases inicial e final de intervenção entre o 

Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: F= 0,03;  
d.f.= 1; p=0,871; tempo vs. grupo: F= 3,24; d.f.= 1; p=0,083; grupo: F=0,60; d.f.= 1; p=0,446. 

 

O Questionário de Crenças acerca dos Fármacos (QCF) foi dividido em duas 

subescalas: Uso Excessivo e Efeito Nocivo. Na subescala Uso Excessivo, quanto 

mais elevada a pontuação obtida pelo indivíduo, mais forte a sua crença de que os 

fármacos são prescritos em excesso pelos médicos. Na subescala Efeitos Nocivos, 

quanto mais elevada a pontuação, mais forte a sua crença no potencial dos 

fármacos para serem nocivos. Em relação ao item Uso Excessivo, as médias e erros 

padrão referentes aos dois grupos podem ser observados na Tabela 16 a seguir. 
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Tabela 16 – Pontuação do QCF – Uso Excessivo no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 
Ambulatorial (AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

QCF – Uso Excessivo Inicial 12,7 (±0,6) 12,2 (±0,5) 

QCF – Uso Excessivo Final 10,8 (±0,8)  11,9 (±0,4) 

Nota: QCF: Questionário de Crenças acerca dos Fármacos; epm: Erro Padrão da Média. 

 

 

Na avaliação da QCF – Uso Excessivo, observa-se, no Gráfico 10, uma 

diferença significativa entre a avaliação inicial e a final em ambos os grupos (F= 

4,95; d.f.= 1; p<0,05), quanto ao paciente acreditar em uso excessivo de medicação 

prescrita pelos médicos. Já em relação entre tempos e grupos (F= 2,34; d.f.= 1; 

p=0,138), não foi observado efeito de interação, nem quando avaliado entre os 

grupos houve diferença significativa (F= 0,16; d.f.=1; p=0,692). 

 

 
Gráfico 10 – Comparação entre a pontuação do QCF – Uso Excessivo nas fases inicial e final de 

intervenção entre o Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo:  
F= 4,95 d.f.= 1; p<0,05; tempo vs. grupo: F= 2,34; d.f.= 1; p=0,138; grupo: F= 0,16; d.f.=1; p=0,692. 

 

Em relação ao item Efeito Nocivo, as médias e erros padrão referentes aos 

dois grupos, na fase inicial e na fase final de intervenção, são demonstrados na 

Tabela 17. 
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Tabela 17 – Pontuação do QCF – Efeito Nocivo no Grupo de Psicoeducação (PE) e no 
Grupo Ambulatorial (AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 

PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

QCF – Efeito Nocivo Inicial 8,4 (±0,5)  7,9 (±0,4) 

QCF – Efeito Nocivo Final 7,3 (±0,7)  7,8 (±0,6) 

Nota: QCF: Questionário de Crenças acerca dos Fármacos; epm: Erro Padrão da Média. 

 

 

Na avaliação da subescala QCF – Efeito Nocivo, observa-se no Gráfico 11 

uma tendência no sentido dos pacientes diminuírem suas crenças quanto aos 

potenciais efeitos nocivos, aditivos e tóxicos dos medicamentos entre a avaliação 

inicial e a final, principalmente quando observado o Grupo PE (F= 3,40; d.f.= 1; 

p=0,077). Já em relação entre tempos e grupos, não foi observado efeito de 

interação (F= 2,61; d.f.=1; p=0,119), nem houve diferença significativa quando 

analisado entre os grupos (F= 0,00; d.f.= 1; p=1). 

 

 
Gráfico 11 – Comparação entre a pontuação do QCF – Efeito Nocivo nas fases inicial e final de 

intervenção entre o Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo:  
F= 3,40; d.f.= 1; p=0,077; tempo vs. Grupo: F= 2,61; d.f.=1; p=0,119; grupo: F= 0,00; d.f.= 1; p=1. 
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4.4 Avaliação da Psicoeducação na Funcionalidade Psicossocial 
 

Para avaliar a psicoeducação na funcionalidade foi utilizada a Escala Breve 

de Funcionamento (FAST) objetivando medir as reais dificuldades no funcionamento 

psicossocial apresentadas por pacientes psiquiátricos, sendo que quanto mais 

elevada a pontuação obtida pelo indivíduo, maior a dificuldade do paciente. Este 

instrumento está divido em 6 domínios específicos (Autonomia, Trabalho, Cognição, 

Finanças, Relações Interpessoais e Lazer), que serão apresentados a seguir. 

Em relação à pontuação Global da FAST, a Tabela 18 demonstra as médias e 

erros padrão referentes aos pacientes do Grupo de Psicoeducação (PE) e do Grupo 

Ambulatorial sem Psicoeducação (AMBU), na fase inicial (semana 0) e na fase final 

(semana 8) de intervenção. 

 

Tabela 18 – Pontuação global da FAST no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial 
(AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

FAST GLOBAL Inicial 49,7 (±3,3) 48,4 (±2,5) 

FAST GLOBAL Final 33,4 (±3,9) 40,2 (±4,9) 

Nota: FAST: Escala Breve de Funcionamento; epm: erro padrão da média. 

 

 

Os resultados referentes à pontuação Global da FAST demonstram uma 

redução significativa na dificuldade de funcionamento psicossocial do paciente 

quando avaliados entre avaliação inicial e final em ambos os grupos, principalmente 

no Grupo PE (F= 25,83; d.f.= 1; p<0,001). Já quando comparado entre os tempos e 

os grupos não houve efeito de interação significativa (F= 2,87; d.f.= 1; p=0,102), 

também não houve diferença significativa entre os grupos com relação a esses 

dados (F=0,33; d.f.= 1; p=0,572), conforme observa-se no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Comparação entre a pontuação Global da FAST nas fases inicial e final de intervenção 

entre o Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: 25,83; 

d.f.= 1; p<0,001; tempo vs. grupo: F= 2,87; d.f.= 1; p=0,102; grupo: F=0,33; d.f.= 1; p=0,572. 

 

Em relação ao domínio Autonomia da escala FAST, as médias e erros padrão 

referente aos dois grupos na fase inicial e na fase final de intervenção são 

demonstradas na Tabela 19 abaixo. 
 

Tabela 19 – Pontuação do domínio Autonomia no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 
Ambulatorial (AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

FAST – AUTONOMIA Inicial 7,4 (±0,7) 6,1 (±0,5) 

FAST – AUTONOMIA Final 3,8 (±0,9) 5,5 (±1,0) 

Nota: FAST: Escala Breve de Funcionamento; epm: erro padrão da média.  

 
 

O Gráfico 13 apresenta os resultados referentes ao domínio Autonomia da 

escala FAST. Observa-se uma redução significativa da pontuação entre a avaliação 

inicial e a final em ambos os grupos (F= 11,88; d.f.= 1; p=0,002), demonstrando uma 

melhora em relação à autonomia destes pacientes, principalmente no Grupo PE. Foi 

encontrada também uma interação significativa entre os tempos e os grupos (F= 

6,23; d.f.= 1; p<0,02), porém não houve diferença significativa entre os grupos com 

relação a estes dados (F= 0,05; d.f.=1; p=0,820). 

0

10

20

30

40

50

60

FAST GLOBAL Inicial FAST GLOBAL Final

PE AMBU



Resultados | 77 

 
Gráfico 13 – Comparação entre a pontuação do domínio Autonomia da FAST nas fases inicial e final 

de intervenção entre o Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: 

F= 11,88; d.f.= 1; p=0,002; tempo vs. grupo: F= 6,23; d.f.= 1; p<0,02; grupo: F= 0,05; d.f.=1; p=0,820. 

 

No que tange ao domínio Trabalho da escala FAST, as médias e erros padrão 

do Grupo de Psicoeducação (PE) e do Grupo Ambulatorial (AMBU), na fase inicial e na 

fase final de intervenção, são demonstradas na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Pontuação do domínio Trabalho no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 
Ambulatorial (AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 

PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

FAST – TRABALHO Inicial 10,3 (±1,0) 11,0 (±1,2) 

FAST – TRABALHO Final 8,1 (±1,4) 9,1 (±1,4) 

Nota: FAST: Escala Breve de Funcionamento; epm: erro padrão da média. 

 
 

Na avaliação do domínio Trabalho, verifica-se no Gráfico 14 uma redução 

significativa da pontuação entre avaliação inicial e final em ambos os grupos (F= 

5,63; d.f.= 1; p<0,05), demonstrando uma melhora em relação ao trabalho. Já em 

relação entre tempos e grupos, não foi observado efeito de interação (F= 0,03; 

d.f.=1; p=0,871), nem houve diferença significativa quando analisado entre os 

grupos (F= 0,31; d.f.= 1; p=0,586). 
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Gráfico 14 – Comparação entre a pontuação do domínio Trabalho nas fases inicial e final de 

intervenção entre o Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo:  

F= 5,63; d.f.= 1; p<0,05; tempo vs. Grupo: F= 0,03; d.f.=1; p=0,871; grupo: F= 0,31; d.f.= 1; p=0,586. 

 

A Tabela 21 apresenta as médias e erros padrão referentes à pontuação do 

domínio Cognição da escala FAST, no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 

Ambulatorial (AMBU), na fase inicial e na fase final de intervenção. 

 

Tabela 21 – Pontuação do domínio Cognição no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 
Ambulatorial (AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 

PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

FAST – COGNIÇÃO Inicial 11,5 (±0,9) 11,4 (±0,5) 

FAST – COGNIÇÃO Final 8,1 (±0,8) 9,5 (±1,2) 

Nota: FAST: Escala Breve de Funcionamento; epm: erro padrão da média. 
 

 

Na avaliação da pontuação do domínio Cognição, observa-se no Gráfico 15, 

uma melhora significativa na cognição dos pacientes em ambos os grupos entre 

avaliação inicial e final, principalmente no Grupo PE (F= 21,20; d.f.= 1; p<0,001). 

Não foi observado efeito de interação entre tempos e grupos (F= 1,66; d.f.= 1; 

p=0,209), e também não houve diferença significativa quando analisado entre os 

grupos (F= 0,36; d.f.=1; p=0,553). 
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Gráfico 15 –. Comparação entre a pontuação do domínio Cognição nas fases inicial e final de 

intervenção entre o Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: F= 

21,20; d.f.= 1; p<0,001; tempo vs. Grupo: 1 F= 1,66; d.f.= 1; p=0,209; grupo: F= 0,36; d.f.=1; p=0,553. 
 

A Tabela 22 demonstra as médias e erros padrão referentes à pontuação do 

domínio Finanças da escala FAST, no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 

Ambulatorial (AMBU), na fase inicial (semana 0) e na fase final (semana 8) de 

intervenção. 
 

Tabela 22 – Pontuação do domínio Finanças no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 
Ambulatorial (AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 

PE 

(n=14) 

Média (±epm 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

FAST – FINANCAS Inicial 4,6 (±0,5) 4,0 (±0,5) 

FAST – FINANCAS Final 2,9 (±0,6) 3,4 (±0,6) 

Nota: FAST: Escala Breve de Funcionamento; epm: erro padrão da média. 

 
 

Na avaliação do domínio Finanças, observa-se no Gráfico 16 uma redução 

significativa da pontuação das médias entre a avaliação inicial e a final em ambos os 

grupos (F= 8,78; d.f.= 1; p=0,006), em relação a questão financeira, principalmente 

no Grupo PE. Não foi observado efeito de interação entre tempos e grupos (F= 2,20; 

d.f.= 1; p=0,150), nem em relação entre os grupos não houve diferença significativa 

(F= 0,00; d.f.=1; p=1,0). 
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Gráfico 16 – Comparação entre a pontuação do domínio Finanças nas fases inicial e final de 

intervenção entre o Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo:  

F= 8,78; d.f.= 1; p=0,006; tempo vs. Grupo: F= 2,20; d.f.= 1; p=0,150; grupo: F= 0,00; d.f.=1; p=1,0. 

 

Verifica-se na Tabela 23 as médias e erros padrão referentes ao domínio 

Relações Interpessoais na escala FAST, no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 

Ambulatorial (AMBU), na fase inicial e na fase final de intervenção. 
 

Tabela 23 – Pontuação do domínio Relações Interpessoais no Grupo de Psicoeducação (PE) e no 
Grupo Ambulatorial (AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

FAST – RELACOES Inicial 11,4 (±1,0) 11,0 (±1,0) 

FAST – RELACOES Final 6,9 (±0,9) 9,1 (±1,2) 

Nota: FAST: Escala Breve de Funcionamento; epm: erro padrão da média. 
 

 

O Gráfico 17 apresenta os resultados referentes ao domínio Relações 

Interpessoais da escala FAST. Verifica-se uma redução da pontuação entre a 

avaliação inicial e a final em ambos os grupos (F= 25,79; d.f.= 1; p<0,001, 

demonstrando uma melhora significativa das relações interpessoais destes pacientes, 

principalmente no Grupo PE. Foi encontrada também uma interação significativa entre 

os tempos e os grupos (F= 4,46; d.f.= 1; p<0,05), porém não houve diferença 

significativa entre os grupos com relação a estes dados (F= 0,56; d.f.=1; p=0,463). 
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Gráfico 17 – Comparação entre a pontuação do domínio Relações Interpessoais nas fases inicial e 

final de intervenção entre Grupo de Psicoeducação (PE) e Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: 

F=25,79; d.f.= 1; p<0,001; tempo vs. Grupo: F=4,46; d.f.=1; p<0,05; grupo: F=0,56; d.f.=1; p=0,463. 

 

Verifica-se na Tabela 24 as médias e erros padrão referente ao domínio Lazer 

da escala FAST no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo Ambulatorial (AMBU) 

nas fases inicial e na fase final de intervenção. 

 

Tabela 24 – Pontuação do domínio Lazer no Grupo de Psicoeducação (PE) e no Grupo 
Ambulatorial (AMBU) na fase inicial e na fase final de intervenção 

 PE 

(n=14) 

Média (±epm) 

AMBU 

(n=14) 

Média (±epm) 

FAST – LAZER Inicial 4,6 (±0,5) 4,8 (±0,4) 

FAST – LAZER Final 3,8 (±0,6) 3,8 (±0,6) 

Nota: FAST: Escala Breve de Funcionamento; epm: erro padrão da média. 

 

 

Na avaliação do domínio Lazer, verifica-se no Gráfico 18 uma redução 

significativa da pontuação das médias entre a avaliação inicial e a final em ambos os 

grupos (F= 4,26; d.f.= 1; p<0,05). Não foi observado efeito de interação entre tempos 

e grupos (F= 0,06; d.f.= 1; p=0,806) e, em relação entre os grupos, não houve 

diferença significativa (F= 0,03; d.f.=1; p=0,859).  
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Gráfico 18 – Comparação entre a pontuação do domínio Lazer nas fases inicial e final de 

 intervenção entre o Grupo de Psicoeducação (PE) e o Grupo Ambulatorial (AMBU). Nota: tempo: 

 F= 4,26; d.f.= 1; p<0,05; tempo vs. Grupo: F= 0,06; d.f.= 1; p=0,806; grupo: F= 0,03; d.f.=1; p=0,859. 
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O foco principal deste estudo foi avaliar se um Programa de Psicoeducação 

para pacientes adultos com Transtorno Depressivo Unipolar seria eficaz no curso 

clínico; na aderência ao tratamento; e na funcionalidade psicossocial destes 

pacientes. Assim, foi desenvolvido um protocolo de grupos, onde foram avaliados 

pacientes do Grupo de Psicoeducação (PE), comparando-os com pacientes do 

Grupo Ambulatorial sem Psicoeducação (AMBU), sendo que todos os pacientes dos 

dois grupos estavam em atendimento ambulatorial psiquiátrico no HC FMRP USP. 

 

 

5.1 Características Sociodemográficas e Clínicas das Amostras 
 

A amostra composta pelo Grupo de Psicoeducação (PE) e Grupo 

Ambulatorial sem Psicoeducação (AMBU) mostrou-se homogênea quanto às 

características sociodemográficas e clínicas propostas a serem analisadas. Foi 

integrada na maioria por mulheres e com idade média em torno dos 45 anos. Assim, 

os dados da presente pesquisa vão ao encontro dos achados da literatura, quando 

demonstram que a prevalência da depressão é de duas a três vezes mais frequente 

em mulheres do que em homens (Kessler et al., 2005; Fleck et al., 2009) e que a 

incidência é mais alta nas idades médias, mesmo afetando pessoas de todas as 

faixas etárias (Lewinsohn, 1989; Wong, 2007).  

Apesar da prevalência de transtornos de humor não variar de forma 

significativa em função da raça ou etnia (Blazer, 2000), predominaram nos dois 

grupos pacientes de cor branca. Mesmo o fato de ser solteiro (Kessler, 2003) e 

morar sozinho (Al-Shammari; Al-Subaie, 1999) estar associado a maior prevalência 

de depressão, a maior parte da amostra é casada, possui filhos e reside com família 

conjugal. 

O menor nível de escolaridade tem se mostrado mais associado ao 

adoecimento psíquico (Al-Shammari, AlSubaie, 1999; Gazalle et al., 2004), o que 

corrobora com os resultados deste estudo onde mostram que muitos pacientes 

possuíam apenas o ensino fundamental incompleto. 

Alguns estudos encontraram uma relação consistente entre baixo nível 

socioeconômico e depressão (Blazer, 2000). Segundo Kessler (2003), a prevalência 

de depressão maior ao longo da vida significativamente aumentada em donas-de-

casa, desempregados e indivíduos vivendo na linha da pobreza ou próximo dela. 
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Quando observa-se a renda pessoal mensal dos dois grupos, pode se observar um 

baixo nível socioeconômico, sendo que a renda média mensal nos dois grupos foi de 

aproximadamente 1,5 salário mínimo por mês.  

O presente estudo corrobora com os achados de Lopez et al. (2006) e Fleck 

et al. (2009), que afirmam que a depressão é um transtorno incapacitante, pois 

quase todos os pacientes não estavam trabalhando no momento da intervenção. 

Muitos estudos têm reportado o impacto negativo da depressão na capacidade 

ocupacional do indivíduo, resultando, com frequência, em altas taxas de 

absenteísmo no trabalho, diminuição da produtividade, licenças médicas, diminuição 

da renda familiar e maiores taxas de desemprego (Kessler et al., 1999; Judd et al., 

2000; Simon et al., 2000). Desses pacientes que não estavam trabalhando no 

momento do estudo, a maioria recebia benefício previdenciário, sendo que destes, 

um número expressivo de pacientes quase todos recebia auxílio-doença, enquanto 

alguns até recebiam aposentadoria por invalidez. 

Diferente da literatura, que mostra que o risco de depressão aumenta 2 a 3 

vezes em parente de primeiro grau de indivíduos com depressão maior, em 

comparação a controles (Klerman, Weissman, 1989), nesta amostra de pacientes 

depressivos avaliados, a maioria não apresentava histórico familiar de primeiro grau 

positivo de transtornos. 

Diversos estudos têm demonstrado que a depressão é a principal entidade 

nosológica associada à tentativa de suicídio, à ideação suicida e a planos suicidas 

(Kessler et al., 2005b; Lee et al., 2007), estando presente em cerca de 2/3 dos casos 

de suicídio cometidos no mundo (Sartorius, 2001). Os dados da amostra avaliada 

corroboram os dados da literatura que demonstram que a grande maioria já tentou o 

suicídio, sendo a média de tentativas da amostra presente de 2 vezes 

Como a depressão é uma doença com altas taxas de remissão e recorrência, 

a incidência torna-se relativamente elevada (Lima, 1999). Quase a totalidade dos 

pacientes já havia realizado tratamento psiquiátrico e o tempo médio de doença 

psiquiátrica destes pacientes foi em torno de 9 anos em ambos os grupos. Apesar 

de não ser a maioria, um número expressivo de pacientes já teve uma internação 

psiquiátrica prévia, sendo a média de internações dos pacientes de PE e AMBU de 1 

a 2 vezes. 

Por fim, como nas demais variáveis sociodemográficas e clínicas, o número 

médio de medicações utilizadas pelos pacientes de PE e pelos pacientes de AMBU 
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também foi semelhante. Dessa forma, mesmo com a variedade de classes de 

medicações utilizadas pelos pacientes de ambos os grupos, o resultado apresentado 

no estudo não está relacionado com o uso de medicamentos, ou seja, a medicação 

não interferiu diretamente nos resultados apresentados.  

 
 
5.2 Avaliação da Psicoeducação na Sintomatologia Psiquiátrica 

 

A avaliação dos sintomas psiquiátricos é muito importante não só no sentido 

do acompanhamento da evolução clínica, mas também na avaliação da eficácia de 

intervenções terapêuticas (Calil, Pires, 2000). Nesse sentido, os resultados deste 

estudo mostram, em relação à gravidade da sintomatologia psiquiátrica avaliada no 

Grupo de Psicoeducação e no Grupo Ambulatorial, que em todos os instrumentos de 

depressão, de ansiedade, de desesperança e de ideação suicida ocorreram 

diminuição significativa dos sintomas entre a fase inicial e a fase final da 

intervenção, em ambos os grupos.  

Tanto no Grupo PE quanto no Grupo AMBU, as pontuações médias dos 

instrumentos que avaliaram sintomas de depressão eram altas no momento da 

admissão, representando depressão grave, e tiveram uma redução ao longo de 8 

semanas. Além disso, observa-se uma redução significativa dos sintomas 

depressivos principalmente no Grupo de Psicoeducação avaliados com um dos 

instrumentos (HAM-D). Nesse sentindo, os resultados demostram a eficácia da PE 

na melhora dos sintomas depressivos corroborando com os dados da literatura, 

como Swan et al. (2003), que encontrou nas avaliações iniciais cronicidade e 

resistência ao tratamento e carga de sintomas elevada e após a PE encontrou 

mudanças na carga de sintomas. 

Diferentemente do presente estudo que encontrou uma melhora dos sintomas 

depressivos após Psicoeducação, Lara et al. (2003) não encontrou diferença 

significativa em relação à redução dos sintomas. Um fato importante a ser 

observado é a melhora dos sintomas de depressão avaliados pela HAM-D, pois, 

nenhum dos estudos revisados utilizou esse instrumentos 

Conforme relatado anteriormente, mesmo tendo poucos estudos sobre PE, os 

estudos existentes demonstram resultados positivos na melhora sintomática da 

depressão. Steinmetz et al. (1983), Brown e Lewinsohn (1984), Swan et al. (2003) e 
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Dalgard (2006) encontraram uma redução de sintomas depressivos e melhores 

taxas de remissão no tratamento da depressão unipolar após intervenção 

psicoeducacional.  

Em síntese, o presente estudo também sugere que Psicoeducação seja eficaz para 

reduzir a gravidade dos sintomas depressivos de pacientes adultos com transtorno 

depressivo unipolar. 

 

 

5.3 Avaliação da Psicoeducação na Adesão ao Tratamento 

 

De acordo com Leite e Vasconcellos (2003), as razões de não adesão ao 

tratamento medicamentoso são: o acesso econômico aos medicamentos, o número 

muito alto de medicações prescritas e o esquema terapêutico mesmo quando o 

medicamento é fornecido gratuitamente, os efeitos colaterais e a ausência de 

sintomas em algumas fases da doença. Além disso, alguns pacientes não aderem 

ao tratamento porque se recusam a aceitar que possuem a doença (Santin et al., 

2005). Nesse sentindo, há a importância do desenvolvimento de estudos com 

técnicas que auxiliem o aumento da adesão ao tratamento,  

Os resultados do presente estudo sugerem que os pacientes que participaram 

da intervenção de PE apresentarem uma tendência maior de adesão ao tratamento 

medicamentoso do que os pacientes de AMBU, indo ao encontro da literatura, como 

no estudo de Katon et al. (2001), que mostrou que após a participação dos pacientes 

em um Programa de Prevenção de Recaída, foi associado o aumento significativo 

da aderência ao antidepressivo com a diminuição significativa dos sintomas 

depressivos (Katon et al, 2001).  

De acordo com Seedat et al. (2008), pacientes que participaram de um 

Programa Psicoeducacional demonstraram comparativamente menores taxas de 

abandono durante o tratamento comparado com taxas de abandono de pacientes 

em uso de paroxetina, obtidos de um banco de dados nacional. A melhora da 

adesão no Programa de Psicoeducação foi atribuída ao aumento do entendimento 

da depressão, da necessidade de tomar a medicação, e o melhor entendimento e 

aceitação dos possíveis efeitos colaterais da medicação, além dos pacientes 

perceberem que não estão sozinhos Seedat et al. (2008). 
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Acrescenta-se ainda que muitos pacientes tem uma percepção empobrecida, 

senso crítico prejudicado e dificuldade para compreender e aceitar o transtorno, o 

que pode explicar a imprevisível postura dos pacientes quanto ao tipo de baixa 

adesão. Tal aspecto pode, em parte, ser explicado pela escassez de orientações 

fornecidas aos pacientes pelos profissionais de saúde, como pode ser explicado 

pelas crenças existentes em relação aos fármacos  

O alto grau de crenças acerca dos fármacos, seja pela crença que os 

fármacos são prescritos por excesso pelos médicos, ou pelas crenças quanto aos 

potenciais efeitos nocivos, manifestado na maioria dos pacientes, neste estudo 

reforça a importância do tema e a necessidade de abordagem psicossocial em 

relação a esse comportamento. Este aspecto é relevante, pois caso o paciente não 

tenha informações a respeito da doença e de como tratá-la, não poderá apresentar 

os comportamentos necessários para o controle da doença (Pires et al., 2001). 

Os resultados deste estudo mostram que quando avaliada a crença acerca 

dos fármacos observa-se, na subescala Uso Excessivo, que os pacientes de ambos 

os grupos diminuíram a sua crença de que os fármacos são prescritos em excesso 

pelos médicos após 8 semanas de intervenção. 

Em relação à subescala QCF- Efeito Nocivo, observa-se uma tendência no 

sentido dos pacientes de ambos os grupos diminuírem suas crenças quanto aos 

potenciais efeitos nocivos, aditivos e tóxicos dos medicamentos entre a avaliação 

inicial e a final da intervenção. 

 

 

5.4 Avaliação da Psicoeducação na Funcionalidade Psicossocial 

 

A depressão é uma enfermidade crônica de alto custo socioeconômico, 

principalmente por sua alta prevalência na população geral, por acarretar 

incapacidade e prejuízo no funcionamento global do indivíduo, pelo maior risco de 

desenvolvimento de doenças de alta mortalidade e pelas altas taxas de suicídio 

(OMS, 2001; Sartorius, 2001, Scot, Dickey, 2003). 

A gravidade da depressão envolve uma série de comprometimentos no 

funcionamento de uma pessoa e demonstram que a presença de sintomatologia 

psiquiátrica está associada com pior funcionamento social e qualidade de vida, 
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influenciando na resposta terapêutica dos pacientes depressivos (Fleck et al., 2002; 

Del Porto et al., 2009).  

Neste estudo não foi diferente, uma vez que os resultados mostram que a 

gravidade da funcionalidade psicossocial, atinge a maioria dos pacientes, 

apresentando altos escores de dificuldade em ambos os grupos. Porém, a 

pontuação global e os 6 domínios da FAST, que medem Autonomia, Trabalho, 

Cognição, Finanças, Relações Interpessoais e Lazer, tiveram diminuição significativa 

ao longo do tempo da intervenção, tanto no Grupo PE quanto no Grupo AMBU, 

apresentando uma melhora da funcionalidade nestes pacientes. 

Acrescenta-se ainda que, o Grupo de Psicoeducação foi mais eficaz que o 

Grupo Ambulatorial na melhora da funcionalidade psicossocial nos domínios de 

autonomia, que refere-se à capacidade do paciente de realizar as atividades sozinho 

e tomar suas próprias decisões, e de relações interpessoais, que refere-se às 

relações com amigos, família, atividades sociais, relações sexuais, e à capacidade 

de defender suas ideias e opiniões, após 8 semanas de intervenção. 

Assim, os resultados foram de acordo com o estudo de Swan et al. (2003), 

que mostrou mudanças significativas na qualidade de vida dos pacientes e no 

estudo de Lara et al. (2003), onde os pacientes passaram a procurar maior ajuda 

profissional quando necessário e engajados em atividades própria como separar um 

tempo para si durante a semana, enquanto Dowrick et al. (2000) percebeu que os 

pacientes estavam com menos sintomas de depressão e com melhor funcionamento 

social. 

 
Limitações do Estudo 

 

Ao analisar os resultados do presente estudo, é necessário considerar as 

importantes limitações apresentadas, como o pequeno tamanho da amostra aliado à 

alta porcentagem de desistências. Conforme descrito anteriormente, um número 

bem maior de pacientes foi convidado a participar do estudo, porém, a maioria deles 

não tive interesse ou desistiu de sua participação após o início dos grupos, restando 

apenas os 28 pacientes do estudo. Tanto o não interesse em participar quanto as 

desistências após o início da pesquisa, deram-se pelos mais variados motivos, 

dentre eles a própria desmotivação devido à gravidade da doença.  
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Segundo a literatura, pacientes gravemente deprimidos não deveriam ser 

incluídos em um programa psicoeducacional, porque não se obteria benefício em 

função de suas próprias alterações cognitivas (atenção, lentidão e dificuldades de 

memória). A intervenção psicoeducativa tem um caráter claramente preventivo, e 

não seria válida para abordar um episódio agudo, por esta razão o protocolo 

psicoeducacional deveria iniciar quando o paciente estivesse assintomático (Vieta, 

2005).  

Diferente do proposto por Vieta (2005), a ideia do presente estudo foi de 

realizar intervenção de psicoeducação em pacientes com depressão unipolar em 

episódio atual. Essa ideia surgiu por se tratar de um hospital que atende, na grande 

maioria, pacientes de alta complexidade, ou seja, pacientes gravemente deprimidos, 

que em geral estão bastante sintomáticos, têm um maior tempo de doença e de 

tratamento, além de maior resistência ao tratamento; assim, poderia auxiliá-los neste 

momento de maior necessidade de tratamento. Apesar do grande número de 

pacientes desinteressados em participar, são estes pacientes que mais precisam de 

intervenção. 

Tanto a limitação do pequeno número de participantes quanto a gravidade da 

doença podem ter influenciado a análise dos dados, na medida em que esse número 

pode não ter sido suficiente para detectar o impacto do tratamento ao longo do 

tempo e a diferença entre os grupos. De qualquer maneira, os achados do presente 

estudo sugerem que a Psicoeducação seja eficaz na redução dos escores, 

principalmente dos sintomas depressivos, evidenciando uma melhora do quadro 

depressivo. 

Estudos sugerem o seguimento por 6 meses a 1 ano após o término da 

intervenção para avaliar se houve estabilidade dos sintomas, uma vez que a 

literatura tem mostrado que há aumento da taxa de remissão dos sintomas, após 

maior período de intervenção (Steinmetz, 1983; Swan et al., 2003). Isso não pôde 

ser observado neste estudo, pois não foi possível realizar o seguimento e a 

continuidade na vigência deste projeto de mestrado, não se avaliando, portanto, o 

impacto do tratamento a longo prazo. 

Enquanto Shimazu et al. (2011) aponta que psicoeducação familiar é efetivo 

na prevenção de recaídas em pacientes adultos com depressão e Katsuki et al. 

(2011) aponta que psicoeducação multifamiliar breve é uma intervenção utilizada 

para reduzir a carga psicossocial de parentes de pacientes com depressão, 
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acrescenta-se que o plano inicial era a participação dos familiares em alguns 

encontros de psicoeducação. No estudo piloto percebeu-se que os familiares não 

compareciam aos encontros agendados e, por vezes, o próprio paciente não queria 

a participação dos mesmos. Assim, embora trabalhando o tema “família” durante os 

grupos, não foi possível a participação de familiares 

Por se tratar do primeiro estudo, de acordo com a literatura consultada (Tursi 

et al., 2013), com uma intervenção psicoeducacional que se propõe a avaliar a 

eficácia da PE em pacientes com transtorno depressivo unipolar, com sessões 

estruturadas e adaptadas para a população brasileira, o mesmo vem apresentando 

certas limitações e resultados bem interessantes. Em vista disto, torna-se necessária 

a ampliação da amostra e mais estudos para melhor avaliação da eficácia do 

tratamento. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

6 – CONCLUSÕES 
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O presente estudo demonstrou que tanto no Grupo de Psicoeducação quanto 

no Grupo Ambulatorial todos os pacientes diminuíram os sintomas de depressão, 

ansiedade, desesperança e ideação suicida ao longo de 8 semanas de avaliação. Já 

em relação à adesão ao tratamento, verificou-se que os pacientes de ambos os 

grupos diminuíram suas crenças acercas dos fármacos. Também apresentou uma 

melhora da funcionalidade psicossocial nos domínios de Autonomia, Trabalho, 

Cognição, Finanças, Relações Interpessoais e Lazer.  

Ressalta-se que um Programa de Psicoeducação de 8 semanas realizado em 

grupo em pacientes com Transtorno Depressivo Unipolar em tratamento 

farmacológico regular teve impacto positivo na melhora dos sintomas depressivos.  

Acrescenta-se ainda que foi encontrada uma tendência dos pacientes de PE 

aderirem mais ao tratamento medicamentoso do que os pacientes de AMBU. A 

Psicoeducação demonstrou sua eficácia como abordagem psicossocial, melhorando 

a funcionalidade psicossocial, alterando nos domínios de autonomia e relações 

interpessoais. 

Nesse sentido, os dados encontrados sugerem, pois, que ambas as 

abordagens trazem melhoras para os pacientes, no entanto, observou-se que a 

Psicoeducação foi mais eficaz na redução de sintomas depressivos, na autonomia, e 

nas relações interpessoais, e apresenta uma tendência de aumentar a adesão ao 

tratamento.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da  
Universidade de São Paulo 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

Por meio deste termo você está sendo convidado a participar como voluntário (a) da 
pesquisa:  

“A eficácia da psicoeducação para familiares e pacientes com depressão unipolar”. 
 
I- Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal. 

1-Nome do Paciente: ............................................................................................................. Sexo: M  F 

Documento de Identidade nº: .....................................................  Data de nascimento: ........./......../....... 

Endereço: ..............................................................................................................,........... Nº: ................ 

Bairro: ................................................... Cidade: ............................................. CEP................................ 

Telefone: (......).................................................... Celular: (.......).............................................................. 

e-mail:............................................................................. Registro HC.................................................... 

 
II- Dados sobre a pesquisa científica 
Título da pesquisa: “A eficácia da psicoeducação para familiares e pacientes com depressão 
unipolar”. 
Pesquisadora: Mariana Flávia de Souza Tursi, mestranda em Saúde Mental da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
Orientador: Prof. Dr. Mário Francisco P. Juruena, Docente do Departamento de Neurociências e 
Ciências do Comportamento do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo. 
 
III- Justificativa e objetivo da pesquisa 
A falta de adesão ao tratamento, assim como conflitos familiares podem interferir no tratamento da 
doença mental, sendo esses fatores relevantes na questão da recaída sintomática dos pacientes. O 
agravamento desses fatores pode ter como consequências: fragilização dos vínculos afetivos 
relacionais; prejuízo na capacidade de cuidar de suas responsabilidades cotidianas; um maior índice e 
aumento do tempo de hospitalização, principalmente hospitalização compulsória; maior índice de 
contravenções, auto e hetero agressividade; aumento dos custos do tratamento de um modo geral. 
Dessa forma, com menos situações de conflito familiar e melhora na adesão ao tratamento haverá 
uma melhor capacidade de resistência por parte do paciente aos eventuais fatores de estresse. O 
objetivo deste estudo será avaliar a importância da psicoeducação, vendo esta modalidade de 
atendimento como uma intervenção psicossocial, que irá contribuir para levar informações corretas a 
cuidadores e pacientes a respeito dos transtornos mentais, propondo uma melhor aderência do 
paciente ao tratamento, diminuindo o grau de conflitos familiares. Dessa forma, pretende-se contribuir 
para um melhor prognóstico da doença e melhoria na qualidade de relacionamento entre os 
familiares. 
 
IV- Procedimentos  
Inicialmente, todo possível participante deverá passar por um protocolo para confirmar se poderá 
participar da pesquisa. Os pacientes e familiares/cuidadores serão submetidos, inicialmente, à 
avaliação por meio de escalas e questionários de avaliação, após isso serão selecionados pacientes 
com diagnóstico de depressão unipolar. 
 
V- Garantias do sujeito da pesquisa 
Os participantes que preencherem os critérios necessários para constituir a amostra do presente 
estudo serão convidados a participar da pesquisa, sendo essa participação absolutamente voluntária. 
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Será assegurado aos participantes no momento do convite que, caso não queiram participar, tal 
decisão não trará nenhum tipo de prejuízo para a continuidade tratamento na instituição, bem como, 
que haverá total liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento no transcorrer da pesquisa 
e deixar de participar do estudo. Para todos os participantes, será lido o termo de consentimento 
informado, fornecendo-lhes informações sobre a justificativa, objetivos, procedimentos, riscos e 
benefícios do estudo do qual estão sendo convidados a participar. Somente serão aceitos no estudo 
aqueles que assinarem o termo de consentimento informado. A todos os voluntários será garantido o 
direito de receber informações e esclarecimentos quanto a qualquer dúvida que surja no transcorrer 
do procedimento e informação atualizada sobre o estudo, ainda que isso possa afetar a vontade de 
continuar participando. Da mesma forma, será garantida a segurança de não serem identificados, bem 
como de que todas as informações fornecidas por eles serão mantidas sob caráter confidencial. 
Você terá o número do telefone de um médico da nossa equipe, no caso de sentir algum desconforto. 
Caso, em algum momento do estudo, seja necessário encaminhamento para os serviços de saúde, 
você será encaminhado (a) pelo médico responsável aos serviços de saúde públicos oferecidos na 
comunidade. 
Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Mário Francisco P. Juruena,  
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento  
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP  
Email: juruena@fmrp.usp.br  
Fone: (16) 3602-4614 
Fax: (16) 3630-7961  
Celular: (16)8139-8456 
 
VI- Riscos e Benefícios da Pesquisa 
A pesquisa não envolve procedimentos arriscados para você e os riscos relacionados com sua 
participação serão minimizados por meio de acompanhamento do pesquisador e do médico 
responsável pela pesquisa, sendo que devidos encaminhamentos para apoio quando necessário 
serão realizados.  
Os benefícios relacionados com a sua participação são inestimáveis, dado que auxiliarão na 
elaboração de ações afirmativas relacionadas à melhor evolução sintomática da doença, sendo os 
benefícios indiretos e futuros. 
 
VII- Consentimento livre e esclarecido 
Declaro que, após conveniente explicação pelo pesquisador, e após ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente protocolo de pesquisa. 
 
 
Ribeirão Preto, ............. de .......................................................... de  2012. 
 
 
 
____________________________                         ________________________ 
     Assinatura do participante                                     Assinatura do pesquisador 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Apêndices | 109 

APÊNDICE B – Questionário Sociodemográfico e Clínico 
 

PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 
 

NÚMERO DO SUJEITO:__________ Data da aplicação: ______/_______/______ 

Nome:______________________________________________________________ 

Sexo:  (   ) F   (   ) M Cor: (   ) Branco  (   ) Pardo  (   ) Preto  (   ) Amarelo 

Idade: _____ Natural de:_______________________________________________ 

Procedência:________________________________________________________ 

Estado civil: (   ) Solteiro   (   ) Amasiado  (   ) Casado  

 (   ) Viúvo (   ) Separado / Divorciado / Desquitado 

Religião: (   ) Católica   (   ) Evangélica   (   ) Espírita   (   ) Indefinida  (   ) Sem 

religião 

(   ) Outras, qual: _____________________________________________________ 

Escolaridade:  
(   ) Nenhuma   (   ) 1º Grau Incompleto  (   ) 1º Grau   

(   ) 2º Grau Incompleto (   ) 2º Grau    (   ) Superior Incompleto 

(   ) Superior   (   ) Outro Qual?_________________________________ 

Tem alguma profissão? (   ) Sim (   ) Não  Se sim, qual: _____________________ 

Está trabalhando no momento? (    ) Sim  (   ) Não  (    ) Nunca trabalhou 
Se sim, trabalha em que: ______________________________________________ 

Recebe algum benefício social: (   )Sim (  )Não 

         Se sim, que tipo de benefício: 
(   ) Aposentadoria por invalidez  (   )Benefício Prestação Continuada 

(   ) Auxílio-Doença    (   ) Aposentadoria por idade 

(   ) Aposentadoria por tempo de contribuição  (   ) Outro. Qual? _____ 

Renda Pessoal: R$___________                Renda Familiar: R$_______________ 

Composição familiar: 

Nome Parentesco Idade Profissão Escolaridade 
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Filhos: (    )Sim  (    )Não  Quantos:________       Adotado: (    )Sim   (    )Não           

Abortos prévios: (    )Sim (    )Não Quantos: _______  Gêmeo: (    )Sim   (    )Não 

Doenças Clínicas: (   ) DM   (   ) HAS   (   ) Cardiopatias  (   ) epilepsia (   ) 

enxaqueca   (   ) dislipedimia (   ) outras:___________________________________ 

Está usando medicamento: (   )Sim   (   ) Não   Qual? 

Nome do medicamento Dosagem Tempo de uso 

   

   

   

   

 

Anticoncepcional: (   ) Sim   (   ) Não          Menopausa: (   ) Sim   (   )Não            

Tabagista: (   ) Sim   (   ) Não         Tempo: _________   Nº cigarros /dia:________ 

Faz uso de álcool: (   ) Sim   (   ) Não   Tempo:_____  Nº dose /dia:_____________ 

Já fez uso de álcool: (   ) Sim   (   ) Não  

Drogas ilícitas: (   ) Sim   (   ) Não  Tempo: _____ quant./dia: ______  Tipo: ______ 

Tratamentos Psiquiátricos Prévios: (   )Sim   (   )Não  

Internações Psiquiátricas Prévias:   (   )Sim   (   )Não      

 Quantidade Local 

Internação integral   

Semi-internação   

 

Local atual de tratamento: ____________________________________________ 

Acompanhamento no HD e grupos de pós-alta no HD: (   ) Sim   (   ) Não     

Quais:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tentativa de Suicídio Prévio: (   ) Sim   (   ) Não  Quantas vezes: ___________ 

Doença mental na família de primeiro grau: (   ) Sim  (   ) Não   

Se sim, qual familiar e qual diagnóstico: __________________________ 

Doença mental na família de segundo grau: (   ) Sim  (   ) Não  

Se sim, qual familiar e qual diagnóstico:___________________________ 

Gostaria de acrescentar algum comentário ou informação:__________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Sessões Utilizadas no Grupo de Psicoeducação 
 

GRUPO DE PSICOEDUCAÇÃO PARA 
TRANSTORNO DEPRESSIVO UNIPOLAR

Mariana Tursi 
Assistente Social

Mestranda em  Saúde Mental

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP APRESENTAÇÃO DO GRUPO CONTRATO TERAPÊUTICO:

• celular desligado;

• horário:  tolerância, saída antecipada;

• nº de faltas;
• avisar quando não puder vir;

• sigilo;
• preservar a identidade da pessoa; 

• respeitar a opinião do outro;

• não faltar com respeito (comentários, risadas ou atitudes); 
• perguntar, dividir experiências;

• compartilhar com outros fora do grupo apenas o que for 
aprendido.

 
 

POR QUE VOCÊ ESTÁ AQUI?

Qual é o seu objetivo?

O que o (a) motivou a comparecer ao grupo hoje?

Qual a sua expectativa em relação a este encontro?

Quais temas gostaria que fosse abordado?

O QUE É PSICOEDUCAÇÃO?

Reuniões de caráter psicológico e educativo, com temas

pré-definidos.

Complemento da farmacoterapia, intervenção

psicológica que melhora os resultados do tratamento.

*Benefícios só ocorrerão se você praticar!

(Pelleg rinelli, 201 0)

Aumentar o conhecimento da doença; 
Esclarecer o diagnóstico, as causas, sintomas, 
tratamentos;

Melhorar a adesão ao tratamento;

Prevenir recorrências;
Demonstrar impactos que a doença acarreta na vida do 
paciente;

Colaborar com a reinserção social do paciente;
Melhorar o ambiente familiar em torno do paciente, 
reduzindo-se, portanto, as recaídas e internações.

Objetivos da PE

Ka tsuki et  al., 2 005;  Sh ima zu et a l., 20 11  
 

PACIENTE

TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO

INFORMAÇÃO

INTERVENÇÕES 
PSICOSSOCIAIS

FAMÍLIA

O QUE É DEPRESSÃO?

TRISTEZA 
≠

DEPRESSÃO

Depressão
• 227 sintomas possíveis definindo episódio de depressão

maior.

• Heterogeneidade na sintomatologia depressiva (curso e

gravidade).

• Quadro clínico, causas e capacidades diferentes para

responder a intervenções diferentes.

 
 

Sintomas Depressão

Sofrimento ou prejuízo
Substâncias e condição médica
Luto

PESO

SONO

ALTERAÇÃO 
PSICOMOTORA

FADIGA 
PERDA de 
ENERGIA

INUTILIDADE
CULPA

CONCENTRAÇÃO
INDECISÃO

IDEAÇÃO
SUICIDA

2 SEMANAS

HUMOR 
DEPRIMIDO

PERDA de 
INTERESSE 
ou PRAZER

e / ou

e no mínimo 3 ou +

É uma doença psiquiátrica séria.

Crônica, altamente recorrente e de longa 
duração.

Afeta pessoas em qualquer fase da vida
idades médias.

2 mulheres para 1 homem.

Associada à incapacitação funcional e 
comprometimento da saúde física
prejuízos significativos.

Característica da Depressão MITOS

• Alguém inventou essa doença.
• Isso é coisa de médico.
• Tá na moda.
• É algum tipo de maldição dos deuses.
• É coisa de gente fraca.
• É doença de rico.
• Isso pega.
• Tratamentos alternativos funcionam.
• De quem é a culpa.

 
 

Para pensar...

*diferentes atitudes promovem diferentes formas de 
eficácia no tratamento.

( Pelleg rine lli,  2 010 )

Até semana que vem!
Os conceitos dos R’s

• Resposta está ligado à eficácia terapêut ica de um medicamento

• Recuperação implica melhora funcional

• Remissão pode ser definida como ausência total de sintomas

• Recaída: naquele momento

• Recorrência: vários episódios
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NATUREZA BIOLÓGICA

• Principal causa: genética.
• Herança: predisposição para ter a doença.
• Funcionamento incomum dos neurotransmissores:

química cerebral.
• Mecanismos biológicos:

– Ar condicionado: regula a temperatura
– Cérebro: regula o humor

Causas da depressão
• Genética:

– o principal fator para a doença.
– Uma pessoa com parentes próx imos: 3x mais chances

Doenças que alteram a química
cerebral: derrames, tumores no
cérebro e hipotireoidismo, entre
outros distúrbios, podem
desregular a química cerebral,
favorecendo a depressão.

Alterações químicas no
cérebro: principalmente com
relação aos neurotransmissores
(serotonina, noradrenalina e,
dopamina) ou com outros
processos que ocorrem dentro
das células nervosas.

Causas da depressão

 
 

Causas da depressão
• Uso de drogas: o abuso de alguns medicamentos,

álcool e drogas ilícitas interfere na comunicação entre
neurônios, o que poder levar a quadros depressivos.

Causas da depressão
• Stress: geralmente atua no desencadeamento da

primeira crise depressiva. Pode ser de natureza física,
psicológica e ambiental.

Vulnera

EVENTOS
ESTRESSANTES

 
 

Graus da depressão: LEVE

• Abatimento ou perda de interesse + 2 ou 3 sintomas;

• A pessoa é capaz de desempenhar a maior parte de
suas atividades cotidianas.

Graus da depressão:  MODERADO

• Abatimento ou perda de interesse + 4 sintomas;

• A pessoa tem dificuldade para manter as atividades da
sua rotina, como concentrar-se e tomar decisões, e
comente mais erros no trabalho.

Graus da depressão: GRAVE

• Abatimento ou perda de interesse + 5 ou mais sintomas;

• A pessoa não consegue desempenhar suas atividades –
das mais rotineiras como tomar banho, às mais
complexas, como trabalhar;

• Pode apresentar delírios e alucinações;

• As ideias e tentativas de suicídio são comuns.

 
 

TIPOS DE DEPRESSÃO

Você sabe qual é a sua depressão?

Depressão melancólica
• é a doença em sua forma clássica:

Depressão atípica
• A letargia e a angústia pioram no fim de tarde e a noite.

 
 

Depressão ansiosa
• Os sintomas vem acompanhados de inquietação e

desconforto.

Depressão psicótica
• O paciente apresenta delírios e alucinações.

Depressão pós-parto
• além dos sintomas comuns da depressão, sentem medo

sobretudo de não conseguir cuidar do bebê.
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Depressão sazonal
• Principalmente no outono e no inverno, estações

caracterizadas por longos períodos de baixa
luminosidade.

Depressão: Fases do Tratamento

Adapta do de : 
Kupfer DJ. J C lin Psy chiatry.  19 91; 52 (suppl 5): 28 -3 4.

Clinical Practice  Guide line  No. 5 : De pression in Primary Care , 2:  Treatme nt of M ajor Depre ssion . 
19 93 . AHCPR publica ti on 93 -0 55 1.

Eutimia

Sintomas

Síndrome

Fases do tratamento
Aguda

(6 a 12 sem.)
Continuação
(4 a 9 meses)

Manutenç ão
(≥1 ano)

Tempo

Au
m

en
to

da
gr

av
id

ad
e

Recaída
Remissão Rec orrênciaRecaída

Re sposta

Tempo Mínimo 
Recomendado de Tratamento

Rec uperaç ão

 
 

Importância do Tratamento
• Sem tratamento:

• semanas a meses de sofrimento
Quais são as possíveis razões 

para abandonar o tratamento?

 
 

Razões de Baixa Adesão ao Tratamento
• Tratamento demora para ter resultado

• Crenças: “tenho vergonha”

“cria dependência”

“não é saudável”

“não preciso de tratamento”

“o tratamento não funciona”

• Medo dos efeitos colaterais

Alguns Efeitos Colaterais

Riscos e Consequências Negativas

• Instabil idade emocional

• Prejuízo profissional, social e familiar

• Maior Risco internações

• Maior Risco de resistência às medicações

• Aumenta Número de crises

• Aumenta da severidade das crises

 
 

Tratamento

• Importância fundamental.
• Interrupção sem perguntar ao médico:

• causa + comum de recaída
• risco internação
• suicídio.

• A rápida retirada de algumas medicações pode 
causar problemas.

• Tempo de tratamento é variado

Fatores de influencia na adesão ao 
tratamento

• Suporte familiar: fundamental.

• Pacientes bem informados
aderem melhor ao tratamento.

Importância do Tratamento
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Detecção Precoce dos Episódios
• Quais são os sintomas da depressão

• Estes sintomas podem dar sinais de 
alerta?

• Quais seriam estes sinais?

Detecção Precoce dos Sintomas

• Quais poderiam ser considerados OS 

MEUS sinais de alerta de uma CRISE? 

• A doença DEPRESSÃO Minha 

DEPRESSÃO

Detecção Precoce dos Sintomas

• Meus sinais de alerta (fora do meu 
habitual):

• Pessoais e intransferíveis
• Exemplo:

- Começar ou parar de fumar,
- Parar de fazer exercícios físicos,
- Mudar tipo de leitura,
- Ter uma sensação física particular.  

 

Detecção Precoce dos Sintomas

• Se você encontra um ou nenhum dos ítens, OK!

• Se encontrar 2 itens por 3 dias, deve consultar
aquela pessoa mais próxima/tomar medidas
terapêuticas (ex: reduzir o estímulo, limitar
atividades, aumentar o tempo de sono).

• 3 ou mais itens em 1 dia, colocar o plano de
emergência em ação (psiquiatra: alteração da
medicação).

O que fazer quando uma crise surgir? O que fazer quando uma crise surgir? 

se possível, não mudar de profissional, 
uma vez que este não conhece seu 
histó rico  

 

Estratégia de resolução de problemas 

• O que vou vestir hoje?

• O que vou comer no café da manhã ?

• Qual caminho fazer para ir ao trabalho ?

• Devo demitir um empregado ?

• Devo mudar de casa ?

• Me divorciar ?

Estratégia de resolução de problemas 

• Tomar decisões pode ser muito 

estressante         minar qualidade de vida

• ansiedade, insônia        novo episódio

• Decisões        humor estável!

• Vamos resolver problema juntos?

1)Inibir a tendência de responder

impulsivamente a um problema.

• Decisões importantes�devagar

• Pressa e impulsividade

Estratégia de resolução de problemas 

 
 

• Reunir informações importantes do problema.

• Entender o conflito.

• Onde estou para onde quero ir.

• Quais são as condições para mudar.

• Quais obstáculos vou encontrar.

• Definir objetivos realistas e concretos

• Avaliar os custos e benefícios a curto e longo

prazos.

Estratégia de resolução de problemas 

• 3)Escolher a solução mais apropriada. 

>benefício e <custo.

• Efetiva para atender o(s) objetivo(s).

• Possível de ser realizado

Estratégia de resolução de problemas 
• Um adulto necessita de 7-9h de sono, sem interrupções e à

noite, para se sentir bem no dia seguinte.

• Sono ideal: é aquele em que há manutenção da regularidade

das horas dormidas durante a semana, evitando dormir tarde

inclusive aos finais de semana.

• Se sair e chegar de madrugada, durma pelo menos 8 horas

(exceção e não uma regra).

• Dormir durante o dia: no máx. 30 minutos, após o almoço, (se

isto não significar estragar o sono à noite).

Hábitos Regulares - Sono
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• Usar a cama somente quando estiver realmente cansado
• Evitar assistir TV, usar computador , alimento “pesados”,

perto do horário do sono
• Manter temperatura agradável no quarto
• Evitar chocolate e café à noite
• Fumo: último cigarro no mínimo 1 h antes de dormir
• Se você costuma trabalhar à noite, gaste pelo menos 1h do

seu tempo, antes de dormir, com atividades relaxantes.
• Evitar aborrecimentos e discussões antes de dormir
• Evite usar relógios muito iluminados no quarto, pois as

pessoas podem voltar a sua atenção para a passagem do
tempo e isto pode piorar seu sono e aumentar a ansiedade

• Evitar trabalhar em horário noturno, (se nec. trocar o turno
• ou pedir ao médico uma solicitação para tal).

Hábitos regulares- Higiene do Sono
• Evitar dietas rígidas: a fome

pode ser estressante e
detonar novas crises

Hábitos regulares - Alimentação
Hábitos regulares – Atividade física

Hábitos para não esquecer de
tomar a medicação
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ANEXO A – Folha de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D) 
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ANEXO C - Escala de Depressão de Montgomery- Asberg (MADRS) 
 

Nome do paciente: _____________________________________ Data: __________ 
 
1. Tristeza aparente:  

□ 0 Não há tristeza 
□ 1 
□ 2 Aparenta desanimado, mas pode se descontrair sem dificuldade 
□ 3 
□ 4 Parece triste e infeliz a maior parte do tempo 
□ 5 
□ 6 Parece infeliz o tempo todo. Extremamente desanimado 
 

2. Tristeza expressa: 
□ 0 Não há tristeza 
□ 1 
□ 2 Aparenta desanimado, mas pode se descontrair sem dificuldade 
□ 3 
□ 4 Parece triste e infeliz a maior parte do tempo 
□ 5 
□ 6 Parece infeliz o tempo todo. Extremamente desanimado 
 

3. Tensão interna: 
□ 0 Calmo. Tensão interna apenas passageira 
□ 1 
□ 2 Sentimentos ocasionais de irritabilidade e de mal-estar mal definido 
□ 3 
□ 4 Sentimentos contínuos de tensão interna ou pânico intermitente que o paciente 
só pode superar com dificuldade 
□ 5 
□ 6 Medo ou angústia permanente. Pânico invasor. 
 

4. Redução do sono: 
□ 0 Dorme como usualmente 
□ 1 
□ 2 Leve dificuldade para dormir, ou sono levemente reduzido, leve ou agitado 
□ 3 
□ 4 Sono reduzido ou interrompido pelo menos duas horas 
□ 5 
□ 6 Menos de duas ou três horas de sono 
 

5. Redução do apetite: 
□ 0 Apetite normal ou aumentado 
□ 1 
□ 2 Apetite levemente reduzido 
□ 3 
□ 4 Falta de apetite. Alimentos sem gosto 
□ 5 
□ 6 Só come se for persuadido 
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6. Dificuldades de concentração: 
□ 0 Não há dificuldade de concentração 
□ 1 
□ 2 Dificuldades ocasionais para reunir seus pensamentos 
□ 3 
□ 4 Dificuldades para se concentrar e manter sua atenção, o que reduz a capacidade 

para a leitura ou para sustentar uma conversa 
□ 5 
□ 6 Incapaz de ler ou de conversar sem grande dificuldade 
 

7. Lassidão: 
□ 0 Quase nenhuma dificuldade para iniciar algo; sem lentidão 
□ 1 
□ 2 Dificuldades para iniciar atividades 
□ 3 
□ 4 Dificuldades para iniciar atividades rotineiras, que são efetuadas com esforço 
□ 5 
□ 6 Grande lassidão. Incapaz de fazer nada sem ajuda 
 

8. Incapacidade para ressentir: 
□ 0 Interesse normal pelo mundo externo e pelas pessoas 
□ 1  
□ 2 Capacidade reduzida para obter prazer com seus interesses habituais 
□ 3 
□ 4 Perda de interesse pelo mundo externo. Perda de sentimentos pelos amigos e 
conhecidos 
□ 5 
□ 6 Sentimento de estar paralisado emocionalmente, incapacidade para sentir 
raiva, tristeza ou prazer, e impossibilidade completa ou mesmo dolorosa de 
sentir algo pelos parentes e amigos próximos 
 

9. Pensamentos pessimistas: 
□ 0 Não há idéias pessimistas 
□ 1 
□ 2 Idéias intermitentes de fracasso, de auto-acusação ou de auto-depreciação 
□ 3 
□ 4 Auto-acusações persistentes ou idéias de culpabilidade ou de pecado precisas 
mas ainda racionais. Pessimismo crescente à respeito do futuro. 
□ 5 
□ 6 Idéias delirantes de ruína, remorsos ou pecado imperdoável. Auto-acusações 
absurdas e com convicção. 
 

10. Idéias de suicídio: 
□ 0 Goza da vida ou a vive como ela vem. 
□ 1 
□ 2 Cansado da vida, idéias de suicídio apenas passageiras. 
□ 3 
□ 4 Gostaria de estar morto. As idéias de suicídio são freqüentes e o suicídio é 
considerado uma solução possível, mas sem projeto ou intenção precisa. 
□ 5 
□ 6 Projetos explícitos de suicídio se tiver oportunidade. Preparativos de suicídio 
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ANEXO D – Inventário de Depressão de Beck (BDI) 
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ANEXO E – Inventário de Ansiedade Beck (BAI) 
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ANEXO F – Escala de Desesperança de Beck (BHS) 
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ANEXO G – Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) 
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ANEXO H – Escala de Adesão aos Medicamentos (EAM) 
 

Leia as frases que se seguem e diga em que grau concorda ou discorda. 

 
1. Às vezes eu esqueço-me de tomar os meus remédios.  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

 

2. Às vezes eu altero as doses da minha medicação de forma a satisfazer as minhas 
próprias necessidades  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

 

3. Algumas pessoas esquecem-se de tomar os seus remédios. Com que frequência isso 
lhe acontece? 

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Quase sempre 

 

 
4. Algumas pessoas dizem que se esquecem de uma dose da sai medicação ou ajustam-

na para satisfazer as suas próprias necessidades. Com que frequência você faz isto? 

Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Quase sempre 
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ANEXO I – Questionário de Crenças acerca dos Fármacos (QCF)  
 

I.  Gostaríamos de saber qual a opinião que tem acerca dos medicamentos em geral. As 

frases que vai ler são opiniões que outras pessoas têm acerca dos medicamentos em geral.  

Por favor, indique o grau em que concorda ou discorda escolhendo a resposta adequada.  

 
1. Os médicos usam medicamentos a mais.  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 
2.  Pessoas que tomam medicamentos deveriam parar o seu tratamento durante um certo 

tempo de vez em quando  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

3. Os produtos naturais são mais seguros que os medicamentos.  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

4. Os medicamentos fazem mais mal que bem.  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

5. Todos os medicamentos são tóxicos.  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

6. Os médicos confiam demais nos medicamentos.  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

 

7. Se os médicos tivessem mais tempo com os doentes receitariam menos  
Medicamentos.  

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho a 

certeza 
Discordo 

Discordo 

totalmente 
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ANEXO J – Escala Breve de Funcionamento (FAST) 
 

ESCALA BREVE DE FUNCIONAMENTO (FAST) 
 
 

Qual é o grau de dificuldade em relação aos seguintes aspectos? 
Por favor, pergunte ao paciente as frases abaixo e responda a que melhor descreve 

seu grau de dificuldade. Para responder utilize a seguinte escala: 
 
 

                                                                                                                                 Não   pouca   bastante  muita 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AUTONOMIA 
     1. Ser responsável pelas tarefas de casa 
     2. Morar sozinho 
     3. Fazer as compras da casa 
     4. Cuidar de si mesmo (aspecto físico, higiene...) 

 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 

  TRABALHO 
     5. Realizar um trabalho remunerado 
     6. Terminar as tarefas tão rápido quanto necessário 
     7. Obter o rendimento previsto no trabalho 
     8. Trabalhar de acordo com seu nível de escolaridade 
     9. Ser remunerado de acordo com o cargo que ocupa 

 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 

  COGNIÇÃO 
    10. Concentrar-se em uma leitura ou filme 
    11. Fazer cálculos mentais 
    12. Resolver adequadamente os problemas 
    13. Lembrar o nome de pessoas novas 
    14. Aprender uma nova informação 

 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 

  FINANÇAS 
    15. Administrar seu próprio dinheiro 
    16. Fazer compras equilibradas 

 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 

  RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
    17. Manter uma amizade 
    18. Participar de atividades sociais 
    19. Dar-se bem com as pessoas à sua volta 
    20. Convivência familiar 
    21. Relações sexuais satisfatórias 
    22. Capaz de defender os próprios interesses 

 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 

  LAZER 
    23. Praticar esporte ou exercício 
    24. Ter atividade de lazer 

 
      0       1       2       3 
      0       1       2       3 

 
 
TOTAL: 
 
 
Tempo:        min 
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Atividades desenvolvidas durante o período de agosto de 2011 a março de 
2014. 

 
1. Publicação de artigo científico 

 Tursi MF, Baes Cv, Camacho FR, Tofoli SM, Juruena MF. Effectiveness of 

psychoeducation for depression: a systematic review. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry. 2013 nov, 47(11):1019-1031. 

 

2. Disciplinas cursadas 

 RSM 5766-3/2 – Seminários de Pesquisa em Psiquiatria, Neurociências e 

Saúde Mental – I 

 RSM 5747 – 11/1 – Metodologia de Pesquisa I – Revisão Bibliográfica 

 RFA 5767 – 1/3 Estatística Básica para Farmacologia  

 RCM 5812 – 3/1 Aplicação dos Princípios de Didática em Aulas Teóricas 

Formais 

 RSM 5726 – 5/3 Instrumentos de Avaliação, Qualidades Psicométricas e 

Aplicabilidade 

 RSM 5768 – 1/1 Psiconeuroimunoendocrinologia 

Total de créditos cursados: 27 

 
3. Cursos realizados 

 Curso: “Introdução à Análise dos Dados em Saúde”, Junho/2012. Prof.ª Dr.ª 

Cláudia Benedita dos Santos, promovido pela Fundação Instituto de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP. 

 Curso: “Os Primeiros Cuidados com Crianças Traumatizadas”, Março /2012. 

Dr.ª Rita de Cássia da Silva, promovido pela Associação Espaço Criança – 

Brodowski/SP. 

 Treinamento da Entrevista Estruturada para Escala de Avaliação de 

Depressão de Hamilton (Grid-HAMD), Fevereiro/2011. Prof. Dr. Irismar Reis 

de Oliveira, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental – 

FMRP – USP, Ribeirão Preto/SP. 

 Minicurso: Introdução à Terapia Cognitiva, Fevereiro/2011. Prof. Dr. Irismar 

Reis de Oliveira, promovido pelo Hospital Dia – HC-FMRP-USP, Ribeirão 

Preto/SP. 
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4. Participação em eventos científicos como palestrante 
 Apresentação da palestra “Psicoeducação para pacientes depressivos e 

familiares” no curso “Estresse Precoce, Depressão e Transtorno de 

Personalidade: Psiconeuroimunoendocrinologia para entender e tratar” durante 

XX Jornada de Psiquiatria da APERJ. Rio de Janeiro/RJ – 02/08/2012. 

 Apresentação da palestra “Psicoeducação na prevenção de suicídio”, durante a 

10ª Semana de Valorização da Vida, promovida pelo Centro de Valorização da 

Vida, na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Ribeirão Preto. 15/08/2012. 

 

5. Participação em evento científico como avaliadora 
 Simpósio Internacional de Iniciação Científica - USP. Ribeirão Preto/RP, 

24/10/12. 

 
6. Participação em eventos científicos como ouvinte 

 9º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções. São 

Paulo/SP – 27 a 29/06/2013. 

 III Reunião Anual do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento 

e do IV Fórum de Neurobiologia do Estresse. Florianópolis/SC – 20 a 

22/09/2012. 

 XX Jornada de Psiquiatria. Rio de Janeiro/RJ – 02 a 04/08/2012. 

 “Simpósio 50 anos do Hospital Dia do Hospital das Clínicas da FMRP-USP”. 

Ribeirão Preto/SP – 18 e 19/05/2012. 

 8º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções. São 

Paulo/SP – 02 a 05/05/2012. 

 I Fórum Rede da Paz. Santana de Parnaíba/SP – 24/11/2011. 

 I Fórum de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. Barueri/SP – 

27/10/2011. 

 15th World Congress of Psychiatry. Buenos Aires/Argentina – 18 a 

22/09/2011. 

 II Simpósio: “A Clínica dos Transtornos de Humor”. Programa de Transtornos 

N Afetivos (GRUDA): IPq – HCFMUSP – São Paulo/SP – 26 e 27/08/2011. 

 Encontro Psicoeducacional: “Depressão: o que é necessário saber”. 

Programa de Transtornos Afetivos (GRUDA): IPq – HCFMUSP – São 

Paulo/SP – 18/03/2011. 
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7. Apresentação de trabalhos em eventos científicos na forma de pôster: 
 TURSI, MFS; BAES, CVW; TOFOLI, SMC; JURUENA, MF. A influência da 

psicoeducação em pacientes depressivos. 9º Congresso Brasileiro de 

Cérebro, Comportamento e Emoções. São Paulo, 27 a 29/06/2013. 

 ANDRADE, MG; TURSI, MFS; BAES, CVW; JURUENA, MF. Análise da 

eficácia da psicoeducação para pacientes depressivos e seus familiares. 20º 

Simpósio Internacional de Iniciação Científica - USP. Ribeirão Preto/RP, 

24/10/12. 
 TURSI, MFS; BAES, CVW; TOFOLI, SMC; JURUENA, MF. Programa de 

Psicoeducação para pacientes depressivos do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. III Reunião Anual do 

Instituto Brasileiro de Neuropiscologia e Comportamento e o IV Fórum de 

Neurobiologia do Estresse. Florianópolis/SC, 20 a 22/09/ 2012. 
 TURSI, MFS; BAES, CVW; TOFOLI, SMC; JURUENA, MF. Grupo de 

Psicoeducação para pacientes depressivos e seus familiares. XX Jornada de 

Psiquiatria da APERJ. Rio de Janeiro/ RJ, 02 a 04/08/2012. 
 TURSI, MFS; BAES, CVW; TOFOLI, SMC; JURUENA, MF. Análise da 

eficácia da psicoeducação para pacientes depressivos e seus familiares. 8º 

Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções. São Paulo, 02 

a 05/05/2012. 
 
8. Participação em aulas acadêmicas como palestrante 

 Apresentação da palestra “Psicoeducação para pacientes com transtorno de 

humor”, para alunos de Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto – USP, no dia 18/02/2013.  
 Apresentação da palestra “Psicoeducação em saúde mental”, para alunos de 

Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – 

USP, no dia 11/03/2013.  
 

9.  Defesa do Exame Geral de Qualificação de Mestrado 

 “A eficácia da psicoeducação para pacientes com depressão unipolar” em 

15/01/2013 
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10. Participação como ouvinte em Exame de Qualificação e Defesa de 
Mestrado 

 Defesa pública de Dissertação de Mestrado intitulada “Estresse Precoce e 

Alterações do Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) na Depressão” 

defendida pela aluna Cristiane von Werne Baes sob orientação do Prof. Dr. 

Mario Francisco Juruena, no dia 30 de março de 2012. 

 Defesa pública de Dissertação de Mestrado intitulada “Análise da ocorrência 

de Estresse Precoce em pacientes psiquiátricos adultos” defendida pela aluna 

Camila Maria Severi Martins, sob orientação do Prof. Dr. Mario Francisco 

Juruena, no dia 29 de abril de 2012. 

 Defesa pública de Exame geral de qualificação intitulada “Relação da 

depressão com os eixos neuroendócrinos, a bioquímica e o estresse precoce” 

defendida pela aluna Lucia Helena Moraes Vilela, sob orientação do Prof. Dr. 

Mario Francisco Juruena, no dia 17 de agosto de 12. 

 
11. Iniciação Científica  

São realizados grupos de estudos quinzenais com acadêmicos da Faculdade 

de Medicina para contribuir com a formação dos mesmos, bem como, objetivando 

incentivá-los a elaborar trabalhos científicos. Durante o ano de 2012 e 2013 foi 

realizada a co-orientação de acadêmicos do curso de Medicina da FMRP-USP em 

projeto de Iniciação Científica. 

 

12. Realização de reuniões semanais de orientação, seminários e grupo de 
estudo com o orientador e grupo de pesquisa 

De 2011 a 2013, a equipe de pesquisa, junto com o orientador, se reuniu 

semanalmente com o objetivo de tomada de decisões acerca de questões 

pertinentes à pesquisa, ao grupo, bem como assuntos pendentes. São espaços 

onde os membros do grupo compartilham percepções e visões relativas aos 

assuntos estudados, como também servem para a troca de informações que 

ampliem a experiência da equipe. Ainda, nestes momentos acontecem orientações 

sobre as disciplinas a cursar, orientações acerca do relatório de qualificação e 

dissertação, preparação de artigos, pôsteres para eventos científicos, e supervisão 

em relação aos grupos de pacientes com depressão. 


