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  “You know so much, and you don't know anything.” 

(Ingmar Bergman, Smultrönstället, 1957) 



 - 9 - 

RESUMO 

 
Magalhães, A. (2017). Três Estudos usando a Escala centiMax de Borg® (Escala CR 
de Borg®, CR100, cM) para o escalonamento de sintomas depressivos. Tese de 
Doutorado. Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. 
 
 
Pensando nas milhões de pessoas que são afetadas mundialmente pelos 

transtornos depressivos (322 milhões, sendo mais de 11 milhões no Brasil e quase 

450 mil na Suécia), tentamos criar um instrumento para avaliar depressão de forma 

mais eficaz. Em geral, os transtornos depressivos são caracterizados por tristeza, 

perda de interesse/prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, distúrbios no 

sono e apetite, sentimentos de cansaço, e baixa concentração. Além dos critérios 

diagnósticos, diversos instrumentos avaliam quadros depressivos. Utilizamos o 

Inventário de Depressão de Beck para validar a Escala CR100 de Borg® para o 

escalonamento de sintomas depressivos. As Escalas de Borg começaram a ser 

desenvolvidas na década de 60 para avaliação do esforço percebido. A CR100 é 

uma escala de 0 a 100, com categorias verbais posicionadas de acordo com uma 

escala numérica gerando dados de razão. Esse tipo de escala tem diversas 

vantagens, como permitir a comparação entre e dentre sujeitos e grupos, criação de 

perfis de sintomas, análise de sintomas individualmente e a razão de intensidade 

entre eles. Essa tese consta de três artigos usando a CR100. O Estudo I investigou 

as propriedades da CR100 comparada ao BDI. Cinquenta estudantes de Psicologia 

suecos responderam a um questionário online e os resultados mostraram uma alta 

correlação entre as duas escalas (r = 0.754, p < 0.001), demonstrando que a Escala 

de Borg® avalia depressão tão bem quanto o BDI, entretanto fornece mais 

resultados. O perfil de sintomas gerado é muito mais detalhado do que o BDI, além 

dos dados serem mais precisos e não serem tão sensíveis às transformações 

matemáticas. O Estudo II trata-se da validação da CR100 para o português brasileiro 

e tal qual o Estudo I, da aplicação em 50 estudantes brasileiros. Os resultados 

também apontam a alta correlação entre as escalas (r = 0.824, p<0,001) com todas 

as características se mantendo em ambas as nacionalidades A primeira análise de 

confiabilidade revelou um alto valor de alfa (entre 0.952 e 0.947) e R2 (entre 0.778 e 

0.976), maiores que o BDI. O Estudo III teve como principal objetivo investigar 

propriedades psicométricas da CR100 em participantes depressivos (N=25) e 
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saudáveis (N=25), e encontrar pontos de corte para depressão leve, média e severa. 

A análise de confiabilidade da Escala revelou um índice alpha de 0.954 e por meio 

de uma redução fatorial, os 32 itens foram agrupados em sete componentes. 

Também foi possível construir um perfil de sintomas entre as duas populações 

corroborando a sensibilidade da CR100 em diferenciar população saudável e com 

depressão em um intervalo de confiança de 95%. Um índice da razão entre 

pacientes e sujeitos saudáveis pôde ser criado, gerando uma mini escala com oito 

itens, com um valor alpha de 0.80, e correlação com a escala completa de r = 0.915 

(p <0.001) e com o BDI de r = 0.820 (p<0,001). Os três estudos revelaram resultados 

satisfatórios que vão ao encontro do que já foi corroborado pelas pesquisas com as 

Escalas de Borg®. Demonstrou-se também ser possível fazer o uso da CR100 para 

avaliar sintomas depressivos com mais informações e cujos dados são mais 

precisos do que os instrumentos analisados. 

 

Palavras-chave: BDI, Depressão, Escalas de Borg, escalonamento, Psicofísica. 
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ABSTRACT 

Magalhães, A. (2017). Three studies using The Borg centiMax Scale® (Borg CR 
Scale®, CR100, cM) for scaling depressive symptoms. Doctor’s Degree Thesis. 
Institute of Psychology, University of São Paulo. 
 
 
Thinking about the millions of people who are affected worldwide by depressive 

disorders (322 million, more than 11 million in Brazil and almost 450.000 in Sweden), 

we tried to create an instrument to assess depression more effectively. In general, 

depressive disorders are characterized by sadness, loss of interest/pleasure, feelings 

of guilt or low self-esteem, changes in sleep and appetite, tiredness, and low 

concentration. In addition to the diagnostic criteria, several instruments evaluate 

depressive disorders. We used the Beck Depression Inventory to validate the Borg 

CR100 Scale® for scaling depressive symptoms. The Borg Scales® were developed 

in the 60's for the evaluation of perceived exertion. The CR100 is a scale from 0 to 

100, with verbal categories placed in agreement with the numerical scale so as to 

obtain ratio data. This type of scale has several advantages, such as allowing 

comparison between and within subjects and groups, creating symptoms profile, 

analyzing individual symptoms and the intensity ratio between them. This thesis 

consists of three papers using the CR100. Study #1 investigated the properties of 

CR100 compared to BDI. Fifty Swedish students of Psychology answered an online 

questionnaire and the results pointed a high correlation between the two scales (r = 

0.754, p <0.001), demonstrating that the Borg Scale evaluates depression as well as 

the BDI, providing more results though. The symptom profile generated was much 

more detailed than the BDI, in addition, the data was more accurate and not that 

sensitive to mathematical transformations. Study #2 looked after the validation of 

CR100 for Brazilian Portuguese and, like #1, the application in 50 Brazilian students. 

The results also pointed to the high correlation between the scales (r = 0.824, p 

<0.001) with all characteristics preserved in both nationalities. The first reliability 

analysis revealed a high alpha value (between 0.952 and 0.947) and R2 (between 

0.778 and 0.976), higher than the BDI. The aim of Study #3 was to investigate the 

psychometric properties of CR100 in depressive (N = 25) and healthy participants (N 

= 25), and to find cutoff points for light, medium and severe depression. The reliability 

analysis of the Scale revealed an alpha of 0.954 and by running a factorial reduction, 
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the 32 items were grouped into seven components. It was also possible to construct 

a profile of symptoms between the two populations verifying the sensitivity of CR100 

to differentiate healthy from depressive population, in a 95% confidence interval. An 

index of the ratio between patients and healthy subjects could be created, generating 

a mini scale with eight items with an alpha value of 0.80 and correlation with the full 

scale of r = 0.915 (p <0.001) and with the BDI of r = 0.820 (p <0.001). The three 

studies have shown satisfactory results that match with what has already been 

demonstrated by researches with the Borg Scales®. It has also been presented the 

possibility of using the CR100 to assess depressive symptoms with more information 

and which data are more accurate than the instruments analyzed. 

 

Key-words: BDI, Borg Scales, Depression, Psychophysics, Scaling. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Relatos antigos sobre a Depressão podem ser encontrados em antigas descrições 

bíblicas. Acredita-se que uma das grandes figuras das escrituras, o Rei Salomão, 

tenha sofrido do que se denominava de um espírito das trevas e também de um mau 

humor pelo qual ele eventualmente se matou. O livro de Jó também é um relato 

sobre uma pessoa depressiva. No velho testamento, a historia do rei Saul também 

descreve uma síndrome depressiva, assim como a história do suicídio de Ajax na 

Ilíada de Homero. E essa lista é vasta. Entre outros famosos acometidos por 

quadros depressivos estão compositores como Mahler, Tchaikovsky, Sibelius... 

Beethoven e Mozart também entram para o rol nos últimos anos de suas vidas; 

políticos como Abraham Lincoln, Churchill, e inúmeros escritores, artistas, poetas e 

cientistas (Edgar Allan Poe, Santos Dummont, Ernest Hemingway). 

 

É necessário relembrar que diferente de muitas doenças da atualidade, a depressão 

tem sido reconhecida e descrita de uma forma ou de outra, pelo menos, nos últimos 

dois mil anos. Jackson (1986) faz uma excelente revisão da história da Depressão. 

Segundo ele, os gregos, especialmente Hipócrates, Galeano e muitos outros, não 

apenas delinearam as características essenciais da depressão, mas também 

descreveram uma teoria consistente sobre. A pessoa com depressão era descrita 

como sombria e pessimista, ansiosa e propensa a se recolher, com insônia e 

também irritadiça e com tendência a explosões emocionais.  

 

Sadock e Sadock (2007) também apontam que cerca de 400 a.C., Hipócrates 

utilizou os termos mania e melancolia para descrever transtornos mentais. Em torno 

de 30 d.C., o médico romano Celsus, em sua obra De re medicina, descreveu 

melancolia (do grego melan [negra] e chole [bile]) como uma depressão causada 

pela bile negra. 

 

Em 1854, Jules Falret descreveu a condição denominada folie circulaire, em que os 

pacientes experimentam estados de humor alternantes de depressão e mania. Em 

1882, o psiquiatra alemão Karl Kahlbaum, utilizando o termo ciclotimia, considerou 

mania e depressão como estágios da mesma doença. Em 1889, Emil Kraepelin, 

baseado no conhecimento de psiquiatras franceses e alemães, descreveu a psicose 
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maníaco-depressiva, utilizando a maioria dos critérios que os psiquiatras atualmente 

empregam para estabelecer o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar Sadock e 

Sadock (2007).  

 

A Depressão e seus quadros relacionados têm se configurado atualmente como 

uma patologia psíquica que afeta mundialmente a saúde de milhões de pessoas. 

Devido ao aumento significativo da manifestação de quadros depressivos 

apresentado pelas pesquisas epidemiológicas, estudos sobre os Transtornos 

Psiquiátricos, especificamente estudos que contemplem a os Transtornos 

Depressivos, têm se caracterizado como um dos principais temas de interesse de 

pesquisadores das áreas da saúde (Coutinho et al., 2008).  

 

Somente a depressão é responsável pela maioria das mortes por suicídio e, aqueles 

mais vulneráveis a cometê-lo, estão em geral deprimidos e apresentam perda de 

esperança (Minkoff et al., 1973; Wetzel, 1976). Em muitos países o suicídio está 

entre as dez mais frequentes causas de morte. Além disso, a depressão pode 

reduzir a expectativa de vida dos indivíduos (Whitlock & Sisking, 1979). 

 

Esse projeto surgiu durante o ano de 2016 na realização do meu Doutorado 

Sanduíche no Instituto de Psicologia da Universidade de Estocolmo na Suécia, como 

uma parceria entre os núcleos de Estatística e de Psicologia Clínica. Pensando nas 

milhões de pessoas que são afetadas mundialmente pelos transtornos depressivos e 

suas variantes, tentamos criar um instrumento para avaliar depressão de forma mais 

eficaz, que se torna de grande relevância para o contexto da Psicologia e Psiquiatria 

Clínica, Avaliação Psicológica e Psicometria, principalmente pelos dados que serão 

apresentados nos capítulos posteriores. 

 

O Capítulo 1 trata de forma geral da Depressão, suas definições e epidemiologia a 

nível mundial e no Brasil e Suécia, países onde este estudo multicêntrico foi 

realizado. Também são abordados os critérios diagnósticos tanto pelo Diagnóstico 

Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-V) e pela Classificação Internacional das 

Doenças (CID-10).  Um subtópico discorre sobre as escalas utilizadas para avaliar 

os quadros depressivos, finalizando com o Inventário de Depressão de Beck, 

utilizado em todas as fases desse estudo. 
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O Capítulo 2 descreve as bases epistemológicas da Psicofísica, as quais  norteiam 

esse trabalho. É discutido o Escalonamento Psicofísico, pois a partir deste tema 

pode-se compreender melhor a construção e os conceitso que deram origem às 

Escalas de Borg. 

 

No Capítulo 3 são apresentadas as Escalas de Borg®, iniciando pela explicação do 

Modelo da Faixa de Variações, desenvolvido pelo Prof. Gunnar Borg, que dá o 

fundamento necessário para compreender a construção de todas as suas escalas, 

incluindo a CR100, utilizada neste trabalho. 

 

A Justificativa é apresentada no Capítulo 5 e os Objetivos geral e específicos no 

Capítulo 6. 

 

O Capítulo 7 é utilizado é uma breve descrição da construção da escala através da 

plataforma digital Survey & Report. Também explana como a escala para avaliar 

depressão com base na Escala de Borg foi desenvolvida, explicando a escolha dos 

itens, os primeiros estudos pilotos com estudantes da Universidade de Estocolmo 

até a versão final utilizada para a coleta de dado dos três artigos produzidos como 

produto desse projeto. 

 

Os Capítulos 8, 9 e 10 são os três estudos que compõem essa tese. O primeiro 

artigo (Capítulo 8), já está em processo de revisão pela revista Nordic Psychology. 

Trata-se do estudo piloto realizado em Estocolmo, no qual conseguimos comprovar 

que a Escala de Borg consegue avaliar depressão tão bem quanto o BDI, além de 

fornecer uma quantidade maior de dados de forma mais precisa e fidedigna. 

 

O Capítulo 9 é o artigo submetido e em avaliação pela revista Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, é a validação brasileira da Escala CR100, que ainda não fora traduzida 

para o português, comparando seu uso com o BDI e avançando em análises 

fatoriais para iniciar o processo de validação de uma nova escala. 

 

O Capítulo 10 com o terceiro artigo em vias de publicação, descreve a primeira 

tentativa de utilizar a Escala de Borg® para avaliar pacientes com diagnóstico de 
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depressão do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, comparando-os 

com um grupo controle e relacionando os dados com os estudos anteriores. 

 

A tese é finalizada no Capítulo 11 com as considerações finais que fazem um 

compilado dos três estudos, ratificando a importância de dar continuidade a esse 

projeto em parceria com a Universidade de Estocolmo. 
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1. DEPRESSÃO 
 
Segundo Nakamura e Santos (2007), as previsões para 2020 sugerem 

que a Depressão será a segunda maior causa de doença, perdendo apenas para as 

cardiopatias. Já de acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2016), os 

transtornos mentais estão crescendo mundialmente. Os transtornos do humor e do 

afeto estão entre os mais prevalentes dentre os transtornos mentais, e Yudofsky e 

Hales (2012) apontam que a ansiedade, por exemplo, corresponde a talvez 1/3 de 

todos os custos com de doença mental nos Estados Unidos.  

 

Para ênfase no presente estudo, é válido destacar que desde a segunda 

metade do século XX, tem se observado um aumento da prevalência de depressão. 

Tal dado soma-se ao fato de que a idade de surgimento da doença também tem se 

mostrado cada vez mais precoce (Andrade et al., 2003, Bland, 2015). Ao longo da 

vida cerca de 10% da população mundial é afetada, conferindo a depressão o quarto 

lugar entre as vinte doenças com mais anos de vida perdidos por morte prematura e 

incapacidade, e as projeções são de que ela alcance o segundo lugar nos próximos 

20 anos (Lima, 1999, Zavaschi et al., 2002). 

 

 

 
Figura 1. Casos de depressão no mundo inteiro por regiões geográficas. Pode-se 
ver que dos 322 milhões de casos de transtornos depressivos, 15% estão na região 
das Américas (WHO, 2017a, p. 8). 
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O último relatório da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2017a), 

comprova as previsões e revela dados mais alarmantes. A proporção da população 

global com depressão em 2015 foi estimada em 4.4%. A depressão é mais comum 

em mulheres (5.1%) do que em homens (3.6%). Andrade, Viana e Silveira (2006) 

afirmam que vários estudos epidemiológicos têm demonstrado diferenças entre os 

gêneros na prevalência, incidência, comportamento e curso das doenças mentais.  

 

A prevalência varia entre as regiões geográficas da OMS, de um mínimo 

de 2.6% entre homens na região do Pacífico Oestes até 5.9% entre mulheres na 

região Africana. Analisando as taxas de prevalência em países específicos, 

encontramos os dados do Brasil e da Suécia, que são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Prevalência da depressão por países em 2015 (WHO, 2017a). 

PAÍS TOTAL DE CASOS POPULAÇÃO DO PAÍS % DA POPULAÇÃO 
BRASIL 11,548,577 207,847,000 5,8% 

SUÉCIA 446,734 9,807,980 4,9% 

 

Percebe-se que além do Brasil ter uma população quase 22 vezes maior 

do que a da Suécia, o total de casos é 25 vezes maior do que na população sueca. 

Embora a depressão possa afetar pessoas de todas as idades, de todos os estilos 

de vida, o risco de se tornar depressivo é aumentado por fatores como pobreza, 

desemprego, eventos da vida como morte de um amado ou fim de um 

relacionamento, doença física e problemas causados por álcool e drogas. A United 

Nations Development Programme (2016) mede o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de todos os países do mundo, um sumário que avalia o progresso 

dos países em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa 

e saudável, acesso ao conhecimento e um padrão de vida descente. Os índices no 

último relatório foram de 0.913 para Suécia, na 14a posição o Brasil com 0.754 (74º).  

 

As taxas de prevalência variam pela idade, tendo um pico no final da vida 

adulta (acima de 7.5% entre mulheres entre 55-74 anos, e acima de 5.5% entre 

homens). A depressão também ocorre em crianças e adolescentes abaixo da idade 

dos 15 anos, mas num nível menor do que em pessoas mais velhas. O número total 

de pessoas vivendo com depressão no mundo é de 322 milhões. Aproximadamente 



 - 22 - 

metade dessas pessoas vive na região do Sudeste Asiático e na região do Pacífico 

Oeste, refletindo a grande população dessas duas regiões (que incluem a Índia e a 

China, por exemplo). O total estimado de pessoas vivendo com depressão 

aumentou cerca de 18,4% entre os anos de 2005 e 2015, refletindo o crescimento 

geral da população global, bem como o aumento proporcional na idade dos grupos 

cuja depressão é mais prevalente (WHO, 2017b). 

 

A depressão é caracterizada como um transtorno de humor, que abrange 

aspectos cognitivos (Argerami-Camon, 2001; Coutinho, 2005), comportamentais 

(Abreu, 2003), orgânicos (Argerami-Camon, 2001; Versiani, 2004), sociais 

(Argerami-Camon, 2001), econômicos (Coutinho et al., 2003), espirituais (Barros et 

al., 2006) entre outros (Lafer & Vallada Filho, 1999); estando presente em diversos 

distúrbios emocionais, como a ansiedade (Yudofsky & Hales, 2012). Pode aparecer 

como um sintoma de determinada doença, ora coexistindo junto a outros estados 

emocionais (comorbidade), ora aparecendo como causa desses sofrimentos 

(Holmes, 2001).  

 

No que concerne à etiologia, observa-se que a orientação teórica dos 

autores tem grande peso na atribuição do papel desempenhado por diferentes 

variáveis. A herança cultural e as vivências emocionais de um indivíduo durante o 

seu amadurecimento mental têm sido consideradas relevantes para a maior ou 

menor tendência dos indivíduos a desenvolverem uma síndrome depressiva na 

idade adulta. Para autores de orientação psicodinâmica, especial importância tem 

sido conferida ao estilo do cuidado materno, situações de abuso e de negligência, 

entre outros (Braz & Salomão, 2002; Medeiros & Furtado, 2004; Zimerman, 1999).  

 

O Transtorno de Depressão Maior (TDM) também é associado com o fim 

de relacionamentos entre parceiros, familiares e amigos. Estes problemas podem 

precipitar o aparecimento da doença clínica, influenciar a gravidade e as 

perspectivas de recuperação (Bayliss et al., 2017). 

 

Entretanto, estudos atuais têm mudado o foco e demonstrado outros 

fatores etiológicos da depressão. Estudos relacionados à etiologia dos transtornos 

depressivos têm sido conduzidos por muitos anos, até então nenhuma teoria tem 
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sido desenvolvida que mostre claramente as causas específicas da depressão 

(Gałecki & Talarowska, 2017). Evidências mostram o papel de fatores genéticos 

(Mossakowska-Wójcik et al., 2017), exposição a eventos traumáticos (Bonde et al., 

2016), vulnerabilidade ao estresse (Kendler & Gardner, 2016), alterações funcionais 

e estruturais no cérebro (Dohm et al, 2016), etc. 

 

O National Research Council and Institute of Medicine (NRCIM, 2009) 

aponta também como fatores que causam depressão: disposição genética, 

alterações hormonais, imunológicas e mecanismos neuroendócrinos parecem 

desempenhar um papel no desenvolvimento de um quadro depressivo, e muito 

desses fatores centralizam as reações aos estressores e ao processamento da 

informação emocional.  

 

 

1.1 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

 

O diagnóstico para Depressão é primariamente clínico. O TDM representa 

a condição clássica desse grupo de transtornos. Em geral, os transtornos 

depressivos são caracterizados por tristeza, perda de interesse ou prazer, 

sentimentos de culpa ou baixa autoestima, distúrbios no sono e apetite, sentimentos 

de cansaço, e baixa concentração. A depressão pode ser duradoura ou recorrente, e 

prejudica substancialmente as habilidades dos indivíduos no funcionamento no 

trabalho, na escola, ou como lidam com a vida e em suas formas mais severas 

podem levar ao suicídio. Transtornos depressivos são incluídos em duas principais 

sub-categorias: (1) transtorno depressivo maior/episódio depressivo, que envolve 

sintomas como humor depressivo, perda de interesse e prazer, e diminuição da 

energia, dependendo do número e da severidade dos sintomas, o episódio 

depressivo pode ser categorizado como médio, moderado e severo; e (2) distimia, 

uma forma persistente ou crônica de uma depressão média, cujos sintomas são 

similares aos do transtorno depressivo, mas tendem a ser menos intensos e mais 

duradouros (WHO, 2017a). 

 

Desde as primeiras descrições dos sintomas depressivos, diversas 

definições têm sido empregadas para o termo “Depressão”. Devido a essa 
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pluralidade de definições sobre o transtorno junto à variedade de sintomas, o 

diagnóstico diferencial nem sempre é simples e efetivo. As referências mais 

utilizadas no diagnóstico são o DSM-V (Manual Estatístico e Diagnóstico de 

Transtornos Mentais) produzido pela Associação Americana de Psiquiatria (APA, 

2013) e o CID - 10 (Classificação Internacional de Doenças), Manual de 

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento, desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 1997). 

 

 

1.1.1 DSM-V 
 

Segundo o DSM-V (APA, 2013), os transtornos depressivos incluem o 

Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor, Transtorno Depressivo Maior 

(TDM), Transtorno Depressivo Persistente, Distimia, Transtorno Disfórico pré-

menstrual, Transtorno depressivo induzido por substância/medicamento, transtorno 

depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno depressivo 

especificado e transtorno depressivo não especificado.  

 

Diferentemente da versão anterior, o DSM-IV, o capítulo intitulado 

“Transtornos Depressivos” foi separado do capitulo “Transtornos Bipolares e 

Transtornos Relacionados” na quinta edição do manual. A característica comum 

desses transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de 

alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de 

funcionamento do individuo. O que diferente entre eles são os aspectos de duração, 

momento ou etiologia presumida.  

 

Ele é caracterizado por episódios distintos de pelo menos duas semanas 

de duração (embora a maioria dos episódios dure um tempo consideravelmente 

maior) envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções 

neurovegetativas, e remissões interepisódicas. O diagnóstico baseado em um único 

episódio é possível, embora o transtorno seja recorrente na maioria dos casos. 

Atenção especial é dada à diferenciação da tristeza e do luto normais em relação a 

um episódio depressivo maior. O luto pode induzir grande sofrimento, mas não 

costuma provocar um episódio de TDM. Quando ocorrem em conjunto, os sintomas 
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depressivos e o prejuízo funcional tendem a ser mais graves, e o prognóstico é pior 

comparado com o luto que não é acompanhado de TDM. A depressão relacionada 

ao luto tende a ocorrer em pessoas com outras vulnerabilidades a transtornos 

depressivos, e a recuperação pode ser facilitada pelo tratamento com 

antidepressivos. O Quadro 1 a seguir retirada do DSM-V aponta como critérios 

diagnósticos para o Transtorno Depressivo Maior, o principal foco desse trabalho: 

 

Quadro 1. Critérios diagnósticos para o Transtorno Depressivo Maior de acordo com 
o DSM-V (APA, 2013). 
A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o 

mesmo período de duas semanas e representam uma mudança em relação ao 

funcionamento anterior, pelo menos um dos sintomas é (1) humor deprimido ou (2) 

perda de interesse ou prazer. 

Nota: Não incluir sintomas nitidamente devidos a outra condição medica. 

1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme 

indicado por relato subjetivo (p. ex., sente-se triste, vazio, sem esperança) ou por 

observação feita por outras pessoas (p. ex., parece choroso). Nota: Em crianças e 

adolescentes pode ser humor irritável 

2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as 

atividades na maior parte do dia, quase todos os dias (indicada por relato subjetivo 

ou observação feita por outras pessoas). 

3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta (p. ex., uma 

alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês), ou redução ou aumento 

do apetite quase todos os dias. (Nota: Em crianças, considerar o insucesso em 

obter o ganho de peso esperado.) 

4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. 

5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outras 

pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais 

lento). 

6. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. 

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada (que podem 

ser delirantes) quase todos os dias (não meramente autorrecriminação ou culpa 

por estar doente). 

8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase 
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todos os dias (por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas). 

9. Pensamentos recorrentes de morte (não somente medo de morrer), ideação 

suicida recorrente sem um plano especifico, uma tentativa de suicídio ou plano 

especifico para cometer suicídio. 

B. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 

funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do 

individuo. 

C. O episodio não e atribuível aos efeitos fisiológicos de uma usbstancia ou a 

outra condição medica. 

Nota: Os critérios A-C representam um episodio depressivo maior. 

Nota: Respostas a uma perda significativa (p. ex. luto, urina financeira, perdas por 

um desastre natural, uma doença medica grave ou incapacidade) podem incluir os 

sentimentos de tristeza intensos, ruminação acerca da perda, insônia, falta de 

apetite e perda de peso observados no Critério A, que podem se assemelhar a um 

episodio depressivo. Embora tais sintomas possam ser entendidos ou 

considerados apropriados aa perda, a presença de um episodio depressivo maior, 

além da resposta normal a uma perda significativa, também deve ser 

cuidadosamente considerada. Essa decisão requer inevitavelmente o exercício do 

julgamento clinico baseado na historia do individuo e nas normas culturais para a 

expressão do sofrimento no contexto de uma perda. 

D. A ocorrência do episodio depressivo maior não e mais bem explicada por 

transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno 

delirante, outro transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico 

especificado ou transtorno da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não 

especificado. 

E. Nunca houve um episodio maníaco ou um episodio hipomaníaco. 

Nota: Essa exclusão não se aplica se todos os episódios do tipo maníaco ou do 

tipo hipomaníaco não são induzidos por substancia ou são atribuíveis aos efeitos 

psicológicos de outra condição medica. 

A prevalência de 12 meses do transtorno depressivo maior nos EUA é de 

aproximadamente 7%, com acentuadas diferenças por faixa etária, sendo que a 

prevalência em indivíduos de 18 a 29 anos e três vezes maior do que a prevalência 

em indivíduos acima dos 60 anos. Pessoas do sexo feminino experimental índices 
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1,5 a 3 vezes mais altos do que as do masculino, começando no inicio da 

adolescência. 

 

 

1.1.2 CID-10 
 

Além dos critérios do DSM-V, que são amplamente utilizados pela 

psiquiatria mundial, diversos outros instrumentos foram desenvolvidos ao longo dos 

anos para classificar, mensurar e auxiliar no diagnóstico clínico dos quadros 

depressivos. A CID-10 (OSM, 1997) é a lista de códigos mais utilizadas por 

profissionais de saúde  em diversos ambientes e será descrito a seguir. 

 

A principal inovação das propostas para a 10a revisão foi o uso de um 

esquema de código alfanumérico que consiste em uma letra seguida de três 

números a nível de quatro caracteres. Este fato mais que dobrou o tamanho do 

conjunto de códigos quando se compara com edições antigas e possibilitou que, 

para a grande maioria dos capítulos, fosse atribuída uma única letra, cada uma das 

quais possibilitando 100 categorias de três caracteres. O Quadro 2 descreve os 

critérios da CID-10 para transtornos depressivos. 

 

Quadro 2. Critérios diagnósticos para o Transtornos Mentais e Comportamentais 
(F00-F-99) de acordo com a CID-10 (OMS, 1997). 
F32 Episódios depressivos 
Nos episódios típicos de cada um dos três graus de depressão: leve, moderado ou 

grave, o paciente apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e 

diminuição da atividade. Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, 

perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em 

geral à fadiga importante, mesmo após um esforço mínimo. Observam-se em geral 

problemas do sono e diminuição do apetite. Existe quase sempre uma diminuição da 

auto-estima e da autoconfiança e frequentemente ideias de culpabilidade e ou de 

indignidade, mesmo nas formas leves. O humor depressivo varia pouco de dia para 

dia ou segundo as circunstâncias e pode se acompanhar de sintomas ditos 

“somáticos”, por exemplo perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, 

várias horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da 
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depressão, lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de 

peso e perda da libido. O número e a gravidade dos sintomas permitem determinar 

três graus de um episódio depressivo: leve, moderado e grave. 

 

F32.0 Episódio depressivo leve 
Geralmente estão presentes ao menos dois ou três dos sintomas citados 

anteriormente. O paciente usualmente sofre com a presença destes sintomas mas 

provavelmente será capaz de desempenhar a maior parte das atividades. 

 

F32.1 Episódio depressivo moderado 
Geralmente estão presentes quatro ou mais dos sintomas citados anteriormente e o 

paciente aparentemente tem muita dificuldade para continuar a desempenhar as 

atividades de rotina. 

 

F32.2 Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos 
Episódio depressivo onde vários dos sintomas são marcantes e angustiantes, 

tipicamente a perda da auto-estima e idéias de desvalia ou culpa. As idéias e os atos 

suicidas são comuns e observa-se em geral uma série de sintomas “somáticos”. 

 
F32.3 Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos 
Episódio depressivo correspondente á descrição de um episódio depressivo grave 

(F32.2) mas acompanhado de alucinações, idéias delirantes, de uma lentidão 

psicomotora ou de estupor de uma gravidade tal que todas as atividades sociais 

normais tornam-se impossíveis; pode existir o risco de morrer por suicídio, de 

desidratação ou de desnutrição. As alucinações e os delírios podem não 

corresponder ao caráter dominante do distúrbio afetivo. 

 

F32.8 Outros episódios depressivos 
Depressão atípica 

Episódios isolados de uma depressão “mascarada” SOE 

 

F32.9 Episódio depressivo não especificado 
Depressão SOE 
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Transtorno depressivo SOE 

 

F33 Transtorno depressivo recorrente 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos 

correspondentes à descrição de um episódio depressivo (F32.-) na ausência de todo 

antecedente de episódios independentes de exaltação de humor e de aumento de 

energia (mania). O transtorno pode, contudo, comportar breves episódios 

caracterizados por um ligeiro aumento de humor e da atividade(hipomania), 

sucedendo imediatamente a um episódio depressivo, e por vezes precipitados por 

um tratamento antidepressivo. As formas mais graves do transtorno depressivo 

recorrente (F33.2 e F33.3) apresentam numerosos pontos comuns com os conceitos 

anteriores da depressão maníaco-depressiva, melancolia, depressão vital e 

depressão endógena. O primeiro episódio pode ocorrer em qualquer idade, da 

infância à senilidade, sendo que o início pode ser agudo ou insidioso e a duração 

variável de algumas semanas a alguns meses. O risco de ocorrência de um episódio 

maníaco não pode jamais ser completamente descartado em um paciente com um 

transtorno depressivo recorrente, qualquer que seja o número de episódios 

depressivos apresentados. Em caso de ocorrência de um episódio maníaco, o 

diagnóstico deve ser alterado pelo de transtorno afetivo bipolar (F31.-). 

 

F33.0 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o 

episódio atual leve, tal como descrito em F32.0, na ausência de qualquer 

antecedente de mania. 

 

F33.1 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o 

episódio atual de moderada gravidade, tal como descrito em F32.1, na ausência de 

qualquer antecedente de mania. 

 

F33.2 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas 
psicóticos 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o 
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episódio atual grave, sem sintomas psicóticos, tal como descrito em F32.2, na 

ausência de qualquer antecedente de mania. 

 

F33.3 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas 
psicóticos 
Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o 

episódio atual grave, com sintomas psicóticos, tal como descrito em F32.3, na 

ausência de qualquer antecedente de mania. 

Depressão endógena com sintomas psicóticos 

 

F33.4 Transtorno depressivo recorrente, atualmente em remissão 
O paciente teve no passado dois ou mais transtornos depressivos como descritos 

acima (F33.0-F33.3) mas não apresenta atualmente nenhum sintoma depressivo e 

isto há vários meses. 

 

F33.8 Outros transtornos depressivos recorrentes 
 

F33.9 Transtorno depressivo recorrente sem especificação 
Depressão unipolar SOE 

 

F34 Transtornos de humor [afetivos] persistentes 
Transtornos do humor persistentes e habitualmente flutuantes, nos quais os 

episódios individuais não são suficientemente graves para justificar um diagnóstico 

de episódio maníaco ou de episódio depressivo leve. Como persistem por anos e, 

por vezes, durante a maior parte da vida adulta do paciente, levam contudo a um 

sofrimento e à incapacidade consideráveis. Em certos casos, episódios maníacos ou 

depressivos recorrentes ou isolados podem se superpor a um transtorno afetivo 

persistente. 

 

F34.0 Ciclotimia 
Instabilidade persistente do humor que comporta numerosos períodos de depressão 

ou de leve elação nenhum deles suficientemente grave ou prolongado para 

responder aos critérios de um transtorno afetivo bipolar (F31.-) ou de um transtorno 
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depressivo recorrente (F33.-). O transtorno se encontra freqüentemente em 

familiares de pacientes que apresentam um transtorno afetivo bipolar. Algumas 

pessoas ciclotímicas apresentarão elas próprias ulteriormente um transtorno afetivo 

bipolar. 

 

F34.1 Distimia 
Rebaixamento crônico do humor, persistindo ao menos por vários anos, mas cuja 

gravidade não é suficiente ou na qual os episódios individuais são muito curtos para 

responder aos critérios de transtorno depressivo recorrente grave, moderado ou leve 

(F33.-). 

 

F34.8 Outros transtornos do humor [afetivos] persistentes 
 
F34.9 Transtorno do humor [afetivo] persistente não especificado 
 
F38 Outros transtornos do humor [afetivos] 
Quaisquer outros transtornos de humor que não justificam ser classificados em F30-

F34 por não apresentarem gravidade ou duração suficientes. 

 

F38.0 Outros transtornos do humor [afetivos] isolados 
Episódio afetivo misto 

 

F38.1 Outros transtornos do humor [afetivos] recorrentes 
Episódio depressivo recorrente breve 

 

F38.8 Outros transtornos especificados do humor [afetivos] 
 

F39 Transtorno do humor [afetivo] não especificado 
Psicose afetiva SOE 
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2. ESCALAS PARA DEPRESSÃO 
 

Utilizados como um recurso paralelo aos critérios diagnósticos do DSM e 

CID, instrumentos de avaliação que têm por objetivo medir a intensidade de 

sintomas depressivos alcançaram um papel de destaque no âmbito clínico e de 

pesquisa. Isso se deve ao fato de tais instrumentos conseguirem avaliar sentimentos 

subjetivos e de autopercepção, aspectos que são importantes para auxiliar no 

diagnóstico formal da depressão e que são mais difíceis de serem observados 

apenas pela avaliação de um profissional clínico.  

 

Conforme o levantamento de Aros e Yoshida (2009), dentre os diversos 

instrumentos desenvolvidos para avaliação da depressão e seus sintomas, os mais 

amplamente utilizados ao redor do mundo em estudos, triagens e na pratica clínica 

são: (1) a Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D) – 149 estudos, 

desenvolvido por Hamilton (1960), (2) a Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão (HAD) de Zigmond e Snaith (1983) – 141 estudos e (3) o Inventário de 

Depressão de Beck (BDI) – 94 estudos, em suas duas versões criadas em parceria 

do psiquiatra Aaron T. Beck e colegas em 1961 e em 1966 (Beck et al., 1961 e Beck, 

Steer & Brown, 1996). Entretanto, devido a suas propriedades psicométricas 

satisfatórias, o BDI se tornou um dos instrumentos mais comumente utilizados entre 

as décadas de 60 e 90 (Paranhos, Aargimon & Werlang, 2010). 

 

Sabe-se que o BDI é uma das medidas de auto-avaliação mais 

amplamente utilizadas, tanto em pesquisa como em clínica, tendo sido traduzido 

para vários idiomas e validado em diferentes países. Diante desse fato, optamos por 

utilizá-lo por estar validado nas populações brasileira (Cunha, 2001) e sueca (Beck, 

Steer & Brown, 2005). Além desse fator, o BDI se apresentou como um instrumento 

de fácil aplicação e cujos resultados podem ser analisados em um curto intervalo. 

 

 

2.1 INVENTÁRIOS DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

O BDI, versão brasileira do Beck Depression Inventory, é um instrumento 

de autoaplicação cujo objetivo é medir a intensidade da depressão. Desenvolvido 
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por Beck et al.  (1961), inclui critérios do DSM-IV para Transtorno Depressivo Maior. 

A escala original consiste em 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, cuja 

intensidade varia em uma escala ordinal de 0 a 3. Mede as manifestações 

comportamentais da depressão e a soma dos escores identifica o seu nível. Para 

amostras de pacientes com transtorno afetivo, o "Center for Cognitive Therapy" 

(Beck et al., 1988) recomenda os seguintes pontos de corte: menor que 10 = sem 

depressão ou depressão mínima; de 10 a 18 = depressão, de leve a moderada; de 

19 a 29 = depressão, de moderada a grave; de 30 a 63 = depressão grave. 

 

Segundo Cunha (2001), o BDI é um instrumento particularmente 

adequado para uso com pacientes psiquiátricos quem tem sido amplamente usado 

na clínica e em pesquisas com pacientes não psiquiátricos e na população geral, e 

ao longo de décadas acompanhou o consenso clínico sobre os sintomas 

diagnósticos definidos pelo DSM. Em 1996 os autores realizaram uma revisão geral 

do inventário, que resultou em sua segunda edição, cujo objetivo foi obter uma maior 

aderência aos critérios diagnósticos estabelecidos pelo DSM-V (APA, 2013) para o 

TDM. O BDI versão II (BDI-II) é uma versão atual e que possibilita a determinação 

do nível de depressão em indivíduos a partir dos 13 anos de idade, comparada com 

a versão anterior que foi desenvolvida apenas para adultos. Desde a introdução da 

segunda versão, diversos estudos têm sido publicados para explorar suas 

características psicométricas (Erford, Johnson & Bardoshi, 2016). Assim como a 

primeira versão, o BDI-II se destina a medir a intensidade da depressão, tanto em 

pacientes psiquiátricos como em sujeitos da população geral. 

 

Cada um dos 21 grupos de afirmações do BDI se enquadra em um fator 

ou descritor comum, que foram modificados da primeira para a segunda versão para 

se adaptarem aos critérios do DSM-V. A Tabela 2 apresenta a diferença entre eles. 
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Tabela 2. Fatores do BDI I e II. 

 

 

 

 

  

BDI I BDI II 

1. Tristeza 1. Tristeza 

2. Pessimismo 2. Pessimismo 

3. Sentimento de fracasso 3. Fracasso passado 

4. Insatisfação 4. Perda de prazer 

5. Culpa 5. Sentimentos de culpa 

6. Expectativa de punição 6. Sentimentos de punição 

7. Auto depreciação 7. Auto-estima 

8. Auto acusação 8. Autocrítica 

9. Ideias suicidas 9. Pensamentos ou desejos suicidas 

10. Choro 10. Choro 

11. Irritabilidade 11. Agitação 

12. Retraimento social 12. Perda de interesse 

13. Indecisão 13. Indecisão 

14. Mudanças na imagem corporal 14. Desvalorização 

15. Dificuldade no trabalho 15. Falta de energia 

16. Insônia 16. Alterações no padrão do sono 

17. Fatigabilidade 17. Irritabilidade 

18. Perda de Apetite 18. Alterações de apetite 

19. Perda de Peso 19. Dificuldade de concentração 

20. Preocupação somática 20. Cansaço ou fadiga 

21. Perda da Libido 21. Perda de interesse por sexo 
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3. ESCALONAMENTO PSICOFÍSICO 
 

Durante séculos pesquisadores têm reconhecido a importância de 

entender as sensações (Gesheider, 1997). A Psicofísica originalmente foi concebida 

como uma ciência para estudar a relação quantitativa entre estímulos e sensações 

e, ao longo de seu desenvolvimento, passou a incluir todas as medidas de estados 

subjetivos. Portanto, os problemas em Psicofísica estão entre os problemas mais 

fundamentais da Psicologia moderna (Costa, 2010). 

 

A Psicofísica Clássica iniciou seus experimentos medindo pesos, luzes ou 

tons, a fim de investigar quais as relações entre essas práticas e o estudo do 

comportamento (Manning & Rosenstock, 1974). Atualmente, nos laboratórios de 

pesquisa, diversos métodos envolvem a apresentação de um estímulo a um sujeito. 

Após esse sujeito indicar a magnitude percebida do estímulo de alguma maneira 

observável, o experimentador relaciona a magnitude percebida com a intensidade do 

estímulo (medido por um instrumento físico). Leis psicofísicas codificam a relação 

quantitativa que se estabelece entre as variáveis dimensionais dos objetos na 

experiência consciente, e como ela se dá na resposta dos sujeitos (Baird, 1997). 

 

A importância do procedimento supracitado jaz não tanto nos dados que 

produz, particularmente no experimento de laboratório usual, mas no fato de que, de 

uma maneira ou de outra, qualquer experimento – seja sobre atitudes sociais, 

aprendizagem em macacos ou acionar um caça-níqueis por adultos – recorre aos 

princípios da Psicofísica (Manning & Rosenstock, 1974). 

 

As mais básicas tarefas envolvidas em experimentos psicofísicos são 

tarefas de detecção e discriminação. Uma tarefa de detecção envolve a 

apresentação de um estímulo em um intervalo de tempo. A tarefa do sujeito é dizer 

em qual, se em algum intervalo, o estímulo alvo está presente (Irtel, 2005). 

Complementando, Ehrenstein e Ehrenstein (1999) citam que uma tarefa de detecção 

pode começar, por exemplo, com uma questão do tipo “Você consegue ouvir este 

som?” (Irtel, 2005). Ehrenstein e Ehrenstein (1999) adicionam que algumas vezes o 

interesse do experimentador não é em se a detecção ocorreu, mas determinar quais 

características do estímulo o observador pode identificar, como características do 
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som ou sua localização espacial. Assim, a tarefa de detectar algo pode ser seguida 

por uma tarefa de identificação (ou discriminação). 

 

Como abrangem Ehrenstein e Ehrenstein (1999), mesmo quando o sujeito 

percebe e identifica claramente um objeto, pode ainda ser inquirido com outros 

problemas do julgamento perceptual, tais como “Quão perigosamente perto este 

carro está?” ou “O barulho do motor está mais alto do que o normal?”. Essas e 

outras questões relacionadas a “Quanto de x há?”, é parte de outro problema 

perceptual fundamental: o escalonamento – ou interpretação –, a magnitude do 

estímulo em uma escala psicofísica. De acordo com Luce e Krumhansl (1988), o 

escalonamento preocupa-se com o processo de atribuir números a objetos que 

reflitam da melhor forma possível, as regularidades exibidas em um conjunto de 

observações empíricas. Talvez a forma mais fácil de eliciar um comportamento 

relevante em um sujeito é estimulá-lo com diversas intensidades sonoras, e pedir 

que ele associe um número proporcional à magnitude aparente para cada som, 

como ele o ouve. A figura abaixo exemplifica os resultados de um estudo utilizando o 

escalonamento. 

 

 
Figura 2. Gráfico de coordenadas log-linear para sonoridade em uma tarefa de 
Estimativa de Magnitude. Adaptado de Stevens (1975, p. 28). 
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A Figura 2 retrata a função de sonoridade para um tom de 1.000 Hertz. A 

linha reta numa coordenada log-log tem uma inclinação (expoente) igual a 0,64. 

Esses dados são do experimento realizado por Pollack (1954). Em tal estudo, 

utilizaram-se cinco procedimentos experimentais psicofísicos para medir o limiar de 

discriminação à detecção da mudança de níveis sonoros. Eles diferem 

primariamente em termos da presença e ausência de um estímulo comparativo, mas 

principalmente por ser o primeiro, de acordo com Stevens (1975) a utilizar o então 

novo procedimento de permitir a cada sujeito escolher seu próprio padrão ou 

módulo. Ao primeiro estímulo apresentado, o sujeito atribuía qualquer número que 

lhe fosse apropriado. A linha vertical entre cada ponto mostra o intervalo 

interquartílico dos 64 julgamentos (dois para cada sujeito). Desde que cada sujeito 

usou um módulo diferente, os dados foram primeiro normalizados equalizando a 

média geométrica do julgamento de cada sujeito. 

 

Os métodos de escalonamento são considerados por Ehrenstein e 

Ehrenstein (1999) as mais notáveis abordagens psicofísicas para avaliar intensidade 

de estímulos supralimiares. A escala é como uma régua na qual se atribuem 

números a objetos ou eventos. Em linhas gerais, o escalonamento psicofísico, por 

Estimativa de Magnitude, tem como objetivo quantificar a percepção ao atribuir 

números à percepção dos eventos, situando-os em uma escala. Apesar da 

variabilidade da reação humana, da baixa precisão que cada efeito sensorial pode 

ser alcançado e do inevitável fato das diferenças individuais, é evidente que há uma 

lei simples e universal que controla toda dinâmica da intensidade sensorial (Stevens, 

1959). 

 

Coren, Ward e Enns (1994) alegam que as primeiras tentativas de se 

utilizar o escalonamento como um método psicofísico remontam aos experimentos 

de Edmund Sanford no fim dos anos de 1890. Sanford (1898) realizou um 

experimento com observadores julgando 109 envelopes, cada um contendo 

diferentes pesos (que variavam entre 5 e 100 g), separando os envelopes em cinco 

categorias (categoria 1 – mais leve, categoria 5 – mais pesado, e as restantes 

distribuídas nas outras categorias). A média de todos os pesos postos em cada 

categoria foi plotada em uma ordenada logarítmica, contra unidades lineares 

(números categóricos) na abscissa para obter uma medida de magnitude subjetiva. 



 - 38 - 

Esse método foi denominado Escalonamento Categórico, e por usar o julgamento de 

estímulos simples mais do que a comparação relativa entre os estímulos, é também 

referido como Julgamento Absoluto. 

 

Segundo Marks (1974), o escalonamento categórico requer mais níveis 

de estímulos do que categorias e, como não se pode saber antecipadamente qual a 

categoria correta que o estímulo será atribuído, não há respostas certas ou erradas. 

Escalas de sensação baseadas em julgamentos de categorias se tornam 

relativamente estáveis sobre variações tais como o número de categorias usadas e 

os rótulos aplicados às categorias (números ou palavras). Elas dependem, 

entretanto, do espaçamento entre os estímulos, isto é, se o estímulo varia em 

passos que são iguais em termos absolutos ou relativos (logarítmicos).  

 

Ehrenstein e Ehrenstein (1999) argumentam que o espaçamento linear é 

útil quando se trata de um número limitado de estímulos para ser escalonada; já o 

espaçamento logarítmico é mais apropriado quando há um número extenso de 

estímulos para serem escalonados. O escalonamento categórico tem a vantagem de 

permitir respostas diretas do observador para as variações nos estímulos. No 

entanto, é limitado naquelas respostas em que são necessariamente restritas a 

poucas categorias. Assim, estímulos similares que podem gerar diferentes 

sensações podem, contudo, ser agrupados na mesma categoria.  

 

Segundo Irtel (2005), um tipo de tarefa psicofísica envolve a rotulação 

numérica de estímulos. Um caso simples é a atribuição de um estímulo simples para 

um número reduzido de categorias numéricas. Ou os sujeitos podem ser solicitados 

a atribuir diretamente números reais a estímulos ou pares de estímulos de modo que 

os números descrevam algum atributo de intensidade associado com a propriedade 

física do estímulo. A Estimativa de Magnitude é a tarefa mais conhecida desse tipo. 

Nela, pede-se ao sujeito que atribua um número real a um estímulo de modo que o 

número descreva a aparência de algum atributo desse estímulo, como volume, brilho 

ou peso. Essas tarefas geralmente envolvem estímulos que apresentam grandes 

diferenças em relação ao atributo físico do estímulo isolado, de modo que a 

discriminação seria certa se dois dos estímulos forem apresentados 

simultaneamente. Em muitos casos, os rótulos numéricos criados pelos sujeitos são 
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tratados como números de tal modo que os dados serão os valores médios das 

respostas dos sujeitos. Essencialmente, o método de EM é baseado na habilidade 

do sujeito de expressar razões sensoriais em números com um alto grau de 

consistência. Essa habilidade tem sido demonstrada largamente em diversos 

experimentos e é, sem sombra de dúvidas, considerada bem estabelecida (Hellman 

& Zwislocki, 1961). Luce e Krumhansl (1988) salientam que a EM é, de algumas 

formas, similar ao escalonamento categórico.  No entanto. a mais notável diferença 

entre os dois é que no  o número de categorias é muito maior (p. ex. qualquer 

número positivo que pode variar de 1 a 100 ou 10.000 ao infinito)  além de que os 

sujeitos são requisitados a responder de modo a preservar a razão subjetiva, e não 

as diferenças subjetivas entre os estímulos.  

 

Ehrenstein e Ehrenstein (1999) colocam que em sua formulação básica, a 

EM é relativamente simples. Ao observador é apresentado uma série de estímulos 

em uma ordem irregular e lhe é instruído a dizer quão intensos eles aparecem 

atribuindo números aos mesmos. Por exemplo, solicita-se ao observador que atribua 

ao primeiro estímulo, seja um sinal sonoro, qualquer número que pareça apropriado 

e então atribua sucessivos números de modo que eles reflitam as diferenças 

subjetivas na intensidade percebida. A fim de fazer cada número condizer com a 

intensidade percebida, ele pode fazer o uso de todos os numerais ou decimais. Isto 

é, se um som aparenta ser ligeiramente mais alto do que outro, o mais alto pode 

valer 1,1, 11 ou 110, e o mais baixo 1,0, 10 ou 100, respectivamente. Geralmente 

não há limite na extensão de números que o observador pode usar, embora algumas 

vezes o experimentador pode arbitrariamente atribuir um dado número para um 

estímulo em um nível específico. Nesse caso, pode ser dito ao sujeito para usar a 

classificação 100 que corresponderá a um ruído sonoro de 65 decibéis (dB), e sua 

tarefa será realizar as classificações posteriores.  

 

Eles salientam ainda que, devido a essa ampla liberdade de atribuir 

números às intensidades percebidas, pode-se esperar que o resultado seja um 

desarranjo aleatório de números, mas de fato isso não ocorre. Se os números 

específicos atribuídos às intensidades específicas dos estímulos variarão de 

observador para observador, a ordem e o espaço entre os números mostram o alto 

grau de regularidade entre os indivíduos.  
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Métodos de escalonamento já são utilizados em estudos sobre depressão 

que avaliam a percepção de tempo em sujeitos depressivos (Kornbrot, Msetfi & 

Grimwood, 2013) e estudos de avaliação em diversos contextos têm trazido grandes 

benefícios à clinica, programas de saúde mental, etc. Um exemplo seria para o 

rastreio da depressão, em que esses métodos podem ser utilizados como 

instrumentos auxiliares em termos de avaliação e acompanhamento da eficácia 

terapêutica do quadro depressivo. 

 

Portanto, métodos psicofísicos podem ser utilizados como instrumentos 

auxiliares para avaliação da depressão. Dentre eles, os métodos escalonares diretos 

parecem ter um grande valor pela facilidade de aplicação e pela grande 

popularidade tanto no meio cientifico quanto clínico. Estes métodos podem gerar 

medidas de sintomas depressivos em níveis de razões ancoradas verbalmente (Borg 

& Borg, 2001). 
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4. AS ESCALAS DE BORG 

 

4.1 O MODELO DA FAIXA DE VARIAÇÕES 

 

Como descreve Borg (2007), a linguagem diária consiste de muitas 

expressões que descrevem níveis diferentes de percepção com uma alta 

concordância entre os sujeitos, entre a maioria das pessoas, nas mais diversas 

situações e em contextos culturais similares.  

 

A ideia de quantitativos semânticos em conexão com a Psicofísica foi 

acidentalmente trazida à luz da investigação sobre performance física e esforço 

percebido por Borg (1962). Ficou claro que graças aos métodos psicofísicos 

modernos para época, as relações entre as intensidades das percepções puderam 

ser avaliadas matematicamente e diferentes expressões linguísticas quantitativas do 

cotidiano puderam ser inseridas em uma escala de razão de modo que relações 

matemáticas entre elas foram obtidas (Borg, 1964).  

 

A semântica lida com a relação entre as expressões verbais e seus 

significados e interpretações. Ao adentrar o campo da Psicofísica, incluem-se os 

diferentes significados das palavras e o grau de consistência do significado entre e 

dentre sujeitos. Um problema de fundamental importância para a pesquisa em 

Psicofísica diz respeito a relação entre as respostas dadas pelos sujeitos de acordo 

com os estímulos. A possibilidade de atribuir valores a diferentes estímulos que 

correspondessem a expressões linguísticas começou a ser adotada (Naess, 1953). 

 

Contudo algumas fraquezas apareceram, como o grande problema de 

saber se as categorias significavam o mesmo para as diferentes pessoas.  Os 

métodos de escalonamento dão as relações entre intensidades subjetivas, mas não 

níveis absolutos para comparações imediatas interindividuais. Entretanto, as 

investigações dos quantitativos semânticos por exemplo, examinou o significado de 

algumas relações como rápido-devagar, quente-frio, pesado-leve, muito pesado–um 

pouco leve, etc. (Borg 1962). 
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Outro problema são as propriedades métricas: essas escalas não dão 

informações sobre a relação entre as categorias verbais (por exemplo, quão forte o 

termo “moderado” é do termo “fraco”). Esse é a mesma desvantagem que as escalas 

do tipo Likert têm (usada no BDI). Quando instruídos para usar categorias como 

representação de distâncias iguais, elas podem no máximo gerar resultados em uma 

escala de nível intervalar (Marks, 1974, Marks & Gesheider, 2002, Stevens, 1975). 

 

O Modelo da Faixa de Variações de Borg (Borg’s Range Model) foi criado 

para lidar com essas diferenças individuais no escalonamento perceptual. Borg 

(2000) argumenta que criou sua teoria como um modelo operacional que permite 

comparações interindividuais do esforço percebido. Uma suposição muito importante 

é a de que as intensidades perceptivas são aproximadamente iguais para as 

diferentes pessoas, no esforço máximo subjetivo de cada indivíduo. Isso é valido, 

independente do fato das intensidades dos estímulos variarem no ponto máximo. A 

faixa desde o zero (ou uma intensidade extremamente pequena, no limiar ou em 

repouso) até a intensidade máxima é utilizada como estrutura de referência. Assim, 

a intensidade de uma percepção e determinada pela sua posição na faixa de 

variação. Como consequência, qualquer nível de intensidade percebida pode ser 

avaliada em relação com sua posição na faixa individual, e a resposta para qualquer 

intensidade de estímulos deve ser comparada entre os indivíduos mesmo quando a 

amplitude da dinâmica física varia (ver Figura 3) (G. Borg, 1998; E. Borg, 2007). 

 

 
Figura 3. Modelo da Faixa de Variações de Borg. Funções psicofísicas para dois 
indivíduos (1 e 2). S é a intensidade física (peso em kg), R é a intensidade percebida 
e R1 é a intensidade subjetiva máxima (o maior peso que uma pessoa pode erguer), 
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que é estabelecida num nível igual para ambos os indivíduos, de acordo com o 
modelo da faixa de variações (Borg, 2000, p. 30).  
 

Métodos psicofísicos para a avaliação de intensidades subjetivas 

começaram a ser explorados por Stevens (1951, 1957) e Ekman (1958). Descobriu-

se ser possível medir mudanças na intensidade da percepção não apenas de acordo 

com uma ordem ou intervalo, mas também de acordo com uma escala de razão. 

Baseado nesses dois preceitos, o Prof. Gunnar Borg desenvolveu nos anos 1960 

uma escala para percepção de esforço (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Escala de Índices de Esforço Percebido (RPE) de Borg (1970).  
 

A escala foi construída com base no conhecimento adquirido a partir dos 

experimentos cujos resultados mostraram que o número 17 correspondia a uma 

frequência cardíaca de 170 bpm em um grupo sadio e normal de homens e 

mulheres de meia idade que se exercitavam em uma bicicleta ergométrica com 

cargas aumentadas em degraus a cada seis minutos (Borg, 2000). Consiste de 

números e âncoras verbais ajustadas para dar respostas numéricas que aumentam 

linearmente com a intensidade do estímulo, batimento cardíaco e consumo de 

oxigênio (Borg, 1970, 1998). Devido a essa linearidade, pode-se dizer que a escala 

RPE gera dados intervalares (relacionadas a demandas aeróbicas). A amplitude de 

escolha do numero 6 ao 20 (e não um zero – mostrando que não se trata de uma 

escala de razão com um zero absoluto) corresponde a uma taxa de batimentos 

cardíacos de 60 a 200 bpm em pessoas saudáveis, e cada número ímpar foi 

verbalmente ancorado conforme Figura 4. De acordo com o próprio autor (Borg, 
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2000) a RPE se tornou popular por ter propriedades especiais e ser de fácil 

compreensão e utilização. A escala é amplamente utilizada nos dias de hoje em 

testes de exercícios físicos, reabilitação e ergonomia (Borg, 2007).  

 

O escalonamento por níveis ancorados verbalmente, também chamados 

CR (do inglês C – category “categoria”, R – ratio “razão”, ou escalonamento 

categórico e de razão) combina as vantagens do “escalonamento de razão” por 

determinar as funções entre estímulo-resposta, com o “escalonamento categórico” 

para níveis diretos de intensidade.  

 

Objetivando a criação de uma escala de razão ancorada por níveis, o 

Prof. Dr. Gunnar Borg iniciou um processo combinando as vantagens de uma escala 

de razão com as vantagens de uma escala de categorias, que utilizam descritores 

verbais. A ideia era a de incluir âncoras verbais para posições numéricas para que 

os dados fossem obtidos de forma mais intuitiva, rápida e direta (Borg, 1962; Borg & 

Hosman, 1970). Para isso ser possível, foi importante uma coerência entre os 

números e as palavras na escala.  

 

Estudos semânticos dos adjetivos e advérbios foram conduzidos varias 

vezes (Cliff, 1959), demonstrando que determinadas palavras eram compreendidas 

da mesma forma pelas pessoas. Em um dos estudos os participantes foram 

questionados sobre “Quão forte é o seu sentimento de esforço?” junto a expressões 

gerais comumente utilizadas para expressar a intensidade da percepção ou do 

sintoma. Pediram que eles julgassem, a intensidade correspondente a expressão 

verbal de uma linha de “absolutamente nada” a “máximo”, e também em um 

percentual de intensidade máxima. Como um quadro de referência, os participantes 

foram instruídos a imaginarem-se correndo na velocidade máxima possível por 15 

minutos de modo a atingir o seu pico mais alto de esforço. Os resultados mostraram 

que era possível usar adjetivos e advérbios para avaliar possíveis descritores 

verbais para posições em uma escala de razão (Hosman & Borg, 1970, Borg & 

Lindblad, 1976). 

 

Borg e Borg (1994) salientam também a importância da seleção de uma 

expressão verbal que funcione como um padrão fixo que permita a comparação e a 
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calibração das outras expressões. Um modo paralelo de achar a posição dos 

descritores verbais foi combinando os resultados obtidos na estimativa de magnitude 

com os resultados obtidos nas escalas de categorias. Assim, a relação de simetria 

obtida entre uma escala de categoria e uma escala de razão tornou possível se 

ajustar a posição dos ancoradores verbais na escala de categoria, para obter uma 

escala que cresce linearmente por uma métrica de razão. Assim foi criada a primeira 

escala de categoria e razão: CR10 (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. A Escala CR10 de Borg (2000, p. 55). 

 

 

A CR10 foi construída com o objetivo de simplificar as mensurações para 

o uso pratico e melhorar as mensurações das extremidades mais intensas – “a 

sensação de dor mais intensa imaginável”. Nesse tipo de escala, o ancorador verbal 

“Forte” apresenta uma posição aproximada de 50% do “Máximo”, e consiste de uma 

faixa limitada de números de 0 a 0,5 a 1 a 10, com números dispostos de tal forma 

que pode ser obtida uma relação linear aproximada, juntamente a dados obtidos por 

estimativa de magnitude. A pontuação 10 é ancorada como “Extremamente forte”, 

correspondendo à percepção mais intensa do esforço que uma pessoa jamais 

experimentou anteriormente (Borg, 1998). 
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A escala é, portanto, contínua com um crescimento simples como 

qualquer outra escala de razão e, assim, não tem um ponto máximo final, para evitar 

os efeitos de “piso e teto”. Isso é necessário de modo a ser o mais próximo da 

realidade possível. É uma vantagem quando se faz o escalonamento da dor, na qual 

a pior dor previamente experenciada pode ter uma grande diferença do nível mais 

alto possível de se perceber. Mesmo para outras modalidades, a faixa dinâmica 

subjetiva para conceber intensidades pode não refletir a faixa total possível para 

perceber, devido à falta de experiências (Borg, 2007). Para tornar a escala mais 

finamente graduada, foi construída com uma instrução que incentiva a atribuição de 

pontuações com decimais abaixo de 0,5 entre as âncoras, e também acima de 10, 

como 11 e 12 ou valores maiores.  

 

O principal, e talvez mais importante estudo que investiga as influências 

externas nos resultados dos estudos de EM é o de Poulton (1968). Esse autor 

identifica e analisa seis variáveis que apresentam resultados controversos nas 76 

referências que foram exploradas. Em sua análise ele identificou como importantes 

variáveis a serem consideradas nos estudos: a amplitude dos estímulos (um número 

menor de estímulos produz uma função mais inclinada do que um número maior), se 

o grupo de números usados é finito ou infinito (em estimativas múltiplas, nas quais o 

grupo de números disponíveis para o observador é infinito, a reta é mais inclinada do 

que quando existe uma quantidade limitada de números para usar nos julgamentos); 

e o tamanho do módulo (valor numérico atribuído ao padrão), onde em se 

aumentando o tamanho do módulo, se aumenta o grupo de números disponíveis 

para usar nos julgamentos, aumentando a inclinação da reta. Esse estudo revela 

alguns dos motivos para a transformação da CR10 em uma escala centígrada. 

 

A confiabilidade e validade da CR10 tem sido demonstrada por diversos 

estudos. É uma escala geral de intensidade para medidas dos mais diversos tipos 

de sensações, percepções, experiências e sentimentos. Primariamente, entretanto, 

foi utilizada para diagnóstico clínico de dor, na ergonomia, na determinação do 

esforço percebido incluindo falta de ar, dificuldades de respirar e fadiga, 

especialmente em conexão com trabalhos de desempenho, treinamento e 

reabilitação (Borg, 2007). Mas também, estudos têm sido feitos se utilizado a CR10 

para sabor e cheiro em idosos, para sabor do vinho e para tratamentos em pacientes 
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com anorexia nervosa (Berg et al. 2002; Garriga-Trillo, Muro & Merino, 2002; Griep 

et al., 1998). 

 

Borg e Borg (1994, 2001) elencaram alguns princípios gerais e 

considerações que têm governado a construção das então nomeadas Escalas 

Categóricas de Razão. Como definição, elas precisam ter fundamentos 

psicofisiológicos, são empiricamente testadas em diversas tentativas e em diferentes 

grupos, e principalmente, precisam ter um ancorador específico. Adicionalmente, a 

escolha do tipo de escala é preferencialmente de razão, usa-se o Modelo de Faixa 

de Variações de Borg, coerência entre os ancoradores e os números, método direto, 

design visual claro, e a forma da função psicofísica deve estar de acordo com a 

estimativa de magnitude de diversos sistemas sensoriais, entre outros atributos. 

 

 

4.2  A ESCALA CENTIMAX DE BORG® (ESCALA CR DE BORG®, CR100, CM) 
 
Borg e Borg (1994) desenvolveram outras escalas de acordo com os 

mesmos princípios utilizados para a CR10, mas alteraram as novas escalas para 

que fossem mais finamente graduadas. Elas foram testadas em alguns contínuos 

perceptivos, como esforço percebido, escuridão, paladar e intensidade sonora 

(Marks, Borg & Ljunggren, 1983, Borg, Ljunggren, & Marks, 1985; Borg & Borg, 

1994), e perceberam que não há diferença importante entre as diferentes escalas 

CR (Borg, 1998). 

 

Estudos comparando escalonamento por escalas de categoria com o 

método da estimativa de magnitude demonstraram duas coisas importantes: 

primeiro, o escalonamento por categorias de razão, assim como por estimativa de 

magnitude, gera funções psicofísicas com expoentes semelhantes. Segundo, em 

contraste com a EM, escalonamento por categorias e razão (category-ratio scaling) 

geram  um nível de intensidade absoluto com boas possibilidades para comparações 

entre indivíduos em acordo com o Modelo de Faixa de Variações de Borg (Borg, 

Ljunggren, & Marks, 1983; Marks, Borg & Ljunggren, 1983, Borg & Borg, 2001).  

 

Apesar de sua popularidade, a escala CR10 é um tanto quanto rústica e 



 - 48 - 

mais apropriada para o uso prático. Mesmo que a escala seja contínua e os sujeitos 

sejam orientados a usar os decimais, eles dificilmente o fazem. Isso reduz as 

propriedades estatísticas dos dados. Dessa forma, uma escala mais refinada se 

tornou necessária.  

 

A partir dos estudos com percepção de tamanho, da intensidade do preto 

e da medida do comportamento individual, concluiu-se que seria vantajoso 

incorporar dicas extras na escala, em adição aos marcadores verbais, para ajudar os 

sujeitos a entenderem o significado desses marcadores (Borg & Borg, 1991, 1992). 

Assim, triângulos aumentando em tamanho e intensidade do preto em harmonia com 

os valores das expressões verbais foram escolhidos. O resultado foi uma nova 

escala: a CR100, apresentada na Figura 6.  

 

 
Figura 6. Escala CentiMax de  Borg (2007). – Sem tradução para o português. 

 

A escala começa com um nível “Mínimo” (1,5), que se aproxima do limiar 

absoluto. “Máximo” é ancorado no valor 100 que se aproxima da experiência mais 

intensa de determinada modalidade sensorial (Borg, 1998). Já que o máximo 
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absoluto pode estar em um nível acima do já previamente experenciado, o “Máximo 

Absoluto” foi marcado com um ponto e alocado fora da faixa numérica (assim como 

na escala CR10). No rodapé da escala também existia um espaço, para enfatizar o 

“Absolutamente nada” em um nível raramente percebido.  

 

Entre as vantagens, as escalas CR representam um método direto que 

não exigem nenhum tipo de calibração especial, não limita as respostas (pois deixa 

o final da escala em aberto), facilitando a comunicação da variável avaliada pela 

presença das ancoras que estão posicionadas ao longo de toda a escala (Borg, 

1998). 

 

As duas principais escalas utilizadas são a CR10 e a CR100. Elas têm 

grandes vantagens sobre os métodos de escalonamento de razão de Stevens 

(1975) pois permitem, não apenas a determinação da função relativa S-R, mas 

também níveis absolutos de intensidade (Borg & Borg, 2001). 

 

A versão final da escala CR100 foi modificada entre os estudos da Tese 

de Doutorado de Elisabet Borg (Borg, 2007), e sua versão final em inglês é 

apresentada na Figura 7a. A versão em português está ao lado, na Figura 7b. 
 

a)                 b)  

Figura 7. Versão final da Escala centiMax de Borg® (Escala CR de Borg®, CR100, 

cM) em inglês (a) e em português (b) (Borg & Borg, 2015). 



 - 50 - 

As duas Escalas de Borg para a Dor e o Esforço Percebido traduzidas 

para o português são a Escala RPE (Ratings for Perceived Exertion – Índices de 

Esforço Percebido) e a Escala CR10 (Category Ratio – Razões de Categoria), em 

2000 (Borg, 2000). Não existe tradução brasileira da CR100, que é utilizada nesse 

estudo.  

 

Para tal, a versão em língua inglesa foi submetida a tradução para o 

português por dois pesquisadores bilíngues da Universidade de São Paulo 

especialistas em Percepção e Psicofísica e retraduzida para o inglês. Como a 

versão original das Escalas de Borg é em sueco, comparamos as versões 

preliminares em português, as re-traduções em inglês, a escala CR100 em inglês 

adaptada por Borg e Borg (1994) e as originais em sueco com os mesmos 

pesquisadores da Universidade de Estocolmo. A versão final que está sendo 

utilizada foi obtida após reunião dos pesquisadores e aplicação em 10 estudantes 

universitários bilíngues, com o objetivo de verificar a compreensibilidade. Todos 

bilíngues, não relataram dificuldades na compreensão da escala. Entretanto, 

analisando a Escala CR10, que já fora traduzida para o português brasileiro (Borg, 

2000), alguns termos foram modificados para se adequar à proposta de ampliação 

do escopo de uso da escala (por exemplo, 50 – Forte Pesado, da CR10 foi 

substituído por 50 – Forte Intenso na CR100). 

 

O trabalho de validação e uso já está em fase de revisão no periódico 

Psicologia: Teoria e Pesquisa. Trata-se do Estudo II da presente tese. 
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5. JUSTIFICATIVA 
 

 A complexidade da mensuração de sintomas depressivos pode ser um 

fator de dificuldade para o profissional da saúde interessado na caracterização da 

depressão e na elaboração de um diagnóstico e plano de tratamento adequados. 

Portanto, o estudo de escalas psicofísicas para medir esses sintomas, visando o seu 

aprimoramento e adequação às condições diversas pode facilitar o trabalho desses 

profissionais e consequentemente, a obtenção de resultados mais favoráveis ao 

tratamento clínico. 

 

Como descrito no tópico sobre o BDI, existe uma falta de bons 

instrumentos para rastreio e avaliação do Transtorno Depressivo Maior. Os 

formulários de avaliação existentes usualmente consistem de questões para medir 

os sintomas e a severidade da depressão com uma escala categórica simples (tipo 

Likert). Exemplos incluem BDI (Beck, Steer, & Brown, 1996) e PHQ (Kroenke, 

Spitzer, Williams, 2001) e a MADRS (Svanborg & Åsberg, 1994). 

 

Entretanto essas escalas têm imperfeições, como em termos de 

sensibilidade e especificidade para obtenção dos dados, ou o fato de que as 

pessoas podem ter os mesmos pontos na escala, embora os marcadores para 

depressão em um perfil de sintomas individual tenham um peso diferente como 

discutido no Estudo I. Com uma nova perspectiva trazida do escalonamento 

psicofísico, uma determinação dos sintomas poderia ser feita de maneira 

significativamente melhor.  

 

O uso bastante difundido, de critérios baseados no DSM-IV (APA, 1995) 

e/ou CID-10 (OMS, 1997), para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

psicológica, tais como escalas e questionários, pode gerar bons e inovadores 

resultados que podem auxiliar e melhorar a prática clínica e de pesquisa. 

 

Nessa atual situação as Escalas de Borg são usadas mundialmente na 

clínica por fisioterapeutas, fisiologistas, cardiologistas, ergonomistas, entre outros 

profissionais para estimar dor, esforço percebido, falta de ar, fadiga muscular, etc. 

(Borg, 1990, 1998, Borg et al., 2010; Dedering et al., 1999, Kendrick et al., 2000, Loe 
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et al., 2013). Além disso, as propriedades singulares das Escalas de Borg são 

validadas através de variáveis fisiológicas e medidas de desempenho do esforço 

percebido, e por outras áreas sensoriais quando comparado ao obtido com a 

estimativa de magnitude clássica (Borg, 2007). 

  

Algumas caraterísticas tornam possível avaliar quão difícil sãos os níveis 

individuais relacionados entre si para criar um perfil de sintomas, bem como para 

estudar a taxa de mudança ao longo do tempo. Em comparação com outras escalas 

(ex. Likert), as escalas categóricas e de razão podem refletir melhor as experiências 

da vida real do indivíduo (por exemplo, a sensação de “moderado” é subjetiva, e 

corresponde a cerca de metade do que é “forte”, que por sua vez é a metade de um 

sentimento “máximo”, e um sentimento “extremamente forte” é percebido duas vezes 

mais forte do que “um pouco forte”). As características das escalas de razão tornam 

possíveis estudar as relações não lineares e pela primeira vez ter uma medida, não 

apenas dos sintomas em um perfil médio dos sintomas depressivos que são mais 

dominantes, mas também de quão intensos estes sintomas são em relação aos 

menos dominantes. 

 

Para esse projeto, será necessário o uso da Escala centiMax de Borg. 

Comparando a cM com o BDI será possível ter uma medida direta de diferentes 

partes do TDM e também de relações entre os sintomas, implicando uma 

contribuição para o diagnóstico mais seguro e refinado, e tratamento mais efetivo do 

transtorno. Também será possível ter uma melhor medida dos graus de depressão e 

medidas de quais sintomas são predominantes e como eles estão relacionados 

entre si, inclusive ao longo do tempo.  

 

A CR100 deve ser capaz de identificar melhor tanto pessoas com o 

quadro quanto saudáveis (sensibilidade e especificidade) bem como avaliar e 

monitorar o progresso do tratamento para TDM. A melhoria do rastreio e do 

diagnóstico consequentemente melhorarão as oportunidades para tratamentos mais 

relevantes e eficazes. 
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As Escalas de Borg já foram traduzidas em diversas línguas e os termos 

da escala são escolhidos para serem gerais e fáceis de serem usados em diferentes 

culturas. No presente projeto serão examinadas as relações entre a Escala centiMax 

de Borg e o BDI I e II em uma população brasileira comparada com a sueca.  

Outro aspecto importante é a contribuição significativa para o campo de 

pesquisa em percepção e psicofísica, que se estenderá para a criação da versão 

brasileira da escala. 

 

Por fim, mas não menos importante, uma grande motivação para esse 

trabalho é a realização do desejo do Prof. Dr. Gunnar Borg, com que tive o prazer de 

“fikar” (do sueco fika, palavra sem tradução para o português que significa: tomar um 

café/chá e conversar com pessoas compartilhando um momento agradável), em 

ampliar o uso de sua escala para o domínio dos sentimentos e emoções numa 

aplicabilidade da Psicologia Clínica. A criação e desenvolvimento desse projeto 

representa a continuidade de sua pesquisa iniciada há mais de 50 anos. 
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6. OBJETIVOS 
 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um instrumento mais preciso para o diagnóstico dos 

Transtornos Depressivos. 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 – Investigar a sensibilidade da Escala centiMax de Borg® para sintomas 

depressivos em sujeitos saudáveis e pacientes clínicos; 

2 – Descobrir se existem diferenças nos perfis sintomáticos para TDM 

obtidos pela centiMax e pelo BDI; 

3 – Buscar o ponto de corte adequado para TDM fraco, moderado e 

severo na centiMax; 

4 – Estudar as propriedades psicométricas da centiMax para o auxílio 

diagnóstico de sintomas depressivos; 

5 – Adaptar a Escala CR100 de Borg para o Português. 
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7.  CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCALA 
 

Para construir um novo questionário com o objetivo de avaliar e medir 

quadros depressivos, utilizamos o Survey & Report (S&R) (Stockholms universitet, 

2014), uma plataforma hospedada pelo servidor da Universidade de Estocolmo na 

Suécia. Survey & Report é uma ferramenta de pesquisa de base eletrônica que pode 

ser utilizada por todos os funcionários e estudantes da Universidade de Estocolmo. 

Todos têm acesso e podem acessar a ferramenta e criar questionários online. A 

ferramenta foi primariamente desenvolvida para avaliações de desempenho 

estudantil, mas todos os tipos de levantamentos e estudos podem ser feitos por 

meio dela. Por exemplo, estudantes conduzem surveys e estudos durante seus anos 

na universidade. O S&R constantemente se atualiza com melhorias na forma e 

conteúdo, ficando mais moderno e com uma interface mais prática e fácil de usar, 

variando os tipos de questões, e também pela habilidade de criar bancos de 

questões, adicionar imagens, entre outras funcionalidades. 

 

 É possível não apenas escolher o design do questionário, usando as 

questões dos próprios pesquisadores para adicionar e editar os templates, mas 

também é possível acompanhar o número de respondentes, enviar para e-mails 

específicos, exportar os dados nos formatos Excel, SPSS, entre outros, facilitando o 

acompanhamento e a análise dos dados. 

 

 

7.1 ESCOLHA DOS ITENS 

 

Ao criar a primeira versão da Escala de Borg para avaliar Depressão, 

optamos por utilizar os domínios principais do BDI I e II (ver tópico 2.1), tendo em 

vista que essa é uma das escalas para avaliar depressão mais utilizadas 

mundialmente (Aros & Yoshida, 2006). Por se tratar de um estudo piloto, 

complementamos com os critérios diagnósticos do DSM-V (APA, 2013) tornando 

uma escala com 32 itens que compreendem todos os principais sintomas 

encontrados nos quadros depressivos descritos pela grande maioria da literatura 

publicada. 
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7.2 PRIMEIRAS TENTATIVAS 

 

Antes de publicar os primeiros resultados, realizamos alguns estudos 

pilotos para avaliar a viabilidade dos instrumentos, o efeito de ordem, o uso em 

diferentes dispositivos eletrônicos. 

Utilizamos uma análise qualitativa para verificar a viabilidade e 

compreensibilidade do instrumento. Cada um dos 204 estudantes que responderam 

à primeira coleta de dados deram sua opinião sobre os instrumentos. Além das 

motivações explicitadas na Introdução e Justificativa sobre os problemas do BDI, 

muitas deles também foram apontadas pelos estudantes. Dentre as considerações 

sobre a Escala de Borg nenhuma alegou ser um instrumento de difícil entendimento. 

As sugestões em sua maioria foram para incluir exemplos do que os sintomas 

queriam dizer, diminuir o tempo para menos de duas semanas, reduzir o número de 

items, juntar os dois instrumentos, incluir um espaço para descrever o uso de 

medicamentos, verificação ortográfica. 

Dentro das possibilidades de mudança, fizemos algumas revisões e o 

terceiro artigo se debruça em fazer uma redução do número de itens e o próximo 

passo será a inclusão de descritores para cada um dos itens. 

Observando a Tabela 3, percebe-se que apesar da correlação ser menor 

para o grupo que respondeu a cM primeiro e depois o BDI, nas três situações a 

correlação ainda é alta. 

 

Tabela 3. Correlação entre os escores do BDI e cM para cada um dos grupos de 30 
participantes e a correlação total para todo o grupo de 60. 
 

ORDEM N r (BDI-cM) p 
1º BDI – 2º cM 30 .786 .000 

1º cM – 2º BDI 30 .657 .000 

BDI + cM 60 .733 .000 

 

Portanto, essa primeira análise com 60 sujeitos (30 responderam primeiro 

a Escala de Borg e depois o BDI e outros 30 a ordem inversa), não revelou efeito 

significativo de ordem na correlação entre a Escala de Borg e o BDI, porém o a 

ANOVA de dois fatores apontou um resultado significativo que merece discussão. 
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Tabela 4. Estatística descritiva da ANOVA para os mesmos dois grupos que 
responderam em ordem inversa a cM e BDI. 

 ORDEM Média Desvio Padrão N 

cM 
BDI-cM 14.97 10.389 30 
cM-BDI 26.75 13.718 30 
Total 20.86 13.446 60 

BDI 
BDI-cM 9.57 5.042 30 
cM-BDI 14.97 9.057 30 
Total 12.27 7.761 60 

 

Analisando a Tabela 4, percebe-se que ambas as escalas têm sua média 

alterada quando se muda a ordem em que foi aplicada (a CM aumenta de 14.97 

para 26.75, enquanto o BDI aumenta de 9.57 para 14.97). Os resultados da análise 

fatorial da variância que testou o efeito da ordem indicaram um efeito significante na 

ordem da centiMax, F (1,58) = 14.05, p<0.001, e na ordem do BDI, F (1,58) = 8.14, 

p<0.01.  

 

A maior variância na média da Escala de Borg pode ser explicada pois a 

possibilidade da variabilidade do BDI pois se trata de uma escala do tipo Likert de 4 

pontos, para cada item ela apenas muda de 0 a 3, enquanto na cM (uma escala de 

razão e categorias) para cada item, ela varia de 0 a 100. Além disso, pressupõe-se 

que a exposição dos participantes primeiro ao BDI fez com que essa primeira 

experiência tenha dado a eles uma ideia que restringiu o julgamento, mantendo a 

média da cM menor quando o BDI foi aplicado primeiro. Já aqueles que 

experenciaram a centiMax primeiro puderam fazer um julgamento mais livre, 

deslocando a média para um faixa mais superior, levando a essa diferença. Afinal de 

contas a cM trata-se de uma escala que faz uso da estimativa de magnitude, 

enquanto o BDI faz o uso puramente de uma escala de categorias.  

 

Entretanto, tendo em vista que pretendemos a construção de uma nova 

escala, decidimos por manter o paciente respondendo ao questionário com a CR100 

sem uma experiência prévia de ter respondido ao BDI. Tal decisão também levou 

em conta que as correlações se mantiveram alta em ambas as situações como 

descritas na Tabela 3. 

 

A análise da influência dos dispositivos eletrônicos sobre a medida da cM 
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foi testada com 128 sujeitos. Uma simples análise descritiva (Tabela 5) com média e 

desvio padrão revela que não existe muita diferença entre aqueles que respondem 

no Computador, Celular ou Tablet. A ANOVA também revela que os intervalos de 

confiança se sobrepõem, indicando não haver diferença entre os três aparelhos. 

 

Tabela 5. Resultado da ANOVA com IC95% para as três condições testadas. 

 N Média Desvio Padrão 
Intervalo de Confiança 95% 
Limite inferior Limite superior 

Computador 86 21.8056 12.88301 19.0435 24.5677 

Celular 39 23.6506 12.22128 19.6890 27.6123 

Tablet 3 19.8125 9.69476 -4.2706 43.8956 

Total 128 22.3210 12.57480 20.1217 24.5204 

 
 A ANOVA também mostrou que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos F(2) = 0.346, p<0,708. Portanto, tanto faz o tipo de 

dispositivo utilizado pelos participantes. O S&R tem a opção de gerar interfaces para 

os três tipos de dispositivos utilizados, tornando a visualização da escala e das 

questões claras em todos eles. 
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8. ESTUDO I 
 

A pilot study comparing The Borg CR Scale® (centiMax®) and  
the Beck Depression Inventory for scaling symptoms of Depression 

 

 

Elisabet Borg (Stockholm University) 

Adsson Magalhães (University of São Paulo, Stockholm University) 

Ewa Mörtberg (Stockholm University) 

Marcelo Costa (University of São Paulo) 

 
 
Abstract 
We aimed to study the properties of The Borg CR Scale® (centiMax®, cM) for 32 

symptoms of depression in comparison to the Beck Depression Inventory (BDI) in an 

online survey. The Borg CR100 scale (0 – 100) has verbal categories placed in 

agreement with the numerical scale so as to obtain ratio data. The present results 

consist of the first 50 Swedish undergraduate students. The average BDI score was 

14.0 (“Mild depression”), compared to 26.1 cM (a moderately strong perception or 

feeling), with four symptoms above “Somewhat strong” (35 cM). With ratio data the 

true relationships among feelings can be studied. “Tiredness or Fatigue”, given the 

highest rating (m = 43.9 cM), was for example perceived as about twice as strong as 

“Guilt” (m = 21.8 cM) and approximately four times as strong as “Punishment 

Feelings” (m = 11.6 cM). The Pearson correlation between the scales was 0.754 (p < 

0.001). 

 

Key-words: BDI, Borg Scale, depression, measurement, psychophysics, scaling. 
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INTRODUCTION 
 

Depression 
During the past few years, the depressive disorders have, due to the significant 

increase in the reported prevalence presented by epidemiological research and 

studies on Psychiatric Disorders, been characterized as one of the main topics of 

interest to researchers in the health field (Coutinho et al., 2008). 

 

According to the World Health Organization (2016), mental disorders are growing 

worldwide. Mood and anxiety disorders are among the most prevalent mental issues, 

and it’s well known that an increase in the prevalence of depression has been seen 

since the second half of the 20th century (Andrade et al., 2003; Bland, 2015). In the 

last 20 years,  depression has been regarded as a serious health problem, 

considered one of the most prevalent emotional disorders. Between 1990 and 2013, 

the number of people suffering from depression and/or anxiety grew about 50%, from 

416 million to 615 million. About 10% of the world population is affected, placing 

depression as the fourth of the twenty diseases with most years of life lost due to 

premature death and disability, and projections are that it will reach the second place 

within the next 20 years (Lima, 1999; Zavaschi et al., 2002). 

 

Since the first descriptions of depressive symptoms, different definitions have been 

used for the term "depression". Because of this plurality of definitions by the variety of 

symptoms, the differential diagnosis is not always simple and effective. The most 

widely used systems used in the diagnosis of depression is the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders  (DSM), created by the American Psychiatric 

Association (APA, 2013).  

 

According to the DSM-V (APA, 2013), depressive disorders include disruptive 

disorder, dysregulation disorder, major depressive disorder (MDD), persistent 

depressive disorder (dysthymia), premenstrual dysphoric disorder, 

substance/medication-induced depressive disorder, depressive disorder due to 

another medical condition, other specified depressive disorder and unspecified 

depressive disorder. 
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Unlike in DSM-V, the chapter titled “Depressive Disorders” was separated from the 

chapter “Bipolar and Related Disorders” in the fifth edition of the manual (DSM-V; 

APA, 2013). The common feature of all of these disorders is the presence of sad, 

empty, or irritable mood, accompanied by somatic and cognitive changes that 

significantly affect the individual’s capacity to function. What differ among them are 

issues of duration, timing, or presumed aetiology. 

 

Major Depressive Disorder (MDD, DSM-IV, APA, 2002) is a classic condition of this 

group of disorders. It is characterized by distinct episodes of at least two weeks 

duration (although the majority of episodes lasts considerably longer) involving 

changes in affects, in cognition and neurovegetative functions. The diagnostic criteria 

for MDD according the DSM-V (APA, 2013) are depressed mood most of the day, 

markedly diminished interest or pleasure in all activities, significant weight loss or 

gain when not in diet, insomnia or hypersomnia, psychomotor agitation or retardation, 

fatigue or loss of energy, feelings of worthlessness or excessive or inappropriate 

guilt, diminished ability to think or concentrate or indecisiveness, recurrent thoughts 

of death and suicidal ideation. All the symptoms cause clinically significant distress or 

impairment in social occupational, or other important areas of functioning. 

 

Beck Depression Inventory 
Used as a parallel diagnostic tool with the DSM, assessment questionnaires and 

scales that are designed to measure the intensity of depressive symptoms have 

reached a prominent role in clinical and research context. This is because such tools 

succeed to assess subjective feelings and self-awareness, aspects that are very 

important to assess in the formal diagnosis of depression and that may be more 

difficult to observe only by the evaluation of a clinical professional. 

 

According to the meta-analysis of Aros and Yoshida (2009), among the various 

instruments developed for the assessment of depression and its symptoms, the most 

widely used around the world in studies, trials and clinical practice are: (1) the 

Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D, Hamilton, 1960), (2) the Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HAD, Zigmond & Snaith, 1983) and (3) the Beck 

Depression Inventory (BDI, Beck et al., 1961; Beck, Steer & Brown, 1996). Due to its 
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satisfactory psychometric properties, the BDI has become one of the most commonly 

used instruments since the 60'ies (Paranhos, Aargimon & Werlang, 2010). 

 

For decades, the BDI accompanied the clinical consensus on diagnostic symptoms 

of depression defined by DSM. According to Cunha (2001), the BDI is a particularly 

suitable instrument for use with psychiatric patients and has been widely used in 

clinical care and in research with non-psychiatric patients and the general population. 

In 1996 the authors conducted a general review of the inventory, which resulted in its 

second edition, aimed to achieve greater adherence to the diagnostic criteria 

established by the DSM-IV (APA, 2002) for MDD. The BDI-II is the current version 

that determines the level of depression in patients from 13 years of age. Since the 

introduction of the second version, several studies have been published to explore its 

psychometric properties (Carmody, 2005; Dozois, Dobson & Ahnberg, 1998; Joe et 

al., 2008; Palmer & Binks, 2008; Sprinkle et al., 2002; Steer & Clark, 1997; Steer et 

al., 1999; Storch, Roberti & Roth, 2004; Whisman, Perez & Ramel, 2000), indicating 

that the BDI-II instrument is a homogeneous, consistent and valid instrument, with a 

reliability coefficient range from 0.73 to 0.96 (see eg. Al-Musawi, 2001; 

Ghassemzadeh et al., 2005; Kapci et al., 2008; Wiebe & Penley, 2005; Steer et al., 

1999). Like the first version, the BDI-II is designed to measure the intensity of 

depression, both for psychiatric patients as well as people in the general population. 

Each of the 21 questions claims to fall into a common factor or descriptor, which 

have been modified from the first to the second version to adapt to the DSM-V 

criteria (Cunha, 2001).  

 

It is important to highlight though, that the BDI has some weaknesses. Lubliner & 

Motta (2011) point out that despite the volume of research supporting its use, there 

are some instances when the inventory might be insufficient or inaccurate in 

assessing a person’s level of depression. An example is when a researcher is 

interested in studying trait depression, as opposed to state depression. In the clinical 

context it is not only interesting to diagnose depression, but rather to screen for and 

study different aspects of the multiple types of depressive disorders and to say 

something about how depressed someone is, and not just “depressed” or “not 

depressed”. 
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In a psychophysical context, the weaknesses are rather related to statistical aspects. 

According to Hadžibajramović, Svensson and Ahlborg Jr. (2013), some variables are 

measured by multi-item questionnaires, in which each item usually has several 

numerically coded response categories. These values are rank ordered, meaning 

that each category has more of the attribute being measured than the previous 

category, but the differences between the categories are unknown and thus these 

values don’t have the mathematical properties needed for arithmetic calculations. 

The definition of meaningful rules for the measurement of constructs like depressive 

symptoms, depends on the application field, the paradigm and the measurement 

theory, as well as statistical knowledge, which may be better achieved by 

psychophysical scaling. 

 

Psychophysical Scaling  
For centuries researchers have recognized the importance of understanding 

sensations (see, e.g., Gesheider, 1997). The events that occur in the physical world 

are captured by the sense organs and then represented by consciousness. A large 

part of our cognition is precisely dedicated on the development of a representation of 

the physical environment. Our senses convey a very reliable picture of the physical 

world, and that’s a major reason to why the study of sensations is so important (Irtel, 

2005).  

 

Fechner (1966) founded Psychphysics as a science with an aim to study the relation 

of body and mind. Since then it has become the science that studies the  

“quantitative relations between psychological events and physical events or, more 

specifically, between sensations and the stimuli that produce them” (Britannica 

Academic, 2016). As a consequence, several important experimental methods to 

study detection, identification, discrimination and scaling of perceptions have been 

developed within the psychophysical framework.   

 

There are several techniques to relate perceptual intensities to physical intensities. 

Procedures such indirect scaling rely on the ability of discrimination, typically using 

the just noticeable differences as units. In direct scaling procedures, individuals are 

asked to assign a value to the magnitude of a perception. Two direct popular 

methods are category scaling (CS) and magnitude estimation (ME). On CS, all 
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categories should be the same size, so the intervals between them are perceptually 

equal ensuring interval data. In ME individuals freely use numbers to label the 

perception of the stimuli in relation to how intense they perceive the stimuli to be, 

thus resulting in a ratio scale. With ME several physical modalities were scaled and it 

was found that the obtained psychophysical relationships could be described 

mathematically with power functions (Stevens, 1975; Coren, Ward & Enns, 1994). 

According to Stevens (1975), the development of the direct scaling methods made 

possible the quantification not only of sensory magnitudes, but also of other 

interesting matter concerned with human judgments, like social and opinion 

judgments. 

 

Scales using verbal expressions have been widely used since the beginning of the 

20th century (Guilford, 1954). They have, however, some weak spots: one of the 

problems is how to choose verbal expressions in order to obtain more than ordinal 

data, another is to what extent the categories have the same meaning for different 

people. However, the daily language consists of many expressions that describe 

levels of intensity for various perceptions with a high correspondence between 

participants (among most people within similar cultural contexts).  (G. Borg, 1962, 

1982, Marks, 1974, Marks & Gesheider, 2002; Stevens, 1975). 

 

The Borg's Range Model was created to deal with individual differences in perceptual 

scaling. It suggests a solution that is associated with the philosophical problem of 

"other minds". G. Borg (1962) argued that all biological systems have their own limits, 

ranging from a minimum to maximum capacity. According to his model, the total 

natural subjective dynamic range, from zero (or minimum intensity) to a maximum or 

close to maximum, would be perceived approximately equal for most individuals. As 

a result, any perceived intensity level can be evaluated in relation to its position in the 

individual range, and responses for any intensity of stimuli can be compared between 

individuals even when the amplitude of the physical dynamic ranges varies (G. Borg, 

2001, E. Borg, 2007, Sagal & G. Borg, 1993).  

 

To establish a level anchored ratio scale, Prof. Dr. Gunnar Borg started a process of 

combining the advantages of a ratio scale with the benefits of a labeled category 

scale. A ratio scale provides basic empirical operations such as determinations of 
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equality of ratio and mathematical transformations (Stevens, 1959), while a category 

scale often is built on common words for level determinations used in daily life by 

ordinary people (G. Borg, 1982, E. Borg, 2007). The idea was to place verbal 

anchors at numerical positions so that ratio data would be obtained in order to be 

able to analyze the results in a way never done before. Several studies with 

“quantitative semantics” were conducted to find the best possible words, words that 

people agree upon as much as possible as well as their numerical interrelations 

("preciseness" and "interpretation"). The result was a Category (C) – Ratio (R) scale 

where verbal anchors are placed in accordance with their perceptual intensity along 

the numerical scale so that ratio data is obtained (G. Borg, 1962, 1982; G. Borg & 

Hosman, 1970; Hosman & G. Borg, 1970, G. Borg & Lindblad, 1976). 

 

Therefore, on a Borg CR Scale®, the verbal anchor "Strong" has the approximate 

position of 50% of "Maximum", and "Moderate" is approximately half of "Srong", etc. 

After years of studies, the result is now a category ratio scale, the Borg centiMax® (or 

CR100) scale (Fig. 1) (G. Borg & E. Borg, 1987, 1994, 1998, 2001, 2002). 

 

The scale starts with a "minimum" level (2), which approximates the absolute 

threshold. "Maximum" is anchored in the value 100, and related to the most intense 

perception ever experienced of a certain sensory modality (of, for example, perceived 

exertion). This is a very important level and functions as a “unit” for interindividual 

comparison according to Borg’s Range Model. Because the “Absolute maximum” can 

be at a level above what is previously experienced, the “Absolute maximum” is 

marked with a dot and placed outside the numerical range (120, or even somewhat 

more). Similarly, “Nothing at all” (0) at the bottom of the scale is a level very rarely 

perceived (G. Borg & E. Borg, 2001, E. Borg, 2007). Because the scale goes from 0 

to 100 and measures the intensity of perception as parts (centigrade) of a previously 

experienced “Maximum”, the perceptual unit of the scale is called “centiMax” (cM). 
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Figure 1. The Borg CR scale® (centiMax®) (© G. Borg and E. Borg, 1994, 2001, 
2016; E. Borg, 2007, E. Borg et al., 2010; the scale and instructions can be obtained 
from www.borgperception.se. Printed by permission). 

 

New Purpose of Measurement 
The complexity of measuring depressive symptoms might be a factor of difficulty for 

health professionals interested in characterizing and diagnosing depression, and in 

making a treatment plan. Therefore, the study of psychophysical scales to measure 

these symptoms, aiming its improvement and adaptation to various conditions can 

make the work of health professionals easier, obtaining better results to clinical 

treatment. 

 

As described above, there is a need for better instruments for screening and 

evaluation of MDD, especially with mathematical properties needed for arithmetic 

calculations. Only the ratio scale maps numbers to sensations, so no mathematical 

transformation (such as multiplication by a constant) causes loss of information. Only 

ratio data permits specification of when a feeling is X times more intense than 

another (Stevens, 1955, 1958a, 1958b, 1959). 

 

The traditional scales (for example, the BDI) also have imperfections such as in 

terms of sensitivity and specificity to diagnosing the right persons as "sick" (in need of 
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treatment) or "healthy" (not in need of treatment). Or the fact that people can have 

the same score on the scale, even though the markers for depression has different 

weights between the individuals. With a new perspective brought from 

psychophysical scaling, a scrutiny of the symptoms could be made in a significantly 

better way. With ratio data symptom profiles are possible and may, for example, 

convey interesting information about the relative importance of specific symptoms for 

separate individuals (G. Borg, 1998, E. Borg, 2007). 

 

In this current situation the Borg CR scales are globally used in clinical settings by 

physiotherapists, physiologists, cardiologists, ergonomists and other professionals to 

assess pain, perceived exertion, shortness of breath, muscle fatigue, etc. (see, for 

example, G. Borg, 1990, 1998; E. Borg et al., 2010; Dedering et al, 1999; Kendrick et 

al., 2000, Loe et al., 2013). Furthermore, the unique properties of the Borg CR scales 

are validated by physiological variables and performance measures of perceived 

exertion, and other sensory areas when compared to that obtained with the classical 

ME (G. Borg, 1998, G. Borg & E. Borg, 2001, E. Borg, 2007). The Borg CR Scales 

have, however, never before been used to scale symptoms of depression.  

 

The purpose of this pilot study was therefore to investigate the properties of the Borg 

CR Scale® (centiMax) to diagnose and scale symptoms of depression and to relate it 

to the Beck Depression Inventory (BDI). 

 

 

METHODS 
 
Participants 
Thirty-four women and 16 men with a mean age of  25.8 years (SD = 6.6) took part in 

this pilot study. All (N = 50) were students in Psychology at the Stockholm University, 

Sweden (Leftmost column of Table 1).  

 

Assessments 
The BDI (Beck et al., 1961) is a self-rate questionnaire intended to measure the 

intensity of depression. It includes DSM-IV (APA, 2002) criteria for Major Depressive 

Disorder, such as mood, pessimism, sense of failure, lack of satisfaction, guilty 
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feeling, sense of punishment, self-hate, self-accusations, self-punitive wishes, crying 

spells, irritability, social withdrawal, indecisiveness, body image, work inhibition, sleep 

disturbance, fatigability, loss of appetite, weight loss, somatic preoccupation and loss 

of libido.  The original scale consists of these 21 items (symptoms and attitudes), 

rated on a Likert scale ranging from 0 to 3). The BDI measures the behavioural 

manifestations of depression and the sum of the scores identifies the level of 

depression. The recommended cut-off scores of the scale are 10 = no or minimal 

depression; 10-18 = mild to moderate depression; 19-29 = moderate to severe 

depression and; 30-63 = severe depression (Beck et al., 1988).  

 

The Borg CR Scale® (centiMax, cM) presented in Figure 1 was used to estimate the 

21 BDI I factors and 11 other items (depressive symptoms) chosen in accordance 

with the diagnostic criteria of the DSM-V. All of them were in Swedish, but are 

presented here in English. The full instruction for the Borg CR scale® was used and 

complemented with an instruction to apply the scale for feelings. For each item the 

question was: “How strong is your feeling of…?”. 

 

Procedure 
By using a computer software, an online survey was created.  After a message in 

which the study was explained and informed consent was given, the following three 

sections were completed: (1) demographic data (age and gender) (2) depressive 

symptoms using the centiMax scale (3) the BDI and (4) general questions (which 

scale they preferred, if they had any suggestions to improve the part assessed with 

cM and what kind of device they used when answering).  

 

Data Analysis 
SPSS v. 23 was used for statistical analysis. Pearson correlation for the total BDI 

score and cM mean score was used to assess the validity. In this pilot the value 50 

cM (“Strong”) was used as a point of reference to illustrate how a cutpoint may be 

used for diagnostic purpose in a symptoms profile. A significance level of alpha = 

0.05 was used. 
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RESULTS 
 

The average results (mean and standard deviations) of the 32 items scaled with the 

Borg CR Scale (centiMax, cM) and for the Beck Depression Inventory are presented 

in Table 1.  

 

Table 1. Mean and standard deviations for a sample of 50 students. 

  Female Male Total 

AGE 
MEAN 25.7 26.2 25.9 

SD 6.2 7.5 6.7 

centiMax 
MEAN 26.2 25.9 26.1 

SD 13.8 16.9 14.7 

BDI 
MEAN 14.6 12.9 14.0 

SD 9.2 9.6 9.2 

 

 

The Pearson correlation between the total scores of depression measured with BDI 

and in centiMax was r=0.754 (p<0.001). The correlation is considered as high with 

60% of the variance in cM explained by BDI scores (see also Figure 2).  

 

 

 
Figure 2. Scatterplot with trend lines for the 50 participants and the overall 
adjustment to the linear model (R2).  
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Table 2 shows the means and standard deviations of the perceived intensity of each 

of the 32 items scaled by the participants in centiMax. The items are in English, but 

the original version used in this study was in Swedish. As can be seen from the table 

and Figure 1 participants scaled most of the items between a moderate and 

somewhat strong intensity. The symptom that was on average given the highest 

rating was “Tiredness or Fatigue” (m = 43.9), half way between “Somewhat strong” 

and “Strong”, and only four symptoms were scaled above “Somewhat strong” (35 

cM). 

 

Table 2. Means and standard deviations of each item measured in cM and arranged 
in ascending order.  
No. Item description Mean SD 

9  Suicidal thoughts or wishes 6.2 15.8 

27  Loss of weight 7.5 16.3 
28  Gain of weight 7.6 13.5 

6  Punishment Feelings 11.6 18.5 

32  Not being willing to socialize with friends and family 14.1 23.9 
30  Difficulty in working 17.1 25.5 

26  Looking horrible/ugly 20.4 18.8 

22  Loss in sexual interest 21.0 24.1 

5  Guilt 21.8 17.2 
29  Concern about health 22.6 21.6 

7  Self-dislike 22.9 23.6 

14  Worthlessness 24.6 24.2 

2  Pessimism 25.0 20.4 

25  Being bored 26.2 23.4 

12  Loss of interest in people or activities 28.1 24.0 
18  Changes in appetite – more or less 28.1 25.2 
11  Agitation 28.3 25.2 
23  Being a failure 28.4 25.0 

3  Past Failure 28.5 22.9 
4  Loss of Pleasure 28.8 23.2 

13  Indecisiveness 29.1 21.2 
31  Difficulty in studying 29.1 22.8 
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1  Sadness 30.6 21.7 

21  Exhaustion 32.2 27.0 

10  Crying 33.4 26.9 

24  Insatisfaction 34.2 25.2 

17  Irritability 34.5 28.1 

16  Changes in sleeping pattern – more or less 34.9 29.7 
19  Concentration difficulty 35.3 27.6 

8  Self-criticalness 35.8 24.7 
15  Loss of energy 39.7 30.5 

20  Tiredness or Fatigue 43.9 28.3 
The highlighted ascendant items have a ratio relationship  in a scale of 1:2:3:4:5.  

 
 

With the ratio centiMax-data individual symptoms profiles may also be obtained. 

Figure 3 shows two examples of how such profiles may look for two different 

participants. The choice of participants was for the sake of comparison based on the 

criteria that they should have the same and a rather high BDI score and a similar 

average score on the Borg CR Scale.  The value of 50 cM, a ”Strong” feeling of the 

symptom, was arbitrarily chosen as a point of reference. The symptoms profile in 

Figure 3 shows a comparison between participants with similar BDI scores, but with 

very different profiles. In the first case (participant 1), the most severe symptoms 

(values above the reference line at 50 cM) were: 1 Sadness, 3 Past Failure, 4 Loss of 

Pleasure, 13 Indecisiveness, 15 Loss of energy, 18 Changes in appetite – more or 

less, 19 Concentration difficulty, 20 Tiredness or Fatigue, 22 Loss in sexual interest, 

23 Being a failure, 24 Insatisfaction, 26 Looking horrible/ugly, 30 Difficulty in working, 

31 Difficulty in studying,. The second participant shared some of the symptoms, but 

had a different profile including: 1 Sadness, 4 Loss of Pleasure, 6 Punishment 

Feelings, 10 Crying, 11 Agitation, 12 Loss of interest in people or activities, 15 Loss 

of energy, 16 Changes in sleeping pattern – more or less, 17 Irritability, 19 

Concentration difficulty, 20 Tiredness or Fatigue, 21 Exhaustion, 24 Insatisfaction, 31 

Difficulty in studying, 32 Not being willing to socialize with friends and family. 
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Figure 3. A symptoms profile for two persons with the same BDI scores (28 points, 
moderate depression) and similar mean on the Borg CR Scale (Subj 1, full line , m = 
43 cM, Subj 2, dashed line, m = 40 cM). The vertical line at 50 cM denotes a “Strong” 
feeling of the symptom. 

 
Figure 4 shows the same graph generated for the BDI scores. As can be seen from a 

comparison with Figure 3 the rank ordered data of the BDI Likert scale conveys less 

information.  
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Figure 4. A symptoms profile for depression measured with BDI (same two persons 
as in Figure 3). 
 
 

 

DISCUSSION 
 

The main objective of this research was to study the properties of the Borg CR 

Scale® (centiMax®) to diagnose and scale symptoms of depression and to relate it to 

the Beck Depression Inventory (BDI). In general, the results showed a good 

correlation between the scores of cM and BDI: r=0.754 (p<0.001).  This is very 

important because it shows that both scales are assessing people in a similar way, 

and that in this pilot study the Borg CR100 Scale is able to evaluate depressive 

symptoms at least as well as the established BDI. For the sake of clarity it should be 

emphasized that the correlation does not imply causation but mainly that both scales 

can be assumed to measure a common construct.  

 

With ratio data interesting symptoms profiles are possible, visualizing what symptoms 

are the most severe. Such profiles may be valuable for the study of individual 

differences, as an aid in diagnosis, or when comparing different aspects of multiple 

types of depressive disorders. 

 

As can be seen from Table 1 the group scored on average 14 on the BDI which 

corresponds to “Mild” depression (Beck et al., 1988). The meta-analysis conducted 
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by Wang and Gorenstein (2013) showed that among the 27 studies using non-

patients students as a sample, the mean of BDI varied between 5.1 (Robert et al., 

2012) and 15.8 (Sprinkle et al., 2002), including the Beck et al., (1996) sample with 

12.6 and a Swedith sample of students and teachers (Holländare et al., 2008) 

between 7.3 – 9.4.  

 

With the Borg scale an average of 26.1 cM was obtained. This corresponds to a 

feeling that is just a little above moderately strong. It should be noted, however, that 

a direct comparison of the “level” of depression cannot be made of two reasons: 1) 

the Borg CR scale gives a value of the average perceived intensity for the symptoms 

whereas the BDI classification of the level of depression is based on a different kind 

of definition; 2) even though many of the symptoms scaled with the Borg CR scale 

where the same as on the BDI, more items where included with the Borg scale. With 

a lager sample size a further analysis and comparison of the results with the two 

scales for similar symptoms will be conducted.  

 

As purposed by centiMax, a ratio scale allows mathematical comparisons not 

possible with the BDI. The highlighted items in Table 3 show an ascendant 

relationship of 1:2:3:4:5, which means that, for example, in this group the feeling of 

Self-criticism was approximately five times stronger than the feeling of Loss or Gain 

of weight. Thus, we see, for example, that on average the feeling of "gain and loss of 

weight" (items 27 and 28, mean = 7.5 and 7.6 cM, respectively ≈ "Very Weak") was 

approximately half of the feeling of "Don’t be willing to socialize with friends and 

family" (item 32, mean = 14.4 ≈ "Weak"), and this in turn wasapproximately half of the 

feeling of the items 12, 18,11, 23, 3 and 4 and 13 (≈ 28 cM = "Moderate"). This is 

interesting and valuable new information. However, further research on clinical 

groups is necessary to evaluate how these relationships among specific symptoms 

can contribute to the diagnosis of MDD. 

 

By using some of the items with approximately the same score, a new feature 

becomes possible: the creation of a pattern of symptoms, or "symptom profiles" (see 

Table 2). For example, the factors: Loss of interest in people or activities, Changes in 

appetite, Agitation, Being a failure, Past failure, Lost of pleasure and Indecisiveness 

can be placed in a common group. Thinking one step ahead, it opens a window of 
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possibilities, like planing an intervention focused on these aspects, and following up 

the changes on it and how the results of cM vary as time goes by for each person 

individually. 

 

In Figure 3 the symptoms profiles for two participants with similar BDI illustrates this 

even further. It is important to note that the specific symptoms that for these two 

individuals contribute to a diagnosis of “Moderate” depression according to the BDI 

differ greatly. To what extent such differences are of diagnostic importance for MDD 

remains, of course, to be studied within a clinical sample. However, as with the 

results in Table 2, it is then also possible at the individual level with comparisons of 

both the perceived intensity (Weak/Strong etc) as of the relative relations among 

symptoms (how many times stronger one symptom is perceived to be compared to 

other symptoms). It is also possible to study how symptoms profiles differ (if they do) 

between a healthy and a clinical sample.  

 

To be able to understand what symptoms an individual’s depression center around is 

likely to improve the evaluation of the efficacy of treatments and also in planning 

different interventions for each profile of depression. What is important to stress 

within the scope of this article is that with measurements of depression symptoms in 

centiMax such comparisons are for the first time made possible. 

 

As has aleady been stated, the BDI doesn’t allow these kinds of analysis. While in  

centiMax all items are judged with the same psychophysical weight ( property of the 

category-ratio scale), two items of BDI can be assigned the same number, and still 

not necessarily have the same value or position in a perceptual continuum. This is a 

weak point of the Likert scales of the BDI: for example, the number "2" might not 

have the same “meaning”/“perceptual weight” for every phrase. For instance, for 

"Self-accusation", the “2” may be stronger (or weaker) than “2” for "Sadness" or “Self-

criticism”. 

 

An illustration of this is found from comparing “zero” for Past Failure (item 3 –  I do 

not feel like a failure) with “zero” in Guilt (item 5 – I don’t feel particularly guilty). 

Obviously the first statement corresponds closely to “Nothing at all” when it comes to 

the intensity of the feeling of past failure, whereas the second statement – Not feeling 
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“particularly” guilty –means a week feeling of guilt (somewhat guilty, but not so 

strong?). These two “zeroes” are thus not equivalent in their perceptual “meaning”.  

 

 

CONCLUSIONS 
 
Compared with Likert scales, rating scales derived from a metric that can reflect the 

real life experiences of the individual is a better way. The results of this pilot study 

showed that the Borg CR Scale® (centiMax®) can be used to validly assess 

depressive symptoms in accordance with the well-stablished BDI. With a ratio scale it 

is possible to study the relationships between the symptoms, and for the first time 

produce an average profile of depressive symptoms showing both which are the 

more/less dominant ones ("strong”/”weak”) as well as how many times stronger one 

symptom is perceived compared to another. This is a major improvement compared 

to what can be concluded from BDI scores. 

 

Following this path, the Borg Scale CentiMax should be better able to identify both 

patients and healthy people (sensitivity and specificity) as well as assess and monitor 

the progress of treatment for Major Depressive Disorder. To this achievement, a 

larger sample of healthy people will be assessed and then patients with MDD. 

Besides that, a Brazilian population will be studied to compare the results between 

Brazil and Sweden. 
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Escala CR100 de Borg (centiMax®):   

validação brasileira e uso em sintomas depressivos 
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RESUMO 

Validamos a Escala CR100 de Borg (centiMax, cM) para o português brasileiro e 

apresentamos a possibilidade de uso para a avaliação de sintomas depressivos. A 

CR100 varia de 0-100, com palavras que expressam intensidade posicionadas na 

escala de modo a obter dados de razão. Analisou-se 50 brasileiros e 50 suecos que 

responderam a um questionário online com fatores do Inventário de Depressão de 

Beck e DSM-V para Depressão usando a cM. A correlação entre BDI e cM foi 0.824 

(p<0.001). Os resultados também mostram que a centiMax é válida para avaliar 

sintomas depressivos e fornece dados com mais possibilidades  de uso dos escores, 

como perfil de sintomas, e comparações inter e intra-sintomas, bem como entre e 

dentre indivíduos e grupos. 

 

Palavras-chave: BDI, depressão, Escala de Borg, escalonamento, psicofísica. 
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The Borg CR100 Scale® (centiMax®): 

 Brazilian validation and use for depressive symptoms 

 

 

 

 

ABSTRACT  

We validated the Borg CR100 Scale® (centiMax®, cM) to Brazilian Portuguese, and 

introduced the possibility of using it with depressive symptoms. The CR100 ranges 

from 0-100, with words expressing intensity positioned on the scale so as to get ratio 

data. We analyzed 50 Brazilians and 50 Swedes who answered to an online 

questionnaire with the factors of Beck Depression Inventory and DSM-V for 

depression using the cM. The correlation between cM and BDI was 0.824 (p <0.001). 

The results also show that the centiMax is valid to assess depressive symptoms and 

provides data with more possibilities of using the scores, like for example symptom 

profiles, and both intra- and inter-symptom comparisons, within and between single 

individuals as well as groups. 

 

Key-words: BDI, Borg Scale, depression, psychophysics, scaling. 
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INTRODUÇÃO 

 

ESCALA CENTIMAX DE BORG 

Existem diversas técnicas para relacionar intensidades perceptuais a 

intensidades físicas. Procedimentos de escalonamentos indiretos são baseados na 

habilidade de discriminação, tipicamente usando as diferenças apenas perceptíveis 

(DAP – do inglês just notticeable diferences) como unidades. Nos procedimentos de 

escalonamento direto, pede-se que os indivíduos atribuam um valor a uma 

magnitude da percepção. Dois métodos populares diretos são o escalonamento 

categórico (EC) e a estimativa de magnitude (EM). No EC, todas as categorias 

devem ser as mesmas, portanto os intervalos entre as categorias são 

perceptualmente iguais. Na EM, os indivíduos atribuem livremente números ao 

estimulo em relação a quão intenso ele aparenta ser (Stevens, 1975, Coren, Ward & 

Enns, 1994). 

A partir dos estudos com a EM, diversas modalidades físicas foram 

transformadas em escalas, e de acordo com Stevens (1975), o desenvolvimento dos 

métodos de escalonamento direto tornaram possíveis não apenas a quantificação de 

magnitudes sensoriais, mas também outros importantes aspectos relacionados com 

julgamentos humanos, como julgamentos sociais e opiniões. 

Escalas usando expressões verbais têm sido amplamente usadas desde o 

início do século XX (Guilford, 1954). Entretanto, têm algumas fraquezas: um dos 

problemas é como saber se as categorias significam o mesmo para as diferentes 

pessoas. Outro problema são as propriedades métricas: essas escalas não dão 

informações sobre a relação entre as categorias verbais (por exemplo, quão forte o 

termo “moderado” é do termo “fraco”). Quando instruídos para usar categorias como 
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representação de distâncias iguais, elas podem no máximo gerar resultados em uma 

escala de nível intervalar (Marks, 1974, Marks & Gesheider, 2002, Stevens, 1975). 

O Modelo da Faixa de Variações de Borg (Borg’s Range Model) foi criado 

para lidar com as diferenças individuais no escalonamento perceptual. Borg (1962) 

argumentou que todos os sistemas biológicos têm seus próprios limites, que vão de 

uma capacidade mínima a uma capacidade máxima. De acordo com esse modelo, o 

total natural, partindo do zero (ou intensidade mínima) para uma máxima, ou 

próxima da máxima, seria percebida aproximadamente igual na maioria dos 

indivíduos. Como consequência, qualquer nível de intensidade percebida pode ser 

avaliada em relação com sua posição na faixa individual, e a resposta para qualquer 

intensidade de estímulos deve ser comparada entre os indivíduos mesmo quando a 

amplitude da dinâmica física varia (G. Borg, 2001, E. Borg, 2007, Sagal & G. Borg, 

1993). 

Objetivando a criação de uma escala de razão ancorada por níveis, o Prof. 

Dr.  Gunnar Borg iniciou um processo combinando as vantagens de uma escala de 

razão com as vantagens de uma escala de categorias. Uma escala de razão fornece 

operações empíricas básicas como a determinação da igualdade da razão e permite 

transformações matemáticas (Stevens, 1959), enquanto uma escala categórica é 

frequentemente construída com palavras comuns ao dia a dia das pessoas, também 

para determinação de níveis perceptuais (G. Borg, 1982, E. Borg, 2007).  

A ideia era a de incluir âncoras verbais para posições numéricas para que os 

dados fossem obtidos de modo a ser possível analisar os resultados de um modo 

nunca antes feito. Diversos estudos semânticos dos adjetivos e advérbios foram 

conduzidos várias vezes (Cliff, 1959), e outros com quantitativos semânticos, 

demonstrando que as palavras eram compreendidas da mesma forma pelas 
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pessoas. Em um dos estudos os participantes foram questionados sobre “Quão forte 

é o seu sentimento de esforço?”, junto a expressões gerais comumente utilizadas 

para expressar a intensidade da percepção ou do sintoma. Pediram que eles 

julgassem a intensidade correspondente à expressão verbal de uma linha de 

“absolutamente nada” a “máximo”, e também em um percentual de intensidade 

máxima. Como um quadro de referência, os participantes foram instruídos a 

imaginarem-se correndo na velocidade máxima possível por 15 minutos de modo a 

atingir o seu pico mais alto de esforço. Os resultados mostraram que era possível 

usar adjetivos e advérbios para avaliar possíveis descritores verbais para posições 

em uma escala de razão (Hosman & G. Borg, 1970; G. Borg & Lindblad, 1976). 

Os estudos com os “quantitativos semânticos” foram conduzidos para 

encontrar as melhores palavras possíveis. Palavras que as pessoas concordassem 

o máximo possivel com suas interrelações numéricas (“precisão” e “interpretação”). 

O resultado foi uma escala categórica e de razão (CR) na qual os ancoradores 

verbais foram posicionados de acordo com a sua intensidade perceptual ao longo de 

uma escala numérica, portanto obtém-se dados de razão como resultado (G. Borg, 

1962; 1982; G. Borg & Hosman, 1970; Hosman & G. Borg, 1970; G. Borg & Lindblad, 

1976). 

Portanto, na Escala CR de Borg, a âncora verbal “Forte” tem posição 

aproximada no número 50, ou seja, o dobro do “Máximo”, e “Moderado” é 

aproximadamente a metade do “Forte”, etc. Depois de anos de pesquisa, o resultado 

é uma escala categórica de razão, a Escala CR100 de Borg® (centiMax®, cM) na 

Figura 1(G. Borg & E. Borg, 1987, 1994, 1998, 2001, 2002). 
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Figura 1. Versão em português utilizada nesse estudo da Escala CR de Borg 

(centiMax®). G. Borg & E. Borg, 2016. Reproduzida com permissão. 

 

 

A escala começa com o nível “Mínimo” (2), que se aproxima do limiar 

absoluto. O “Máximo” é ancorado no valor 100, e relacionado com a percepção mais 

intensa já experenciada de uma determinada modalidade sensorial (por exemplo, 

esforço perebido). Eses é um nível muito importante e funciona como uma 

“unidade”para comparação interindivudal de acordo com o Modelo de Gama de 

Intensidades de Borg. Já que o “Máximio absoluto” pode ser num nível acima do 

previamente experenciado, ele é marcado com um ponto e colocado fora da faixa 

numérica (120, ou em alguns casos até mais). De modo similar, “Absolutamente 

nada” (0) na base da escala é o nível muito raramente percebido (G. Borg & E. Borg, 

2001, E. Borg, 2007).  

Devido ao fato da escala variar numa amplitude de 0 a 100 e medir a 
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intensidade da percepção em partes (centígrados) de uma experiência prévia 

“Máxima”, a unidade perceptual da escala é chamada “centiMax” (cM). 

 

NOVA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DA ESCALA CENTIMAX 

Atualmente, a Escala de Borg é mundialmente utilizada no contexto clínico 

por fisioterapeutas, fisiologistas, cardiologistas, ergonomistas e outros profissionais 

para avaliar dor, esforço percebido, falta de ar, fadiga muscular, etc (ver. Borg, 1990, 

1998; Borg et al., 2010; Dedering et al., 1999; Kendrick et al., 2000, Loe et al., 2013). 

Além disso, suas propriedades únicas são validadas para variáveis fisiológicas e 

medidas de desempenho, entretanto nunca foi utilizada para avaliar sintomas 

depressivos ou outras características psicológicas. 

Devido ao aumento significativo da manifestação de quadros depressivos 

apresentado pelas pesquisas epidemiológicas, estudos sobre os Transtornos 

Psiquiátricos, especificamente estudos que contemplem a os Transtornos 

Depressivos, têm se caracterizado como um dos principais temas de interesse de 

pesquisadores das áreas da saúde (Coutinho et al., 2008). 

Conforme a meta análise de Aros e Yoshida (2009), dentre os diversos 

instrumentos desenvolvidos para avaliação da depressão e seus sintomas, os mais 

amplamente utilizados ao redor do mundo em estudos, triagens e na pratica clínica 

são: (1) a Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D), desenvolvido 

por  Hamilton (1960), (2) a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) de 

Zigmond e Snaith (1983) e (3) o Inventário de Depressão de Beck (BDI) em suas 

duas versões criadas em parceria do psiquiatra Aaron T. Beck e colegas em 1961 e 

em 1966 (Beck et al., 1961 e Beck, Steer & Brown, 1996). Entretanto, devido a suas 

propriedades psicométricas satisfatórias, o BDI se tornou um dos instrumentos mais 
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comumente utilizados entre as décadas de 60 e 90 (Paranhos, Aargimon & Werlang, 

2010). 

É importante ressaltar, entretanto, que o BDI tem algumas fragilidades. 

Lubliner & Lubliner (2011) apontam que apesar do grande volume de pesquisas 

apoiando e favorecendo o seu uso, existem algumas instâncias nas quais o 

inventário pode ser insuficiente ou impreciso na avaliação do nível de depressão de 

determinada pessoa. Um exemplo é quando o pesquisador está interessado em 

estudar uma característica da depressão, em oposição a estabelecer um quadro 

depressivo.  

Em um contexto Psicofísico, as fragilidades estão mais relacionadas a 

aspectos estatísticos. De acordo com Hadžibajramović, Svensson and Ahlborg Jr 

(2013), algumas variáveis são medidas por questionários de itens múltiplos, no qual 

cada item usualmente tem algumas respostas codificadas numericamente em 

categorias. Esses valores são ordenados, de modo que determinada categoria tenha 

mais do atributo que está sendo medido do que a categoria antecedente, mas as 

diferenças entre as categorias são desconhecidas e portanto esses valores não têm 

propriedades matemáticas necessárias para cálculos aritméticos. A definição de 

uma regra válida para a mensuração de constructos como sintomas depressivos 

depende do campo de aplicação, do paradigma e da teoria da medida, bem como do 

conhecimento estatístico, que pode ser melhor alcançado pelo escalonamento 

psicofísico. 

Utilizando o Transtorno Depressivo Maior como exemplo, existe uma 

necessidade de instrumentos diagnósticos e de avaliação para transtornos 

psicopatológicos com propriedades matemáticas que permitam cálculos aritméticos. 

Apenas por meio de umas escala de razão que atribui números às sensações, as 
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transformações matemáticas, como multiplicação por uma constante ou comparação 

intra e entre sujeitos, não casuam perda de informação (Stevens, 1955, 1958a, 

1958b, 1959). 

Com essa nova perspectiva, advinda do escalonamento psicofísico, um 

estudo dos sintomoas pode ser feito de maneira significativamente melhor. Com os 

dados de razão, perfis de sintomas são possíveis e podem, por exemplo, gerar 

informações importantes sobre os sintomas específicos para cada indivíduo. 

Esse estudo teve como objetivo principal dois pontos: (1) validar a Escala 

CR100 de Borg (centiMax) para o português brasileiro e (2) investigar suas 

propriedades psicométricas para o uso no escalonamento de sintomas depressivos 

relacionando-a com o Inventário de Depressão de Beck. A partir dos dados, 

apresentamos a cM como uma escala mais efetiva para o escalonamento de 

sintomas depressivos, ampliando seu escopo de utilização. 

 

 

METODOLOGIA 

 

PARTICIPANTES 

Cinquenta estudantes brasileiros de Psicologia com idade media de 25.9 anos 

(DP = 6.2). A amostra foi composta de sete homens e 43 mulheres que responderam 

ao questionário eletrônico (Tabela 1). A amostra sueca também foi composta por 50 

estudantes suecos de Psicologia, 34 mulheres e 16 homens com idade media de 

25.9 anos (DP = 6.6).  
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

BDI-II 

O BDI (Becl et al., 1961) é um questionário de auto aplicação que tem como 

bjetivo medir a intensidade da depressão. Inclui os critérios do DSM-VI para o 

Transtorno Depressivo Maior, como humor, pessimism, sensação de fracasso, falta 

de satisfação, sentiment de culpa, de punição, etc. A escala original consiste de 21 

itens (sintomas e atitudes), classificadas emu ma escala Likert de 4 pontos que varia 

de 0 a 3. O BDI mede manifestaçoes comportamentais da depressão e a soma dos 

escores identifica o nível de depressão. O ponto de corte da população brasileira, de 

acordo com Cunha (2001) é: depressão mínima (de 0 a 11 pontos), leve (de 12 a 19 

pontos), moderada (de 20 a 35 pontos) e grave (de 36 a 63 pontos). 

Por décadas o BDI acompanhou o consenso clínico sobre o diagnóstco dos 

sintomas depressivos de acordo com o DSM. Segundo Cunha (2001), o BDI é um 

instrumento particularmente adequado para uso com pacientes psiquiátricos quem 

tem sido amplamente usado na clínica e em pesquisas com pacientes não 

psiquiátricos e na população geral, e ao longo de décadas, o BDI acompanhou o 

consenso clínico sobre os sintomas diagnósticos da depressão definidos pelo DSM. 

Em 1996 os autores realizaram uma revisão geral do inventário, que resultou em sua 

segunda edição, cujo objetivo foi obter uma maior aderência aos critérios 

diagnósticos estabelecidos pelo DSM-IV (APA, 2002) para o TDM. O  BDI-II é a 

versão atual que determina o nível de depressão em indivíduos a partir dos 13 anos 

de idade. Desde a introdução da segunda versão, diversos estudos têm sido 

publicados para explorar suas características psicométricas (Erford, Johnson & 

Bardoshi, 2016). Assim como a primeira versão, o BDI-II se destina a medir a 
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intensidade da depressão, tanto em pacientes psiquiátricos como em sujeitos da 

população geral. 

Em 1996 os autores conduziram uma revisao geral do inventário, que resultou 

na sua segunda edicao, com o objetivo de atingir uma maior aderencia aos critérios 

diagnósticos estabelecidos pelo DSM-IV (APA, 2002) para TDM. O BDI-II é a versão 

atual que determina o nível de depressão em pacientes a partir dos 13 anos de 

idade. Desde então, diversos estudos foram publicados para explorer as suas 

propriedades psicométricas (Carmody, 2005; Dozois, Dobson & Ahnberg, 1998; Joe, 

Woolley, Brown, Ghahramanlou-Holloway & Beck, 2008; Palmer & Binks, 2008; 

Sprinkle e colaboradores, 2002; Steer & Clark, 1997; Steer, Clark, Beck & Ranieri, 

1999; Storch, Roberti & Roth, 2004; Whisman, Perez & Ramel, 2000), indicando que 

o BDI-II é um instrument homogêneo, consistente e válido, com um coeficiente de 

confiabilidade variando de 0.73 a 0.96 (ver Al-Musawi, 2001; Ghassemzadeh et al., 

2005; Kapci et al., 2008; Wiebe & Penley, 2005; Steer et al., 1999). Assim como na 

primeira versao, o BDI-II foi construído para medir a intensidade da depressão, tanto 

para pacientes psiquiátricos como pessoas da populacao geral. Cada um dos 21 

grupos de afirmações do  BDI se enquadra em um fator ou descritor comum. 

 

DSM-V 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM, DSM-V) é uma condição clássica de 

um grupo de transtornos. É caracterizado por episódios distintos com pelo menos 

dus semanas de duração (embora a maioria dos episódios têm duracao 

consdieravelmente maior), envolvendo mudanças no afeto, na cognição e em 

funções neurovegetativas. 
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Os critérios diagnósticos para o TDM, de acordo com o DSM-V (APA, 2013) 

são: humor deprimido na maior parte do dia, acentuada diminuição do prazer em 

todas as atividades do dia, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo 

dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, fatiga ou perda de 

energia, setimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, capacidade 

diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão, pensamentos recorrentes de 

morte e ideação suicida. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo 

ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da 

vida do indivíduo. Utilizamos como itens alguns dos critérios diagnósticos do DSM-V 

para o TDM complementando os fatores do BDI-II. 

 

ESCALA CR100 DE BORG® (CENTIMAX®) 

A Escala centiMax (cM) de Borg ® foi utilizada para estimar os 21 fatores do 

BDI-II e outros items (sintomas depressivos, totalizando 32 itens), escolhidos de 

acordo com os critérios diagnósticos do DMS-V. As instruções completas da cM 

foram utilizadas e complementadas com uma instrução de como aplicar a escala a 

sentimentos. Para cada item a questão era: “Quão forte é o seu sentimento de….?”. 

A tradução foi feita a partir do original em inglês (G. Borg & E. Borg, 2016). Três 

pesquisadores brasileiros com conhecimento na área de Percepção e Psicofísica 

traduziram a escala e as instruções para o português, que por sua vez foram 

retraduzidas para o inglês. Essa retradução foi comparada com a original pelos 

autores e um teste foi feito com dez estudantes para analisar a compreensão das 

instruções e da escala. A versão final foi apresentada na Figura 1 e utilizada na 

coleta de dados. Para ter acesso à escala e suas instruções é necessário entrar em 

contato com borgperception@telia.com ou pelo website www.borgperception.se. 
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PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O questionário foi criado por meio de um programa de computador (Survey & 

Report, Stockholms universitet, 2016). Após uma mensagem inicial na qual a 

pesquisa era explicada e o consentimento permitido pelos participantes, as quatro 

sessões deveriam ser preenchidas: (1) dados demográficos (idade e sexo), (2) medir 

sintomas depressivos usando a Escala centiMax, (3) o BDI em sua forma original 

(BDI-I para a amostra sueca e BDI-II para a amostra brasileira) e (4) questões gerais 

(qual escala preferiu, se tinham sugestões para melhorar a avaliação com a cM e 

qual tipo de dispositivo utilizaram para responder ao questinoário). 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

O SPSS v.23 foi utilizado para a análise estatística e criação dos gráficos. A 

correalação de Pearson para os escores do BDI e media da cM foi utilizado para 

avaliar a validade. Nesse estudo, o valor 50 cM (“Forte”) foi usado como um ponto 

de referência para demonstrar como um ponto de corte pode ser utilziado para 

proposta diagnóstica de um perfl de sintomas. O nível de significância assumido foi α 

= 0.05. A análise de confiabilidade foi realizada para avaliar a consistência interna 

dos 32 fatores da cM de ambos os grupos utilizando o Alpha de Cronbach. 

 

PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

O projeto raiz da qual deriva esse trabalho foi encaminhado para o Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo, e aprovado sob parecer de no. 1.831.474/2016. Por se tratar de um 

questionário online, para todos os participantes que requeressem, um Termo de 

Consentimento com o título, objetivos e assinado pelos pesquisadores responsáveis 
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pela pesquisa foi enviado eletronicamente. Pelo fato dos estudantes terem fornecido 

consentimento para a pesquisa, por não envolver riscos e por não termos dados 

pessoais e de saúde salvos que pode ser conectados aos estudantes 

individualmente, não existiu a necessidade de solicitar aprovação de um Comitê de 

Ética na Universidade de Estocolmo. 

 

 

RESULTADOS  

 

Os resultados gerais (em média e desvio padrão) dos 32 itens avaliados com 

a Escala de Borg, do Inventário de Depressão de Beck e dados demográficos de 

ambas as amostras estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Dados em media e desvio padrão (DP) das duas amostras com os 
resultados das escalas utilizadas. 

PAÍS 

 Feminino Masculino Total 
 Brasil Suécia Brasil Suécia Brasil Suécia 

N  43 34 7 16 50 50 

centiMax 
Média 21.2 26.2 15.5 25.9 20.4 26.1 

DP 15.0 13.8 13.2 16.9 14.8 14.7 

BDI 
Média 13.9 14.6 11.0 12.9 13.3 14.0 

DP 9.7 9.2 9.62 9.6 9.8 9.2 

 

 

Uma breve análise realizada com 50 sujeitos brasileiros que responderam ao 

BDI I e BDI II revelou uma alta correlação entre ambos os questionários. O 

coeficiente encontrado foi r = 0.732, p<0,001. Também foi conduzida uma análise de 
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variância para investigar se o fator país influenciava no escore, porém não 

encontramos resultados estatisticamente significantes. 

A Tabela 2 mostra a consistência interna se o item for excluído para os itens 

respondidos com a centiMax para as duas populações. O valor geral para no Brasil 

variou entre 0.952 e 0.947 e na Suécia, o que revela uma alta consistência interna 

em ambas as populações. 

 

Tabela 2. Resultados da análise de confiabilidade da centiMax usando o alpha de 
Cronbach nas duas populações com o coeficiente de determinação (R2). 

Itens 
Alpha de Cronbach 

se o item for excluído R2 

Brasil Suécia Brasil Suécia 
1 0.950 0.943 0.884 0.885 
2 0.950 0.946 0.902 0.898 
3 0.950 0.945 0.947 0.888 
4 0.949 0.944 0.959 0.878 
5 0.950 0.946 0.925 0.813 
6 0.951 0.945 0.827 0.907 
7 0.949 0.944 0.964 0.901 
8 0.949 0.944 0.913 0.861 
9 0.952 0.945 0.646 0.870 

10 0.951 0.945 0.804 0.866 
11 0.951 0.946 0.878 0.888 
12 0.950 0.946 0.820 0.958 
13 0.949 0.945 0.918 0.852 
14 0.948 0.943 0.945 0.969 
15 0.949 0.943 0.972 0.926 
16 0.950 0.944 0.877 0.851 
17 0.949 0.944 0.828 0.935 
18 0.950 0.944 0.846 0.778 
19 0.948 0.943 0.952 0.933 
20 0.950 0.943 0.976 0.946 
21 0.951 0.943 0.895 0.916 
22 0.952 0.945 0.870 0.837 
23 0.950 0.944 0.933 0.946 
24 0.949 0.943 0.896 0.912 
25 0.948 0.946 0.955 0.843 
26 0.949 0.946 0.936 0.877 
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A Figura 2 trata-se de um perfil geral de sintomas de ambas as amostras com 

interval de confiança (CI) de 95%. A linha preta representa o Brasil e a linha cinza 

escuro representa a Suécia. Pela sobreposicão dos IC, é possível perceber que 

apesar da média sueca estar acima da brasileira em quase todos os itens, em 

alguns existe diferença: 1 – Tristeza, 3 – Fracasso Passado, 10 – Choro, 20 – 

Cansaço ou fadiga e 23 – Ser um fracasso. 

 
 
Figura 2. Valor médio da cM para cada um dos 32 itens nas duas amostras. A linha 
preta representa o Brasil e a cinza a Suécia. O intervalo de confiança é de 95%. 
 

27 0.952 0.947 0.628 0.794 
28 0.952 0.947 0.818 0.820 
29 0.950 0.946 0.681 0.858 
30 0.950 0.945 0.829 0.887 
31 0.950 0.945 0.898 0.893 
32 0.951 0.947 0.880 0.947 
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A correlação entre o escore total dos sintomas depressivos medidos com a 

cM e do BDI foi de r = 0.824 (p<0.001). É uma correlação considerada alta e na 

Figura 3 é possível perceber uma variância compartilhada de 68% entre os 

instrumentos. 

 
 
Figura 3. Gráfico de dispersão com a linha de tendência para os 50 participantes da 
amostra brasileira ajustados ao modelo linear (R2). 

 

Com uma escala de razão, perfis de sintomas podem ser obtidos. A Figura 4 

mostra dois exemplos de como esses perfis podem parecer diferentes para dois 

diferentes participantes. A escolha dos participantes se deu baseada na comparação 

do critério de que ambos deveriam ter um escore alto no BDI e uma média similar na 

centiMax. O valor 50 cM, um sentimento “Forte” do sintoma, foi arbitrariamente 

escolhido como um ponto de referência. No primeiro caso (Sujeito 1), os sintomas 

mais graves (valores acima da linha de referencia) foram: 2 – Pessimismo, 5 – 

Culpa, 7 – Auto-depreciação/aversão, 8 – Autocrítica, 11 – Agitação, 13 – Indecisão, 

14 – Desvalorização, 15 – Falta de Energia, 19 – Dificuldades de concentração, 21 – 

Exaustão, 24 – Insatisfação, 25 – Estar entediado, 26 – Parecer horroroso/feio, 28 – 
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Ganhou peso e 31 – Não estar disposto a estudar. O segundo participante 

compartilhou alguns dos sintomas, mas com um perfil diferente, incluindo: 7 – Auto-

depreciação/aversão, 8 – Autocrítica, 12 – Perda de interesse (por pessoas ou 

atividades), 14 – Desvalorização, 15 – Falta de Energia, 16 – Alteração no padrão do 

sono, 17 – Irritabilidade, 18 – Aliterações do apetite, 19 – Dificuldade de 

Concentração, 20 – Cansaço ou fadiga, 21 – Exaustão, 23 – Ser um fracasso, 24 – 

Insatisfação, 25 – Estar entediado e 26 – Parecer horroroso/feio. 

 
 
Figura 4. Um perfil de sintomas de duas pessoas com o mesmo escore no BDI (30 
pontos, depressão moderada) e medias similares na Escala de Borg (Sujeito 1, linha 
cheia, m = 44, Sujeito 2, linha pontilhada, m = 43). A linha vertical demarca uma 
intensidade percebida como “Forte” do sintoma. 
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A Figura 5 mostra o mesmo tipo de gráfico gerado com os escores do BDI. 

Como pode ser visto, em comparação com a figura 4, os dados ordenados de uma 

escala Likert transmitem menos informação. 

 
 
Figura 5. Perfil de sintomas para depressão medido com o BDI (mesmos sujeitos da 
Figura 4). 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Como descrito na Introdução, as Escalas de Borg são amplamente utilizadas 

para medidas fisiológicas de esforço percebido, entretanto o principal objetivo dessa 

pesquisa foi, além de validar a Escala centiMax de Borg para o português brasileiro, 
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apresentar uma proposta de seu uso para o escalonamento de sintomas 

depressivos, podendo ter seu escopo ampliado para outros constructos psicológicos. 

Utilizamos o Inventário de Depressão de Beck como medida comparativa por 

se tartar de um instrumento bem estabelecido no campo da Psiquiatria Clínica, cuja 

abundância de pesquisas permite uma comparação mais precisa. O BDI já foi 

traduzido para o português e suas propriedades psicométricas já foram testadas em 

diversos estudos em diferentes populações brasileiras (ver Cunha, 2001; Gandini et 

al., 2007; Gorenstein & Andrade, 1996; Paranhos, Argimon & Werlang, 2010). 

Em aspectos gerais, percebe-se uma alta correlação entre os escores da cM 

e BDI: r = 0.824 (p<0.001). Essa alta correlação tem grande importância pois revela 

que ambas as escalas avaliam os participantes de maneira similar, e sua relevância 

jaz no fato de comprovar que nesse estudo a centiMax é capaz de avaliar sintomas 

depressivos tão bem quanto o BDI. No gráfico de dispersão da Figura 4  utilizamos a 

cM e o BDI como variáveis organizadas entre si. O valor do coeficiente de 

determinação R2 = 0.680 encontrado traz essa alta correlação positiva entre os 

instrumentos, que também nos permite prever o comportamento dos resultados da 

cM caso sua medida seja repetida em outros estudos comparando-a com o BDI. 

A partir desses dados, propomos então a utilização da cM como uma escala 

válida para o escalonamento de sintomas depressivos. Conduzimos análises dos 

resultados obtidos com a aplicação da Escala de Borg em estudantes de Psicologia 

no Brasil e na Suécia. 

Como pode ser visto na Tabela 1, a média e desvio padrão da amostra 

brasileira para o BDI foi de 13.3 (9.8), que corresponde a depressão leve. Esse valor 

está de acordo com o estudo de Cvitanovic et al. (2007) no qual eles avaliaram a 

prevalência de sintomas depressivos em universitários e encontraram uma media no 
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BDI de 11. O estudo de validação para o português do BDI em uma população geral 

brasileira de Gomes-Oliveira et al. (2012) revelou uma media geral de 9.8 (10.7), 

sendo 11.4 (11.6) para mulheres e 7.9 (9.0) para homens. A amostra de estudantes 

de Psicologia suecos pontuou o BDI com media de 14.0 (9.2). Como existe apenas 

um estudo (Holländare et al., 2008) com estudantes suecos cuja pontuação foi entre 

7.3 – 9.4, um valor abaixo do encontrado, entretando bem próximo da amostra 

brasileira. 

A análise de confiabilidade é importante pois ao examinar a consitência 

interna entre os itens ela nos informa o quanto podemos confiar nos dados, e de 

fato, pensando na possibilidade de uso como instrumento de avaliação, ao 

conduzimos uma análise de confiabilidade das propriedades psicométricas dos itens 

escalonados com a centiMax, o Alpha de Cronbach tem valore mais elevados 

(Tabela 2) do que os itens do BDI (entre 0.85 e 0.86 - ver Paranhos, Argimon & 

Werlang, 2010).  

Esse resultado desponta nesse estudo pois demonstra como a centiMax se 

comporta de maneira semelhante entre duas populações distintas, conservando seu 

alto grau de confiabilidade e significância em todas as análises. Principalmente, 

além dos dados descritivos, a partir da análise estatística inferencial, podemos 

pressupor que  estudos posteriores com um número maior de participantes podem 

permitir a construção de um novo instrumento para avaliação de sintomas 

depressivos utilizando a Escala CR100 de Borg. 

Como descrito anteriormente, por se tratar de uma escala de razão, a cM 

fornece uma maior quantidade e melhor qualidade de dados que podem ser tratados 

matematicamente sem perder sua consistência. Um exemplo é a comparação entre 

os itens 9 – Desejo suicida (m = 2.0), 27 – Perdeu peso (m = 4.6), 6 – Estar sendo 
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punido (m = 8.9), 4 – Perda de prazer (m = 16.7) e 17 – Irritabilidade (m = 32.3), que 

apresentam uma relação de razão aproximada de 1:2:4:8:16. Ou seja, a intensidade 

percebida de Irritabilidade é 16 vezes maior do que do Desejo suicida.  Essa análise 

não é possível por meio do BDI, uma escala tipo Likert, sendo esse uma importante 

melhoria se comparada com o que pode ser concluído a partir dos escores do BDI. 

A Figura 2 mostra o valor médio da cM com os itens escalonados pelas duas 

populações com um intervalo de confiança de 95%. É possível perceber que em 

ambas, a escala de se comporta de maneira similar. É preciso salientar que apesar 

da população brasileira ter respondido ao BDI-II e a população sueca ter respondido 

ao BDI-I conduzimos uma análise de correlação, análise de variância, análise de 

covariância e teste T entre os resultados do BDI I e II que foi aplicado em uma 

primeira tentativa em parte da população brasileira e o BDI I da população sueca. 

Encontramos uma alta correlação entre os resultados do BDI I e II (N = 30, r = 0.732, 

p<0,001) porém não encontramos efeito de variância e covariância utilizando país e 

idade como variáveis para o BDI I, nem diferença entre as médias. Esses dados nos 

mostram que as versões do instrumento não afetam as análises, mantendo a sua 

significância. Nos estudos comparando os dois questionários BDI, a correlação 

encontrada variou entre 0.82-0.94 (Dozoius, Dobson & Ahnberg, 1998; Kapci et al., 

2008; Beck et al., 1996). 

Entre os diversos resultados obtidos por um escalonamento de sintomas com 

a Escala de Borg, talvez um dos mais proeminentes é a possibilidade de construção 

de um perfil de sintomas, como plotado na Figura 4. Usando os escores de dois 

sujeitos com a mesma média cM, é possível perceber como a intensidade para cada 

item varia e nos permite separar um grupo de sintomas que são mais graves 

daqueles mais brandos, com o ponto de corte em 50 (“Forte” na cM). Essa 
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informação pode ser adicionada ao diagnóstico objetivando analisar as diferenças 

individuais que podem implicar em diferentes possibilidades de tratamento, além de 

permitir que no acompanhamento de um processo terapêutico, se avalie se os 

sintomas estão aumentando o dobro ou o triplo, diminuindo 1/3, etc. 

Ao tentar produzir um perfil dos sintomas com os fatores do BDI, o resultado 

não traz informações que possam acrescer o escore geral do BDI, como 

demonstrado na Figura 5. Em linhas gerais, pode-se afirmar que enquanto a 

centiMax fornece valores da média da intensidade percebida para cada item, o BDI 

fornece apenas a classificação geral do nível de depressão. Ou seja, enquanto com 

a cM podemos afirmar que ao julgar o sentimento de “Tristeza” e “Sentimento de 

culpa” ambos com o valor 50, estes apresentam o mesmo “peso” psicofísico 

(propriedade de uma escala categórica de razão). Já com o BDI, as afirmações 

“Estou triste o tempo todo” e “Eu me sinto culpado o tempo todo” aparentemente têm 

o mesmo valor subjetivo, entretanto na Escala Likert a primeira tem valor 2 e a 

segunda, valor 3. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A complexidade na avaliação de sintomas psicológicos, em especial da 

depressão, de ser um fator de dificuldade para profissionais da saúde interessados 

em caracterizar uma psicopatologia e criar um plano de intervencão. Portanto, o 

estudo com escalas psicofísicas para o escalonamento de sintomas objetivou a 

melhoria e adaptação de várias condições psicométricas para melhorar o trabalho 

desses profissionais. 
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Os resultados desse primeiro estudo piloto demonstraram que a Escala CR 

de Borg (centiMax) pode ser usada para avaliar sintomas depressivos em 

concordância com o BDI. Entretanto, comparando escalas de razão com Escalas do 

tipo Likert, essas últimas derivam de uma métrica que pode não refletir de maneira 

precisa as experiências dos indivíduos. 

Com a cM foi possível: estudar as relações entre os sintomas, produzir um 

perfil de sintomas, analisar sintomas mais ou menos dominantes, estabelecer razões 

e comparações entre cada sintoma em nível inter e intra-individual/grupal. 

Partindo desses pontos, prevê-se que a Escala de Borg seja melhor para 

identificar tanto pacientes quanto indivíduos saudáveis, bem como avaliar e 

monitorar o progresso do tratamento para o TDM (ou outra psicopatologia que esteja 

sendo avaliada). Os próximos passos serão aumentar a amostra de sujeitos 

saudáveis para criar um instrumento próprio de avaliação de sintomas depressivos, 

e realizar a aplicação em uma população clínica. 
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ABSTRACT 
The Borg centiMax Scale® is a scale that consists of numbers and verbal anchors, 

placed to give numeric answers producing ratio data. Twenty-five depressive patients 

and 25 controls scaled 32 depressive symptoms with the centiMax and answered the 

Beck Depression Inventory. The results showed a high correlation between BDI and 

centiMax (r=0.880, p<0.001). We found criteria for light, mild and severe depression 

in a confidence interval of 95%. The reliability analysis revealed α=0.954 and factorial 

reduction grouped the items into seven components. A sub-scale made of eight items 

could be created correlating highly with the 32 original items (r=0.915, p<0.001) and 

with BDI (r=0.820, p<0,001). All symptoms had a higher average in the patient group 

than in the control. This new measure (depression ratio) show how much stronger 

the symptoms are for the patients. Now is possible to say that a new scale was 

developed with a high reliability, new important and valuable features that have not 

been found with other questionnaires. 

 

 
Key-words: BDI, Borg Scale, depression, measurement, psychophysics, scaling. 
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ABOUT DEPRESSION AND MEASUREMENT 
 

According to the World Health Organization (Marcus et al., 2012), depression and 

related humor disorders have a significant role in the world burden of diseases that 

affect people in all communities and cultures all over the world. Nowadays, it is 

estimated that 322 million people have depression (WHO, 2017b). The last report 

(WHO, 2017a) supported the forecasts of previous epidemiological studies (eg. 

Nakamura & Santos, 2007), and the data shows a global proportion of people living 

with depression around 18.4% between 2005 and 2015, which also reflects the 

general pattern of population growth (WHO, 2017b). A research made in São Paulo 

City pointed out that, approximately 16% of the population develops at least one 

depressive episode during their life (Lafer et al., 2000).  

 

General descriptions of depressive disorders (WHO, 2017a; APA, 2013) include the 

presence of depressive mood, loss of interest or pleasure, decreasing of energy, 

feelings of guilt or low self-esteem, increased fatigability, changes in sleeping and 

appetite pattern, lack of concentration, agitation, and moreover. Likewise, these 

symptoms are very often followed by anxiety symptoms, and at its worst, depression 

can lead to suicide. WHO (2012) shows that almost one million lives are lost yearly 

due to suicide, representing 3000 suicide deaths every day.  

 

Besides the adequate epidemiological data, that are totally necessary for planning 

good and effective mental health care programs, standardized diagnostic criteria and 

rating scales are necessary operational instruments, allowing a common language 

between researchers, clinicians and patients (Dractu, 1987).  

 

The complexity of the disorder itself and measurement of symptoms can be a factor 

of difficulty to the medical care workers who need to diagnose, characterize, and plan 

an effective treatment protocol. Thus, the development of measurement tools to 

assess depression can make the work of these professionals easier and, in turn, 

generates better and more adequate results for the clinical treatment. An important 

feature about scales is that their use can reduce the subjectivity in depression 

assessment by clinicians. Reliable and valid instruments are not a substitute, but a 

complement to the clinical assessment and the diagnostic, functioning to confirm the 
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diagnosis given by a physician. 

 

Specifically, in Brazil, there are several instruments approved by the Federal Council 

of Psychology (CRP) to assess depression. By consulting the System of 

Psychological Tests Evaluation (SATEPSI) (CFP, 2017), it is possible to find these 

self-report instruments with the approval of the CFP: Beck Depression Inventory 

(BDI) I and II, Baptista Scale for Depression (EBD). The Factorial Scale of Emotional 

Adjustment/Neuroticism (NFS), which have factors to assess depression as a 

personality trait, so as the Factorial Battery of Personality (BFP) and the Personality 

Inventory (NEO). Other instruments like the House-Three-Person Test, Palografic, 

Pfister Tower, Roscharch, and Zulliger are also used as depressive symptoms 

indicators. It is important to highlight that out of 127 instruments approved by CFP, 

only 11 of them (8%) were developed exclusively to evaluate depressive symptoms 

(Ely, Nune & Carvalho 2014). 

 

 

PROBLEMS WITH MEASURING DEPRESSION 
 

As exposed by Bukumiric et al., (2016), assessing depressed mood depends mostly 

on the account of the person experiencing it. Through the last years, several 

questionnaires and scales have been developed like the multidimensional Hamilton 

Depression Rating Scale (HAMD) (Hamilton, 1960), working as an observer-rating 

instrument, and the unidimenstional self-rating Beck Depression Inventory (BDI) 

(Beck et al., 1961), and the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 

(Montgomery & Åsberg, 1979) in its two forms: as an observer-rating and self-rating 

inventory. For the purpose of this study, the BDI was chosen for being the most 

suitable. According to Brown, Schulberg and Madonia, (1995), it is a tool that can 

assess both cognitive and affective features of depression, and is also a well-

established, well validated and widely used scale to be compare with. 

 

The dimensional nature of depression and the many symptoms included makes 

measurement difficult also in another way, because a threshold of depression must 

be identified above which the patient is classified as warranting further investigation. 

As reported by Schwenk, Coyne and Fechner-Bates (1996), the ability to measure 
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the dimensional nature of depression might then also be a weakness, in most of the 

instruments. it is hard to construct an instrument in such a way that each symptom 

gets its proper weight. And, ideally, such thresholds should be established in a 

representative primary care sample and predict functional status as well as the 

likelihood of meeting DSM-IV (APA, 2002) diagnostic criteria. The ability of a scale to 

accurately identify patients in need of attention depends directly on when the 

threshold is reached. 

 

When commenting about measuring depression, Goldstein and McNeil (2012) 

highlight that all the symptoms assessed with the questionnaires can also occur in 

patients without a clinical depressive disorder. The raw scores and standards cut 

points should be used carefully with a special analysis of every item measured, 

together with how patients score them or mention about them. 

 

Researchers have tried to find the most efficient and accurate way for screening 

people with depression (Nease & Maloin, 2003). And most of the instruments face 

the same problem: how to identify a good threshold for patients that have a level of 

depression that needs treatment? Besides that, the instruments do not consider 

depressive symptoms as part of a perceptual continuum. All the scales are not 

equally effective because evaluating depression is a difficult task.  

 

Two main categories exist: (1) depression assessment scales and (2) symptom count 

instruments. The first group are those scales that ask people to rate the severity or 

frequency of various symptoms, the second are based on criteria for depression. 

Even though the criteria for depression in DSM came out later, depression 

assessment scales were created before the second group.  

 

The instruments that count symptoms based on diagnostic criteria (such as DSM and 

ICD) have the advantage of not depending on a threshold of symptom severity. They 

are an innovation defining reference symptoms, a minimum number of which must be 

present to diagnose depression. The weakness, however, is that simply the presence 

or absence of a symptom may not be an enough reliable indicator of depressive 

disorders (Schwenk, Coyne & Fechner-Bates, 1996). 
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But each one of the types has also advantages. The group 1 can give a sense of 

severity of symptoms and their functional impact while the group 2 help to establish 

more firmly whether the patient fills the criteria for a depression diagnosis, however it 

doesn’t take into account its functional impact. 

 

 

USING PSYCHOPHYSICS AS A CLINICAL TOOL 
 

The Psychophysics, together with Psychophysiology, are the oldest fields in 

Psychology. When Fechner (1866) developed Psychophysics, his aim was to present 

a scientific method for the study of relationships between body and mind, precisely, 

between the physical and phenomenological worlds. The understanding of inner 

process allows us to access mental events more complex (Costa, 2011). We don’t 

need any tool, technique or instrument to obtain perceptions. They are there and are 

presented immediately to all of us. Hence, the question is not how to get them, yet 

how to describe and investigate individual perception that can be shared with the 

surrounding. 

 

In the physical sciences, very precise systems of measurement have been 

developed that permit largely observer-free descriptions of physical objects and 

events (Luce & Krumhansl, 1988). Borg and Borg (2001) exemplified that 

psychophysical methods can be used as auxiliary instruments to assess pain. We 

can also do it with psychological factors such as feelings, emotions and even 

psychiatric disorders. Among those methods, the scaling seems to have a great 

value due to its easiness of applicability and because of the great popularity among 

scientific and clinical fields. Psychophysical methods can generate several measures 

in different categories, such as nominal, ordinal, interval, ratio (Stevens, 1959) and 

the used in this study: level-anchored ratio scales (LARS) (Borg, 1995). 

 

Consequently, the application of psychophysical evaluation in the clinical field can 

provide empirical elements to study either epistemological issues about perception or 

investigate how the physical (inner and outer) world is perceived by the patients with 

different disorders, like brain palsy, schizophrenia, autism, depression, etc. (Costa, 

2011). 
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BECK DEPRESSION INVENTORY 
 

Beck Depression Inventory I (BDI-I) was developed by Beck et al. (1961) and revised 

(BDI-II) by Beck, Steer and Brown (1996). This 21-item self-report questionnaire was 

intended to assess the severity of current depressive symptomatology in the 

psychiatric population. It consists of 21 groups of four affirmations in a Likert scale 

that varies from 0 to 3. Each four affirmations belong to a group of symptoms found 

in the DSM-IV version I) and V (version II) and the phrases intend to vary according 

to an increase in intensity. The sum of scores identifies the level of depression. In our 

study, the Brazilian version of BDI adapted and validated by Gorenstein et al. (2011) 

has been employed. This instrument was chosen to be compared with BDI for the 

reason that many studies have indicated BDI-II as a homogeneous instrument, 

consistent and valid, with reliability coefficients varying between 0.73 and 0.96 (eg. 

Al-Musawi, 2001; Ghassemzadeh et al., 2005; Kapci et al., 2008; Wiebe & Penley, 

2005; Steer et al., 1999). 

 

The study of Viinamäki et al. (2004) shows that BDI can indicate the presence of a 

major depressive episode regardless of the phase of the major depressive disorder. 

The sensitivity and specificity appeared to be satisfactory (ROC curves areas from 

0.81 at baseline and 0.93 at follow-up). They indicate that the same BDI cut-off point 

is suitable for screening major depression among outpatients in any phase of the 

disease. This information was important for choosing patients no matter their phase 

of depression. 

 

However, as discussed in our previous researches (Borg et al., 2016; Magalhães et 

al., 2017), the BDI have some problems when scrutinized under psychometric and 

psychophysical analysis. Especially the limitations in information in statistical 

anaslysis when using a Likert scale and the restricted results given by the raw score 

of BDI. 
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THE BORG CENTIMAX SCALE® (BORG CR SCALE®, CR100, CM) 
 

Prof. Gunnar Borg started developing scales for the study of perceived exertion in the 

60’ies (Borg, 1962). The concept was introduced even before (Borg & Dalhström, 

1962), in the end of the 50’ies, altogether with methods to measure general exertion, 

fatigue, breathlessness, and further, many studies and clinical applications were 

developed related with sports and ergonomics (see, e.g., Borg, 1998).  

 

The pilot study (Borg & Dalhström, 1962) came as a contribution to the investigation 

of the subjective perception of exertion in physical work. The authors assumed that 

there was a reason to believe that the manner and degree to which a subject 

experienced physical work and exertion were of importance, both in the assessment 

of the physical working capacity itself and when studying pathological cases like 

depression, phobias, obsessions, compulsions, excessive anxiety or heart diseases.  

 

A basic fundament of Borg’s theory is that the human being is a total psychosomatic, 

which means that psychological factors such as personality, psychosocial factors, 

fear, and anxiety can affect somatic responses. It also means that the psychosomatic 

functioning can me studied psychologically, by using the human perception as a 

diagnostic instrument itself (Borg, 1998). 

 

Having in mind the concept of perceived exertion as “the feeling of how heavy and 

strenuous a physical task is” (Borg, 1998, p. 8), the first scale for perceptual scaling, 

the RPE - Ratings of Perceived Exertion (Borg, 1970) – was created primarily for use 

in "steady state" work on an ergometer bicycle. After years of research, other scales 

were developed until the final The Borg centiMax Scale® (Borg Cr Scale®, CR100) 

(also called centiMax, cM) (Fig. 2a – latest updated original in English and 2b – 

translated to Brazilian Portuguese and the version used in this study) (Borg & Borg, 

2016).  
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a) b)  

Figure 1. The Borg centiMax Scale® (Borg CR Scale®, CR100, cM) © G. Borg and E. 
Borg, 2001, 2016; E. Borg, 2007. This (b) is the version used in this study of CR100 
Scale (Borg & Borg, 2016). Translation study to Brazilian Portuguese can be found in 
Magalhães et al., 2017. For information on how to obtain the scale and instruction 
please see www.borgperseption.se 
 

 

The common features in all the Borg Scales are the combination of two 

psychophysical methods: category scaling and magnitude estimation. This is how the 

level-anchored ratio scales (LARS) came up. With the aim of developing a LARS, 

they combined the advantages of category and ratio scaling, generating all Category-

Ratio (CR) Scales (Borg, 2007). The scale consists of numbers and verbal anchors, 

placed to give numeric answers that increase linearly with the actual perception on a 

ratio scale (Borg, 1992, 1998). As an example, the verbal anchor “Strong” is placed 

in about 50% of “Maximum”. These answers give ratio data that can be transformed 

and applied in many ways without the loss of empirical information during 

mathematical calculations. 

 

The scale is continuous, covering a major extension is from 0 to 100, a numerical 

range that well corresponds to the perceptual dynamic range from nothing at all to a 
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previously experienced maximum. However, like any other ratio scale without a final 

point, the CR scale is open to values beyond Maximum (+120 – “Absolut maximum”), 

which avoids bottom and celling effects (Borg, 1998; Borg & Borg, 2001; Borg, 2007). 

To enable interindividual comparisons the anchor 100 must be at a stable reference 

level. For most people, the most intense exertion ever experienced has been found 

to work well as such a "fixed star" (Borg, 1962, 1992, 1998) .  

 

Because the CR scales are general intensity scales, it may be hypothesized that the 

CR100 should work well for direct measurements of most kinds of perceived 

intensities, of symptoms or emotions (Borg, 2007; Borg & Granberg, 2010). Also, 

many problems that appear with the commonly used scales for depression 

assessment are solved by the way the Borg CR Scales® are constructed. An 

important theoretical foundation is "Borg's range model" that states that by setting the 

total perceptual dynamic range from a minimal to a maximal perception equal over 

individuals, one can make direct interindividual comparisons (Borg, 1962, 1998). With 

a ratio scale, obtained data will better reflect the true relations among assessed 

symptoms (i.e., how much more/less). By using the perception of a maximal exertion 

as a subjective reference point together with a careful choice of verbal descriptors 

with high interpersonal agreement as to value and meaning, valid and reliable level 

estimations of single symptoms can be obtained (i.e., how strong/weak). Alltogether, 

this should give the very best possibilities to study the diversity of symptoms of 

depression and determine reliable "thresholds" or cut-off points for depression of 

different degree of severity.  

 

By using a Borg CR Scale it is possible to scale symptoms in a continuous way, as 

well as counting those that are scored above a cut-off point, like mild or severe (in 

comparison to non-patients). There are also other advantages due to the manner in 

which patients experience depressive symptoms. They can estimate within a 

continuum of low/weak to severe/hard. Using the scale, it becomes possible to 

represent the gradations in severity that can be helpful in guiding protocols of 

treatment and follow-ups. A deeper discussion about the disadvantages of current 

scales and advantages of using Borg Scales can be found in Borg et al. (2016). 
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The aims of this study were to investigate the sensitivity and reliability of the centiMax 

(CR100) to assess depressive symptoms, both in healthy and depressed people, to 

find cut off points for light, mild and severe depression, and to reduce the number of 

items from the previous studies in order to achieve a more suitable scale to be used 

clinically. 

 

 

METHODOLOGY 
 
Participants 
The subjects were divided into two groups. The first one, 25 depressive outpatients 

from the Psychiatry Ambulatory at the University Hospital of the University of São 

Paulo in Brazil, were selected to participate. All of them with a current diagnostic of 

Depression or related humor disorders within ICD F32 to F34 given by a psychiatrist. 

Patients with more than 55 years old, without schooling, with any comorbidity that 

could compromise the understanding of the task and those who didn’t finish the two 

questionnaires were not inserted. Two patients with very low score for depression 

(BDI > 11) and one with Schizophrenia comorbidity were excluded. The second 

group, the control group, were made of 25 random participants without any 

psychopathology related with humor disorders. One incomplete form, and two over 

55 years old were excluded. 

 
Instrument 
We used the Borg centiMax Scale® for measuring depressive symptoms (Figure 2) 

with the full insctruction together with an adaptation to fit the measurement of 

depression (Borg & Borg, 2016). Thirty-two items were selected out of BDI I and II 

head phrases, complemented with DSM-V (APA, 2013) symptoms criteria. An online 

survey in Brazilian Portuguese was created with both phases: (1) symptoms to be 

assessed with centiMax and (2) BDI-II. The main instruction (in blue) was: “Answer 

with the number on the scale that better describes your feelings and perceptions for 

the last two weeks, including today”. The items were presented with a space to be 

filled with a number. Two final questions were added about any suggestions for the 

scale and which one every subject had preferred. 
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Figure 2. The instrument developed and as it appears to the participants. On the left 
side the instructions for using the CR100 to scale depressive symptoms, and on the 
right side the items that were estimated by the participants. (eg. 1. Sadness, 2. 
Pessimism, 3. Past Failure, etc.). 
 

 

Data collection and data analysis 
Both groups answered the web questionnaire on the Survey & Report platform, 

hosted by Stockholm University. The data were analyzed by SPSS 23. All the 

inferential analysis carried out using α = 0.05 and regression analysis with CI 95%. 

We ran reliability analysis considering α > 0.07 and correlations above 0.5. The 

factorial reduction considered only items with rotated factor loading of at least 0.4. as 

suggested by Dancey and Reidy (2011). 

 

Ethical aspects 
This study is a branch of a bigger binational research project between Brazil and 

Sweden, approved by the two Committees at University of São Paulo. The Institute of 

Psychology Ethical Committee for Research with Humans and Animals (approval 

#2.008.182/2016) and University Hospital Ethical Committee (approval 

#2.037.965/2017). All the participants gave informed consent before taking part. 
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RESULTS 
 

An overall of general population is presented in Table 1. Mean and standard 

deviation were calculated for both populations and also the correlation between the 

cM and BDI separately and together. 

 

Table 1. Overview of the population in this study. Fifty people answered the two 
questionnaires: (1) depressive symptoms using cM and (2) BDI. It also shows the 
correlations between the scales for both groups and in total. 

  Control Patients TOTAL 
N  25 25 50 

Age  30.0 (6.4) 27.6 (7.6) 28.8 (7.1) 

Gender 
Male 9 8 17 

Female 16 17 33 

BDI score  13.7 (7.9) 31.8 (10.8) 22.8 (13.1) 

cM score  22.4 (10.4) 49.8 (16.0) 36.1 (19.3) 

r (BDI-cM)  0.547 (p<0.01) 0.859 (p<0.001) 0.880 (p<0.001) 

 

The scatterplot shows the relationship between the scales. They both shared 77% of 

the variance, which leads us to assume the cM is able to assess depressive 

symptoms as good as BDI. The central trend line for the 50 subjects is followed by 

the Confidence Interval of 95%. The vertical lines correspond to the Brazilian cut off 

scores for BDI (0-13 = minimum, 14-19 = mild, 20-28 = moderate, 29-63 = severe 

depression, Gorenstein et al., 2011) and their equivalent values in cM according to 

the CI. The equation of regressive line was y(cM) = 6.54 + 1.3 * x(BDI). Thus, starting 

from the scoring for BDI, light depression starts at 24.7 cM (dashed green line) which 

is just above a moderate intensity, the moderate depression starts from 32.5 cM 

(dashed blue line) just below a rather strong feeling, and severe depression from 

44.2 cM (dashed red line) just below a strong feeling on average (Figure 1). The full 

lines around each one of the colored dashed lines represent the lower and upper 

bound of CI 95% for each cut off score. 
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Figure 3. Scatterplot with trend lines for the 50 participants, divided into the two 
groups, and the overall adjustment to the linear model (R2) with CI 95% lines. Vertical 
lines represent the BDI cut-off points and the colored horizontal lines the centiMax 
scores based on the linear regression equation with CI 95%. 
 

 

We also correlated the two scales with the severity of symptoms indicated by the 

physician. The correlation between BDI and the severity was ρ = 0.483 (p<0.05) and 

cM and severity ρ = 0.437 (p<0.05). 

 

The internal consistency was tested with the Cronbach’s alpha. The total value of the 

32 items was 0.954. As we are looking for at least a moderate correlation, the cutoff 

point was 0.5.  
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Table 2. Reliability Analysis of the 32 items of the questionnaire. The items with low 
correlation (<0.5) item-total score were highlighted. 

 
Corrected Item-

Total Correlation 
R2 

Alpha if item 
deleted 

CM 1 Sadness .725 .875 .952 

CM2 Pessimism .643 .911 .952 

CM3 Past Failure .726 .844 .951 

CM4 Loss of Pleasure .746 .912 .951 

CM5 Guilty .509 .791 .953 

CM6 Being punished .576 .852 .953 

CM7 Self-loathing .761 .873 .951 

CM8 Self-criticalness .581 .722 .953 

CM9 Suicidal thoughts .576 .854 .953 

CM10 Wanting to cry .627 .859 .952 

CM11 Restlessness .387 .905 .954 

CM12 Loss of interest .691 .850 .952 

CM13 Indecisiveness .573 .830 .953 

CM14 Worthlessness .629 .820 .952 

CM15 Loss of Energy .762 .878 .951 

CM16 Changes in Sleeping Pattern .374 .849 .954 

CM17 Irritability .583 .846 .953 

CM18 Changes in Appetite .538 .796 .953 

CM19 Concentration difficulty .667 .888 .952 

CM20 Tiredness or fatigue .762 .908 .951 

CM21 Exhaustion .695 .865 .952 

CM22 Loss of interest in Sex .553 .881 .953 

CM23 Being a failure .811 .897 .951 

CM24 Dissatisfaction .753 .901 .951 

CM25 Being bored .685 .910 .952 

CM26 Looking ugly .515 .849 .953 

CM27 Loss of weight .389 .775 .954 

CM28 Gain of weight .222 .736 .955 

CM29 Worry about health .418 .709 .954 

CM30 Difficulties at work .665 .888 .952 

CM31 Not being willing to study .723 .911 .951 

CM32 Not being willing to socialize .680 .907 .952 
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Running another reliability analysis test without the items 11, 16, 27, 28 and 29, the 

Cronbach’s alpha was 0.957. 

 

The Item Reliability Index (IRI) also provides an indication of the internal consistency 

of a test. The higher this index, the greater the test’s internal consistency. 

 

 
Figure 4. The graphic that shows one more way to maximize the reliability of internal 
consistency of the questionnaire. As higher the IRI, higher the internal consistency of 
the test. The items with low IRI are labeled outside the gray ellipse. 
 
 
Even if some authors, Tabachnick and Fidell (2014), point out that only 50 subjects is 

rather weak for a factor analysis, unpublished results with previous trials of using the 

Borg Scale for depressive symptoms with 204 participants in Sweden (unpublished 

results) showed similar results for factorial and reliability analysis. 
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Table 3. Factorial reduction of the 32 items into seven groups. Only items with 
rotated factor loadings above 0.4 are shown. The final items chosen for each group 
were highlighted. Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation 
Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

CM22 Loss of interest in Sex .815       

CM4 Loss of Pleasure .798       

CM32 Not being willing to socialize .769       

CM12 Loss of interest .749       

CM25 Being bored .663  .479     

CM15 Loss of Energy .650       

CM24 Dissatisfaction .634       

CM20 Tiredness or fatigue .543   .546    

CM31 Not being willing to study .506    .644   

CM3 Past Failure .504 .521      

CM30 Difficulties at work .501    .591   

CM23 Being a failure .478 .627      

CM14 Worthlessness .421 .447 .517     

CM9 Suicidal thoughts  .790      

CM 1 Sadness  .749      

CM2 Pessimism  .743      

CM7 Self-loathing  .705      

CM10 Wanting to cry  .644      

CM5 Guilty  .438     .733 

CM28 Gain of weight   .799     

CM26 Looking ugly   .722     

CM8 Self-criticalness   .617     

CM13 Indecisiveness   .545   .427  

CM19 Concentration difficulty   .452  .521   

CM18 Changes in Appetite   .417    .487 

CM17 Irritability    .759    

CM11 Restlessness    .744    

CM21 Exhaustion    .681    

CM6 Being punished    .562   .432 

CM16 Changes in Sleeping Pattern     .834   

CM27 Loss of weight      .770  

CM29 Worry about health      .694  
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With dimension reduction, the items were grouped into seven components. Some of 

the items converged and can be used in more than one factor. However, it is more 

interesting use them in the factor in which they have the higher correlation. The 

seven factors with their respective Cronbach’s alpha are on the table below, together 

with the results obtained if we exclude the items with low item-total correlation (in 

bold). 

 

Table 4. Clustering per factor showing the alpha and a second analysis if the items 
with low correlation were deleted. 
Factor Questions Alpha If Delete Items 

1 4, 12, 15, 22, 24, 25, 32 0.919  

2 1, 2, 3, 7, 9, 10, 23 0.915  

3 8, 13, 14, 26, 28 0.794 0.784 

4 6, 11, 17, 20, 21 0.857 0.855 

5 16, 19, 30, 31 0.840 0.863 

6 27, 29 0.558  

7 5, 18 0.642  

 

 

As we have demonstrated in previous studies (Borg et al. 2016; Magalhães et al., 

2017), among the many possibilities with the outputs of using CR100, one of the 

greatest features is the symptoms profiles that can be analyzed individually. Another 

aspect is the mean of centiMax scores and how they differ between the groups. The 

symptoms profiles of the two groups are shown in Figure 5. 
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Figure 5. Profile symptoms of the two groups (patients and controls) using the mean 
score of CR100 and with Confidence Interval of 95% bars. The vertical line 
corresponds to the criteria for mild depression (32,5) on centiMax. 
 

 

An important feature that is possible to study with ratio data is the relation between 

the studied populations. In this case, we can see the average of the score for each 

symptom and the ratio of all the 32 symptoms for both groups, a very important data, 

on the Table 5. 
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Table 5. Average of the score for each of items scaled with CR100 for both groups 
and the ascendant ratio order between groups. 

Symptoms Control Patients Ratio 

CM28 Gain of weight 15.2 21.8 1.4 

CM8 Self-criticalness 44.5 72.0 1.6 

CM11 Restlessness 34.3 58.5 1.7 

CM13 Indecisiveness 33.8 57.1 1.7 

CM29 Worry about health 22.5 38.6 1.7 

CM 1 Sadness 23.4 45.4 1.9 

CM2 Pessimism 24.7 47.3 1.9 

CM12 Loss of interest 28.0 52.3 1.9 

CM14 Worthlessness 26.9 51.8 1.9 

CM17 Irritability 24.8 47.9 1.9 

CM16 Changes in Sleeping Pattern 28.8 58.9 2.0 

CM20 Tiredness or fatigue 33.8 68.1 2.0 

CM22 Loss of interest in Sex 19.1 38.9 2.0 

CM24 Dissatisfaction 29.1 58.5 2.0 

CM31 Not being willing to study 33.9 68.8 2.0 

CM15 Loss of Energy 29.2 62.0 2.1 

CM4 Loss of Pleasure 19.6 43.1 2.2 

CM19 Concentration difficulty 30.2 68.6 2.3 

CM30 Difficulties at work 26.0 60.6 2.3 

CM26 Looking ugly 17.0 40.6 2.4 

CM5 Guilty 16.6 42.0 2.5 

CM21 Exhaustion 24.5 62.0 2.5 

CM25 Being bored 20.8 54.2 2.6 

CM18 Changes in Appetite 14.8 41.9 2.8 

CM10 Wanting to cry 13.3 39.7 3.0 

CM23 Being a failure 17.5 54.1 3.1 

CM32 Not being willing to socialize 21.6 66.5 3.1 

CM27 Loss of weight 4.8 15.3 3.2 

CM3 Past Failure 15.8 54.5 3.5 

CM7 Self-loathing 12.9 50.6 3.9 

CM6 Being punished 6.9 31.6 4.6 

CM9 Suicidal thoughts 0.9 20.1 22.8 
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DISCUSSION 
 
The results in general keep showing a high total correlation between cM and BDI,  r = 

0.880 (p<0.001), suggesting this as a good instrument to assess depressive 

symptoms. Even with a small number of participants, additional analysis confirmed 

that we have created a very reliable and consistent instrument, with good factors, 

providing more information about the level of depression and allowing comparisons 

within and between the participants and also between the symptoms. 

 
A meta-analysis (Wang & Gorenstein, 2013) about the relationship between 

questionnaires for depression and psychological health found the correlation 

between BDI-II and many other instruments to be similarly high, like BDI-I (0.82-

0.94), HDRS (0.66-0.86), MADRS (0.68-0.75), PHQ (0.74-0.88), HAD (0.71-0.77). 

Our previous studies with the Borg Scale on non-clinical samples (Borg et al., 2016) 

and (Magalhães et al., 2017) showed 0.754 and 0.824, respectively.  

 

It is interesting to notice in Table 1 the low correlation of the control group when 

compared with the patients and the total. It happens because when we restrict a 

range of one of the variables, the correlation coefficient decreases (Bland, 2011). 

The correlation is a ratio of covariance to the square root of the product of two 

variances. As such, if the variance of the predictor is artificially constrained, the 

correlation will be reduced, even though the slope of the regression remains the 

same (Revelle, 2013).  

 

The use of regression analysis to predict scores in a dependent variable from an 

independent variable allow us to identify the criteria for centiMax (Figure 3). As the 

confidence intervals obtained from the regression line do not overlap, the three levels 

of depression are significantly different from each other, and the obtained cut off 

scores are good values to use as a starting point for diagnosis of depression in a 

Brazilian population. The most reliable cut off score for, for example, where severe 

depression starts, is with 95% certainty somewhere between 41 and 47 cM. It 

doesn't, however, say anything about how good the values are as useful cut off 

scores (for a large population). To be able to get really valid cut off scores we need a 

much larger and representative sample of depressed subjects.  
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Nevertheless, we can assume for this study and population that we can use the cM, 

scores from 0 to 24.7 as minimum, 24.7 to 32.5 as light, from 32.5 to 44.2 as 

moderate and over 44.2 as severe symptoms that fill the diagnostic criteria for 

depressive disorders. We can see that 21 patients are within the criteria for mild to 

severe depression for BDI, and 23 patients are within this criteria if we consider the 

CI for the cM. 

 

Another interesting aspect is the ability of the physicians in scaling depression based 

on the symptoms. For each one of the patients, their psychiatrists gave a rating (light, 

mild or severe). When calculated the Spearman correlation for both BDI and cM with 

the qualitative severity given by the psychiatrist, the results showed a weak 

correlation. It can be assumed that symptoms ratings without a questionnaire or 

scale is not failed, but does not have too much power and preciceness. 

 
As we can see in Table 2, five items had a low Corrected Item-Total Correlation, with 

values below 0.5. These items were 11, 16, 27, 28 and 29. Because the alpha 

remains high, we can consider deleting those items without affecting the internal 

consistency of the test. The Cronbach’s alpha was even higher, which means that 

more items have shared covariance and measured the same underlying concept. 

 

Then, a new correlation test could be run to see how those items could affect the 

tests. The Pearson correlation without the items 11, 16, 27, 28 and 29 were: r = 

0.875 (p<0,001) to the total group, r = 0.521 (p<0,05) to the control group and r = 

0.860 (p<0,001) to the patients group. Thus, even when these items are excluded, 

the correlation remains high.  

 

The tables 3 and 4 show the factorial analysis with reduction of the 32 item into 7 

components. These components may be named in order to measure six different 

constructs: (1) Anhedonia (4, 12, 15, 22, 24, 25, and 32), (2) Negative Feelings (1, 2, 

3, 7, 9, 10, and 23), (3) Appearance and action (8, 13, 14, 26, and 28), (4) Body 

Domain (6, 11, 17, 20, and 21), (5) Social Aspects (16, 19, 30 and 31), and the 

factors six and seven can be grouped into a (6) Psychophysiological Domain (5, 18, 

27, and 29). Like this, we completed one more step on the creation of an instrument 

with the specific areas of depression that it’s able to be measured by direct scaling. 
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However, the number of subjects is small, and a confirmatory FA should be done on 

a larger, and preferably random sample of individuals and with the revised instrument 

without the items 11, 16, 27, 28 and 29. 

 
The calculation of an Item Reliability Index (IRI) is another interesting way to study 

which items are the best to maximize internal consistency reliability (inside the gray 

ellipse). The gray ellipse was drawn by ocular inspection according to what items 

cluster better together. In this case, IRI matches with the Cronbach’s alpha and 

shows us that these five items do not appear to be measuring what they were 

supposed to. 

 
If we exclude all the items that got an item-total score correlation below 0.5 (11, 16, 

27, 28 and 29), the total alpha (27 questions) remains high, 0.957 with only one item 

(26 Looking ugly) with a low correlation (0.484). One more analysis excluding this 

item, the alpha is still 0.957 with all items correlating with the global score above 

0.5. It means, in an attempt to shrink the questionnaire, these six items will not 

affect the internal consistency of the test. Thus, we can use 26 items with the same 

reliability of the 32 developed in the original questionnaire. 

 

By looking at a symptoms profile (Figure 5) is possible to see that on the patients 

group, only four out of 32 items don’t have a mean above the average score for 

moderate to severe depression (+32.5 – full vertical line in Figure 3). The items 27, 

28 and 29 are the only three which the CI overlap between groups. These are the 

same items that showed a low correlation on the reliability analysis test. We can 

also conclude from Figure 5 that the symptoms that gives rise to the most intense 

feelings in depressed patients are CM8 Self-criticalness, CM19 Concentration 

difficulty, CM20 Tiredness or fatigue, CM 31 Not being willing to study, and CM32 

Not being willing to socialize. These were all perceived to be close to on average a 

"Very strong" feeling or intensity.  

 

On the other hand, since the symptom profiles on average follow each other for the 

two groups, these are symptoms that were perceived stronger also in the control 

group, where the strongest symptom was CM8 Self-criticalness. This means that the 

“profile” is similar for both groups and that it is the mainly the intensity that differs. 
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However, some (e.g. CM3 Past Failure) have opposite “direction” for controls and 

for patients. This is especially interesting for diagnostic purposes by identifying 

which symptoms have different vector directions.  

 

Nease (2003) pointed out the value with instruments that use only the counting of 

symptoms to score a diagnostic. When the cut-off points are established with all the 

previous analysis already done with ratio data, we may well count how many 

symptoms are above the mild or severe criteria, for example. Thinking about a 

patient in psychological or psychiatric treatment, this is also interesting data. If they 

start the intervention with 20 symptoms scoring +32.5 cM, the follow-up can check 

how many symptoms diminished in intensity. 

 

Instead of simply looking at the "absolute" intensity it is interesting to study the ratio 

between the groups for each symptom (Table 5). With such a "depression ratio" it is 

then possible to see how much stronger the symptoms are for the patients. All 

symptoms had a higher average in the patient group than in the control group. Many 

symptoms were perceived as more than twice as strong to patients compared to 

controls. Only ten symptoms had such a depression ratio below 1:2. Fifteen had a 

depression ratio from 1:2 to 1:2.8. However, there are symptoms that stand out with 

a very high ratio, eg. Wanting to cry 1:3, Past Failure 1:3.5 and Being punished 

1:4.6. The most critical indeed is “Suicidal thoughts” with a difference almost 23 

times (1:22.8) stronger in depressive people than in control population. Thus, when 

counting symptoms as a way to diagnose depression, it is likely that symptoms in 

this group are more important as "marker" criteria for depression. 

 

From the eight items that have a ratio higher than 1:3, five of them (CM3 Past failure, 

CM7 Self-loathing, CM9 Suicidal Thoughts, CM10 Wanting to cry and CM23 Being a 

failure) were clustered in a single factor (Negative Feelings) on the factor analysis, 

together with CM1 Sadness and CM2 Pessimism. These items also had a high 

Cronbach’s alpha = 0.915. This indicates that they are indeed very important items 

for diagnosing depression.  
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In fact, if we use only these eight items (3, 6, 7, 9, 10, 23, 27 and 32) as a sub-scale, 

an alpha of 0.880 is found. And the correlation between cM with 32 items and with 

these 8 items is r = 0.915 (p<0.001) and with BDI is r = 0.820 (p<0,001). 

 

We can conclude that the use of the Borg centiMax Scale with depressive 

symptoms allows to compare groups and also shows important differences between 

patients and controls. This is one more way to check the sensibility of the scale. 

 

 

CONCLUSIONS 
 

This third phase of the general studies with the Borg centiMax Scale® (CR100) to 

assess depressive symptoms showed important results regarding its reliability, 

internal consistency, preciseness, and invariance of correlation between groups. 

 

An important new measure was developed, the depression ratio. With further studies, 

this ratio can be used as an index showing what symptoms differ most and least 

between patients and controls, and also how many times stronger a certain symptom 

is perceived among clinically depressed than among controls. It is also likely that this 

ratio can aid in the process of finding the most characterizing symptoms for MD at 

different levels of depression. 

 

We intend to keep following this research as new aims show up. For a larger group, it 

would be possible and valuable to calculate “cut off scores” for each symptom. This 

may be done by creating groups of individuals with “minimum”, “light”, “moderate” 

and “severe” depression based on a combination of information based on e.g. BDI-II, 

ICD-10, DSM-V and some other screening tools and then estimating “cut off scores” 

for each symptom. 

 

Now is possible to say that a new scale for measurement of depressive symptoms 

was developed and with minor changes, it will be possible use it to help the 

diagnostic of depressive disorders with a high reliability and with new important and 

valuable features that have not been found with other questionnaires. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS GERAIS 
 

 

O desenvolvimento desse Doutorado permitiu a ampliação de um campo 

de estudo que foi iniciado há mais de 50 anos. As escalas para avaliação do esforço 

percebido desenvolvidas pelo Prof. Dr. Gunnar Borg trouxeram grandes benefícios 

para a Psicofísica e áreas como a ergonomia, fisioterapia, educação física e outras 

relacionadas. 

 

Com a ampliação de seu escopo de uso para além do esforço percebido, 

como dor, sonoridade, gosto, odor, percepção de cores, e incluindo gosto de vinho, 

estresse, e tratamento de pacientes com anorexia nervosa, os autores viram a 

necessidade de desbravar outras áreas como sentimentos e emoções.  

 

Começar pela depressão foi uma ideia advinda do grande aumento na 

sua incidência, por ser uma patologia bem estudada com ampla bibliografia e 

inúmeros instrumentos diagnósticos dos mais diversos tipos com diferentes 

características. Percebe-se como é importante trazer o conhecimento de métodos 

clássicos da Psicofísica para o campo da Psicologia e Psiquiatria Clínica, que 

também possibilita sua aplicação para outras psicopatologias tendo em vista que os 

resultados demonstram com sucesso a viabilidade do uso da Escala de Borg, que já 

foi validada para mais de 25 idiomas tendo sua eficácia, consistência, confiabilidade 

e validade testada e comprovada em centenas estudos. 

 

Os três estudos dessa tese são as primeiras tentativas de usar a escala 

exclusivamente para domínios psicológicos. Ao todo mais de 400 participantes 

responderam ao questionário, em uma evolução que começou com uma amostra 

estudantil na Suécia, passando pela tradução e validação do instrumento para o 

português brasileiro até a sua aplicação final em pacientes no Brasil. Todos os três 

estudos revelaram resultados satisfatórios que vão ao encontro do que já foi 

demonstrado pelas pesquisas com as Escalas de Borg®. Também permitiram obter 

dados mais consistentes sobre o comportamento da escala em diferentes 

populações. 
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Com base em todos os resultados é possível dizer que os objetivos foram 

alcançados. Provou-se aqui que é possível fazer o uso da CR100 para avaliar 

sintomas depressivos cujos dados são mais precisos do que os instrumentos 

analisados, e também se criou a vontade de continuar a pesquisar pois existe um 

campo muito grande ainda inexplorado no que se refere às Escalas de Borg com 

domínios psicológicos. 

 

Também ficou evidente a sensibilidade da Escala centiMax de Borg® para 

sintomas depressivos em sujeitos saudáveis e pacientes clínicos com um alto índice 

de confiabilidade para quase todos os sintomas. Descobrimos que existem 

diferenças nos perfis sintomáticos para TDM obtidos pela centiMax e pelo BDI; 

entretanto com a Escala de Borg essse perfil é muito mais detalhado e fornece mais 

informações em diferentes populações (brasileira x sueca, entre e dentre sujeitos, 

pacientes x controles), enquanto o BDI mantém suas restrições em todas as 

populações. 

 

Por meio da análise estatística conseguimos encontrar pontos de corte 

adequados para o que seria o TDM fraco, moderado e severo na centiMax, além de 

também adaptá-la para uma versão para ser utilizada em português brasileiro. 

 

Os resultados também nos motivam também a procurar um ancorador 

psicológico que seja geral, frequente e estável, como acontece com o esforço 

percebido. Todos já exercitamos uma atividade física e passamos por tal 

experiência. Portanto o desenvolvimento de uma escala cujo ancorador para 

comparação seja um fator psicológico ainda é um desafio. 

 

O processo de validação agora é possível em uma continuidade dessa 

pesquisa no Brasil ou na Suécia. Atualmente a coleta de dados com uma população 

de depressivos em Estocolmo está em andamento. Mais pacientes podem ser 

incluídos assim como outros transtornos. Pressupõe-se que se a escala funcionou 

bem em uma primeira tentativa, é provável que seu comportamento se mantenha 

estável em outras patologias ou outros constructos. 
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Tendo em vista que incluímos 32 itens, pode-se pensar também no 

desenvolvimento de uma escala de rastreio na qual seja possível encontrar pontos 

de corte para alguns transtornos psiquiátricos mais frequentes além da depressão, 

como ansiedade, TOC, esquizofrenia, demência, etc. 
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ANEXO I: Formato do questionário online utilizado na população brasileira. O 
mesmo instrumento traduzido foi usado na população sueca. 
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ANEXO II: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia 
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ANEXO III: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HU 
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ANEXO IV: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

    
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
Pesquisadores responsáveis: MSc. Adsson Magalhães, Prof. Dr. Marcelo Fernandes da Costa, 
Profa. Dr. Elisabet Borg, Profa. Dr. Ewa Mörtberg. 
Instituição/Departamento: Departamento de Psicologia Experimental - Instituto de Psicologia – 
Universidade de São Paulo; Instituto de Psicologia, Universidade de Estocolmo. 
Endereço do pesquisador responsável: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
(IP-USP), Av. Professor Mello Moraes, 1721, Bloco-A, Sala D-9, CEP 05508-030, Cidade 
Universitária - São Paulo – SP. / Hospital Universitário, Av. Professor Lineu Prestes, 2565 – 
Butantã - Universidade de São Paulo CEP - 05508-000. Tel: 11 3091 9457. E-mail 
cep@hu.usp.br 
 
Telefone para contato: +55 11 98765 0443 
E-mail: adsson.magalhaes@usp.br / adsson.magalhaes@psychology.su.se  
 
 

Prezado participante,  
O Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 
Comparação da Escala centiMax de Borg® e Inventários de Depressão de Beck para 
escalonar sintomas depressivos, que tem como objetivo principal é estudar as propriedades 
da Escala CentiMax de Borg para o diagnóstico de intensidade de sintomas depressivos 
relacionando-a com as versões I e II do Inventário de Depressão de Beck (BDI). 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, ou seja, em nenhum 
momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão 
utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 
científicas.  

Sua participação é voluntária, e a qualquer momento você pode recusar-se a responder 
qualquer pergunta e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na 
que trabalha.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas em responder a um questionário 
online. O (a) Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não 
haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à 
sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a área da Psicologia, 
Psicofísica e Psiquiatria Clínica.  

Agradecemos sua atenção e valiosa colaboração. Colocamo-nos à sua disposição para 
qualquer esclarecimento. 

Para receber o endereço do questionário, por gentileza escreva seu e-mail a seguir. Uma 
vez que você respondeu, o questionário será anônimo e suas respostas serão completamente 
anônimas. Todos os dados são armazenados em uma plataforma digital segura administrada 
pela Universidade de Estocolmo, Suécia. 

 
 

 
 

MSC. ADSSON MAGALHÃES 
Psicólogo. Doutorando em Psicologia Experimental. 

Instituto de Psicologia – Universidade de São Paulo - IPUSP 

 PROF. DR. MARCELO FERNANDES DA COSTA 
Professor do Departamento de Psicologia Experimental 

Instituto de Psicologia – Universidade de São Paulo - IPUSP 
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Comparação da Escala centiMax de Borg® e Inventários de Depressão de Beck 
para escalonar sintomas depressivos 
 
 
A ser preenchido pelo pesquisador: 
 
Nome: 
 
Idade: 
 
Sexo: 
 
E-mail: 
 
Telefone: 
 
Diagnóstico (DSM-V/CID-10): 
 
 
 
 
Nível de Depressão 
(  ) Leve 
(  ) Médio 
(  ) Severo 
 
  
 
 
 
 
 
 

São Paulo, ___/___/___.  __________________________________________ 
Assinatura do paciente 

 
 
 

__________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do médico 

 
 
 


