
1 .    I N T R O D U Ç Ã O

Recentemente, vários periódicos especializados publicaram editoriais e artigos

destacando temas relacionados à cultura e transtornos mentais na comunidade. Alguns

exemplos: “Natureza, criação e transtorno mental: velhos conceitos no novo milênio”

(Cooper 2001); “Definição de caso e cultura: todas as pessoas são as mesmas?” (Cheng

2001); “A necessidade de evidência de tratamento para transtornos mentais comuns em

países em desenvolvimento” (Patel 2000); “Representação internacional em periódicos

psiquiátricos: um levantamento de seis principais revistas” (Patel, Sumathipala 2001);

“Fatores culturais e epidemiologia internacional” (Patel 2001).  A visibilidade dada a essas

questões, na verdade, oculta outros problemas da psiquiatria.

Unidos pelo temário comum, esses artigos discutem o papel da cultura na expressão

dos transtornos mentais da comunidade.  Criticam, firmemente, o estágio do

desenvolvimento do ofício psiquiátrico no final do século XX, ao sinalizar a necessidade de

transformações paradigmáticas nas pesquisas científicas (Kleinman 1988; Littlewood 1990;

Leff 1990). Mais do que explicitar o viés cultural e focalizar os transtornos mentais

comuns, esses trabalhos desafiam as concepções psiquiátricas dominantes sobre os

transtornos mentais, questionam o modo como se promove a saúde mental nas suas

detalhadas taxonomias e  como as evidências coletadas são utilizadas para tratar os

pacientes.

O estudo de patologias psiquiátricas maiores em contextos hospitalares no início do

século XX tem distorcido a magnitude dos problemas mentais na comunidade. A mudança

de foco para os transtornos da comunidade tem melhorado, em muito, a sua nitidez.  A

ampliação do limite de ação permitiu examinar as doenças in natura, no local onde elas

ocorrem.  Espaços antes inabitados pelos psiquiatras foram gradativamente loteados, seja
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circunscrevendo-se a uma comunidade particular em pesquisas domiciliares, seja visitando

os clínicos gerais para conhecer os seus pacientes dos centros de saúde e ambulatórios.

Imensas pesquisas multicêntricas e multinacionais são promovidas até as fronteiras nunca

d’antes alcançadas. Como os exploradores do século XVI, atraídos pela abundância nativa

do país distante e exótico, os estudos epidemiológicos impõem rapidamente a sua

dominação e esvaziam a estranha complexidade de uma cultura alheia e impenetrável.

Sem dúvida, assistimos nas últimas décadas um avanço extraordinário na

metodologia das pesquisas epidemiológicas. Nascida da tradição empirista-positivista

ocidental, a epidemiologia incorporou a padronização do diagnóstico psiquiátrico e trouxe

contribuições inequívocas para o estudo clínico das comunidades. Os pesquisadores

equipados com entrevistas padronizadas selecionam cuidadosamente a sua amostra em

vários estratos populacionais e estágios para potencializar a validade dos estudos.  As

escalas psicométricas de rastreamento, critérios diagnósticos operacionalizados e recheados

de confiabilidade, ao lado de poderosos métodos estatísticos, produziram resultados apenas

etnocentricamente válidos, incapazes de demonstrar as variações etnoculturais observadas

nas suas manifestações psicopatológicas.

A psiquiatra transcultural propõe a incômoda tarefa de examinar a concepção de

doença nas diversas culturas. Enquanto a nosologia etic conceitua a psicopatologia como

universal e modificável pela natureza patoplástica das influências socioculturais, a

abordagem emic relativiza as variações psicopatológicas no seu contexto culturalmente

específico.  É um erro de lógica ou uma falácia categorial pensar que as categorias

nosológicas ocidentais devem ter correspondência com aquelas não-ocidentais (Kleinman

1988). Qualquer tentativa de equiparar os quadros culturais alheios aos diagnósticos

ocidentais é inútil.  As síndromes ligadas à cultura (culture bound-syndromes),

misericordiosamente empurradas para as seções finais dos manuais diagnósticos,

denunciam esse erro conceitual.  Considerada uma síndrome tipicamente ocidental, a

anorexia nervosa figura tranqüilamente entre as classificações ocidentais (Lee 1996a).  No

entanto, com a urbanização e a ocidentalização crescente, casos semelhantes são relatados

também na Ásia, África e Caribe.  O contrário, como o relato da existência de koro nos

Estados Unidos, também desafia essa idéia exclusivista das síndromes ligadas à cultura
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(Kendall, Jenkins 1987).  O que dizer da gradativa substituição da neurastenia por um

diagnóstico somático como síndrome de fadiga crônica? (Lee et al. 2000)

Enquanto a CID-10, editada pela Organização Mundial de Saúde (1993), promove

timidamente os “transtornos específicos da cultura”, o DSM-IV (APA 1994) apresenta uma

proposta mais consistente em relação ao impacto cultural dos “casos” psiquiátricos. A

Associação Psiquiátrica Americana sugere uma formulação cultural suplementar ao seu

diagnóstico multiaxial, compreendendo a descrição da identidade cultural, a sua

interpretação da doença, o ambiente psicossocial e os determinantes culturais da avaliação.

Estes esforços resultarão na melhor compreensão e cuidado do doente mental, diminuindo a

estigmatização e distanciamento  entre o médico e o paciente.

Mas nem tudo está resolvido quando um pesquisador decide incluir a variável

cultural no seu estudo.

Uma anomalia na psiquiatria transcultural é que ela é uma especialidade de interesse

para pesquisadores e acadêmicos de países industrializados. Não é acidental que o recente

surto de interesse na cultura como uma variável independente no desenho e interpretação de

pesquisa psiquiátrica coincida com as mudanças demográficas espetaculares na composição

étnica de muitos países industrializados. Um claro exemplo é o estudo de campo da

Organização Mundial de Saúde envolvendo 13 países (línguas) para comparar os

transtornos mentais comuns nos centros primários de saúde.  Contendo uma fantástica

amostra de 26422 pacientes, instrumentos padronizados e seleção em multi-estágio, a

abordagem é universalista e não reconhece as variações etnoculturais.  Os mesmos

instrumentos foram traduzidos e aplicados sem a devida adaptação local para 15 centros

diferentes (Sartorius et al. 1993). Em resumo, por debaixo dessa aquiescência à hegemonia

do formalismo metodológico, é preciso encontrar soluções invariantes para os problemas

específicos de cada comunidade, bem como reconhecer a pluralidade das grandes

metrópolis.

Um outro raciocínio universalista, porém tautológico, é representado pelas

pesquisas multiculturais de sociedades ocidentais. Para obter aplicabilidade nos

agrupamentos humanos considerados “multi-raciais” os estudos necessitam ser conduzidos

com diferentes grupos étnicos para garantir que os resultados sejam “culturalmente
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corretos”.  Às sociedades não industrializadas é negado este privilégio.  É comum observar

que os achados dos vastos estudos conduzidos em países como China e Índia são

considerados representativos da cultura (também multiculturais) daquelas nações.

Ingenuamente, este protecionismo científico tem limitado a validade dos estudos

transculturais, onde a escolha do local (país) é utilizada como uma estratégia para garantir a

representatividade da diversidade cultural.

Implícita, ou explicitamente, uma idéia persiste nas entrelinhas das publicações

científicas: as culturas não ocidentais são, por definição, “tradicionais” ou “não-científicas”

em seus modelos explicativos.  Em outras palavras, as pesquisas feitas a partir do contexto

cultural ocidental são consideradas de relevância internacional enquanto aquelas vindas de

países subdesenvolvidos servem apenas para demonstrar a influência cultural nos

transtornos psiquiátricos (Patel, Sumathipala 2001).

Um outro hábito científico denuncia este pensamento colonialista: a maioria das

pesquisas feitas em sociedades não industrializadas mimetiza a abordagem etic e a cultura

raramente é considerada como uma variável independente.  Pressionados pelo imperialismo

diagnóstico ocidental e atraídos pelos generosos “grants” da indústria de medicamentos, os

psiquiatras chineses detectam e encaminham cada vez mais casos de transtorno de humor

para terapia antidepressiva, em detrimento do diagnóstico de neurastenia (Lee  1995; 1999).

A biomedicina internacional avança quando assistimos o nascimento de disciplinas

como farmacogenética, combinando elegantemente a abordagem etic com emic, unindo o

formalismo metodológico com a visão etnocultural da variabilidade interindividual.  As

diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas são influenciadas por fatores extra-

farmacológicos culturalmente carregados que determinam a resposta terapêutica dos

psicotrópicos (Lin et al. 1993).

Por outro lado, constatamos que a medicina popular, fitoterapia e terapias

folclóricas ainda têm lugar garantido nas diversas culturas. A idéia de que “muitos

pacientes não recebem tratamento adequado, pois há barreiras para o tratamento mental”

merece ser examinada na sua complexidade.  Não se deve afirmar que o tratamento

ocidental é o melhor ou o mais correto. Os avanços psicofarmacológicos e neurobiológicos

embasados na biomedicina e as técnicas psicoterápicas nascidas da cultura européia,
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provavelmente teriam eficácia diferenciada em indivíduos de outros continentes. A

aplicabilidade das evidências suscitadas nestes estudos não pode ser co-estendidas,

prontamente, às outras culturas ou etnias.

As preferências culturais de busca de ajuda obedecem a um padrão específico

baseado nas crenças, hábitos e sistema de saúde. Os médicos de “pés descalços”

continuarão a praticar acupuntura, os chás serão prescritos, curandeiros e videntes

continuarão sendo depositários das angústias dos populares (Frank 1977; Kleinman 1980;

Leff 1981). Então, utilizar as últimas tecnologias e medicamentos dos países

industrializados e contratar psiquiatras e psicólogos para todos não é a panacéia de todas as

dificuldades de acesso ao tratamento. Desvendar as barreiras de tratamento e evidenciar a

eficácia dos métodos populares também são tarefas conspícuas do modelo qualitativo-

compreensivo de uma psiquiatria culturalmente sensível.

A principal limitação da psiquiatria transcultural é que ela fracassa quando não

reconhece que as culturas são dinâmicas e mutáveis, resultado de construtos sociais

complexos que desafiam qualquer definição de fácil mensuração. Neuróticos, histéricos,

neurastênicos, ansiosos, deprimidos ….; haverá tantos pacientes para quantos rótulos

diagnósticos forem criados. Modismo passageiro ou mera pressão da indústria

farmacêutica?  Para cada época existe a sua melhor definição de doente mental. Ao lado da

interface biomédica e cultural, o conceito de doença mental resulta também dessa

construção histórico-social, localizado temporalmente.

O palco dessa reclamada transformação não se localiza muito longe.  Murphy

(1977) já alertava que o exercício de psiquiatria transcultural começa em casa.  Isso

equivale a dizer: as ricas variações socioculturais brasileiras recomendam que o

pesquisador aprimore ainda mais o planejamento e a execução dos projetos envolvendo a

comunidade.

Este projeto objetiva estudar algumas facetas dos transtornos mentais na

comunidade chinesa da cidade de São Paulo.  A proposta integrativa é combinar os

métodos empírico-observacionais para destacar compreensivamente as especificidades

culturais da saúde mental no contexto dos imigrantes chineses.
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2 .     R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A

2.1.      TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS

Até a metade do século XX, os dados epidemiológicos dos transtornos mentais eram

obtidos de registros de admissões hospitalares. Aos poucos, a importância dada aos quadros

psicóticos ou transtornos psiquiátricos maiores, tratados em hospitais, foi deslocada para os

quadros neuróticos que ocorrem na comunidade. Paralelamente ao movimento de

desospitalização, os pacientes tratados fora de ambientes fechados passaram a ser melhor

estudados (Dohrenwend 1995). Esses quadros comuns e não-psicóticos representam cerca

de 90% das morbidades mentais na comunidade (Shepherd 1977; Tennant et al. 1982;

Dohrenwend, Dohrenwend 1982; Cheng 1989b; Goldberg, Huxley 1990; Kroenke, Price

1993).

 Enquanto no século XVIII os alienistas se preocupavam com os transtornos

psicóticos que necessitavam de cuidados hospitalares, os quadros menores não-agressivos,

que acometiam muitos membros da comunidade, ganhavam pouca atenção.  O termo

neurose foi introduzido em 1769, em Edinburgo, pelo médico William Cullen, para

significar “distúrbio de sensação e motilidade” causado por uma afecção geral do sistema

nervoso.  O sucesso de suas idéias foi tanto que ganhou um público cativo: auto-rotular-se

“doente de nervos”, ser “nervoso” ou sofrer de “neurose” era um modismo na Inglaterra

oitocentista.  Neurose chegou a ser equiparada à “doença dos ingleses” (Freeman 1993).

Cullen incluiu na neurose uma grande variedade de condições patológicas do

sistema nervoso, nas quais a febre está invariavelmente ausente.  Males como histeria,

hipocondria, melancolia, palpitação, epilepsia, mania, coréia, astenia e diabetes eram

reunidos indistintamente como quadros neuróticos.
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No final do século XIX, o conceito de neurose foi refinado para significar uma

afecção psiquiátrica que não era nem orgânica, nem psicótica.  Muitas vezes, os adjetivos

“psicogênico” e “reativo” conotavam neurose. Devemos ainda a Freud (1981a,b) o conceito

de “psiconeurose”, englobando ansiedade fóbica, neurose obsessivo-compulsivaq e histeria.

As psiconeuroses eram resultantes de conflitos inconscientes que levariam a antecipar o

perigo e evocar os mecanismos de defesa.  Ele ainda distinguia as psiconeuroses das

“neuroses atuais” que não se deviam a conflito subjacente e eram de natureza físico-

química (Freud 1981c). Pertenceria a esta classe a neurose de ansiedade e a neurastenia.

Assim, para o pai da psicanálise, o termo neurose indica um processo etiológico cujos

sintomas são formados pelo uso maladaptativo dos mecanismos defensivos eliciados pelos

conflitos infantis.  Ao contrário das psicoses, o teste de realidade está intacto nos quadros

neuróticos.

Enquanto a neurose era atribuída aos ingleses, George M. Beard, um médico norte-

americano, apresentou a primeira descrição de neurastenia em 1869. O mesmo fenômeno

inglês tomou conta dos norte-americanos, ser “neurastênico” se ajustava perfeitamente à

noção novecentistas de “doença dos americanos”.  Rapidamente, o fervor inicial declinou

ainda nas duas primeiras décadas do século XX.  Hoje em dia, quase ninguém fala de

neurastenia nos Estados Unidos, não sendo a mesma sequer mencionada nos critérios

diagnósticos da Associação Psiquiátrica Americana.

Criticando a inadequação de reter o rótulo de “neurose”, vários autores tentaram

rebatizá-la: neurose subclínica (Taylor, Chave 1964), reação ao estresse (Bradburn 1969),

distimia (Foulds, Bedford 1975), crise nervosa (Wing 1976), síndrome neurótica geral

(Tyrer 1985), estado misto de ansiedade-depressão (Goldberg 1982) ou até desmoralização

(Frank 1973) e desconforto psicológico inespecífico (Dohrenwend et al. 1980).  A

desmoralização e desconforto psicológico inespecífico seriam estados subjetivos

transtornados, de difícil mensuração objetiva e não se sobrepõem aos transtornos mentais

diagnosticáveis (Vernon, Roberts 1980).

Não importava o nome, todos concordavam que ocorrem na comunidade alguns

transtornos bastante comuns e de difícil caracterização. A maioria desses indivíduos

apresenta queixas como tristeza, ansiedade, fadiga, diminuição da concentração,
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preocupação somática, irritabilidade e insônia (Shepherd 1977).  Esses transtornos

passaram a ser conhecidos posteriormente como morbidades psiquiátricas menores (MPM)

ou transtornos mentais comuns (TMC).

Hoje em dia, a neurose parece ser utilizada  em três acepções:

1. Como uma síndrome não-psicótica ou, em epidemiologia, como morbidades

psiquiátricas menores.  Sintomas de ansiedade, depressão ou a mistura de ambas são as

suas características comuns.  Já foi chamada de distimia por alguns autores; porém,

atualmente a distimia tem uma definição mais precisa.

2. Transtorno neurótico específico: neurose de ansiedade, histérica, depressiva, obsessiva

e fóbica.

3. Termo descritivo para mecanismos mentais subjacentes, assim chamados de processos

neuróticos, levando à produção de mecanismo de defesa.

Estas definições reforçam a natureza incapacitante mínima, menor ou transitória dos

transtornos neuróticos, mas são insuficientes para descrever todos os tipos. Além disso,

considerar estes quadros como menores é inadequado na medida em que muitos deles são

graves e incapacitantes, com uma duração indefinida.  A natureza flutuante dos transtornos

obsessivos-compulsivos graves, o padrão incapacitante para a vida toda dos transtornos de

somatização, ou a resposta pobre ao tratamento de muitos transtornos neuróticos, não

podem ser cobertos por esta conceituação.

É precoce, também, tentar incluir esta classe de transtornos para o grupo dos

transtornos de personalidade pela sua cronicidade.  O argumento de que esse grupo

apresenta características clínicas comuns e compartilha respostas com alguns métodos de

tratamento também não é suficiente para justificar a retenção do termo neurose (Sims

1985). Por outro lado, as características sintomatológicas como ansiedade e depressão

também ocorrem em outros transtornos não-neuróticos.

Enquanto o DSM-IV (APA 1994) nem menciona o termo neurose, a CID-10 (OMS

1993) ainda mantém de forma branda a expressão: “transtornos neuróticos, relacionados ao

estresse e somatoformes” (F40 – 48).  Os adjetivos “psicogênico” e “psicossomático”

também foram descartados da nomenclatura oficial.  A inclusão dos estados depressivos
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menores, como “depressão neurótica” e “distimia”, dentro do grupo dos transtornos de

humor provocou alguns reajustes nosológicos.  Diferente da CID-10 que reteve a categoria

geral de transtornos neuróticos, o DSM-IV tratou logo de procurar novos “lares” para

hospedar os transtornos neuróticos remanescentes.  Os estados obsessivos foram deslocados

para o grupo dos transtornos ansiosos e as síndromes de despersonalização para os

transtornos dissociativos.

Muitos autores criticam que o termo neurose é confuso e possui múltiplos

significados.  Refere-se, pois, desde a uma variedade de processos psicopatológicos a uma

classe geral de transtornos psicológicos não-psicóticos e não-orgânicos.  Uma alternativa é

esclarecer essa diferença através de expressões como processo, mecanismo e transtorno

neurótico (Gelder 1986).  Outra fonte de insatisfação é a inexatidão conceitual de manter

um grupo amplo de transtornos neuróticos, pois o fato de adicionar o adjetivo “neurótico”

aos transtornos ansiosos ou obsessivos em nada melhora a sua validade.

Em estudo recente no Reino Unido, os autores observaram que o “transtorno

neurótico inespecífico” era, de longe, a síndrome clínica mais comum na comunidade -

7,7% em 16,0% de prevalência-semana para “qualquer transtorno neurótico” (Jenkins et al.

1997b).  Apesar dos avanços no reconhecimento dos transtornos neuróticos, muitos casos

simplesmente não preenchem os critérios diagnósticos definidos para as síndromes

neuróticas específicas.  Há pacientes que apresentam mistura de sintomas ansiosos,

depressivos, hipocondríacos e obsessivos sem nenhuma predominância.  Para suprir essa

insuficiência nosológica, expressões como transtornos psiquiátricos menores, neurose

subclínica, transtornos mentais comuns e transtornos afetivos menores foram sugeridos.

Excluindo os transtornos psicóticos, geralmente os fenômenos neuróticos podem ser

descritos dimensionalmente (Goldberg et al. 1987). A maioria dos pacientes tende a

apresentar um núcleo básico de sintomas, do tipo neurótico (Maxwell 1972).  Embora não

haja evidência de ponto de raridade entre os transtornos afetivos, ansiosos e estados mistos

de ansiedade-depressão nos centros de atenção primária, muitos pesquisadores ainda

preferem categorizá-los. Questionando a falta de praticidade, os clínicos gerais não

concordam com esta classificação.  Parece que sintomas afetivos nucleares ocorrem nos
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transtornos neuróticos diferenciados; não obstante, os sintomas raros na comunidade se

associam a outros sintomas ou com outros transtornos mais graves (Stuart 1981).

O uso da expressão “transtornos mentais comuns” (Goldberg, Huxley 1992) nos

parece o menos comprometedor, pois é abrangente, reforça a ocorrência freqüente desses

transtornos e não exige a necessidade da presença de sintomas ansiosos ou depressivos para

a sua descrição.  Por outro lado, a falta de especificidade na sua definição impede a sua

adequada caracterização categorial.

2.1.1   Epidemiologia dos TMC na comunidade

A utilização do serviço de saúde mental pelos indivíduos da comunidade varia

desde a procura pela medicina popular até consultar o farmacêutico, o clínico geral, o

psiquiatra, solicitar um atendimento urgente no pronto socorro e até mesmo exigir uma

internação hospitalar.  Uma série de barreiras determina os vários níveis de atendimento;

por isso, dois pacientes com a mesma sintomatologia podem tanto procurar um balconista

da farmácia do seu bairro para serem medicados quanto procurar um pronto socorro de

forma intempestiva.  Esses dois sujeitos devem ser qualitativamente diferentes em algum

aspecto, seja na personalidade, seja como portador de transtorno mental.  É importante,

pois, observar qual o nível de atendimento está sendo feito para tal movimento de busca de

ajuda (White et al. 1961;  Ingham, Miller, 1979).  Para um indivíduo passar de um nível a

outro há várias barreiras, os chamados “filtros” de Goldberg e Huxley (1980). O ponto mais

importante aqui é que os achados de cada nível de atendimento somente podem ser

generalizados para os outros indivíduos no mesmo nível de cuidado. A “permeabilidade” de

um nível para outro evidencia diferenças entre os vários transtornos.  A idéia de que a

neurose é encontrada somente entre adultos jovens em contexto hospitalar não é verdadeira

para os pacientes vistos na clínica geral (Kessel 1962).

Do início do século XX até a II Guerra Mundial, os estudos epidemiológicos dos

TMC da comunidade se baseavam em informantes e nos registros institucionais para coletar

as informações e identificar os casos.  Esse procedimento subestimava os casos não

tratados, os quais se caracterizam por desconforto subjetivo e subsindrômico, muitos  deles

revelados somente através de entrevista direta.  A prevalência dos transtornos mentais
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obtida com tal metodologia era baixíssima: 3,6%. Reteve-se erroneamente, portanto, a idéia

de que os transtornos mentais não ocorriam com freqüência na comunidade (Dohrenwend

1995).

Após a II Guerra, ocorreu uma incrível expansão da nomenclatura psiquiátrica, bem

como aumentou o interesse pelo rastreamento populacional.  Contrariamente ao período

anterior, todos os estudos epidemiológicos utilizaram entrevista direta, complementada, às

vezes, com dados obtidos de informantes-chaves ou registros oficiais.  Muitas vezes, um

único psiquiatra ou uma pequena equipe entrevistava todos os casos da comunidade e

decidia o diagnóstico do sujeito detectado pelo rastreamento (Lin 1953).  Outra técnica

empregada era a entrevista padronizada, com critérios explícitos, conduzida por psiquiatras,

psicólogos clínicos e até leigos treinados.  A identificação dos casos era uniformizada

quanto à entrevista, informante-chave e registros oficiais.  Os estudos de Leighton (1961;

1963) e Srole (1962) foram pioneiros nesse modelo, que foi adotado posteriormente por

muitos pesquisadores (Rin et al. 1966; Shore et al. 1973).  Entretanto, não se fazia distinção

entre os transtornos psiquiátricos específicos e os respondentes eram classificados como

casos de acordo com a gravidade psicopatológica.

As entrevistas padronizadas com pontuações objetivas têm a vantagem de ser  mais

econômicas, rápidas e facilmente aplicadas por leigos. No entanto, problemas sérios de

validade das pesquisas foram levantados.  Poucos instrumentos tinham suas propriedades

psicométricas bem estudadas. Sem evidências de confiabilidade, questões como validade de

construto ou conteúdo não resistiram à disconcordância entre os pesquisadores.  Não se

sabia o que exatamente as escalas de rastreamento mediam: sintomas específicos de

depressão, ansiedade ou distúrbio psicofisiológico?

Tentando suplantar as imperfeições das pesquisas anteriores, os estudos da década

de 1980 ganharam um desenvolvimento extraordinário.  A sistematização e o refinamento

dos sistemas diagnósticos nos Estados Unidos (Robins, Guze 1970; Woodruff et al. 1974)

culminou na criação do DSM-III (APA 1980).  Entrevistas semiestruturadas como SADS

(Endicott, Spitzer 1978), PSE (Wing et al. 1974) e DIS (Robins et al. 1981) foram

adaptadas para pesquisas epidemiológicas.  Instrumentos psicométricos de rastreamento
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como SCL-90 (Derogatis 1977) e GHQ (Goldberg 1972) foram também adotados nesses

estudos.

O construto teórico dos instrumentos psicométricos de rastreamento semearam

algumas questões.  Os casos detectados de MPM, TMC ou desconforto inespecífico se

sobrepõem de forma imperfeita aos diagnósticos psiquiátricos em uso corrente.  Assim

sendo, um instrumento mais robusto é adicionado como critério padrão para melhorar a

validade das avaliações (Tabela 1).  Inaugurou-se a era dos estudos epidemiológicos de dois

estágios ou multi-estágios (Duncan-Jones, Henderson 1978; Vázquez-Barquero et al. 1986).

Na fase inicial é feito um rastreamento (screening) dos pacientes ou “casos” na

comunidade, com instrumentos de auto-avaliação como General Health Questionnaire –

GHQ ou Self-Reporting Questionnaire - SRQ. Aqueles pacientes considerados “casos”, ou

prováveis portadores de doença mental, são reavaliados mais tarde com outros instrumentos

mais precisos.  No segundo estágio, os pesquisadores têm preferido instrumentos mais

complexos como Clinical Interview Schedule - CIS (Goldberg, Blackwell 1970), Present

State Examination - PSE (Wing et al. 1974), Schedule for Affective Disoders and

Schizophrenia – SADS (Endicott, Spitzer 1978) ou Composite International Diagnostic

Interview - CIDI (WHO, 1990).  No entanto, a prevalência obtida dos TMC foi bastante

heterogênea, variando de 7,3% a 23,8% de transtornos mentais na população (Hodiamont et

al. 1987; Vásquez-Barquero et al. 1981).

A prevalência dos transtornos psiquiátricos na comunidade é muito maior do que se

acreditava nos estudos prévios da literatura.  Essa constatação é o resultado de vários

estudos epidemiológicos comunitários que envolveram um grande número de pacientes:

Epidemiological Catchment Area Study – ECA (Robins, Regier 1991), National

Comorbidity Survey – NCS (Kessler et al.1994), Chinese National Epidemiological Survey

of Mental Disorder (Cooper, Sartorius 1996), National Household Study (Jenkin et al.

1997a), Estudo Multicêntrico Brasileiro (Almeida Filho e al. 1997), Netherlands Mental

Health Survey and Incidence Study – NEMESIS (Bijl et al. 1998), Australian National

Survey of Mental Health and Well-Being (Korten, Henderson 2000) e Estudo de

Prevalência na Área de Captação de São Paulo (Andrade et al. 2002).  Quase a metade de

todos os respondentes ao estudo relata história de pelo menos um transtorno psiquiátrico na

vida (lifetime). A maioria dos quadros detectados é constituída de transtorno de humor,
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ansiedade, transtornos somatoformes e neurastenia (Sartorius et al.1993). Cerca de 20% da

população apresentaram a história na vida de um episódio de transtorno afetivo, 25% de

transtorno ansioso e 25% transtornos por uso de substâncias psicoativas (Kessler et

al.1994).

Tabela 1 – Estudos epidemiológicos de dois-estágios: prevalência de TMC por sexo

PrevalênciaEstudo, ano Área n Instrumento critério

homem Mulher total

V.-Barquero

et al, 1981

Espanha

(rural)

1156 GHQ-60 CIS 19,1 28,3 23,8

Henderson et

al. 1979

Australia

(urbana)

756 GHQ-30 PSE 7,1 11,1 9,0

Bebbington et

al. 1981

Inglaterra

(urbana)

800 PSE-40 PSE 6,1 14,9 10,9

Hodiamont et

al. 1987

Holanda

(urbana)

3282 GHQ-60 PSE 7,2 7,5 7,3

V.-Barquero

et al. 1987

Espanha

(rural)

1232 GHQ-60 PSE 8,1 20,6 14,7

O desenho em multi-estágio requer estratificação da amostra da população e vários

instrumentos que permitam selecionar os diferentes tipos de pacientes. Os trabalhos em

multi-estágio eram escassos, por serem dispendiosos e envolverem grande quantidade de

recursos materiais e humanos.  No entanto, os resultados obtidos foram mais uniformes,

tendo uma prevalência ponto de 33% (Cooper, Sartorius 1996), na vida de 30 a 40% e em 1

ano de 20 a 29,5% (Robins, Regier 1991; Kessler et al. 1994).  Fichter et al. (1996)

comparou um estudo germânico – Upper Bavarian Study (UBS), com os resultados do

ECA e chegou a taxas similares, apesar de diferenças metodológicas na amostragem, nos

instrumentos e na identificação dos casos.  Esses trabalhos comunitários formam a base

para avaliar a estabilidade metodológica nesse campo de estudo (Regier et al. 1998).
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2.1.2.   Epidemiologia dos TMC nos centros de atenção primária

No contexto ambulatorial, o estudo intitulado “Problemas psicológicos em centros

de atenção primária” da Organização Mundial de Saúde (Sartorius et al.1993) coletou os

dados de 13 países, em 15 centros. Utilizando instrumentos padronizados como General

Health Questionnaire (GHQ-12) e Composite International Diagnostic Interview (CIDI),

este estudo em 2 estágios dimensionou os problemas psicológicos de forma multicultural

(Sartorius et al. 1996).  Os quadros mais prevalentes foram depressão (11,7%), ansiedade

(10,2%), alcoolismo, transtorno somatoforme e neurastenia.  Embora transtornos

psicológicos bem delimitados (24%) puderam ser diagnosticados através da CID-10, 9%

dos pacientes apresentaram quadros “subsindrômicos” com psicopatologia insuficiente para

preencher os critérios diagnósticos, porém com prejuízo funcional significativo.  A

ocorrência mais comum foi a sobreposição de depressão e ansiedade (4,6%).

No contexto ambulatorial, cerca de um terço a três quartos das queixas dos

pacientes que consultam um clínico geral permanecem sem explicação orgânica (Kessler et

al. 1985; Kroenke, Price 1993; Sartorius et al. 1996). Cerca de 10 a 50% desses casos são

detectados pelos médicos clínicos como originários de problemas psicológicos (Banks et al.

1975; Goldberg et al. 1976; Kessler et al. 1985; Sartorius et al. 1993; Vázquez-Barquero et

al. 1997a; 1997b). Aproximadamente 20% das pessoas que consultam o clínico geral

sofrem de transtornos mentais bem definidos.  Quando os transtornos mentais menores são

incluídos, esta estimativa sobe para até 44% (Goldberg et al. 1976; Finlay-Jones; Burvill

1977; Harding et al. 1980; Kessler et al. 1985; Bellantuono et al. 1987; Barret et al. 1988;

Ormel et al. 1990; Vásquez-Barquero 1990; Munk-Jørgensen et al. 1997).

Num recente estudo finlandês, enquanto quase 90% dos pacientes ambulatoriais

receberam diagnóstico psiquiátrico pelo Present State Examination (PSE), somente 37%

deles foram detectados pelos médicos clínicos (Karlsson 2000).  Os sintomas dos casos não

detectados eram mais leves, em geral, os pacientes pertenciam ao grupo socioeconômico

mais elevado. Enquanto os sintomas ansiosos e depressivos predominaram na

psicopatologia dos casos detectados, a presença de sintomas ansiosos foi decisiva para o

clínico geral diagnosticar o paciente como um caso de TMC.
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 A importância de tais estimativas é reforçada pelo reconhecimento de que os TMC

têm curso crônico, recorrente e incapacitante, o que levariam os pacientes a consumir uma

grande quantidade de recursos de saúde (Kessler et al. 1985; Katon et al. 1991; Vázquez-

Barquero et al. 1990; von Korff et al. 1987; Sartorius et al. 1996). Muitas vezes, os

pacientes mentais em centros de atenção primária são tratados de forma inadequada ou

insuficiente, pois menos de 50% desses casos são reconhecidos corretamente (Jong et al.

1986; Vázquez-Barquero et al. 1997b; Leon et al. 1997). Um outro achado importante é a

forte associação entre a presença dos TMC e as consultas médicas: quase 89% dos homens

e 97% das mulheres com TMC consultaram os clínicos gerais (Vázquez-Barquero et al.

1992).  A alta prevalência desses transtornos justifica estratégias de melhorar a capacidade

de reconhecimento das TMCs pelos médicos clínicos (Goldberg, Huxley 1980; Vázquez-

Barquero et al. 1990).

2.1.3. Instrumentos de mensuração psicopatológica

Uma conseqüência do reconhecimento dos transtornos mentais comuns  é o

desenvolvimento de instrumentos padronizados de avaliação para detectar tais “casos” na

comunidade (Gorenstein et al 2000).  Tais instrumentos são de fácil aplicação em grande

número de pacientes e apresentam boa sensibilidade e confiabilidade na detecção de

patologias psiquiátricas (Finlay-Jones, Burvill 1977).  O progresso dos estudos

comunitários se deve, pois, à melhor especificação dos critérios diagnósticos e métodos de

entrevista de identificação de “casos” comunitários.  O uso de métodos padronizados,

escalas de avaliação e entrevistadas diagnósticas reduziu as aparentes discrepâncias nas

taxas de prevalência entre dados populacionais e na diferenciação clínica dos quadros

importantes que necessitam de tratamento e as síndromes menos graves (Regier et al.

1998).

À medida que o foco da epidemiologia psiquiátrica foi mudando para a comunidade,

os epidemiologistas se preocuparam em conceituar e mensurar tipos  psicopatológicos mais

relevantes para a descrição de pessoas emocionalmente desconfortáveis, do que de

pacientes selecionados encaminhados para tratamentos especializados. Os primeiros

estudos se preocupavam em estimar a prevalência de doenças mentais, a associação entre as
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medidas de saúde psicológica com medidas de saúde física (Andrews 1977), a prevalência

dos TMC (Finlay-Jones, Burvill 1977) e em detectar pessoas na população geral com algum

desajuste pessoal ou insatisfação (D’Arcy 1982).  Esses estudos demonstram a necessidade

do uso de instrumentos mais sensíveis para a detecção de quadros mentais comuns na

população.

As escalas de rastreamento são compostas por uma lista de questões para

identificação de sintomas e síndromes na população geral (Andreoli et al. 2000).  O aspecto

comum a essas escalas é o uso de questões variadas para avaliar sinais, sintomas,

comportamentos observáveis e manifestações fisiopatológicas.  No entanto, as suas

diferenças se referem à composição dos sintomas, flexibilidade do instrumento e

habilitação exigida para a sua aplicação.

Essas escalas podem ser divididas em escalas de auto-avaliação, em que não há

necessidade de assistência para o seu preenchimento, ou escalas de observador, em que um

entrevistador treinado registra as pontuações do sujeito avaliado.   Uma variedade de

questionários de rastreamento e entrevistas tem sido usada internacionalmente para o

estudo de transtornos mentais. Provavelmente, o questionário mais comumente utilizado no

mundo é o General Health Questionnaire (GHQ), em suas várias versões (Goldberg 1972;

Goldberg, Williams 1988). Similarmente, o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) de 20

itens (Harding et al. 1980) é um questionário de rastreamento utilizado em países não

industrializados. A pontuação de corte para determinar o caso tem variado

consideravelmente entre os vários centros. Em geral, a pontuação de corte para países

africanos e não industrializados é mais alto que a padrão (Patel, Todd 1996).  Tais achados

reafirmam a necessidade de avaliar a validade de questionários de rastreamento como um

pré-requisito essencial de qualquer estudo, utilizando-os em qualquer população nova

(Goldberg et al. 1998; Sen, Mari 1986).

Como exemplos de questionários de rastreamento desenvolvidos localmente

podemos citar o Primary Care Psychiatric Questionnaire (PPD) da Índia (Srinivasan,

Suresh. 1990), Shona Symptom Questionnaire de Zimbabwe (Patel et al. 1997), Chinese

Health Questionnaire (CHQ) de Taiwan (Cheng, Williams 1986) e Chinese Depression

Inventory (CDI) da China (Zheng, Chu 1986; Zheng, Lin 1991).  Em geral, a composição
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dos itens dessas medidas nativas compartilha muitos aspectos dos questionários

desenvolvidos no Ocidente e existe uma boa concordância na classificação dos casos.

Apesar da alta freqüência de sintomas somáticos, os sintomas psicológicos apresentam uma

alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da depressão.  Esse fato pode ser

porque sintomas somáticos tais como fadiga podem também ocorrer numa variedade de

infecções crônicas e outras doenças comuns em países não industrializados.

Quanto às entrevistas estruturadas, o Clinical Interview Schedule (CIS) foi

desenvolvido especificamente para a mensuração de transtornos mentais comuns na

comunidade e em centros de atenção primária (Goldberg, Blackwell 1970).  Esse

instrumento tem sido largamente utilizado em vários estudos internacionais.  O Present

State Examination (PSE) e os seus sucessores Schedule for Clinical Assessment in

Neuropsychiatry (SCAN) e Composite International Diagnostic Interview (CIDI) foram

utilizados em estudos multinacionais da Organização Mundial de Saúde.

Evidências empíricas sugerem que os pacientes ficam mais satisfeitos com o seu

psiquiatra quando compartilham o seu modelo de compreender o desconforto e tratamento

(Leff 1977; 1978; Callan, Littlewood 1998).  Em geral, um psiquiatra treinado e experiente

prontamente diferencia um sintoma funcional daquele sintoma físico verdadeiro (Chong et

al. 2001).  Para prover cuidados aos grupos étnicos de acordo com a perspectiva

etnográfica, alguns pesquisadores propuseram entrevistas compreensivas, com o intuito de

catalisar a relação médico-paciente no contexto clínico.  Exemplos desta nova abordagem

são Illness Perception Questionnaire - IPQ (Weinman 1996), Short Explanatory Model

Interview - SEMI (Lloyd 1998) e Explanatory Model Interview Catalogue – EMIC (Weiss

1992; 1997).  Espera-se que este tipo de entrevista exploratória tenha relevância clínica,

permitindo melhor satisfação com as consultas, adesão e cooperação no tratamento e

evolução clínica favorável em contexto culturalmente diverso (Tan 1988; Bhui, Bhugra

2002).

A seguir, uma revisão da literatura sobre o GHQ é feita para demonstrar as questões

suscitadas na aplicação deste instrumento.

2.1.4.   General Health Questionnaire (GHQ)
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A partir da década de 1970, a qualidade dos estudos da comunidade se beneficiou

com a proposta de usar instrumentos padronizados de rastreamento, com claras evidências

psicométricas de validade e confiabilidade para a sua aplicação na população.  Construído

há mais de 30 anos, o General Health Questionnaire (GHQ) é, provavelmente,  o

instrumento de rastreamento mais utilizado em estudos populacionais. O seu objetivo era

ajudar os médicos clínicos a identificar indivíduos com transtorno psiquiátrico não-

psicótico agudo em ambientes de atendimento.  A avaliação da gravidade do seu desajuste

psiquiátrico era feita através de um questionário auto-aplicável.  Curto e objetivo, este

instrumento era bem aceito pelos respondentes e facilmente ministrado pelo pesquisador, na

medida em que não necessitava de interpretações subjetivas (Goldberg 1972; 1978;

Goldberg, Williams 1988).

Originalmente escrito em língua inglesa e testado em populações britânicas, as

propriedades psicométricas do GHQ foram estudadas através de técnicas de análise

multivariada durante o seu desenvolvimento. A detecção e estimativa de TMC e de

transtornos psiquiátricos não-psicóticos em levantamentos comunitários era feita a partir da

primeira versão de 60 itens, a qual foi abreviada posteriormente para 30, 28, 20 e 12 itens.

A escolha da versão mais adequada depende dos objetivos e desenho do estudo

epidemiológico (Burvill, Knuiman 1983).

Para a construção do GHQ-60, Goldberg partiu do pressuposto teórico de que a

doença psiquiátrica pode ser dividida dentro de um desvio qualitativo da função normal

(transtornos mentais orgânicos,  psicoses funcionais) e desvio quantitativo (neurose,

transtorno de personalidade).  Inicialmente, foram selecionadas 140 questões de várias

áreas de saúde geral. A calibração foi feita com a pontuação de 3 grupos de indivíduos: os

normais da comunidade (saudáveis), pacientes ambulatoriais (médios) e doentes

psiquiátricos (graves).

As 60 questões finais foram identificadas através de análise discriminante de 200

indivíduos (100 sujeitos normais e 100 pacientes).  Os seguintes critérios foram adotados

na decisão de reter as questões integrantes do instrumento: a) questões com poucas

respostas entre os normais; b) muitas respostas entre os “doentes graves”; e c) algumas

respostas (intermediária) entre os “doentes médios”.
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Em seguida, a confiabilidade e a validade do GHQ-60 foram estudadas com

pacientes clínicos ambulatoriais. A confiabilidade de GHQ-60 entre 120 pacientes foi

conduzida no tempo zero e 6 meses após (auto-avaliação do paciente, avaliação do médico

clínica e entrevista psiquiátrica estruturada). A confiabilidade teste-reteste do GHQ variou

de acordo com o avaliador:  0,90 (n = 20) avaliado por psiquiatra; 0,75 (n = 65) auto-

avaliação; e 0,51 (n = 51) avaliado por médico clínico (Goldberg 1972).

A validade de aplicar GHQ-60 nos 200 pacientes de clínico geral e 91 pacientes

ambulatoriais com problemas intestinais foi comparada com a Standardized Psychiatric

Interview (SPI). Pouco mais tarde, esta versão de 60 itens foi também validada em

comunidade (Benjamin et al. 1982) e com pacientes de auto-envenenamento (Newson-

Smith, Hirsch 1979), confirmando os resultados de Goldberg.

Para diminuir o tempo de aplicação, várias propostas de versões breves surgiram.  A

versão de 30 itens foi validada em amostras comunitárias (Duncan-Jones, Henderson 1978;

Henderson et al. 1979; Finlay-Jones, Murphy 1979; Tarnopolsky et al. 1979), ambientes

clínicos (Tennant 1977), ocupacionais (Jenkins 1980) e mulheres puérperas (Nott, Cutts

1982).

O questionário de 28 itens foi proposto a partir da análise fatorial e  contém 4 sub-

escalas contendo sintomas somáticos, ansiedade, disfunção social e depressão grave

(Goldberg, Hillier 1979).  Essa versão pode ser utilizada para detectar tipos sintomáticos

específicos de cada sub-escala.  Foi validada para adolescentes da comunidade (Banks

1983), pacientes de clínica geral (Goldberg, Hillier 1979), portadores de esclerose múltipla

(Rabins, Brooks 1981) e pacientes neurológicos (Bridges, Goldberg 1986).

Goldberg e Williams (1988) mostraram que a versão breve de 12 itens tem a

vantagem de ser mais curta e é aplicável verbalmente para pacientes com dificuldades

lingüísticas.  Em termos de sensibilidade e especificidade, o GHQ-12 é comparável com as

versões mais longas (Henderson et al. 1979).

A efetividade de um instrumento de rastreamento como o GHQ tende a variar de

acordo com o modo como a população é identificada (recrutamento, amostragem), o modo

de questionamento (auto-aplicação, aplicação assistida) e a prevalência geral dos

transtornos mentais naquela população.  Há, pois, necessidade de revalidar e recalibrar o
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GHQ quando é utilizado em diferentes tipos de ambiente (comunidade, ambulatório,

hospital) ou em populações com diferentes características (sujeitos saudáveis, pacientes

clínicos, pacientes psiquiátricos ou culturas diferentes) (Tarnopolsky et al. 1979).

As respostas do GHQ são fornecidas numa escala seqüencial de 4 níveis de

gravidade, indo de “melhor do que de costume” até “muito menos do que de costume”.  As

pontuações do GHQ podem ser anotadas numa escala do tipo Likert ( 0 –1 – 2 – 3) ou de

forma bimodal (tem ou não o sintoma,  0 – 0 – 1 - 1).  Entretanto, vários autores

questionaram a sensibilidade do GHQ em detectar sintomas psiquiátricos crônicos e

mudanças psicopatológicas (Benjamin et al. 1982; Finlay-Jones, Murphy 1979; Goodchild,

Duncan-Jones 1985).  Com o tempo, o paciente tende a se adaptar aos sintomas

psiquiátricos disfuncionais e indicar a categoria “como de costume” nos itens que refletem

tais sintomas.  Esse fato diminuirá a pontuação global no GHQ, pois o questionário deixa

de detectar a presença de sintomas disfuncionais e crônicos.

Esse problema ameaça a validade de utilizar GHQ para medir a mudança de

gravidade psicopatológica.  Para detectar a presença de sintoma ou comportamento

disfuncional num dado período crônico de tempo, Goodchild e Duncan-Jones (1985)

propuseram um método revisado de pontuação, o Chronic General Health Questionnaire

(CGHQ). Os autores argumentaram que a pontuação do CGHQ tenderia a normalizar a

distribuição da pontuação do GHQ e melhoraria a sua sensibilidade e especificidade.

Embora alguns estudos confirmassem os achados daqueles autores (Surtees et al. 1987;

Bellantuono et al. 1987; Gureje, Obikoya 1990; Donath 2000), vários autores não

encontraram melhor desempenho com o novo método (Vázquez-Barquero et al. 1986;

Ormel et al. 1989; Cairns et al. 1989; Pan, Goldberg 1990;  Piccinelli et al. 1993).

Propriedades psicométricas do GHQ

Em geral, os estudos se preocuparam com as propriedades psicométricas e o

conteúdo conceitual do GHQ: confiabilidade, validade de critério e estrutura fatorial.

Devido ao grande volume de publicações sobre as propriedades psicométricas das várias

versões de GHQ, será focalizada especificamente a versão breve GHQ-12 e a sua
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equivalente chinesa CHQ-12.  Os trabalhos que estudaram as comunidades chinesas

também serão destacados.

a ) Confiabilidade do GHQ

Uma questão central na psicometria é a da confiabilidade (reliability) de uma escala

de avaliação, também chamada de fidedignidade ou precisão.  Dependendo do tipo de

estudo, várias técnicas são utilizadas para a demonstração da precisão de um teste: teste-

reteste, formas paralelas ou alternativas e consistência interna (Cronbach 1996).

Estatisticamente, a definição da fidedignidade é feita através da correlação entre as

pontuações produzidas pelo mesmo teste em duas situações (teste-reteste ou paralela).  A

confiabilidade de uma escala pode ser demonstrada também através das pontuações numa

única ocasião, quando há múltiplos observadores (interjuízes) ou em situação de auto-

resposta (consistência interna).

O coeficiente kappa (k) é o mais utilizado para estimar a confiabilidade interjuízes

(Cohen 1960), enquanto que a confiabilidade do tipo teste-reteste pode ser avaliada

utilizando o coeficiente de correlação de Pearson (r) ou coeficiente de correlação

intraclasse (CCI) de Bartko (1966).  Altos índices de correlação e baixa taxa de

classificação errônea são condições necessárias, porém insuficientes para considerar a

validade de GHQ como uma medida de gravidade em estudos longitudinais.  Além de

refletir “alterações de gravidade”, o GHQ deve também mostrar um bom desempenho

quanto à confiabilidade teste-reteste.

Um problema verificado com freqüência no estudo da confiabilidade é o chamado

artefato de reteste. Tal fenômeno ocorre quando há uma mudança da pontuação em direção

a menor quantidade registrada de psicopatologia na segunda avaliação (Jorm et al. 1989).

Essa tendência de gerar pontuações mais baixas que no primeiro teste foi verificado em

várias versões de GHQ (Piccinelli et al. 1993; Ormel et al. 1989), chegando inclusive a

mostrar diferenças inter-itens significativas durante a reaplicação do questionário

(Piccinelli et al. 1993; Radovanoviæ et al. 1988).

Várias hipóteses foram levantadas para entender esse fenômeno (Ormel et al. 1989).

Alguns autores pensam que em ambientes terapêuticos, os pacientes tendem a exagerar os
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sintomas, no intuito de chamar a atenção para o seu sofrimento ou desconforto.  Isto

provoca uma pontuação mais elevada na primeira aplicação do instrumento.  No entanto,

quando a pesquisa é feita na comunidade, é possível que os sintomas disfuncionais tenham

se cronificado na segunda aplicação, desconfirmando a sua presença nessa ocasião. O

instrumento se torna insensível a esse tipo de sintomatologia e tem a pontuação global

reduzida.  Outras explicações como mudança real de resposta, desejabilidade social das

respostas, efeito do tratamento e diferenças de amostragem, parecem insuficientes para

provocar tais variações.  De qualquer forma, seria recomendável associar um validador

externo (diagnóstico psiquiátrico, escala, etc) para qualquer instrumento de auto-resposta.

A consistência interna visa estabelecer a confiabilidade através da demonstração da

homogeneidade dos itens do teste.  As técnicas mais utilizadas são: duas metades (split-

half) de Gutman; método de Kuder-Richardson e coeficiente alfa (α) de Cronbach

(Pasquali 1996). Essas técnicas permitem que o teste seja aplicado em apenas uma única

ocasião, evitando totalmente a questão de constância temporal, escapando do artefato de

reteste. É esperado que as propriedades psicométricas de um instrumento melhorem com o

aumento do número de itens (Cheng et al. 1990).  Apresentamos abaixo os principais

estudos envolvendo a consistência interna do GHQ-12 (tabela 2).
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Tabela 2 - Estudos de consistência interna do GHQ-12

Estudo, ano versão αα  de Cronbach Guttman

Chong, Cheng, 1985 CHQ-12 0,79 ---

Winefield et al. 1989 GHQ-12 0,84 ---

Sriram et al. 1989 § GHQ-12 0,86/0,84 0,76/0,72

Cheng et al. 1990 CHQ-12 0,84/0,83* ---

Gureje, 1991 GHQ12 0,82 ---

Politi et al. 1994 GHQ-12 0,81 ---

McCabe et al. 1996 GHQ-12 0,91 ---

Kiliç et al. 1997 GHQ-12 0,78 0,78

Bhui et al. 2000 GHQ-12 0,87(0,88) 0,87

Daradkeh et al. 2001 GHQ-12 0,86 ---

§ comparação entre a versão em inglês e hindu Kannada.

* amostra de pacientes hospitalares

CHQ-12: Chinese Health Questionnaire, 12 itens

b) Validade de critério do GHQ-12

Utilizado em psicofísica para avaliar a capacidade de um observador em identificar

um sinal contra um ruído, o método de Receiver Operating Characteristics (ROC) é uma

técnica útil para comparar o desempenho de dois questionários ou diferentes métodos (Hsiao

et al. 1989).  A curva ROC é obtida dispondo a sensibilidade contra a taxa de falso-positivos

para todos os possíveis pontos de corte (Mari, Williams 1985).  Usado como radar para

separar a variabilidade observada da detectabilidade inata de um sinal (Hanlay, McNeil

1982; 1983), esse método permite avaliar a capacidade de um instrumento de rastreamento

em detectar pacientes com uma doença e excluir simultaneamente os paciente sem a doença

(Mari, Williams 1984). O poder discriminatório relativo de instrumentos diferentes ou rivais

pode também ser avaliado calculando a área sob a curva ROC.
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Durante o processo de desenvolvimento, Goldberg (1972) observou que as questões

mais relacionadas aos fenômenos tradicionais da doença psiquiátrica não eram as que

melhor discriminaram os grupos de doentes e não doentes. Entretanto, aquelas questões

sobre a satisfação e relacionadas à habilidade de lidar com problemas estavam entre as 12

questões que melhor diferenciaram os pacientes dos indivíduos normais.  Assim, Goldberg

(1972) concluiu que as questões com melhor capacidade discriminatória de “doença” estão

ligadas à percepção da incapacidade de lidar com os problemas e as dificuldades sociais.

Várias razões foram apontadas como responsáveis pela variabilidade do ponto de

corte. Além das diferenças transculturais na expressão dos TMC (Tabela 3), esta

variabilidade reflete as diferentes medidas de critério utilizadas no segundo estágio (van

Hemert et al. 1995).  Os sujeitos com baixo nível educacional tendem a ser classificados

como falsos-positivos e os usuários ambulatoriais com menos de 40 anos são classificados

como falsos-negativos (Mari, Williams 1986). O GHQ foi menos satisfatório para rastrear

TMC nos homens do que as mulheres (Hobbs et al. 1983, 1984), tendo uma sensibilidade

diferente em relação ao gênero do respondente.

A grande variação do ponto de corte através de diferentes culturas pode ser

parcialmente explicada pela variabilidade na gravidade e prevalência dos transtornos nesses

contextos (Goldberg et al. 1997).  Uma alternativa de dar conta dessa variabilidade através

das culturas é o método de razão de verossimilhança estrato-específica que permite

ajustamentos no ponto de corte de acordo com a população estudada (Furukawa, Goldberg

1999; Furukawa et al. 2001; 2002).

Esses achados apontam para a necessidade de revalidação do GHQ quando é

utilizado em diferentes situações ou em populações com diferentes características. Parece

evidente que a mensuração de transtornos mentais no contexto internacional pode ser feita

com instrumentos similares, em locais diferentes e culturalmente diversos, desde que seja

garantida uma tradução adequada do questionário e validação da pontuação de corte.
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Tabela 3 - Validade de critério de GHQ-12 †

Estudo, ano
Local, contexto

Critério
N

Corte
GHQ12

Sensibilidd
%

Especificidd
%

VPP VPN TCI ROC

Goldberg 1972 *
Inglaterra, atenção 1ária.

CIS
N= 200

1/2 93,5 78,5 … … 14,5 …

Tennant 1977 *
Australia, comunidade

PSE
N=120

1/2 86,6 91,1 .... .... 10,0 .....

Banks 1983 *
Inglaterra, comunidade

PSE
N=200

2/3 71,4 79,8 .... .... 17,5 ....

Radovanoviæ, Eriæ 1983*
Yugoslavia, estudantes

CIS
N=151

1/2 91,3 75,8 40,4 ... ... ...

Mari, Williams 1985
Brasil, atenção 1ária.

CIS
N=260

3/4 85,0 79,0 82,0 82,0 18,0 0,87

Shamasundar et al. 1986
Índia, atenção 1ária.

IPSS
N=144

1/2 87,0 93,0 … … … …

Bellantuono et al. 1987
Itália, atenção primária

CIS
N= 90

2/3 75,0 71,0 … … … …

Bandyopadhyay et al. 1988
Índia, paciente psiquiátrico

----
N=111

2/3 77,4 87,7 … … … …

Cheng 1988 §
Taiwan, comunidade

CIS-cv
N= 1050

2/3 65,0 95,0 … … 11,0 …

Chong, Wilkinson 1989§
Taiwan, paciente hospitalar

CIS-cv
N=386

3/4 77,8 76,9 66,0 85,7 22,8 0,85

Gureje, Obikoya 1990
Nigeria, atenção 1ária.

CIDI
N=214

0/1 67,0 74,0 59,0 80,0 29,0 …

Pan, Goldberg 1991 §§
Inglaterra, atenção 1ária

CIS
N=223

2/3 67,5 76,6 … … … …

Araya et al. 1992
Chile, atenção 1ária.

CIS-R
N=77

4/5 76,0 73,0 76,0 73,0 26,0 0,81

Piccinelli et al. 1993
Itália, atenção 1ária.

CIS
N= 94

3/4
13/14**
5/6***

75,0
71,0
71,0

74,0
76,0
73,0

50,0
50,0
47,0

90,0
88,0
88,0

....
26,0
28,0

0,83
0,81
0,82

Politi et al. 1994
Itália, homens jovens em
alistamento militar

-----
N=363 8/9 ** 68,0 59,0 19,0 93,0 40,0 .....
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- Continua -

van Hemert et al. 1995
Holanda, GHQ12*/12

PSE
N=112*
N=78

2/3*
5/6

77,0*
72,0

79,0*
75,0

..... ..... ..... 0,86*
0,82

Botega et al. 1995
Brasil, paciente hospitalar

CIS-R
N= 78

5/6 71,0 76,0 62,0 95,0 25,0 0,82

El-Rufaie, Daradkeh 1996
Emirados Árabes, atenção
1ária.

CIS
N=157

12/13** 83,0 80,0 86,0 … … …

Goldberg et al. 1997
15 centros, vários contextos

CIDI-PC
N=26120

2/3
moda

76,3
média

83,4
média

52,9 ... ... 0,88

Schmitz et al. 1999
Alemanha, atenção 1ária.

SCID
N=572

2/3 60,0 74,0 57,0 76,0 ..... 0,73

Bhui et al. 2000
UK, atenção 1ária.

CIS-R
N=504

1/2 66,5 80,9 85,8 58,2 28,2 0,74

Donath 2001
Australia, comunidade

CIDI
N=10641

0/1 75,4 69,9 ... .... .... 0,78

Daradkeh et al. 2001
Emirados Árabes,
estudantes

SCL-90
N=157

16/17** 88,0 84,0 39,0 98,0 18,0 0,82

RESUMO:
Moda

2/3
Média
78,3

Média
82,7 54,9 83,0 21,7 0,82

† A lista completa dos estudos de GHQ-12 pode ser obtida junto ao autor, mediante solicitação
* A pontuação do GHQ-12  foi obtida a partir do desmembramento da versão maior
** Método de pontuação do tipo Likert
*** Método de pontuação do tipo C-GHQ
§ CHQ-12
§§ comparação entre CHQ-12 e GHQ-12

c) Estrutura fatorial de GHQ-12

A natureza e a estrutura das morbidades psiquiátricas em ambientes gerais

(comunidade e clínica geral) são cada vez mais vistas como um importante tópico para

pesquisa (Medina-Mora et al. 1983; Vázquez-Barquero et al. 1985; Goldberg 1996;

Wernecke et al. 2000). Para verificar a cobertura e os limites de conteúdo que um

instrumento avalia, a estratégia mais adotada é a redução dos dados através de técnicas
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estatísticas multivariadas.  O uso de análise fatorial exploratória (AFE) para examinar

dados coletados por meio do GHQ é um exemplo desta tendência.  A estrutura dimensional

deste instrumento é bastante estudada, porém muitos dos seus resultados não são

comparáveis. As indicações precárias de técnicas utilizadas, carga fatorial, critério de

retenção de fator e a variância explicada, impedem a comparabilidade dimensional desse

instrumento (Vieweg, Hedlund 1983).

Em 1989, Huppert et al. publicaram uma análise fatorial de GHQ-30 com cerca de

6000 sujeitos.  Esses autores analisaram as subamostras de sujeitos separados por idade e

sexo e observaram 5 fatores invariantes com a mesma estrutura: ansiedade, sentimento de

incompetência, depressão, dificuldade em lidar com problemas e disfunção social.  Esta

evidência robusta da estrutura fatorial do GHQ-30 indica o domínio das dimensões

psicopatológicas avaliadas pelo seu construto.

A técnica de extração dos fatores através da análise de componentes principais

(ACP) foi utilizada por praticamente todos os trabalhos sobre a estrutura fatorial do GHQ-

12, com exceção do trabalho de Graetz (1991) que empregou a técnica de Máxima

Verossimilhança. Dadas as diferentes versões analisadas, condições de aplicação e técnicas

diversas utilizadas, a interpretabilidade desses estudos é controversa.  Como uma regra

intuitiva, quanto menos itens a versão analisada contém, menor é o número dos fatores

gerados (Worseley et al. 1987).

A interpretação dos fatores gerados também é questão de debate, pois o ideal seria

encontrar uma estrutura mais simples que explique a variabilidade dos dados. A falta de

consenso nesse procedimento, levantou a questão de quantos componentes ou fatores

deveriam ser retidos para a rotação.  Embora haja vários critérios relatados sobre este

tópico (Johnson, Wichern 1998), dois deles têm sido os mais utilizados: o critério de

Kaiser-Guttman e scree test de Cattell.  Além disso, as técnicas chamadas de rotação são

empregadas para simplificar a estrutura gerada.

A estabilidade da estrutura fatorial do GHQ-12  não é bem estabelecida através das

várias culturas em foi estudada (Wernecke et al. 2000).  Em geral, soluções contendo 2 a 3

fatores foram encontradas, englobando principalmente a dimensão de  “disforia”,

“depressão” e “disfunção social” (Tabela 4).  Os tais fatores foram altamente
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correlacionados, sugerindo a existência de um fator comum geral subjacente aos TMC

avaliados através de GHQ.

Tabela 4 - Estrutura fatorial do GHQ-12

Autor, ano Versão
Língua

País
(cidade)

Procedimentos
Rotação

Soluções encontradas

Daradkeh et al.
2001

GHQ-12
(árabe)

Emirados Árabes
(Al-Ain)

ACP/Kaiser
Varimax

F1: Disforia Geral
F2: “Transt.subsindrômico”
F3: Disfunção social

Werneke et al.
2000

GHQ-28/12 *
(13 línguas)

15 centros ACP/Cattell
Varimax

2 fatores: 10 centros
3 fatores: 5 centros

Kiliç et al.
1997

GHQ-28/12 *
(turco)

Turquia
(Ankara)

ACP/..........
Varimax

F1: Ansiedade/Depressão
F2: Disfunção social

Politi et al.
1994

GHQ-12
(italiano)

Itália (Milão,
Cremona, Pavia)

ACP/Kaiser
Varimax + Oblimin

F1: Disforia geral
F2: Disfunção social

Graetz, 1991 GHQ-12
(inglês)

Austrália
(Bundura)

Maxim.Likelihood
Varimax + Oblimin

F1: Ansiedade
F2: Disfunção social
F3: Perda de confiança

Gureje, 1991 GHQ-12
(yorubá)

Nigéria
(Ibadan)

ACP/ Cattell
Varimax + Oblimin

F1: Disfunção social
F2: Disforia

V-Barquero et
al. 1988

GHQ-60/12 *
(espanhol)

Espanha
(Cantábria)

ACP/ Cattell
Varimax + Oblimin

F1: Disforia Geral
F2: Funcionamento social/
       Otimismo

Burvill,
Knuiman, 1983

GHQ-60/12*
(inglês)

Austrália
(Perth)

ACP/ .......
.........

F1: Ansiedade e disforia
F2: Disfunção social

Worseley,
Gribbin, 1977

GHQ-12
(inglês)

Austrália ACP/ Kaiser
.........

F1: Anedonia, dist. de sono
F2: Disfunção social
F3: Perda de confiança

* Os dados utilizados para a análise fatorial do GHQ-12 foram obtidos a partir de desmembramento dos itens
da versão mais extensa.
ACP: Análise de componente principal
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2.1.5.    Chinese Health Questionnaire  (CHQ-12)

O GHQ é um instrumento amplamente utilizado e validado no mundo todo, sendo

traduzido e aplicado em diversas línguas (Vieweg, Hedlung 1983). Esse questionário

recebeu duas traduções principais para a língua chinesa. A primeira foi feita em Taiwan,

pelo grupo do Instituto de Ciências Biomédicas da Academia Sinica, onde a versão original

em inglês foi reformulada e adaptada para a língua chinesa, levando-se em conta as

particularidades da cultura chinesa (Chong, Wilkinson 1987; Cheng 1995; Cheng, Williams

1986).

O grupo de Hong Kong, da Universidade Chinesa de Hong Kong (Chan, Chan

1983), por sua vez, comparou a tradução do GHQ-60 e 30 em inglês com a sua versão em

chinês (Chan 1985).  Além disso, estudou exaustivamente as propriedades psicométricas

desse questionário para uso em população de chineses (Chan 1985; 1993; 1995; Shek,

1987; 1989; 1993; Shek, Tsang 1995).  A versão de Taiwan recebeu o nome de Chinese

Health Questionnaire (CHQ) e a de Hong Kong, Chinese version of General Health

Questionnaire (C-GHQ).

Uma vez que os transtornos psicológicos são influenciados por fatores culturais, um

instrumento válido num país pode não ser válido no outro, mesmo que seja de mesma

língua. Antes de sua aplicação válida para algum grupo cultural particular, deve-se

examinar a estrutura fatorial do GHQ (Goldberg, Williams 1988; Takeuchi, Kitamura

1991). O C-GHQ-30 foi traduzido para chinês e validado independentemente num grupo de

estudantes universitários em Hong Kong (Chan, Chan 1983) e o CHQ-30 numa amostra

comunitária de uma área urbana de Taiwan (Cheng 1985).

Através da técnica de análise discriminante, 30 questões referentes à cultura chinesa

foram adicionadas às 30 questões de GHQ-30 (Cheng, Williams 1986, Cheng 1988).

Levou-se em conta o conceito de doença entre os chineses, a sua linguagem e os modos de

expressão de desconforto emocional (Cheng 1985; 1988). Adotando o ponto de corte de

2/3, os casos (n=38) e normais (n=112) foram discriminados através do critério padrão:

Clinical Interview Schedule - Chinese Version (CIS-CV).  Metade das questões do CHQ-30

levaram em conta vários aspectos da cultura chinesa.  A maioria das questões se refere a

manifestações somáticas enquanto outras dizem respeito ao bem estar dos familiares e o seu
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relacionamento com eles.  Os pacientes atendidos nos centros de saúde mental foram os

mais dispostos a fornecer respostas positivas e mais capazes de compreender a noção de

sintomas psicológicos.  Além disso, os sintomas psicológicos dos pacientes são mais graves

do que aqueles dos indivíduos da comunidade.

As 12 questões da versão breve CHQ-12 estão arroladas no Apêndice A parte D.

Enquanto 6 delas vieram do GHQ-30, as outras 6 foram culturalmente adaptadas.  Cinco

das questões do GHQ-30 se referem à ansiedade e depressão e a sexta ao transtorno do

sono.  As 6 questões novas se referem a sintomas somáticos e dificuldades interpessoais.

As propriedades psicométricas do CHQ-12 foram estudadas pelo grupo de Taiwan e já

foram mostradas junto às do GHQ-12 (tabela 2, 3).

2.1.6.   Estrutura dimensional dos TMC

Os avanços recentes no desenvolvimento da classificação dos transtornos mentais

adotaram uma abordagem descritiva e ateórica mas empiricamente ancorada.  Essa

estratégia potencializou a confiabilidade, permitindo uma melhor sensibilidade na detecção

dos transtornos no contexto clínico, graças aos critérios operacionais explícitos e algoritmos

diagnósticos específicos. No entanto, o diagnóstico de transtornos mentais específicos ainda

depende mais de entrevistas diagnósticas do que de marcadores biológicos

patognomônicos.  A sua validação clínica e nosológica ainda carecem de informações sobre

a evolução e o prognóstico, de achados familiares e genéticos, além da confirmação

laboratorial.

Essa situação não é diferente entre os TMC. O questionamento sobre a retenção

diagnóstica do termo neurose pareceu a Tyrer (1985) mais um furor classificatório do que

um problema de aplicabilidade prática.  Contra a gradativa separação do conceito de

neurose em várias subcategorias, argumenta-se que um transtorno freqüentemente “cruza”

as fronteiras do outro e vice-versa (Angst 1996).  Vários autores notaram a dificuldade de

separar os transtornos ansiosos dos afetivos, observando entre estes sintomas uma relação

de dependência linear (Prusoff, Klerman 1974; Mullaney 1984; Gotlib 1984; Goldberg et

al. 1976; Goldberg 1996; Huppert et al. 1989; Eaton, Ritter 1988).  A questão da

separabilidade dessas duas síndromes aponta para a necessidade de ajustar a nossa
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classificação atual e reformular os seus respectivos tratamentos (Sartorius et al. 1996). A

ocorrência concomitante de depressão e ansiedade levou a proposta de uma nova categoria

nosológica: transtorno misto de ansiedade e depressão (Zinbarg et al. 1994; Sartorius,

Üstün 1995).

Enquanto a maioria dos estudos tentou estudar a categorização de ansiedade e

depressão do ponto de vista de comorbidade (Brown et al. 1993a; 1993b; 1996, Andrews

1996; Andrade et al. 1994; 1996; 2000; Brooke 2000), outros autores estudaram essa

questão sob uma ótica dimensional (Endler et al. 1992) através da hipótese de que essa

superposição psicopatológica se deve a um terceiro fator.  Parece que este fator é

inespecífico, porém presente nos dois construtos de ansiedade e depressão.

As questões como a dimensionalidade dos TMC e a hierarquização dos transtornos

psiquiátricos foram pesquisadas através de modelos matemáticos. Algumas técnicas

multivariadas sofisticadas como análise de traço latente (ATL) e classe latente (ACL)

foram utilizadas para estudar a relação entre os sintomas e os diagnósticos. A ATL é

particularmente útil para estudos multidimensionais de dados dicotômicos como sintomas.

Os modelos latentes disponibilizam mais informações sobre cada sintoma do que uma série

de análises fatoriais exploratórias (Duncan-Jones et al. 1986; Andrich, Van Schoubrouek

1987).  A distinção entre ATL e ACL reside no fato da primeira assumir que a doença é um

construto dimensional, enquanto para o modelo da ACL as doenças são categorias bem

definidas.

A ATL fornece a posição do sintoma na dimensão de gravidade (o limiar),

indicando o ponto onde 50% dos sujeitos irão confirmar a presença do sintoma.  Além

disso, o poder discriminatório de cada sintoma é indicado pela inclinação (slope), ou seja,

quão “bom” cada sintoma é medido na dimensão estudada (Andrich, van Schoubroeck

1989). Subjacentes aos TMC, duas dimensões correlacionadas (+0,70) de depressão e

ansiedade puderam ser descritas (Goldberg et al. 1987). Esta visão é consistente com os

estudos clínicos anteriores (Paykel et al. 1971; Mullaney, 1984), sendo marginalmente

superior que a solução unidimensional. Não se evidenciou o ponto de raridade entre

depressão e ansiedade, favorecendo a idéia de um continuum sintomático, desconfirmando

a visão bidimensional formado pelos traços latentes de depressão e ansiedade. É
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interessante notar que os sintomas mais raros e graves dos TMC não se comportaram como

uma nova dimensão, mas apareceram claramente como expressão de gravidade das

dimensões de ansiedade e depressão.

Para confirmar a invariância cultural das dimensões de ansiedade e depressão, foram

analisados quatro grupos de sujeitos de centros de atenção primária de Chile, Zimbabwe,

brancos e migrantes hindus de Londres  (Jacob et al. 1998), através da técnica de Análise

Fatorial Confirmatória (AFC). O melhor modelo transcultural, evidenciado através de

vários indicadores de ajustamento (Goodness of Fit – GoF), foi de estrutura bidimensional

oblíqua (+ 0,90) de ansiedade e depressão.  Estes dados sugerem que a vivência de

desconforto emocional tem uma estrutura fatorial semelhante através das culturas.  A alta

correlação pode ser confirmada mesmo após ajustamento do efeito de idade (Christensen et

al. 1999).

Observando os resultados inconclusivos de trabalhos anteriores, Goldberg (1996)

argumentou que a disparidade dos resultados se deve ao uso de instrumentos com diferentes

construtos, mas a sobreposição observada entre os sintomas depressivos,  ansiosos e

somáticos (r = +0,68;  +0,53;  + 0,48) sugere a utilidade da visão multidimensional,

apontando para o problema de caracterização dos quadros subsindrômicos e comórbidos

(Olfson et al. 1996; Sullivan et al. 1998a; Sullivan et al. 1998b).

Imperfeições metodológicas da ATL, constatações clínicas e avanços teóricos, como

o modelo tridimensional de Clark e Watson, sugerem a insuficiência da bidimensionalidade

ansiedade-depressão dos TMC. Após a revisão dos estudos consistentes sobre ansiedade e

depressão, esses autores identificaram três dimensões psicopatológicas distintas mas

correlacionadas entre si nos pacientes ansiosos e deprimidos (Clark, Watson 1991).  O

primeiro fator seria de afeto negativo, uma dimensão inespecífica de desconforto

generalizado, acompanhado de falta de prazer e manifesto através de vários estados

aversivos de humor como: raiva, desprezo, desdém, nojo, aversão, culpa, medo e timidez.

Baixos níveis de afeto negativo corresponderiam a estados de calma e serenidade.  O fator

afeto positivo refletiria o nível de entusiasmo, disposição e interesse afetivo, corresponderia

ao estado de vivacidade, melhor concentração e envolvimento em tarefas prazerosas.  O

baixo nível de afeto positivo estaria associado à anedonia depressão-específica e
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manifestar-se-ia através de letargia e tristeza.  O terceiro fator foi chamado de

hiperreatividade somática ou autonômica (somatic arousal) se relacionaria à ansiedade,

disparando manifestações físicas em situações ansiogênicas.

Para testar este modelo tripartite, Watson et al. (1995a, 1995b) avaliaram a validade

convergente e discriminante da escala Mood and Anxiety Symptoms Questionnaire (MASQ)

em amostras de estudantes, adultos e pacientes.  Os resultados sugerem que a estrutura

tridimensional composta por desconforto geral, anedonia-afeto positivo e ansiedade

somática foi altamente convergente para as diversas amostras.  Esse modelo pôde ser

replicado em pacientes ambulatoriais, através da técnica de ATL e modelagem de equação

estrutural, sugerindo que há um fator hierarquicamente superior que integra estas 3

dimensões (Ormel et al. 1995; Zinbarg, Barlow 1996, Brown et al.  1998).

Uma visão diferente foi fornecida por Krueger (1998; 1999), ao analisar através de

LISREL 10 categorias de TMC de 2 amostras comunitárias (Nova Zelândia e NCS). Duas

dimensões correlacionadas de primeira-ordem (+ 0,41) puderam ser descritas como:

internalizadora e externizadora.  Enquanto a dimensão internalizadora integra 2

subdimensões: a afetiva e a ansiosa, a dimensão externalizadora agrupa os comportamentos

desviantes de abuso de substâncias e personalidade anti-social.  Esta estrutura

sintomatológica nuclear dos TMC apresenta estabilidade temporal (Krueger 1998) e foi

replicada com dados do Estudo Multicêntrico Brasileiro (Andreoli 1997) e estudo holandês

NEMESIS (Vollenberg et al. 2001).

Muito caminho ainda tem pela frente na identificação do processo psicopatológico

central dos TMC (Wittchen 1999).  A constatação clínica da sobreposição de ansiedade

com depressão e somatização, aliada ao uso de modelos estatísticos, revelaram-nos várias

facetas ocultas das dimensões psicopatológicas dos TMC, como elas se correlacionam e

qual a sua força em cada domínio.  Esses resultados iniciais evidenciam, pois, a

insuficiência do modelo taxonômico categorial de ansiedade e depressão ao explicitar a

apresentação comórbida e subsindrômica dos TMC na comunidade.
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2 . 2   T R A N S T O R N O S  M E N T A I S  E M  C H I N E S E S

2.2.1   Psiquiatria transcultural

Emil Kraepelin (1856-1926) foi, provavelmente, um dos que inauguraram o que

chamamos atualmente de psiquiatria transcultural.  Esse autor concebeu uma psiquiatria

comparativa (Vergleichende psychiatrie) e abriu caminhos para a aplicação de métodos

epidemiológicos aos transtornos mentais nas diversas culturas (Kraepelin 1974). Numa

viagem feita a Java, o psiquiatra alemão comparou os casos de transtornos mentais entre os

nativos, os europeus residentes na ilha e o índice europeu, levando-se em conta os fatores

climáticos, dieta e hábitos, a maior incidência de doenças tropicais e a raça.  Observou que

os casos de dementia praecox entre os nativos eram psicopatologicamente semelhantes com

os observados habitualmente entre os ocidentais.  Os sintomas dos javaneses eram menos

floridos, continham poucas alucinações auditivas e os seus delírios eram frouxos.  A

evolução da doença era comparativamente mais benigna.  As observações de Kraepelin

serão confirmadas várias décadas depois pelos estudos multinacionais da Organização

Mundial de Saúde  (Sartorius et al. 1986).

Ainda no início do século XX, os quadros como amok e latah entre os nativos da

Malásia já eram conhecidos no ocidente.  Não se sabia se esses quadros representavam uma

nova entidade nosológica ou eram variações patoplásticas de doenças já descritas e

impregnadas de um novo colorido racial.  Esse questionamento pressupõe que a cultura

modifica a apresentação clínica dos transtornos mentais, devido a diferenças nos costumes,

hábitos alimentares, religião,diferença social (econômica, política, artística) e o passado

histórico da comunidade. Mais tarde, esses quadros foram reunidos sob a denominação de

síndromes ligadas à cultura (culture-bound syndromes).  Inicialmente a expressão foi

utilizada psiquiatra chinês P.M.Yap como culture bound psychogenic psychosis, às vezes,

também referidas como psicoses étnicas, neuroses étnicas, psicoses histéricas, exóticas ou
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atípicas e síndromes reativas à cultura.  Tradicionalmente, a expressão foi relacionada com

síndromes exóticas e raras de povos primitivos, merecendo nos manuais apenas uma

menção a título de curiosidade. Muitas destas síndromes são consideradas variantes

culturais de transtornos comuns que ocorrem em sociedades ocidentais (Yap 1965).

O termo para designar a nossa área de estudo está em constante mudança, variando

de acordo com o assunto de interesse e o foco teórico.  A expressão kraepeliniana

“psiquiatria comparativa” foi reutilizado mais tarde por Yap (1974) e Murphy (1982) nos

seus respectivos livro-textos.  Antropólogos sociais não costumam se rotular com uma linha

teórica, mas a expressão “antropologia médica” ganhou popularidade por volta de 1960

para designar uma antropologia social da saúde e enfermidade (Loudon 1976).  A

antropologia americana sofreu influências da psicanálise nas primeiras décadas do século

XX e propôs uma abordagem conhecida como “cultura e personalidade”, renomeada depois

como “antropologia psicanalítica” ou “antropologia psicológica” (Spindler 1978).  A sua

proximidade com outras áreas de interesse gerou conflitos com a “antropologia cognitiva”,

a “antropologia semântica” e a “antropologia da pessoa”, os quais foram linhas empiristas

de pensamento com ênfase nos sistemas de conhecimento psicológico (Heelas, Lock 1981).

No meado do século XX, os psiquiatras americanos passaram a preferir a expressão

“psiquiatria transcultural” (cross-cultural) para designar as comparações da taxa e

sintomatologia através de diferentes sociedades (Kiev 1972). A “nova psiquiatria

transcultural” proposta por Kleinman é conhecida nos Estados Unidos como “psiquiatria

cultural”, enfatizando que a psicopatologia ocidental não é menos culturalmente construída

que qualquer outra (Kleinman 1977; Favazza, Oman 1978)

Na Inglaterra, por sua vez, os psiquiatras tenderam a utilizar o termo “cultura” num

sentido mais amplo que os seus colegas americanos, estendendo-o a todos os processos

sociais e políticos numa dada sociedade.  Como expressões operacionais, “psiquiatria e

antropologia” e “psiquiatria transcultural” ainda carregam a conotação dos estudos

comparativos mais antigos, sem deixar de se referir aos grupos étnicos minoritários

(Littlewood 1986).  Fundamentalmente, os objetos de estudo são os refugiados de guerra,

exilados políticos, imigrantes, índios, aborígenes, asiáticos, hispânicos, africanos … cada

qual dentro da sua própria cultura, inserido no seu contexto e circunstância de vida

(Leighton 1963; Lin 1983; Cheng , Hsu 1992; 1993;  Cheung, Spears 1995). A crescente
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mobilidade geográfica e a facilidade de transporte intercontinental coincidem com a

necessidade dos clínicos cuidarem de pacientes de culturas diferentes da sua.  Muitas

cidades são multi-étnicas, onde uma grande proporção da população é constituída por

imigrantes que vêm de diversas culturas e o médico precisa estar familiarizado com a

influência dessa variável ao cuidar dos seus pacientes.

A psiquiatria transcultural pauta-se desde o seu início por um debate controverso: a

universalidade versus especificidade cultural dos transtornos mentais, a extensão e a

natureza da influência de variáveis culturais nas síndromes psiquiátricas e serviços de saúde

mental.  Essa dicotomia é relacionada a duas maneiras da psiquiatria cultural construir o

seu objeto de estudo: etic e emic, termos oriundos da distinção entre fonética e fonêmica, na

lingüística.  Na abordagem etic, o objeto é definido pelo observador que passa a procurá-lo

em seu campo de estudo, partindo do pressuposto que este objeto tem características

universais.  Na abordagem emic, o objeto de estudo surge da observação de campo, sendo

essa descrição válida e restrita apenas para o campo em que foi descrito.

O raciocínio teórico da abordagem etic e emic enfatiza por um lado a universalidade

biológica e, por outro, a diversidade cultural.  Assumir de que as doenças mentais, tais

como são conceituadas pela psiquiatria biomédica dominante, seriam automaticamente

equivalentes no resto do mundo é a base da abordagem etic.  Em contrapartida, a

abordagem emic sugere que as classificações psiquiátricas ocidentais são verdadeiros

produtos de sua própria cultura, visto que as condições aparentemente exóticas e raras são

depositadas para as categorias residuais (miscelâneas) da Classificação Internacional de

Doenças (OMS 1992).  O esforço para reconhecer e incorporar o papel profundo da cultura

na experiência, expressão, diagnóstico e manejo de transtornos mentais (a abordagem emic)

estimulou o desenvolvimento de antropologia médica nas ciências de saúde.

Um consenso geral emerge de que ambas as abordagens têm a sua limitação e

importância.  Para considerar as pesquisas psiquiátricas como “culturalmente e

biologicamente corretas”, seria desejável integrar os dois métodos e conceitos.  Como o

resultado deste debate, a cultura tornou-se uma variável chave na epidemiologia

psiquiátrica, particularmente quando a pesquisa é conduzida em sociedades não ocidentais.
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As teorias fertilizadas com esta “nova visão transcultural” formam as bases de uma série de

estudos etnográficos e epidemiológicos em várias sociedades não industrializadas.

A importância de “contexto cultural” não se deve limitar ao delineamento das

diferenças culturais.  A tarefa mais sofisticada da psiquiatra transcultural é elucidar a

natureza dos fatores invariantes culturais, bem como reconhecer as especificidades

culturais. Deve-se combinar a visão etic com a emic através de análises comparativas de

conceitos psicopatológicos com referência a análogos em outras culturas e análises

descritivas somente referentes aos aspectos intrínsecos de uma cultura particular.

Passamos a examinar, a seguir, alguns aspectos particulares da identidade cultural e

trantornos mentais dos chineses, após a definição de termos como raça, cultura e etnicidade.

As síndromes mentais ligadas à cultura chinesa também são descritas para ilustrar a

ocorrência de transtornos mentais nesta população.

2.2.2   Raça, cultura e etnicidade

Os termos raça, cultura e etnicidade serão utilizados repetidamente ao longo deste

trabalho, portanto, é importante e oportuno definí-los e esclarecer as suas interrelações.

Embora pareçam simples, esses termos oferecem muitas dificuldades na sua definição.

Normalmente, o termo “raça” é reservado para denotar as características dos agrupamentos

humanos que são biologicamente determinadas, pois “cultura” representa atributos

aprendidos e passados de geração a geração.  As características raciais, como a cor da pele,

são supostamente herdadas e imutáveis, enquanto as culturais são moldadas pela tradição e

pelos costumes.

A cultura denota um padrão de significados que é transmitido historicamente de

geração a geração, é incorporado simbolicamente.  Os homens que compartilham a mesma

identidade cultural se comunicam e desenvolvem atividades, hábitos do seu cotidiano. Os

significados e os mecanismos sociais controlam o comportamento e influenciam a vida da

população de uma determinada cultura. Alguns exemplos conhecidos de traços e

comportamentos culturalmente determinados são as práticas como circuncisão entre judeus,

o hábito de atar pés de mulheres na China (até o início do século XX), os tabus alimentares

entre os hindus, etc. Os valores culturais podem até determinar o surgimento de
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perturbações psiquiátricas; por exemplo, o ideal de magreza está relacionado aos

transtornos de alimentação. Essas características e práticas são modificadas de acordo com

a crença vigente naquela cultura mas as marcas raciais como a cor de cabelo, o formato dos

olhos, nariz e lábios se mantêm ao longo das gerações.  A identidade racial nem sempre

coincide com a identidade cultural, pois é possível haver grupos racialmente similares mas

com um passado cultural diverso, ou vice-versa (Smith et al. 1993).

Problemas políticos e teóricos têm levado a Organização das Nações Unidas a

preferir a expressão “grupo étnico” e desencorajar o uso do termo “raça”.   Além das

imperfeições do sistema taxonômico para raça, a expressão “grupo racial” fornece a falsa

idéia de que um determinado grupo é distinto biologicamente do outro (Cooper, David

1986).  De mais difícil definição, os pesquisadores têm preferido o uso de “etnia” e

“etnicidade” (Sue 1991). Esses termos conotam grupos de indivíduos que compartilham as

mesmas origens ancestrais (biológica/genéticas) e culturais, bem como o senso de

identidade da comunidade.  Muitas vezes, o adjetivo “étnico” designa “grupo étnico

minoritário” ou alguém “não ocidental”.  Neste texto, a expressão “cultura” deve ser

entendida como as características e aspectos não-biológicos de um certo agrupamento

humano, como a prática de criação, sistemas de crença, valores, hábitos e tradições.

Convencionalmente, uma “etnografia” é um estudo detalhado de uma comunidade

particular por um antropólogo que nela morou, por vários anos, convivendo com as pessoas

daquela comunidade.  O adjetivo “etnográfico” designa frouxamente, muitas vezes,

qualquer “observação participativa” de um sujeito não pertencente àquela comunidade.

“Etnociência” e “etnomedicina” são estudos e análise de compreensões populares e leigas

sobre o mundo natural e as enfermidades. Assim, a “nova psiquiatria transcultural”

pretende examinar também as concepções médicas ocidentais (biomedicina) exatamente

como os outros sistemas médicos (Kleinman 1977). Essa abordagem é puramente

qualitativa, com melhora de validade mas perdendo a confiabilidade das observações,

pressupondo quase sempre uma abordagem eminentemente epidemiológica (Littlewood

1990).

A cultura se refere aos costumes e comportamentos de uma determinada época ou

agrupamento humano particular.  Essa formulação sugere que as culturas estão em contínua
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mudança.  Quando se pensa que o processo de globalização irá homogeneizar o mundo não

industrializado através da cultura dominante ocidental é um engano.  A cultura não é

estática e incorpora novas concepções e valores ao longo das épocas. Os processos de

aculturação, assimilação, ocidentalização e urbanização atestam a possibilidade de

transformações culturais. Nesta medida, as mudanças sociais podem ser estudadas através

do paradigma da psiquiatria transcultural dentro de uma psiquiatria internacional.

2.2.3.   A Cultura Chinesa

Vem de longa data o fascínio que a cultura chinesa exerce sobre os olhares

ocidentais. O intercâmbio e a influência oriental não é fato recente.  Desde Marco Polo, os

europeus conheceram a rota da seda, os vasos e cerâmicas, as artes marciais, a culinária

colorida e condimentada, o feng shui, a astrologia chinesa, etc. Invenções como papel,

bússola, balão, macarrão e pólvora foram trazidos da China e integrados aos hábitos

europeus. Aos poucos, o ocidente foi incorporando aspectos da cultura chinesa no seu

cotidiano, curioso com cada surpresa contida nas caixinhas chinesas. Apesar dessa aparente

familiaridade dos ocidentais, o estudo da cultura chinesa – sinologia – não é matéria de

fácil assimilação.

Os chineses constituem 1/4 da população mundial (Mezzich et al. 1992; Cooper,

Sartorius 1996) e a sua crescente migração para diversas partes do mundo data do século

XIX. No mundo, há cerca de 1,6 bilhões de chineses.  A vasta maioria vive na China

continental, cerca 37 milhões vivem fora desse aglomerado humano, inclusive Taiwan.  Os

chineses representam o maior grupo étnico do planeta, motivo da importância de conhecer

como os transtornos mentais se apresentam nessa população.

História da Imigração

No Brasil, tem-se notícia da entrada de imigrantes chineses para o país desde 1812,

para a plantação de chá no Rio de Janeiro (Guariglia 1997).  Hoje em dia, estima-se que no
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Brasil vivem cerca de 190.000 chineses, concentrados nas regiões urbanas do Sul e Sudeste,

segundo dados não oficiais do consulado da República Popular da China, do Centro

Comercial do Extremo Oriente e da Associação Social Chinesa.

A cidade de São Paulo localiza-se na região sudeste do Brasil, é a maior área urbana

da América do Sul, com uma população de mais de 10 milhões de habitantes.  A cidade tem

áreas de variada densidade demográfica, com grandes bolsões comerciais e residenciais.

Estima-se que 120.000 chineses residem e trabalham na área metropolitana da Grande São

Paulo, constituindo cerca 1,3% da população paulistana.  Motivada pelo temor de novas

guerras ou problemas econômicos, a maioria da comunidade, cerca de 100 mil, imigrou de

Taiwan.  Os chineses vindos de Hong Kong, República Popular da China e outras áreas

asiáticas (Cingapura, Indonésia, Sri Lanka) constituem a minoria nesta comunidade, muitas

vezes, vivendo em grande isolamento social.

A comunidade sino-paulistana é constituída de imigrantes espalhados em quase

todos os bairros da cidade de São Paulo. A maioria se dedica ao comércio e à prestação de

serviços. Não há grandes concentrações de chineses num local específico, à maneira das

China Towns presentes nas cidades norte-americanas, canadenses e britânicas.  As maiores

concentrações de chineses na cidade de São Paulo estão nos bairros da Liberdade e

Aclimação, além da área central de comércio atacadista da Rua Vinte e Cinco de Março.

Esta comunidade tende a se organizar em termos políticos, de afiliação religiosa, do dialeto

falado ou da região de origem.  Além de ser pouco estruturada, em termos de recursos de

suporte, a comunidade tem dificuldade em utilizar os recursos de saúde.

Composição Familiar e Organização Social

A família chinesa tradicional é descrita como um sistema hierarquicamente

estruturado ao redor de linhagens patriarcais.  Especificamente, os pais têm a obrigação de

criar os filhos e detêm a autoridade de decisão, controlando e ditando regras sobre as

questões familiares. Muitas vezes, os pais determinam as metas educacionais e

profissionais dos filhos.  Quando o vigor físico declina com a idade, é esperado que a

geração mais jovem cuide dos pais idosos.  O respeito e a devoção filial, responsabilidades

do filho homem, recomendam que se anteponham os interesses dos pais e família em
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detrimento dos seus. Numa relação de reciprocidade, cabe aos filhos atender às diversas

necessidades dos pais já velhos, como recompensa e demonstração de gratidão (Liu 1995).

Ao longo de milênios, o sentido e o significado das relações interpessoais foram

elaborados e retidos como valores tradicionais de funcionamento social.  Embora a

manutenção de ótimas relações sociais seja importante para qualquer sociedade, alcançar a

harmonia das relações interpessoais na cultura chinesa é fortemente desejável. Em contraste

com sociedades ocidentais, onde a ênfase é o indivíduo (egocentrismo), os chineses tendem

a valorizar o grupo como um todo (sociocentrismo), afinando ou sintonizando com  as

nuances e implicações das relações sociais.

Freqüentemente, as ligações recíprocas de apoio social (guanxi) constituem um

tampão contra o estresse psicológico, na dimensão social e interativa dos chineses. Nas

situações de extrema dificuldade ou desespero, o chinês pede um favor (zenqing) acionando

a sua rede de apoio (guanxi). Este tipo de organização sociocultural oferece alguma

proteção contra depressão.(Xu 1987)  Quando o provedor de zenqing nega o pedido,

significa que o guanxi está perturbado ou que este indivíduo não possui um bom

relacionamento social.  Contrariamente, a proximidade excessiva de guanxi leva à intrusão

da vida familiar e o zenqing social solicitado pode tornar-se uma fonte de estresse. Sempre

há uma expectativa de retribuição entre aquele que oferece e o que solicita zenqing. Para o

indivíduo que usufruiu zenqing do outro membro da sociedade, a “dívida” gerada através

dessa reciprocidade pode aumentar de forma contínua, ficando cada vez mais difícil

“pagar”. Uma vez que cada indivíduo na sociedade chinesa é simultaneamente um provedor

e devedor de zenqing, há necessidade constante de manejar este equilíbrio interpessoal  de

“donativo-dívida”.  A falta de sintonia das relações na esfera social pode se tornar um

encargo emocional e gerador de estresse.

A popularidade de alguns conceitos culturalmente específicos denota as regras de

interação e comportamento social. Os chineses valorizam o autocontrole das emoções, na

medida em que a falta de controle é considerada vexatória, qualificada como “perda de

lien” (face).  Um chinês que demonstra o seu descontrole sentir-se-ia constrangido de

encarar a sociedade.  Quem consegue manter lien demonstra a capacidade de controle, a sua

imagem moral (mien-tzi) é mantida intacta na sociedade.  O evento mais estressante e

temido pelos chineses é “ser mal interpretado ou alvo de crítica” (ou-huei ou pih-ping) por
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outros membros da sociedade e, por conseguinte, perder lien (Zheng, Lin 1994). Estes

hábitos sociais lidam com o desconforto emocional dos chineses e também afetam a sua

interação com os provedores e cuidadores de saúde.  Observa-se que, em situações clínicas,

os chineses tendem a sorrir e não se queixar, ainda que estejam desesperados ou

deprimidos.

O pendor dos chineses em estudo se baseia na crença de perfeição humana, um

valor retido há mais de dois milênios desde a época de Confúcio.  As crianças chinesas são

cobradas pelo sucesso acadêmico e freqüentemente assumem a competividade inerente

desse sistema educativo.  O insucesso escolar, dificuldade acadêmica, ser reprovado em

exames vestibulares são motivos de vergonha e profundo sentimento de fracasso (Liu X et

al. 1997).   Suicídio decorrente desta situação não é infreqüente (Zheng, Lin 1994).

As mulheres chinesas costumavam se casar cedo. O divórcio era raro, pois

representa um grande constrangimento social para a sua família.  Os parceiros matrimoniais

eram escolhidos, tradicionalmente, pelos familiares. A responsabilidade de tarefas

domésticas, educação dos filhos e cuidado de pais idosos e doentes recai invariavelmente

sobre a mulher. Os eventos psicossociais estressantes como “dificuldades com os sogros” e

“morte ou doença de familiar próximo” indicam a importância e cobrança de valores como

devoção familiar nessa sociedade (Zheng, Lin 1994).

A China é um país marcado por constantes mudanças.  O século XX foi

especialmente conturbado.  Assim como outras culturas, o mundo dos chineses não é

estanque. Nas últimas décadas, as mudanças sociopolíticas, a urbanização e as influências

ocidentais têm enfraquecido as tradições familiares coletivistas, rearranjando as relações

entre os chineses.

Etnicidade e Religião

A origem étnica Han compõe a maioria (mais de 90%) da população chinesa.

Outras etnias como Man e Hu são consideradas minorias étnicas dentro da nação chinesa.

Há 55 grupos étnicos oficialmente aceitos pelo governo chinês, ao lado de centenas de

outros não identificados oficialmente.  Há, portanto, uma grande heterogeneidade étnica

entre os chineses.  Muitos grupos residem fora da China continental, Taiwan e Hong Kong,

e foram expostas a várias influências socioculturais, inclusive uma diversidade de
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ideologias políticas e sociais, diferentes níveis de industrialização, urbanização e

ocidentalização.

A principal religião dos chineses é o budismo, vindo da Índia.  Na China, o budismo

se transformou e sofreu influências de ensinamentos filosóficos de Confúcio e Lao-Tsé.  A

partir de séculos XVI e XVII, a entrada de missionários europeus tem difundido a religião

católica e posteriormente o protestantismo.  Na região sudoeste da China continental,

observa-se a predominância de muçulmanos.

As atitudes de saúde entre os chineses são influenciadas por uma série de crenças

religiosas.  O budismo promove um fatalismo que pode levar algumas pessoas a negar os

seus sintomas.  O seu desconforto psicológico e tristeza só são revelados mediante

interrogatório, mesmo que eles estejam deprimidos.  Os sintomas depressivos estão de

acordo com a visão budista do mundo como um local de sofrimento inevitável.  O taoismo

advoga que o mundo segue naturalmente em direção à harmonia e perfeição; portanto, os

indivíduos devem permitir serem levados por seu curso natural. Exceto em situações de

crise maior, esta atitude poderia retardar a busca de tratamento.  A ética de Confúcio

orienta o comportamento apropriado em relação às figuras de autoridade.  O médico é

percebido como uma figura superior de quem se espera que direcione autoritariamente o

seu tratamento.  A demonstração de uma abordagem igualitária pelo médico é vista como

um sinal de fraqueza ou incompetência.  Similarmente, as pessoas idosas, com autoridade

dentro da cultura chinesa, são consideradas guardiãs das tradições e são consultadas em

questões de saúde.

Características da Língua Chinesa

Os primeiros registros escritos em chinês remontam a cerca de 1400 a. C.  Com o

desenvolvimento e a difusão da língua, o chinês falado se modificou rapidamente e se

diversificou em dialetos restritos a tribos antigas.  As várias dinastias dominantes, em seus

períodos históricos, entre guerras, saques e invasões, precipitaram a extinção do chinês

clássico, ainda em 600 d. C.  O chinês vernáculo de hoje começou a ser utilizado a partir de

1000 d. C., quando obras de ficção e drama começaram a ser redigidas.  Para fornecer uma

visão panorâmica da língua chinesa, algumas características da sua complexidade são

ressaltadas abaixo.
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O dialeto chinês mandarim é adotado como a língua nacional (kuo yu) e é falado

como língua materna por cerca de 70% do povo chinês, excluindo-se as minorias étnicas.

Apesar da uniformização oficial do vernáculo chinês (puton hua), dependendo da região

procedente e etnia, a língua preferencial pode ser o dialeto da sua família.  Por exemplo, o

cantonês é o dialeto mais falado entre aqueles que vieram de Hong Kong e do litoral

sudeste da China, enquanto que fukkienês e hakkanês são bastante populares entre aqueles

que saíram de Taiwan.  Os chineses de Hong Kong e Macau, ex-colônias de Inglaterra e

Portugual, também são fluentes em inglês e português, respectivamente.

No chinês mandarim existem cerca de 420 sílabas, enquanto no inglês há cerca de

1200.  As palavras chinesas são monossilábicas e muitas delas são pronunciadas com o

mesmo som ou sílaba.  Como recurso para diferenciar algumas delas, usam-se diferentes

tons. Cada um dos 50 mil caracteres tem uma sílaba e tonalidade fixa. Enquanto a

qualidade monossilábica do chinês confere ao discurso um ritmo de toque de tambor, a

característica tonal introduz uma qualidade musical ao chinês falado.  Dessa forma, ao falar

chinês não basta pronunciar o som correto, mas também o tom adequado; caso contrário,

não se é compreendido.

A dificuldade de aprendizagem em chinês falado reside justamente na existência de

muitas palavras homófonas, isto é, pronunciadas com som e tom idênticos.  Esta profusão

de homofonia torna difícil adivinhar o significado correto de cada palavra,  escrita através

de caracteres inteiramente diferentes.  Como uma solução parcial para contornar esse

problema, o discurso chinês recorre ao uso de palavras compostas, facilitando a sua

interpretação.

Quanto à gramática, o chinês é uma língua não-flexionada.  Isto quer dizer: as

palavras não sofrem modificações de acordo com o número, gênero, caso, tempo, voz ou

modo.  Não há conjugação verbal nem declinação, o que facilita o seu aprendizado.  Alguns

recursos lingüísticos são utilizados para indicar as suas relações gramaticais.  Por exemplo,

várias palavras auxiliares ou “vazias” de significado são usadas apenas com a função de

preposição, conectivo, interjeição ou partícula interrogativa.

Outra característica marcante é que as palavras chinesas não são classificáveis em

partes do discurso como as indo-européias, que subdividem a frase em sujeito, verbo e

predicado.  Uma palavra pode ser usada tanto como substantivo, adjetivo, advérbio ou
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verbo, dependendo da sua função na sentença.  Esta característica distingue o chinês da

língua ocidental, que utiliza a lei de identidade fundamentado na lógica aristotélica

(Hayakawa 1977). A lógica do pensamento chinês não é facilmente entendida pelo

pensamento ocidental, a sua estrutura é fundamentalmente diferente.  As categorias

universais do pensamento parecem ser diferentes nos sujeitos asiáticos.

O chinês é escrito em símbolos, chamados de “caracteres”.  Esses símbolos não são

representações fonéticas e sim ideogramas, universais para todos os dialetos. Cada

ideograma consiste num certo número de traços, escritos numa ordem determinada e

projetados de modo a se inscreverem num espaço quadrado imaginário.  Um texto em

chinês é disposto verticalmente para ser lido da direita para esquerda e de cima para baixo.

A alfabetização em chinês básico, de 5 mil palavras, consiste em reconhecer cada

ideograma através de cópias intermináveis do seu formato, escrevendo cada traço numa

seqüência ordenada.

O Conceito de Doença entre os Chineses

A mais antiga obra clássica de medicina que apareceu na China é Cânones de

Medicina Interna (Huangdi Neijing), compilada entre 500 e 300 a.C.  Esse compêndio

relata as experiências médicas e os conhecimentos teóricos anteriores ao Período dos

Reinos Combatentes.  As duas partes desta obra, Lingshu e Suwen, descrevem as teorias

básicas da medicina tradicional chinesa, tais como o conceito de yin-yang, os cinco

elementos, os órgãos vitais, os canais e seus colaterais, qi (energia vital) e xue (sangue).

Além desta parte teórica, questões como a propedêutica, diagnóstico, diferenciação das

síndromes clínicas, etiologia, patologia e técnicas de inserção de agulha de acupuntura são

detalhamente discutidas (Academia de la Medicina China 1984).

As teorias do yin-yang e dos cinco elementos são dois pontos de vista naturais que

refletem um materialismo e uma dialética simples e têm desempenhado um papel ativo no

desenvolvimento das ciências naturais na China.  Estas teorias se vinculam e

complementam reciprocamente, estão implicadas na formação e no desenvolvimento do

sistema teórico da medicina tradicional chinesa até a atualidade.
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A teoria do yin-yang sustenta que todos os fenômenos naturais no universo

congregam dois aspectos opostos: yin e yang, os quais estão em constante contradição e

interdependência.  A relação entre yin e yang é a lei universal do mundo material, princípio

e razão da existência de milhões de coisas e a causa primeira do surgimento e

desaparecimento dos fenômenos.  Toda a explicação fisiopatológica do corpo humano,

diagnóstico e tratamento na medicina chinesa se servem deste modelo rudimentar, porém

prático.

A teoria chinesa dos cinco elementos lembra, em muitos aspectos, a teoria dos 4

humores introduzida por Hipócrates no Ocidente.  As qualidades dos cinco elementos são

intuitivamente apreendidas e aplicadas ao homem, o meio circundante e todo o Universo.

Os elementos são madeira, fogo, terra, metal e água.  Entre eles, existe uma relação

integrada de estímulo (matriz ou potencial gerador) e inibição, a qual determina o estado de

constante mudança e movimento.  Os chineses costumam usar esta teoria para classificar os

fenômenos naturais em diversas categorias.  Seguem a teoria à risca na culinária, na

arquitetura, na astrologia, na agricultura, etc.

O homem vive na natureza.  O meio ambiente natural, as mudanças climáticas e as

condições geográficas influenciam as atividades fisiológicas humanas. Em outras palavras,

existe uma interdependência entre o homem e a natureza.  Partindo desta consideração, a

medicina chinesa tradicional relaciona logicamente a fisiopatologia dos órgãos e dos

tecidos com os fatores do meio ambiente.  O macrocosmo natural pode ser representado

num sistema menor – microcosmo. Este sistema classifica o mundo baseado nos cinco

elementos.  Similitudes e analogias são usadas para explicar as complicadas relações entre a

patologia e a fisiologia, entre o homem e o meio ambiente natural.  As tabelas 5 e 6

mostram as cinco categorias de acordo com a classificação dos cinco elementos.
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Tabela 5 – A teoria dos cinco elementos e a sua correspondência no corpo humano

C o r p o  h u m a n o

Cinco

Elementos

Órgão Cavidade Órgão de Sentido Tecidos Emoções

Madeira Fígado Vesícula Olhos Tendão Ira

Fogo Coração Intestino delgado Língua Vasos Alegria

Terra Baço Estômago Boca Músculos Ansiedade

Metal Pulmões Intestino grosso Nariz Pele e pêlo Melancolia

Água Rins Bexiga Ouvidos Ossos Pânico e medo

Tabela 6 – A teoria dos cinco elementos e a sua correspondência com a natureza

N a t u r e z a

Cinco

elementos

Estações Qualidade Crescimento/

desenvolvimento

Cores sabores Direção

Madeira Primavera Vento Germinação Verde Azedo Leste

Fogo Verão Calor Crescimento Roxo Amargo Sul

Terra Canícula Umidade Transformação Amarelo Doce Centro

Metal Outono Secura Colheita Branco Picante Oeste

Água Inverno Frio Armazenamento Negro Salgado Norte

Neste tipo de “medicina de correspondência sistemática”, refinada ao longo de 3

milênios, a doença é vista como o antagonismo ou desequilíbrio entre os diversos

componentes internos do corpo. A saúde é a harmonia do homem com os fenômenos do

mundo natural para manter a harmonia corporal interna, ou estar protegido das

enfermidades. Portanto, sob condições de enfraquecimento, o corpo é vulnerável ao ataque

de agentes patógenos externos.
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Os dois princípios da medicina tradicional chinesa se resumem no conceito de que o

corpo humano é um todo uno.  Assim, o propósito da medicina chinesa é reajustar as

relações entre yin e yang e equilibrar 5 elementos para promover a circulação de qi e xue. A

análise da dominância ou contra-dominância de um dos elementos, a hipofunção de certos

órgãos ou a invasão de fator patogênico exógeno podem determinar dois tipos principais de

síndrome: xu (deficiência) ou shi (excesso).

A medicina chinesa não distingue diferentes doenças, mas síndromes clínicas ou

complexos sintomáticos.  Diferentes de sintomas, os complexos sintomáticos constituem a

ordenação resumida do funcionamento corporal num estágio evolutivo da doença.  Os

sintomas são manifestações ou reflexos de desequilíbrio corporal.  Nenhuma semelhança

pode ser equiparada com a classificação categorial ocidental, os sintomas simplesmente

constituem um componente do complexo sintomático.  Estas síndromes clínicas podem

ocorrer numa variedade de diferentes doenças em qualquer estágio do seu desenvolvimento.

Conquanto o tratamento segue-se ao diagnóstico, uma única doença pode ser tratada por

diferentes métodos (depende do estágio evolutivo, agente patogênico, etc), e diferentes

doenças podem ser tratadas com o mesmo método.

A medicina tradicional chinesa não desenvolveu pois uma visão ontológica da

doença, a sua lógica holística não é apreensível pelas leis fisiopatológicas do modelo

médico ocidental. Tudo pode ser explicável dentro do seu elaborado sistema explicativo.

Conseqüentemente, depressão e somatização são consideradas exageradas, excessivas e

deslocadas.  Os sintomas corporais simplesmente inexistem (Fabrega, 1991).

Os conceitos populares chineses de saúde e doença são influenciados pelas

explicações do equilíbrio vital entre as energias Qi e Fong.  O excesso de energia yin ou

yang leva ao desequilíbrio e à doença.  A diarréia, por exemplo, é atribuída ao excesso de

alimentos “gelados” (frios), enquanto uma erupção cutânea resultaria do excesso de

elementos de “calor” no corpo do indivíduo acometido.  A depressão é vista comumente

como um desequilíbrio de “ventos” com predomínio de sintomas somáticos.

A presença de sintoma é o motivo que leva um paciente chinês a consultar o

médico.  A persistência deste sintoma indica mau funcionalmento corporal em sua relação

com o mundo natural, o que demanda um tratamento adequado. Apesar da existência de um

sistema elaborado de medicina popular, os chineses prontamente utilizam medicações
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ocidentais. A automedicação parece ser popular entre os chineses, uma vez que não se

exigem prescrições para a sua aquisição. As injeções intramusculares são vistas como

superiores aos preparados orais.

2.2.4.    Síndromes ligadas à cultura

A classificação das síndromes ligadas à cultura é um assunto controverso.  Um

primeiro problema é que os rótulos diagnósticos como depressão e fobia não apresentam

equivalência em muitas línguas não-européias.  Estss termos emergiram da linguagem

popular e foram incorporados pelas classificações médicas (Berrios, Porter 1999). Assim, a

“depressão” em medicina ocidental é vista como intimamente ligada às mudanças de

humor, uma conceituação eminentemente biomédica.  Utilizando-se tais rótulos em culturas

não-européias, freqüentemente leva-se à crença errônea de que a experiência de tristeza é

uma característica essencial desse transtorno. A palavra “mental” está associada com

transtornos mentais graves e tratamento asilar.  Em muitos países onde a assistência

psiquiátrica é precária e os quadros evoluem de forma desfavorável, os pacientes e os

profissionais de saúde são compreensivelmente relutantes em estigmatizar os seus pacientes

como sofrendo de “doença mental”.  Assim, enquanto a experiência de humor disfórico

parece ser um fenômeno humano observável em várias culturas, o conceito de transtorno

depressivo não é universalmente aplicável.

Esse problema não é uma mera questão semântica, pois a sua conseqüência imediata

é a baixa taxa de detecção de depressão.  Mesmo em contextos de tratamento psiquiátrico,

somente um quarto dos pacientes atribuiu os seus sintomas à doença mental, enquanto o

termo “nervosismo” é citado pela quase metade deles. Em alguns países, devido a hábitos

culturais, os próprios médicos são incapazes de reconhecer os TMC, gerando muitos

diagnósticos falso-negativos e falso-positivos (Jong et al. 1986; Cheng 1988b). O

pensamento e o humor depressivo não são identificados e, freqüentemente, os pacientes não

se reconhecem doentes (Cheng 1989d).  Muitas vezes, os sintomas ansiosos se expressam

através de crenças subculturais e queixas sexuais (Tan 1969; 1988).

Embora muitas categorias clínicas maiores podem ser encontradas em todo o

mundo, os sintomas específicos, o curso e a resposta social são aspectos influenciáveis por

fatores culturais locais.  As síndromes ligadas à cultura referem-se, pois, a padrões
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recorrentes de comportamento aberrante, experiências inusitadas e formas psicopatológicas

específicas confinadas em determinadas localidades ou culturas.  Muitos desses padrões

comportamentais são considerados localmente como “doença”, ou ao menos “aflições”. A

maioria possui rótulos ou nomes locais.  Essas síndromes mentais culturalmente específicas

são limitadas a sociedades específicas ou áreas culturais fora da América do Norte ou da

Europa.

Enquanto alguma similaridade pode ser apontada entre vários quadros culturalmente

específicos e diagnósticos ocidentais, muitos outros se apresentam sob uma forma tão

esdrúxula ou bizarra que são inclassificáveis numa nosologia ocidental.  Uma alternativa

para contornar esse problema seria identificar e manter os conceitos locais. Por exemplo,

neurastenia (Shenjing shuaizuo) na China ou pensar demais (kufungisisa) em Zimbabwe.

Ansiedade, depressão e somatização parecem freqüentes na comunidade, no entanto,

a validade de sua classificação categorial é questionada.  O recente estudo multicêntrico da

Organização Mundial de Saúde relatou que a comorbidade ou a sobreposição de depressão

e ansiedade excedia 50%. Não se deve dissociar a realidade do paciente de uma cultura

diversa, forçando enquadrar o seu sofrimento dentro de uma nosologia ocidental.

A operacionalização taxonômica de síndromes ligadas à cultura é difícil, pois não

há consenso quanto à melhor forma de classificação.  Fazemos aqui a distinção entre

síndromes ligadas à cultura e expressões idiomáticas culturalmente específicas de

desconforto e doença.  Revemos abaixo as principais síndromes descritas no contexto

chinês (Tan 1988; Cheng 1989; Lee 1996; 1997).  Uma revisão minuciosa das síndromes

de outras culturas pode ser encontrada no livro de Simons e Hughes (1985).

1. Koro (suo yang) :  Como na síndrome de dhat, koro é um quadro de ansiedade

extrema relacionada a uma preocupação somática. O episódio ocorre quando o

indivíduo acredita que seu pênis está se retraindo para dentro do corpo e que isto o

levará à morte. Embora menos freqüente, esta síndrome pode acometer mulheres que

temem a retração dos seus grandes lábios e seios. Esta síndrome ligada à cultura se

caracteriza por início agudo, com precipitantes psicossociais óbvios.  As principais

manifestações consistem em medo de morrer, resultante da retração dos órgãos

reprodutivos, seios, ou outras partes do corpo.  Medidas preventivas são adotadas
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freqüentemente, tais como usar uma corda para segurar a parte do corpo que está

retraindo.

2. Neurastenia (Shenjing Shuaizuo): É uma condição muito prevalente entre os

chineses. Caracteriza-se por sensações de esgotamento físico e mental, dificuldade

de concentração, fadiga, tontura, perda da memória e insônia. Pode associar-se a

outras queixas físicas como disfunção sexual, alteração do apetite, dor de cabeça e

irritabilidade. Literalmente, significa “fraqueza dos nervos”. A sobreposição da

neurastenia com “depressão maior” e “transtornos somatoformes” é objeto de intensa

pesquisa. A neurastenia também aparece na nosografia japonesa como shinkeishitsu

(neurastenia constitucional) e foi equiparada, no Ocidente, com a síndrome de fadiga

crônica.

3. Reação psicótica induzida por  qi-gong (zou huo ru mo) : O qi-gong é uma prática

popular chinesa que significa o “exercício da energia vital”.  Acredita-se que a sua

prática regular melhora a saúde.  Baseada na teoria dualista do yin-yang, a reação

psicótica de qi-gong é marcada por um início agudo de sintomas dissociativos e

paranóides que ocorrem nos indivíduos demasiadamente envolvidos na prática.

Normalmente, os sintomas ocorrem durante ou no término da prática do qi-gong.

Este estado persiste e passa a ocorrer sem o controle do indivíduo afetado. Os

sintomas são variados; foram descritos desde desconforto somático relacionado à

prática de qi-gong, atividade motora incontrolável, ansiedade, temor, irritabilidade,

delírio, transtorno de identidade, alucinações, mania, depressão, suicídio e

comportamento bizarro e violento.  Não é uma entidade nosológica classificável

pelos critérios diagnósticos ocidentais.

4. Psicose de viajante (lu tu jing sheng bing) – é um transtorno psicótico transitório e

agudo que ocorre durante uma viagem de trem, em indivíduos sem antecedente

pessoal ou familiar de doença mental.  Os sintomas incluem início agudo (como uma

tempestade torrencial), transtorno de consciência, desorientação, ilusões

horripilantes, alucinação auditiva, delírio persecutório, pânico e excitação motora.

Muitas vezes, o indivíduo afetado manifesta heteroagressividade ou tenta se jogar de

forma impulsiva e suicida para fora do trem. A remissão é espontânea, em algumas

horas ou dias (até 2 semanas) e a amnésia pode ocorrer em alguns casos.
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5. Transtornos mentais induzidos por superstição e feitiçaria – os sintomas estão

muito relacionados à crença de superstição ou feitiçaria.  Os sintomas principais

consistem em transtornos de identidade que emergem da percepção da possessão por

deuses ou fantasmas, acompanhados de alucinações, ilusões, delírios e

comportamento confuso. Tais quadros duram em torno de 2 semanas.  Os seus

sintomas se assemelham ao fenômeno dissociativo observado em algumas seitas

religiosas.

6. Síndrome de insuficiência renal, espermatorréia (Shen-k’uei) – é uma síndrome

neurótica cultura-específica, muito comum entre os chineses do sudeste asiático.

Esta síndrome é caracterizada por uma queixa primária de perda de “sêmen” na

ausência de excitação sexual, atribuída à masturbação excessiva, ejaculação precoce,

sêmen perdido pela urina e polução noturna freqüente.  Vários pacientes que

consultaram urologista com essas queixas receberam diagnóstico de ansiedade,

depressão e neurose hipocondríaca.

7. Hsieh-ping (Taiwan): um estado transitório de transe durante o qual o indivíduo é

possuído por um espírito ancestral, que tenta comunicar com outros membros da

família.  Os sintomas incluem tremor, desorientação e delirium, além de alucinações

visuais e auditivas.  É similar ao quadro de shin-byung descrito na Coréia.

Algumas culturas exibem termos e expressões idiomáticas culturalmente

específicas para relatar um desconforto psicológico ou comunicar enfermidade. A forma

dos chineses relatarem os seus sintomas psíquicos está vivamente impregnada pela

cultura e ligada com graus variados de preocupação somática. Muitas vezes, a língua

chinesa não consegue diferenciar queixa somática de desconforto emocional (Parker et

al. 2001), por exemplo, a depressão é expressa verbalmente através de descrições

somáticas (Zheng et al. 1986).

A ansiedade é, muitas vezes, somatizadas em sintomas físicos concretos. Uma

forma particular de manifestação de ansiedade ocorre através de queixas sexuais, tais

como culpa pela masturbação, contato prévio com prostituta, impotência, ejaculação

precoce, etc (Tan 1969). Outros exemplos comuns são: palpitação e dificuldade

respiratória (sim chap-chap: fraqueza do coração com palpitação, precordialgia e

ansiedade); fadiga desmotivada ou disfunção sexual (shen-k’uei – síndrome de
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insuficiência renal); boca seca e irritabilidade (huo-chi-da – grande fogo interno; gan-

huo-wang – fogo forte no fígado), desconforto emocional (kan-kor – seco e amargo);

depressão (ul-juit – ser culpado e merecedor de castigo); estar angustiado (funlow –

preocupado, cabeça cheia e pesada). Muitas vezes, shenjing-shuaizuo - neurastenia

(cefaléia, tontura, diminuição da concentração, transtorno de sono) é utilizada como um

termo resumitivo e abrangente para todas essas condições.

2.2.5.   Neurastenia

O termo “neurastenia”, palavra grega cujo significado é “falta de força no nervo”,

foi cunhado pelo neurologista americano George Miller Beard, em 1869, para denotar

“exaustão do sistema nervoso”.  Ele acreditava que este diagnóstico deveria ser feito

baseado na fraqueza, fadiga, pouca concentração, perda de memória, cefáleia intensa,

redução de apetite e uma lista extensa de mais 70 sintomas variados de natureza somática

ou somatopsíquica.  A neurastenia teria uma origem orgânica e a fadiga era uma das suas

características mais importantes, são ataques de sensação de exaustão absoluta...

freqüentemente acompanhados pelo sentimento de que a exaustão é tão extrema que a

sensação de  “desfalecimento” era descrita pelos pacientes.  Introduzida numa época em

que o tratamento psiquiátrico era confinado à manipulação custodial dos pacientes e

englobando um grande espectro de sintomas inespecíficos e ambíguos, a neurastenia

ganhou considerável popularidade tanto entre profissionais de saúde como pelo público

leigo.  Estima-se que 15 a 20% dos pacientes que consultavam o clínico geral nos Estados

Unidos no começo do século XX sofriam de neurastenia.  Esse modismo rapidamente

declinou nas primeiras décadas do século XX.

Na psiquiatria moderna, a neurastenia é vista meramente como formas somatizadas

de transtorno depressivo e ansioso, sem o status de um transtorno psiquiátrico “autêntico”.

Ora classificada como um termo redundante, neurastenia foi expurgada da nosologia

ortodoxa da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-III, DSM-III-R e DSM-IV).

Kleinman (1982) ironizou essa transformação dizendo que a neurastenia se transformou de

uma “doença americana” para a posição de “não-doença na América”.

O percurso da neurastenia tomou um rumo diferente no Oriente. A insistência de

que a neurastenia seria uma doença física e não mental, enfatizando a explicação orgânica
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não-psiquiátrica, favoreceu a sua difusão na Ásia. Primeiro, porque a neurastenia descreve

um conjunto de sintomas que são compatíveis com o conceito holístico de saúde e doença.

Na visão tradicional da medicina oriental os fatores somáticos e psicológicos coexistem em

complementaridade corpo-mente.  Segundo, porque a doença mental é muito estigmatizada

na sociedade chinesa e é vista como uma aberração genética.   Inúmeros trabalhos mostram

que essa população tende a utilizar pouco os serviços de saúde mental e, quando os

procuram, os distúrbios são mais graves.  Muitos pacientes chineses recorrem à ajuda

profissional quando a doença já está tão grave que não é passível de cuidado domiciliar.

 O líder chinês Mao Tse-Tung confidenciou ao seu médico, certa vez, o quanto a

neurastenia o atormentava e a sua incapacidade de se livrar desse mal. Traduzido em chinês

como “shenjing shuaizuo”, a neurastenia significa literalmente “enfraquecimento dos

nervos ou do sistema nervoso”. Esta noção está integrada à etiologia de doenças da

epistemologia chinesa tradicional, que é baseada na desarmonia de órgãos vitais e o

desequilíbrio de qi (energia vital).  A categoria etiológica de xu (deficiência) está

particularmente em conformidade com a conotação de enfrquecimento em “shenjing

shuaizuo”.  Quando “shenjing” (nervo ou espírito) se torna shuai (degenerado ou

deteriorado) e zuo (enfraquecido), vários complexos sintomatológicos podem emergir.

Diferente da CID-10 (OMS 1992), nenhum sintoma (inclusive de fadiga) é visto como

característica dominante nesta conceituação chinesa funcional e não-ontológica de

neurastenia (Fabrega 1990; Liu 1989).

Nas sociedades chinesas de hoje, o termo shenjing shuaizuo floresceu para um

rótulo diagnóstico muito em moda entre os médicos tradicionais e o público leigo.  Na

China, Taiwan e Hong-Kong, neurastenia também é utilizada por biomédicos, inclusive

psiquiatras, como um eufemismo para comunicar ao paciente uma ampla variedade de

transtornos neuróticos, psicossomáticos e até mesmo psicóticos, bem como as suas

atribuições causais e terapêuticas (Cheung, Lau 1982; Rin, Huang 1989).  Uma das razões

desta popularidade é a natureza não estigmatizante deste rótulo, distanciando o paciente e

os seus familiares de rótulos psiquiátricos como psicose afetiva ou esquizofrenia.  O termo

neurastenia também parece ser conveniente para pessoas de classe social baixa, não

familiarizados com os jargões psiquiátricos, a maioria sem uma tradução local aceitável.
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Em geral, cerca de 30 a 50% dos pacientes chineses ambulatoriais, clínicos e

psiquiátricos, procuram tratamento para um transtorno autodiagnosticado como neurastenia

(Cheung e Lau 1982; Lin 1989; Rin, Huang 1989; Wong, Chang 1984).  Embora esses

pacientes pareçam utilizar-se um modelo explicativo “orgânico” para a sua neurastenia

(Kleinman 1982), esse termo não implica necessariamente uma etiologia orgânica.  Rin e

Huang (1989) relataram que 90% dos pacientes auto-rotulados como neurastênicos de

Taiwan, opinaram ser desnecessária a tomografia computadorizada de crânio para

investigação complementar. O uso deste termo tem, portanto, uma implicação pragmática,

pois facilita a organização do desconforto pelos pacientes e seus familiares, rompe as

barreiras para procurar ajuda, além de ajudar o médico a estabelecer um bom vínculo com

os pacientes (Zhang 1989).

Em 1982, Kleinman descreveu que as queixas de 100 pacientes neurastênicos de

Hunan, China, eram prepoderantemente somáticas. Descreveram a neurastenia como um

“tipo de somatização socialmente e culturalmente modelada”. Em ambulatórios

psiquiátricos de Hong Kong, os pacientes que se auto-rotularam de neurastênico (n = 114)

relataram muitos sintomas somáticos e poucos sintomas psicológicos (Wong, Chang 1984).

Parece que a maioria dos chineses considevam que a neurastenia era um problema somático

e eles procuraram ajuda a um clínico geral, pois o seu quadro clínico não é um problema

psiquiátrico. Além da dificuldade na memória e raciocínio, eles eram predominantemente

somáticos na natureza – fraqueza, fadiga, insuficiência de qi ou sangue, pouca apetite, dor

nas costas, membros sem força. Segundo Cheung (1989) o principal tratamento indicado

para neurastenia é do tipo tônico-sedativo para combater sintomas somáticos do tipo

“enfraquecimento” (categoria principal) e sintomas psicossomáticos e psicológicos

(categoria menor).

Beard escreveu que “tanto a anemia como a neurastenia são mais freqüentemente

encontradas em comunidades civilizadas e intelectualizadas.... Anemia e neurastenia

ocorrem simultaneamente, e tornam-se tão intimamente correlacionadas que é muitas vezes

impossível determinar qual era a causa e qual era o efeito”.  Coincidentemente, entre as

pessoas leigas de Hong Kong, o sintoma “anemia” está freqüentemente associado ao

conceito popular de neurastenia, pois uma pessoa anêmica deve estar submetida ao excesso

de trabalho, tem deficiência de qi e sangue, estilo caótico de vida, hábitos alimentares
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irregulares, além de subnutrição (Lee, Wong 1995).  Esta crença é um produto da

cosmologia chinesa que vê a energia corporal como um importante componente de saúde

holística, razão pela qual os chineses se alimentam de comidas nutritivas como o fígado de

porco, vinhos tônicos, frutos vermelhos para reforçar o seu sangue, mesmo quando eles não

estão biologicamente “anêmicos” (Koo 1987). A “perda de peso” é considerada um sintoma

neurastênico grave que corresponde à idéia de “disfunção”. Contrariamente, as queixas

mais comuns de neurastenia foram disforia e insônia, enquanto que sintomas somáticos

foram pouco freqüentes. Em particular, o sintoma de fadiga foi relatado por 16,2% das

pessoas e foi a 7ª queixa mais freqüente, enquanto a fraqueza corporal pontuou na 15ª

posição (Lee, Wong 1995).

O conceito chinês de neurastenia não replica a definição de Beard (1869) ou da

CID-10 (OMS 1992).  Entre os pacientes psiquiátricos chineses, também aparecem grandes

disparidades entre definições ocidentais e a experiência leiga de neurastenia.  Em  pacientes

neuróticos e psicóticos auto-rotulados como neurastênicos de Taiwan (n =38), Rin e Huang

(1989) encontraram que insônia (39%), dificuldade de concentração (29%), tensão e

ansiedade (21%), foram os sintomas mais comuns de 38 sintomas subjetivos.  Fadiga e

fraqueza foram infreqüentes (8%).  Estes achados concordam parcialmente com os dados

de Hong Kong, sugerindo a natureza inespecífica de neurastenia auto-rotulada, impossível

comparar com a designação ocidental da doença.  Para evitar confusão, seria útil os clínicos

explorarem o que os paciente pretendem comunicar ao mascarar o seu desconforto através

de neurastenia.  A compreensão desta metáfora de sofrimento é uma viagem etnográfica

para a complexidade emic da experiência de adoecer naquele local.

Assistindo à sua exclusão da neurastenia no DSM-III desde 1980 e preocupados

com a possibilidade da rápida dissolução do seu diagnóstico, os psiquiatras chineses se

esforçaram em operacionalizar e reafirmá-la (Liu S 1989; Yan 1989; Zhang 1989; Zheng et

al. 1994).  Em 1982, numa conferência sobre neuroses e neurastenia, vários psiquiatras

chineses influentes estabeleceram alguns critérios para o diagnóstico de neurastenia.  Este

trabalho resultou nos critérios da Chinese Classification of Mental Disorders, 2nd. edition,

revised. (CCMD-2-R) de 1995 (Chinese Medical Association 1995).
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Tabela 7 - Critérios diagnósticos de neurastenia segundo CCMD-2-R:

Para o diagnóstico de neurastenia, devem estar presentes 3 dos 5 grupos de sintoma abaixo:
1. Sintomas de enfraquecimento: fatigabilidade mental, falta de energia, raciocínio retardado,

dificuldade de concentração, perturbação da memória, diminuição de eficiência, fatigabilidade
física.

2. Sintomas disfóricos: estar incomodado e preocupado, incapacidade para relaxar, facil
irritabilidade (ansiedade e depressão leve podem ocorrer, mas somente durante um período
menor da doença).

3. Sintomas de excitabilidade: fácil excitabilidade mental, manifesta como aumento
descontrolável de recordações e associações de pensamento; a excitabilidade é acompanhada de
sentimentos desagradáveis, mas não há aumento na atividade psicomotora.

4. Dores neuromusculares: cefaléia tensional ou mialgia.
5. Distúrbios de sono: dificuldade de iniciar o sono, excesso de sonhos incapazes de ser lembrados

ao acordar, sensação de não ter dormido, ciclo sono-vigília caótico (sem dormir à noite,
sonolento e negligente durante o dia).

Esta condição precisa durar pelo menos 3 meses e deve (i) diminuir a eficiência no trabalho, estudo
ou causar disfunção social, (ii) provocar desconforto mental, (iii) mobilizar o sujeito a procurar
tratamento.  Não deve ser diagnosticado se estiverem presentes transtornos de humor ou outra
condição neurótica.

A maioria dos sintomas postulados pela Associação Médica Chinesa é inespecífica,

somática ou afetiva: fadiga, anergia, dores, irritabilidade, disforia e preocupação.  Os outros

sintomas cognitivos como diminuição de memória, concentração e pensamento retardado

também não são específicos. Os critérios do CCMD-2-R não são hierarquizados; isto quer

dizer que o diagnóstico de neurastenia pode ser feito sem a exigência da presença de fadiga,

fraqueza ou exaustão. A natureza politética dos critérios chineses facilita a combinação dos

sintomas e induz à heterogeneidade de apresentação clínica. A exigência de duração de pelo

menos 3 meses indica que é uma condição de longa duração, com tendência à cronificação.

Por fim, a primazia diagnóstica de transtornos de humor ou “outra condição neurótica”

como critério de exclusão qualifica a neurastenia como categoria hierarquicamente menos

grave.

Na CID-10, neurastenia é arrolada como um transtorno mental, classificado na

seção de “transtornos neuróticos, relacionados a estresse e somatoformes”. Inclassificável

pelo DSM-IV, talvez uma solução razoável seria incluir neurastenia entre os “transtornos

somatoformes indiferenciados”. Os critérios da CID-10 para neurastenia foram muito

influenciados pelo conceito de síndrome de fadiga crônica, pois os seus sintomas nucleares

são sensações crônicas e desconfortáveis de fraqueza, fadiga ou exaustão mental e física
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aos mínimos esforços.  Outro candidato à disputa nosológica com neurastenia é o transtorno

misto de ansiedade e depressão.  Em estudo de campo do DSM-IV (Zinbarg et al. 1994), os

pesquisadores americanos encontraram uma configuração nuclear do transtorno misto de

ansiedade e depressão contendo sintomas disfóricos inespecíficos e uma mistura variada de

sintomas somáticos e cognitivos, muito semelhante à proposta da CCMD-2-R.  De acordo

com a OMS, o diagnóstico de neurastenia requer a presença de pelos menos 2 de um grupo

de 7 sintomas adicionais, a saber: mialgia,  dores, tontura, cefaléia tensional, transtorno de

sono, incapacidade para relaxar, irritabilidade e dispepsia.  O diagnóstico de neurastenia

também não deve ser feito, segundo os critérios diagnósticos de pesquisa da CID-10 (WHO

1993), na presença de transtorno de humor, transtorno de pânico e transtorno de ansiedade

generalizada.

Apesar da OMS estipular o uso dos seus critérios de neurastenia para mundo todo,

não houve aderência unânime. Práticas locais de conceituação diagnóstica e diferenças

transculturais impedem a sua aplicabilidade.

Curiosamente, neurastenia e síndrome de fadiga crônica (SFC) são consideradas

como variantes culturais de uma mesma doença (Wessely 1990; Krupp 1991). A grande

diferença é que SFC não é considerada uma doença mental.  Há três definições principais

da SFC: os critérios de Center of Disease Control (CDC) de Atlanta, do Green College de

Oxford e de Austrália.  Estas três escolas concordam que a duração crônica, de pelo menos

6 meses, e a fadiga incapacitante constituem as características centrais da SFC (Starceviæ

1999). Enquanto os critérios australianos exigem mais um sintoma (deficit de memória de

fixação ou imunidade celular anormal) para o seu diagnóstico, os critérios americanos do

CDC postulam a presença adicional de pelo menos 4 dos 8 sintomas (diminuição de

concentração ou memória, faringite, linfoadenopatia, mialgia, artralgia migratória, cefaléia,

sono não repousante e fadiga prolonga após exercício físico).

A neurastenia perpetua como uma categoria diagnóstica residual, com uma

hierarquização secundária dentro da nosografia atual. Enquanto a CID-10 exclui

neurastenia na presença de transtornos de humor e ansiedade, as definições da SFC

admitem a presença de um transtorno mental não-psicótico ocorrendo simultaneamente.

Esta regra diagnóstica confere uma taxa de comorbidade muito mais baixa em neurastenia
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(Young et al., 1997; Zheng et al., 1997) do que SFC (Fishler et al., 1997; Clark et al 1995;

Bombardier, Buchwald 1995; Starceviæ et al 1994).  A falta de correlação psicopatológica

em termos de comorbidade fornece mais evidência à idéia de que neurastenia e SFC podem

ser condições diferentes e não a mesma doença.

Esta disposição diagnóstica confere à neurastenia algumas diferenças em relação a

SFC. Alguns estudos recentes estudaram a relação de sobreposição diagnóstica entre

neurastenia e SFC para responder à questão de correspondência diagnóstica.  Enquanto

similaridades foram observadas entre os critérios de CCMD-2 e CID-10, não houve boa

sobreposição entre estes critérios e aqueles do CDC (Tabela 8).

Tabela 8 – Sobreposição diagnóstica entre neurastenia e síndrome de fadiga crônica

Neurastenia SFCEstudo, ano
Local

Amostra
CCMD-2 CID-10 CDC

Chen, Lee 1997
Hong Kong

Cansaço e fraqueza crônica
n = 100

57% 30% 3%

Chong et al. 1997
Taiwan

Fadiga crônica, > 6 meses
n = 100

--- 11% 0 %

Young et al. 1997
China

Neurastenia CCMD-2
n = 79

100% 78,5% 20,3%

CCMD-2: Chinese classification of mental disorder – 2nd edition
CID-10: Classificação internacional de doenças – 10a. edição
CDC – SFC: critérios de Center of Disease Control para síndrome de fadiga crônica

A tentativa de substituir o diagnóstico “obsoleto” de neurastenia por uma moderna

embalagem de síndrome de fadiga crônica não foi pouca (Wessely 1990).  Além disso, a

visão de que neurastenia seria uma forma de depressão, ansiedade ou transtorno

somatoforme, denota que neurastenia não é uma entidade nosológica em si.  Deve-se, pois,

ser deslocado por um diagnóstico de humor, ansiedade ou somatoforme ou somático

(biomédico, não psiquiátrico).  Apesar do seu desaparecimento em muitos países, como

Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, o seu uso ainda é freqüente na China, países

asiáticos e leste europeu.  Assim, nos parece que os conceitos de depressão, ansiedade e

somatização ainda não ultrapassaram a utilidade de neurastenia.

Nem tudo é consenso entre os especialistas.  Enquanto alguns psiquiatras pensam

que este conceito irá se transformar e até desaparecer na mente do público, pela a “confusão
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considerável no uso do termo neurastenia pelo público leigo, pacientes e médicos em

Taiwan de hoje” (Rin, Huang 1989), outros ressaltam o malefício de manter o seu uso, pois

o termo contém a idéia de degeneração e maldade, favorecendo a negação do problema,

constituindo um insulto psicológico à auto-imagem do paciente (Yung 1988).  De fato,

gradativamente, temos notícias de estudos vindos do Oriente preferindo a expressão

síndrome de fadiga crônica (Lee et al. 2000).

Debates entre psiquiatras ocidentais e chineses sobre a posição nosológica de

neurastenia têm provocado outras discussões (Kleinman 1982; Yan 1989; Zhang 1989).

Empregado na China com grande leniência, há um consenso entre os psiquiatras chineses

de que existe um subgrupo nuclear de paciente neurastênicos que não são classificáveis na

nosografia ocidental.  Estes pacientes apresentam predominantemente um tipo de transtorno

de humor, descrito como fan nao (“perturbação na mente”), diferente de ansiedade e

depressão (Liu S 1989).  Esta expressão pode ser melhor conceituada como uma forma

idiomática de comunicar o desconforto ou preocupação.  Se um quarto da população

mundial é constituído de chineses, então há um grande subgrupo de pacientes que não

podem se adequar às categorias diagnósticas ocidentais.

Neste ponto é útil lembrar que a doença e a enfermidade são diferentes e até

conceitos conflitantes.  O primeiro é melhor conceituado como uma entidade médica

centrado na pessoa e verificável independentemente, com correlatos biofisiológicos

subjacentes, enquanto que o último se refere às explicações mutáveis baseadas em reações

culturais, pessoais e interpessoais à doença.  Uma vez que a patofisiologia dos transtornos

psiquiátricos é tipicamente obscura, estes representam primariamente o modo como os

profissionais de saúde remodelaram a enfermidade em termos de um modelo teórico de

patologia familiar à sua prática.  Tal comportamento reflete a cultura que eles estão

imersos.  Por contraste, a enfermidade produz uma certa crença cultural, significados

sociais e normas.  Afetando profundamente os pacientes, ela se correlaciona com os

padrões das apresentações clínicas, comportamento de busca de ajuda, aderência ao

tratamento e a resposta global ao tratamento com psicotrópicos. Kleinman (1982) escreveu

que “neurastenia pode ser melhor conceituado com uma experiência de adoecer”.

A neurastenia é vista por uma amostra de estudantes como um fenômeno altamente

prevalente, crônico, psicológico, não agressivo e extraordinariamente urbano que afeta o
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grupo etário ativo profissionalmente (Lee, Wong 1995).  Esta informação está em

conformidade com a sua designação costumeira de “doença urbana” ou uma “doença da

civilização moderna“ (Beard 1880; Lin 1989; Wessely 1990; Yan 1989).  Esses achados

aliados à preferência pelos métodos de auto-ajuda significam que a neurastenia não

costuma ser considerada uma doença psiquiátrica séria.  Talvez por isso, ela pode ser

percebida como um tipo de “síndrome de estresse” que apaga o estigma em torno da doença

mental, sem negligenciar as queixas psicológicas dos pacientes.

Como uma enfermidade, neurastenia não é estável.  O padrão de sintomas e

significados que ela adquiriu se correlaciona com as crenças e atitudes prevalentes numa

população particular, num período específico (Abbey, Garfinkel 1991; Lin 1989; Wessely

1990).  Dentro de uma dada comunidade, a realidade da enfermidade, isto é, a série de

palavras, experiências e sentimento que ocorrem juntos numa subpopulação podem exibir

variações intraculturais (Ware, Kleinman 1992).

Num estudo de 1984, a prevalência auto-relatada de neurastenia entre os estudantes

universitários é baixa (6%) (Wong, Chang 1984), enquanto que no estudo de 1995

aumentou para 46% (Lee, Wong 1995).  Esta discrepância sugere que na última década,

formas leves de neurastenia tornaram-se um rótulo mais aceitável para o estilo urbano dos

jovens de Hong Kong, uma sociedade em rápida transformação.  Nesta medida, isso

equivale dizer que “fadiga” e “estar cansado” está sendo culturalmente sancionado como

justificativa de neurastenia. No entanto, uma vez que os estudantes consideraram que

sintomas psicóticos também ocorrem na neurastenia, muitos solicitam o tratamento com

psiquiatra.  Este termo permite, por um lado, uma classificação da gravidade da doença, por

outro lado, mascara os transtornos mentais mais severos (Munakata 1989; Rin, Huang

1989).

2.2.6.   Imigração e Fatores Psicossociais

Ødegård (1932) e Malzberg (1962) encontraram as maiores taxas de admissão em

hospital psiquiátrico entre os imigrantes dos Estados Unidos tinham que os seus

compatriotas que ainda vivem na Europa.  Outros estudos parecem confirmar a

vulnerabilidade dos migrantes a doença mental, embora as diferenças na taxa entre

migrantes e não-migrantes são bastante pequenas ainda.  Por outro lado, outros estudos não
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confirmam estes achados.  Sainsbury (1969) mostrou que os imigrantes dos Estados Unidos

apresentam as maiores taxas de suicídio (independente da nação de origem) que aqueles de

seu país de origem. Além disso, a taxa de suicidio dos grupos de imigrantes é, em quase

todos os casos, maior que aquela dos Estados Unidos como um todo. Outros estudos

confirmam também a alta taxa de admissões psiquiátricas entre pessoas nascidas no exterior

(Locke 1960; Goldeberg, Huxley 1992).

A questão como se aqueles que migram seletivamente continham indivíduos que

eram predispostas a doença mental em maior número que aqueles grupos que não migram

ou se o estresse de deixar o seu país e se instalar em outro local, estranho, solitário e alheio

é causativo de doença mental é ainda uma questão em aberto. Virtualmente, todos os

indivíduos fora do seu país de origem passam por períodos de depressão, irritabilidade e

mesmo sintomas psicossomáticos leves, dos quais se recuperam e desenvolvem um grau de

assimilação.  No entanto, há outros que são incapazes de tolerar esta imersão total numa

cultura alienígena e que desenvolve um surto psiquiátrico definitivo semelhante a sindrome

de neurose de combate (Arthur 1971).

Assim, parece que uma série de crises na vida de qualquer indivíduo ocorrendo em

rápida sucessão e de forma agrupada pode predispor o indivíduo a desenvolver uma doença,

inclusive uma do tipo mental.  Isso parecem ser mais verdadeiro ainda para as doenças de

natureza depressiva e psicossomática.  Um estresse monstruoso, flagrante, sustentado e

extraordinário, tais como ocorre no combate ou encarceramento em campos de

concentração, pode levar ao desenvolvimento de uma síndrome mental definitiva que pode

ser duradoura, mesmo em indivíduo que aparentemente não exibem nem carga genética ou

predisposição psicológica para o tal destino.  Similarmente, forças sociais como depressões

econômicas, migração e a influência da urbanização, secularização, isolamento social e

anomia podem potencializar um aumento do fenômeno emocional complexo tal como

suicídio.

O estudo da saúde mental e ajustamento psicológico dos imigrantes no novo país

aponta novas direções para compreensão da influência dos fatores psicossociais na gênese

dos transtornos mentais.  O estudo das comunidades de imigrantes asiáticos, minorias

étnicas fora dos seus países de origem, oferece uma oportunidade de comparar as diferentes

taxas de prevalência entre a comunidade local e a imigrante, além da taxa do seu país de
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origem. Diferentes taxas de prevalência psiquiátrica são observadas quando se compara a

prevalência dos TMC de comunidades asiáticas, sobretudo as chinesas, com aquelas

ocidentais.  Da constatação inicial das diferenças taxas, o estudo de imigração muda de

foco aos poucos para determinar quais são os estressores ou condições psicossociais que

estão envolvidos no aumento das taxas de transtornos mentais.

No trabalho pioneiro de Lin et al. (1969) foi constatado que aqueles chineses que

migraram da China Continental para Taiwan, devido às pressões políticas ou refugiando de

guerras civis, eram responsáveis pelo aumento dos quadros neuróticos comparados com o

seu estudo de 1954.  Além disso, quando comparados com a população de nativos, parece

que a taxa de pevalência dos TMC também era maior entre aqueles migrantes. As

motivações para imigração são muito diversas.  As dificuldades econômicas, a situação

política do país de origem, a perseguição política, o temor de guerras impulsionaram a

vinda dos chineses a Brasil.  Além disso, o tamanho do grupamento, a proximidade com a

comunidade e a sua integração com a comunidade local são fatores que influenciam na

adaptação e ajustamento psicológico dos imigrantes (Lee F et al. 1991).

Outro trabalho foi feito em Taiwan comparando o efeito da urbanização em

comunidades rurais, suburbanas e urbanas (Cheng 1989c).  Parece que o ambiente rural

adverso associado com maior número de estressores crônicos e migração seletiva para as

cidades poderia explicar as altas taxas de depressão em mulheres jovens residentes em

regiões rurais (migração interna).

As situações de imigração forçada em casos de refugiados, são eventos vitais que

podem predispor à depressão.  Experiências de desenraizamento, aculturação são cada vez

mais estudados em função das migrações facilitadas pela disponibilidade de meios de

transporte intercontinental. Embora o evento traumático em si seja gerador de depressão,

parece que outros fatores sociodemográficos como idade, ser veterano de guerra,

dificuldade lingüística e a presença de depressão no início da avaliação, são fatores

preditivos de depressão mais severa com o tempo (Hinton et al. 1997).

Outras explicações para a alta prevalência de transtornos mentais entre os

imigrantes é de que este grupo está mais predisposto a apresentar TMC do que a população

geral.  Num trabalho sobre deprivação e saúde mental feito na região noroeste da Inglaterra,

os TMC  se associam naqueles indivíduos com desvantagem social, pontuação alta em



64

GHQ, residentes em áreas sub-privilegiadas, com alta taxa de mortalidade antes de 65 anos

e trabalhadores não especializados (Harrison et al. 1998). Outras variáveis que foram

significantes incluem: superpopulação, falta de diversão, desemprego, composição étnica

de minorias e mobilidade social.  O isolamento social foi responsável por 6% (Andrews et

al. 1977), assim, parece que influências socioculturais e ambientais explicam mais das

incidências de TMC do que fatores de susceptibilidade pessoal.

2.2.7.   Depressão

Na China, o diagnóstico de depressão é feito muito menos freqüentemente que no

Ocidente.  Alguns fatores são apontados como responsáveis pela baixa prevalência

observada, dentre eles os fatores culturais e peculiaridades da psiquiatria chinesa

desempenham um papel preponderante (Xu 1987) Em geral, os pacientes deprimidos

chineses evitam procurar ajuda pelo estigma de doença mental, levando muitos deles a não

procurar médico ou buscar tratamento pela medicina tradicional chinesa.  Para agravar a

situação, muitos deprimidos são diagnosticados como esquizofrênicos, uma vez que a

noção chinesa de depressão é mais estreita que a de esquizofrenia.  Além disso, a

apresentação somática destes pacientes facilita o diagnóstico de neurastenia, muito popular

na China.

No Chinese National Epidemiological Survey (Cooper, Sartorius 1996), a

prevalência-ponto e prevalência-vida de depressão é 0,37 e 0,75%, sem diferenças

significativas de taxas entre os dois sexos ou área de residência.  Comparativamente é uma

taxa bastante baixa, quando comparada com dados ocidentais. Similarmente, os estudos de

Taiwan mostram que a depressão é persistentemente baixa: 0,38% de psicose afetiva

(Cheng 1988), 0,88 a 1,68% de prevalência-vida para depressão maior e 0,92 a 1,51% para

distimia (Hwu et al. 1989).  Comparativamente, as taxas do ECA foram 5,2% e 3,0%,

respectivamente para depressão e distimia (Robins, Regier 1991).

Trabalhos prévios sobre a depressão na população geriátrica em Taiwan enfatizaram

a baixa taxa deste transtorno, quando comparada com Ocidente e América do Norte.  O

baixo risco de depressão em chineses é explicado, muitas vezes, pelo efeito positivo de um

bom sistema de suporte familiar, ancorado na tradição de respeito com os idosos.  No
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entanto, estudos mais recentes mostram que pessoas desta faixa etárias têm maior risco de

MPM (Cheng 1988; Chong 1992) e suicídio (Chong, Cheng 1995) consequënte a episódio

depressivo (Cheng 1995). O Taiwan Old Age Depression Study (Chong et al., 2001)

mostrou que nesta população a prevalência-mês para transtornos psiquiátricos foi 37,7%,

sendo 15,3% depressão neurótica e 5,9% depressão maior, comparável às taxas ocidentais.

A depressão foi significantemente associada ao fato de ser mulher, viúva, baixo nível

educacional e doença física.(Chong et al. 2001; Liu et al. 1997).

Metade dos estudantes de medicina em Hong Kong (Chan 1991) pontuaram

moderadamente (9/10) no C-BDI e apenas 2% foram considerados severos (29/30).

Comparando adolescentes de 9 etnias nos Estados Unidos, os descendentes de chineses

apresentaram a menor prevalência de depressão (1,9%) contra a maior dos mexicanos

(Roberts et al. 1997). Num outro estudo feito na China, sintomas depressivos (> 13) foram

observados em 47,8% dos pacientes hospitalizados e 4% dos sujeitos normais (Yang et al.

1987). Avaliando as estratégias adaptativas para lidar com depressão, os estudantes

chineses tenderam a retardar a resolução de problemas e se apresentaram passivos (Chan,

1992), muitas vezes com distorções cognitivas (Chan, Tsoi 1984).

A prevalência de transtornos depressivos entre os imigrantes foi avaliada

recentemente no Chinese American Epidemiological Study em Los Angeles.(Takeuchi et al.

1998)  Aproximadamente 6,9 % e 5,2% dos sino-americanos apresentaram, em vida, um

episódio depressivo maior e distimia, respectivamente, enquanto que a prevalência-ano foi

de 3,4% e 0,9%. O risco de apresentar episódio depressivo e distimia nesta amostra se

associa a estresse social (eventos traumáticos passados e eventos vitais negativos recentes).

O resultado de Los Angeles foi muito inferior àquelas taxas de 17,1% encontradas no NCS

(Kessler et al. 1994), realizado com instrumento semelhante (CIDI).

Um inquérito transcultural sobre a sintomatologia da depressão foi realizado na

década de 1960 com psiquiatras de 30 nações diferentes na África, Ásica, Australásia,

Oriente Médio, Europa, América do Norte e América Latina (Murphy et al. 1964). Em

todos os casos, os respondentes afirmaram que a síndrome depressiva pode ser definida por

“um humor depressivo ou desânimo; variação diurna de humor, insônia com despertar

precoce, diminuição de interesse em ambientes sociais”.  Havia um consenso de que a

fadiga, perda de interesse sexual, idéias auto-acusatórias, anorexia e perda de peso eram
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frequentemente associados com a “síndrome nuclear dos estados depressivos”.  No entanto,

tais sintomas como culpa e autodepreciação tenderam a ocorrer somente em pacientes de

cultura ocidental cristã e estavam ausentes em pacientes de outras culturas.

Num estudo transcultural sobre os hábitos diagnósticos de psiquiatras chineses,

japoneses e americanos, em relação aos transtornos neuróticos  reflete como os diferentes

conceitos e diferentes sistemas classificatórios influenciam este tópico (Tseng et al. 1986).

Enquanto os psiquiatras chineses tenderam a diagnosticar os casos como neurastenia,

quando há evidências de declínio de função mental, os americanos classificaram os mesmos

como transtorno de ajustamento (depressão neurótica) onde o estresse situacional por ser

vislumbrado.

As diferentes taxas de depressão parecem indicar o hábito diagnóstico dos

psiquiatras chineses, comportamento de busca de ajuda dos chineses, o seu modo de relatar

queixas através de sintomas físicos e expressões idiomáticas, são responsáveis pelas

variações observadas.  Embora a maioria dos pacientes não se encontrava severamente

deprimida no momento da avaliação, mas o número de deprimidos “diagnosticáveis” pode

ser maior do que se pensava (Parker et al. 2001).

2.2.8.   Sintomas Físicos e Somatização

Os chineses somatizam mais? Talvez tanto quanto os seus vizinhos coreanos! Não

pela falta de vocabulário apropriado e não porque eles temem ser estigmados como

“loucos”.  Se eles estiverem convencidos que visitar psiquiatra pode ser bom, eles o

procurariam, estigmazados ou não (Chang 1989). Um dos debates correntes sobre a relação

entre cultura e psicopatologia trata da tendência relatada dos asiáticos de se apresentar

preferencialmente com sintomas somáticos em situações de desconforto psicológico.

Comparativamente, os imigrantes asiáticos apresentam alta freqüência de consultas

clínicas, a procura para transtornos mentais é baixa. (Gillam et al. 1980; Kirmayer et al.

1996).

A estrutura sociopsicológica inibe as expressões de raiva e outros sentimentos e

pensamentos disruptivos.  O ideal chinês é estar em harmonia com o ambiente natural e
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social.  É compreensível que quando os caminhos sociais, raiva, depressão e outros afetos

negativos bloqueados se canalizem através de somatização.

Facilitado pelos recursos da língua chinesa, parece que há tendência dos chineses

em relatarem mais sintomas somáticos durante as suas consultas médicas (Lee 1997).  No

entanto a ocorrência de transtornos somatoformes é extremamente baixa, tanto na China

como no ocidente (Lee 1996).  A Associação Chinesa de Psiquiatria simplesmente excluiu

o bloco dos transtornos de somatização do DSM-IV e CID-10 do seu último CCMD-2-R.

A noção de saúde dos chineses é outra, a separação mente-corpo é um dualismo inexistente

no raciocínio da doença e enfermidade.  O que existe são muitas expressões idiomáticas

culturalmente sancionadas de desconforto emocional, moldadas a partir da vivência de

sofrimento psicológico dentro da visão chinesa.  Neurastenia parece representar o

sincretismo cultural dos sintomas somáticos e emocionais (Lee 1993, 1996). Este tópico já

foi discutido na seção anterior das síndromes ligadas à cultura e neurastenia.

Muitos estudos têm descrito as apresentações clínicas da depressão em centros de

cuidado geral e primário.  As queixas mais comuns são somáticas, em particular cansaço e

fraqueza, atormentados por dores múltiplas, tontura, palpitação e distúrbios de sono.  No

entanto, os sintomas psicológicos podem ser eliciados com relativa facilidade durante o

inquérito.  Assim, os sintomas típicos tais como perda de interesse nas atividades diárias ou

diárias, pensamentos suicidas, falta de concentração, ansiedade ou preocupação podem ser

experimentados pela grande maioria dos pacientes.  Algumas teorias sugerem que sintomas

somáticos sejam o equivalente “cultural” da depressão e que a somatização, o processo pelo

qual o desconforte psicológico seria “convertido” para sintomas somáticos, seria típico em

países não industrializados.  Esta hipótese está atualmente vista como errônea em dois

aspectos.  Primeiro, sintomas somáticos são também as características presentes mais

comuns de depressão em sociedade industrializados; segundo, os clássicos sintomas

psicológicos de depressão podem sempre ser eliciados.  Parece que apresentações agudas

de depressão estão mais propensas que sejam somáticas; mas à medida que a doença se

torna crônica o paciente reavalia a doença e se torna mais propenso a apresentar sintomas

psicológicos. Assim, por sua vez, torna-se mais detectável pelo clínico.  Assim, a cultura

desempenha um papel limitado na experiência de sintomas comuns de depressão, no

entanto, o relato espontâneo de tais sintomas pelo paciente em consultas de saúde pode ser
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influenciado pelo estigma e a percepção de depressão como categoria de doença.  Mais

ainda, alguns sintomas, tais como a alucinação visual, pode ocorrer no contexto da

depressão em algumas culturas, no entanto, não são cruciais ou centrais para o diagnóstico

da depressão.

Vários trabalhos têm mostrado consistentemente que as queixas somáticas se

correlacionam com as pontuações em instrumentos de rastreamento como General Health

Questionnaire ou GHQ (Goldberg 1988)  e  Self-Report Questionnaire ou SRQ (Harding et

al. 1980), obtendo resultados da prevalência de transtornos mentais variando entre 12% a

36% nos estudo que empregaram GHQ.  Os estudos mostram que uma proporção

substancial de transtornos mentais é subestimada ou inadequadamente diagnosticada pelos

médicos clínicos nos centros de atenção primária (Jong et al. 1986; Cheng 1988). A maioria

dos pacientes que consultam inicialmente aos médicos por queixas físicas, pois os sintomas

“funcionais” são manifestações freqüentes de depressão, ansiedade e transtornos

somatoformes (Goldberg, Bridges 1988; Kroenke, Price 1993; Munk-Jørgensen et al.

1997), muitos dos sintomas físicos de causa desconhecida podem refletir transtornos

psiquiátricos subjacentes ou sobrepostos (Andrews et al. 1977; Munk-Jørgensen et al.

1997).  Esta alta comorbidade de queixas físicas com sintomas psíquicos implica mais

visitas ao médico clínico (Andrews et al. 1977; Vázquez-Barquero et al. 1992).

Os sintomas que envolvem a  dor eram 7 dos 10 sintomas mais comuns entre os

respondentes (Kroenke, Price 1993).  Dos 14 sintomas mais relatados, parecem que todos

eles estão associados com maior risco (no mínimo 2 vezes) de apresentar transtornos

psiquiátricos. Além disso, aqueles pacientes que apresentam múltiplas queixas e/ ou

sintomas inexplicáveis também tinham maior probabilidade de apresentar morbidades

psiquiátricas (Katon et al. 1991; Kronke, Price 1993).

Portanto, muitas vezes, os transtornos mentais em centros de atenção primária são

tratados de forma inadequada ou insuficiente, pois menos de 50% desses casos são

reconhecidos corretamente (Jong et al. 1986; Vázquez-Barquero et al. 1997). Um outro

achado importante é a presença de TMC foi fortemente associada com as consultas

médicas: quase 89% dos homens com TMC e 97% das mulheres consultaram clínicos

(Vázquez-Barquero et al. 1992).
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Embora a presença de sintomas físicos seja esperada como o melhor preditor de

utilização dos serviços médicos, a literatura aponta que transtornos psiquiátricos também

têm sido determinantes na decisão do paciente consultar profissionais médicos.  A

magnitude deste fator é da ordem de que 15,5% dos homens e 20,3% das mulheres acabam

por consultar clínicos por problemas psiquiátricos.  Tal índice correlaciona-se de forma

positiva e razoavelmente com as pontuações de GHQ (Vázquez-Barquero et al. 1990).

Gillam et al. (1980) avaliaram diferenças étnicas na freqüência de consultas clínicas

e notaram que apesar de imigrantes asiáticos apresentarem alta freqüência de consultas, a

sua procura para transtornos mentais é comparativamente baixa.  Na cultura chinesa, as

queixas somáticas estão intimamente relacionadas com a cultura, muitas vezes relatadas de

forma desconcertante. Várias síndromes cultura-específicas (culture-bound syndroms)

ocorrem com freqüência entre os chineses. Por exemplo, a neurastenia é um diagnóstico

freqüentemente efetuado por psiquiatras chineses, cujo conceito não corresponde à noção

ocidental do quadro.  Outros transtornos que ocorrem na cultura chinesa merecem ser

relembrados, pela raridade de descrição e dificuldade de se adequar às nosologias

ocidentais.  A correspondências destes quadros com transtornos de transe, de possessão,

transtorno do pânico, depressão maior, hipocondria, etc., são objetos de grande debate.  A

comparabilidade dos resultados obtidos entre diversas culturas deve ser vista com reserva,

pois as diferenças podem ser decorrentes de estilo e linguagem de expressão verbal das

vivências físicas e emocionais.

Várias teorias têm sido propostas para explicar o fenômeno da somatização

(Kirmayer, Robbins 1991) especulando sobre a incapacidade dos asiáticos de se expressar

psicologicamente ou a deficiência dos termos descritivos para os estados afetivos na língua

chinesa.  Klerman (1988) mostra que, na verdade, para a maioria dos pacientes chineses, as

queixas somáticas são utilizadas como “expressões de desconforto psicológico”

culturalmente sancionadas.  Este processo é distinto da compreensão habitual de

somatização.

A maioria dos pacientes chineses focaliza as suas queixas em sintomas físicos

quando visitam o médico clínico, ao mesmo tempo, sabem que o estresse decorrente de

problemas e relações sociais provocaram os seus sintomas emocionais e físicos.  Parece que
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a maioria dos pacientes relata seletivamente os seus sintomas de acordo com o que é

percebido como apropriado (Cheung, Lau 1982)

Um ponto crucial é a relação mente-corpo, iniciada entre os filósofos gregos e

firmemente estabelecida desde Descartes. Este modelo dicotômico não só fornece os

fundamentos da medicina ocidental, mas também exerceu influências profundas em

praticamente todos os aspectos da vida moderna no Ocidente, inclusive na expressão de

desconforto (Fabrega, 1990).  Oposta a esta concepção, a visão tradicional dos chineses

sempre foi unitária, sem tendência a separar corpo da mente.  Adicionada à tendência

natural dos chineses de ser reticentes sobre as suas emoções da vida privada, o relato do

desconforto  subjetivo ocorre exclusivamente através de sintomas físicos (Lin, Cheung

1999).

Na cultura chinesa, as queixas somáticas estão intimamente relacionadas com a

cultura, muitas vezes, relatadas de forma desconcertante. São expressões idiomáticas de

desconforto culturalmente moldadas.  Várias síndromes ligadas à cultura  ocorrem com

freqüência entre os chineses.  Além da neurastenia, outros transtornos que ocorrem na

cultura chinesa são lembrados pela raridade e dificuldade de se adequar às nosologias

ocidentais.  A correspondências destes quadros com transtornos de transe, de possessão,

transtorno do pânico, depressão maior, hipocondria, etc., são objetos de grande debate.  A

comparabilidade dos resultados obtida entre diversas culturas deve ser vista com reserva,

pois as diferenças podem ser decorrentes de estilo e linguagem de expressão verbal das

vivências físicas e emocionais.

As evidências sugerem que há uma forte inter-relação entre somatização e

transtornos psiquiátricos, adicionalmente ao uso de serviços de saúde.  Há vários modelos

compreensivos para explicar estas relações observadas (Kirmayer, Robbins 1991), no

entanto, a questão mais importante, a nosso ver, é como a cultura produz sintomas durante a

sua mediação do estresse (Waitzkin, Magaña 1997).



71

3 .   O B J E T I V O

Originalmente, este trabalho começou em 1994 no Instituto de Psiquiatria do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, num

projeto chamado “Saúde Mental IPq – Comunidade Chinesa”.  O objetivo inicial era prover

uma estrutura de atendimento aos chineses migrantes e diminuir as barreiras de acesso ao

tratamento, após a constatação da inexistência de recursos de assistência psiquiátrica para

aqueles não fluentes em língua portuguesa (Wang, Gentil 1997).

Nesta fase, formamos a equipe de trabalho após identificarmos 4 psiquiatras de

origem chinesa com treinamento psiquiátrico formal e capazes de assistir a essa

comunidade.  Levantamos também informações sobre a rede existente de suporte, os

profissionais de saúde atuantes e contatamos os líderes comunitários.

Considerando o tamanho da comunidade chinesa no Brasil, as dificuldades de

adaptação dos imigrantes, a prevalência dos transtornos psiquiátricos em geral e o restrito

acesso dessa população aos profissionais de saúde mental, pelo menos 33% da comunidade

pode estar sofrendo de algum tipo de afecção psíquica.   Esta dedução baseou-se nos dados

de prevalência dos estudos epidemiológicos chineses (Cheng 1989; Cooper, Sartorius

1996). Como a procura por ajuda psiquiátrica pelos chineses parece infreqüente, é provável

que haja uma demanda reprimida neste setor para os 40 mil pacientes potenciais residentes

na região de Grande São Paulo. Este problema se torna ainda mais grave quando se

considera que uma boa parcela da comunidade não é fluente em língua portuguesa.  Dados

sobre a proporção da população com dificuldade de se comunicar em português inexistem.

Da dificuldade inicial de implementação do projeto, nasceu a necessidade de

conhecer melhor os indivíduos desta população: como são, do que sofrem e quais as

barreiras de acesso ao tratamento (Wang et al. 1999). Hipotetizamos, então, que esta

população tem uma psicopatologia própria, provavelmente diferente da população local.
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Estas características devem ser explicitadas para o prosseguimento do planejamento. A

partir deste ponto, estabelecemos os seguintes objetivos:

1) Identificar as manifestações psicopatológicas mais comuns da comunidade sino-

paulistana;

2) Assinalar as suas diferenças e semelhanças com as outras comunidades;

3) Avaliar a possibilidade de estudar esta população através de instrumentos padronizados

e culturalmente sensíveis.
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4 .    M A T E R I A L  E  M É T O D O

Este trabalho é um estudo observacional de desenho transversal que visa estudar

através de instrumentos padronizados a psicopatologia não-psicótica dos imigrantes de uma

comunidade chinesa da cidade de São Paulo.  Este projeto foi aprovado pela Comissão de

Ética para Análise de Projeto de Pesquisa da Diretoria Clínica e da Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo (CAPPesq – Protocolo de Pesquisa no. 500/99, em

26/08/1999).

4.1.   Sujeitos da Amostra:

Os sujeitos elegíveis para participar da pesquisa devem:

1) ser de origem étnica chinesa, independente da sua procedência remota.  Podem ser

nascidos no Brasil ou em outro país, desde que ambos os pais sejam chineses.  Incluem-

se, pois,  a primeira e a segunda geração de imigrantes;

2) ser residente na cidade de São Paulo, ou adjacências da Grande São Paulo;

3) ter idade acima de 15 anos;

4)  aceitar participar do estudo através de consentimento oral.

Critério de exclusão:

1) recusar participar do estudo;

2) ser portador de transtorno mental orgânico (F00-09), transtorno psicótico (F20-29) ou

deficiência mental (F70-79), definidos pela CID-10 (OMS 1992);

3) ser descendente mestiço de chineses, resultante de casamento inter-racial;

4) apresentar dificuldade lingüística (analfabeto, não se comunica pelos principais

dialetos) ou geográfica (impossibilidade de acesso para posterior entrevista).

A coleta dos dados ocorreu nos meses de agosto e setembro de 1998.  Os sujeitos da

amostra freqüentavam a Igreja Protestante São Paulo, localizada no bairro da Liberdade na
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cidade de São Paulo. Essa igreja era uma das instituições mais antigas e organizadas da

comunidade sino-paulistana e congregava cerca de 380 sujeitos. A maioria dos

correligionários eram imigrantes vindos de Taiwan, comunicando-se preferencialmente

pelo dialeto fukkienês (ou taiwanês), além do chinês mandarim.

Após o culto dominical, os sujeitos da pesquisa foram abordados e solicitados para

participar da pesquisa. O objetivo da pesquisa foi explicado como uma breve avaliação do

seu estado geral de saúde.  Em seguida, foram distribuídos os questionários de

autopreenchimento.  Não houve nenhum tipo de pressão ou restrição dos pesquisadores.

Ao final do evento,  215 pessoas devolveram os questionários preenchidos.

4.2.   Instrumentos

Todos os instrumentos utilizados nesta pesquisa possuem versão em português e

chinês.  Anexa à seção final Apêndice A, está disponível a versão em português dos

instrumentos utilizados (Partes A a F).

A) Identificação e dados sociodemográficos dos respondentes.  Essa parte apresenta

questões específicas sobre a imigração (procedência, o motivo e o tempo de imigração) e

adaptação ao novo país (fluência lingüística, adaptação subjetiva e integração social).

B) Escala de sintomas físicos: Uma lista das principais queixas somáticas foi projetada para

esta pesquisa.  Os sintomas são categorizados por aparelho e foram derivados do DIS

(Robins et al. 1981) e SCL-90 (Derogatis 1978). Pressupomos que a somatização e o

excesso de queixas físicas serviriam de marcadores para medir o nível de estresse psíquico

dos sujeitos da comunidade.

PERÍODO DE ESTUDO: últimos 6 meses

C) Escala de eventos vitais: Trata-se de uma lista de acontecimentos importantes da vida da

pessoa em que o sujeito deve indicar (na entrevista) ou assinalar (auto-resposta).  Estes

eventos vitais podem ser categorizados segundo a fonte de estresse e receber uma

pontuação conforme a gravidade do evento (Apêndice B).  Esta escala foi utilizada

inicialmente por Holmes e Rahe (1967), como Escala de Avaliação do Reajustamento

Social, para prever a possibilidade do sujeito adoecer devido ao efeito estressante dos

fatores psicossociais.   Pressupõe que o esforço exigido para se reajustar à sociedade após

mudanças significativas cria um desgaste que pode levar a doenças sérias.  As categorias de
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estresse envolvem problemas de família, trabalho, suporte social, mudança de ambiente,

dificuldades pessoais e finanças. Aqui utilizamos a versão de auto-reposta, adaptada para

português de Savoia (1995; 1999).

PERÍODO DE ESTUDO: último ano

D) Chinese Health Questionnaire – CHQ-12:  É um questionário breve de rastreamento

modificado do GHQ-60 com adaptações transculturais para a cultura chinesa (Cheng,

Williams 1986; Chong, Wilkinson 1987).  Esse instrumento foi aplicado em vários

trabalhos comunitários de Taiwan (Cheng 1985; 1988; 1989a; 1989b; 1989c; 1989d; 1992).

A existência de evidências de validade do instrumento aliada ao fato dos sujeitos da

comunidade sino-paulistana serem provenientes de Taiwan motivou a escolha da versão

breve de 12 itens do CHQ para esta pesquisa. A versão em português foi obtida a partir da

retrotradução do CHQ-30 (Cheng, Williams 1986; Chong, Wilkinson 1987) por dois

psiquiatras bilíngües (W.Y.-P. e L. F.-I).  A versão final (Apêndice A Parte D) foi

comparada com a tradução oficial em português do Questionário de Saúde Geral de

Goldberg (Goldberg, Miranda 1995; Pasquali et al. 1994) e amplamente discutida entre os

membros da equipe.  O método de pontuação adotado para CHQ-12 é o bimodal (tem ou

não tem sintoma).

PERÍODO DE ESTUDO: últimos 15 dias

E) Beck Depression Inventory - BDI (Beck et al. 1961) ou Inventário de Depressão de

Beck.  Na sua forma original, este instrumento apresenta 21 itens e foi concebido para

mensurar o estado depressivo atual do respondente.  Foi traduzido para a língua chinesa por

Chan e Tsoi (1984) e rebatizado como Chinese version of Beck Depression Inventory (C-

BDI). Este instrumento possui boas propriedades psicométricas (Yang et al. 1987; Zheng et

al. 1988; Zheng, Lin, 1991; Furham, Li 1993; Lee et al. 1997) e descrição de sua estrutura

fatorial (Shek 1990; 1991).  No Brasil existe uma versão de BDI validada pelo grupo do

Instituto de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

(Gorenstein, Andrade 1996; Gorenstein et al. 1995; 1999). Comparamos  a versão

mimeografada em chinês enviada por Dr. Daniel W. Shek, da Universidade Chinesa de

Hong Kong, com a tradução brasileira.  No presente trabalho, adotamos a versão do grupo

da Universidade de São Paulo, uma vez as que duas versões eram muito semelhantes. O

método de pontuação adotado para BDI foi do tipo Likert.
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PERÍODO DE ESTUDO: últimos 15 dias

F) State-Trait Anxiety Inventory - STAI-Form X  ou Inventário de Ansiedade Traço-Estado

– IDATE. Este instrumento foi projetado originalmente por Spielberg et al. (1970) para

medir tanto ansiedade-traço como ansiedade-estado.  Foi traduzido inicialmente para chinês

por Tsoi et al. (1986) e aplicado em subgrupos de mulheres grávidas. Existem estudos de

confiabilidade e validade para a versão chinesa de STAI (Shek 1988; 1993). Comparamos a

versão mimeografada em chinês enviada por Dr. Daniel W. Shek com a versão em

português. No presente trabalho, adotamos a tradução do grupo da Universidade de São

Paulo (Gorenstein et al. 1995) e utilizamos a versão de ansiedade-traço (IDATE-T), já

validada em português (Andrade et al. 2001).

PERÍODO DE ESTUDO: como se sente geralmente

G) Schedule of Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), versão 2.01.  É uma

entrevista semi-estruturada, desenvolvida a partir do Present State Examination – 9th. (PSE-

9). Os sintomas registrados na entrevista SCAN podem gerar diagnósticos psiquiátricos

através do programa CATEGO (WHO 1992). Este instrumento apresenta uma boa

cobertura psicopatológica, tem sensibilidade superior à do PSE-9 e foi utilizado em vários

trabalhos epidemiológicos de 2 estágios (Vázquez-Barquero et al. 1997). O critério

diagnóstico adotado no nosso estudo é o da CID-10.  Tivemos acesso à versão chinesa da

entrevista SCAN desenvolvida pelo grupo de Taiwan (Cheng et al. 2001), no entanto,

empregamos a versão em português do SCAN 2.01, uma vez que o formato definitivo do

SCAN em chinês ainda estava em desenvolvimento. Os respondentes foram entrevistados

individualmente dentro do período de 30 dias após o rastreamento. Os sujeitos foram

contatados via telefone e os entrevistadores (W.Y.-P; T. C.-T. e M. S.-L.Y.) foram cegos

quanto à sua pontuação no CHQ-12.  Todos os entrevistadores tiveram treinamento formal

em SCAN, tendo se reunido em várias oportunidades para a uniformização da pontuação.

PERÍODO DE ESTUDO: último mês e na vida

4.3. Análise estatística

Inicialmente foi feita uma análise descritiva dos dados para as variáveis

Sociodemográficas (18 variáveis), Sintomas Físicos (56 variáveis), Eventos Vitais (26

variáveis), BDI (21 variáveis) e IDATE (20 variáveis). A distribuição das variáveis
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contínuas é estimada através da média, mediana e desvio-padrão, demarcando o valor

mínimo e máximo.  Para as variáveis categoriais é examinada a freqüência simples

(absoluta e relativa).

A pontuação do CHQ-12 foi adotada como índice de morbidade ou variável

dependente para verificar a associação com as variáveis independentes. O grupo dos ‘não-

casos’, isto é, aqueles sujeitos com baixa pontuação no questionário critério, serviu de

controle para comparar com o grupo dos ‘casos’, com alta pontuação no CHQ. Os testes de

qui-quadrado (χ2) e/ou teste exato de Fisher foram aplicados para as variáveis categoriais

(Agresti 1990) e o teste t de Student para as variáveis contínuas (Neter et al. 1996).  Para as

escalas de Sintomas Físicos e Eventos Vitais, as variáveis foram agrupadas por

aparelho/sistema e fonte de estresse, respectivamente. Foi verificada a associação destas

variáveis com a distribuição por sexo e por CHQ-12.  Em seguida, os sujeitos foram

categorizados como “alto”, “médio” e “baixo”, de acordo com a pontuação em cada escala

de avaliação. Finalmente, foi construída a matriz de correlação entre as escalas de CHQ-12,

BDI, IDATE, Eventos Vitais e Sintomas Físicos.

A possibilidade de interação e confusão entre as variáveis independentes foi

examinada a seguir. O modelo multiplicativo da logística linear foi utilizado para verificar a

natureza da interação com a variável dependente. As variáveis significantes da análise

univariada foram examinadas pelo modelo de regressão logística. Usando a pontuação do

CHQ-12 como variável dependente, dois modelos de regressões logísticas foram

executados.  As variáveis Sociodemográficas (modelo 1) e as da Escalas de Sintomas

Físicos, Eventos Vitais, BDI e IDATE (modelo 2) foram testadas no modelo estatístico

(Kachigan 1991; Dunn 2000).  O método passo a passo (stepwise) foi utilizado para

selecionar as variáveis incluídas  no modelo final (Grimm, Yarnold 2000; 2001).

Propriedades psicométricas do CHQ-12

Estimamos a consistência interna do CHQ-12, através do coeficiente α de Cronbach

e duas metades de Guttman, e a correlação item-total de cada uma das 12 questões.

Para estudar a validade de critério do CHQ-12, o resultado das 25 entrevistas SCAN

foi adotado como critério-padrão. Variando o ponto de corte do CHQ-12,  foram



78

calculados: sensibilidade, especificidade, erro de classificação, valor preditivo positivo

(VPP) e negativo (VPN) do CHQ-12.  A curva ROC (Receiver Operator Characteristics)

foi construída a partir dos dados da sensibilidade e falsos-positivos. Para visualizar o

desempenho do instrumento, foi construído um scatterplot a partir da pontuação de CHQ-

12 e o índice de definição (ID) da entrevista SCAN.

Como as entrevistas SCAN colhidas se originaram da amostra-piloto de 58

indivíduos, foram comparadas as variáveis sociodemográficas dos sujeitos que se

submeteram à entrevista SCAN (n = 25) com aquelas dos que a recusaram (n = 38).

Análise Fatorial Exploratória do CHQ-12

A análise fatorial exploratória (AFE) é uma técnica estatística multivariada que

explicita os domínios de conteúdo e construto de um determinado instrumento de

mensuração. Para explicar a estrutura interna de interdependência do CHQ-12, a matriz de

correlação dos itens foi construída. Os fatores comuns que explicariam uma parte da

variabilidade total dos dados foram extraídos através da análise de componentes principais

(ACP). A partir da decomposição da matriz de correlação (ou de covariância) foram

geradas as cargas fatoriais indicativas da associação de cada variável com cada componente

principal (eigenvector), além do seu autovalor (eigenvalue).  A vantagem de utilizar o

método de ACP é que ele não pressupõe a distribuição normal das variáveis envolvidas

(Johnson, Wichern 1998).

Na inspeção dos fatores gerados foram examinadas: 1) a distribuição e a carga

fatorial para cada item; 2) a variância explicada e a porcentagem cumulativa; e 3) a

comunalidade (h2).  No modelo de AFE, a carga fatorial expressa a covariância entre cada

fator e as variáveis originais. Apenas os itens que apresentaram carga fatorial maior que 0,5

foram considerados determinantes para um fator.  A comunalidade das variáveis originais

expressa a porcentagem da variabilidade de cada variável que pode ser explicada pelo

modelo fatorial.  Quanto mais próxima da unidade estiver a comunalidade, melhor será o

ajuste da análise fatorial (Artes, Barroso 2000).

O critério adotado para reter os fatores foi o scree test de Cattell. Este critério é

preferível à proposta de normalização de Kaiser-Guttman e o método inferencial de
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porcentagem da variância explicada proposto por Barlet. As evidências sugerem que as

regras de Kaiser-Guttman tendem a superestimar o “verdadeiro” número de componentes

retidos (Zwick, Velicer 1982).

Para interpretar a variabilidade dos dados através de uma solução mais simples, os

fatores retidos foram submetidos à rotação ortogonal pelo método varimax. Como os

fatores do GHQ-12 gerados pela rotação varimax tenderam a apresentar alta correlação

entre si, optamos executar também a rotação oblíqua do CHQ-12 pelo método oblimin

(Kim, Mueller 1987; Reyment, Jöreskog 1996).  Finalmente, foi calculado o coeficiente de

correlação produto-momento de Pearson (r) dos fatores finais gerados com as escalas de

Beck, IDATE, Eventos Vitais e Sintomas Físicos.

Os dados foram analisados através dos programas estatísticos SPSS (SPSS 1997) e

SAS (SAS Institute 2000).


