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RESUMO 

ESTEVES, R. B. Violência, estressores e sinais iridológicos em mulheres com 

depressão: um estudo exploratório. 2020. 154 f. Tese (Doutorado) Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Violência é fenómeno complexo e multifatorial, que representa grave problema de saúde 

pública mundial. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre violência, estressores, 

estresse, gravidade de sintomas depressivos e sinais iridológicos em mulheres com 

Transtorno Depressivo. Trata-se de estudo exploratório, descritivo-analítico, transversal, 

realizado em dois serviços de saúde mental no interior de São Paulo- BR. Foram utilizados 

dois protocolos compostos por questionários, instrumentos psicométricos e roteiro para 

avaliação de sinais iridológicos. Utilizou-se estatística descritiva e inferencial, testes 

paramétricos e não paramétricos (testes de associação, Qui-quadrado de Pearson, Exato de 

Fisher, ANOVA e Kruskal-Wallis) e regressão logística processadas no programa R, nível 

de significância de 5%. O estudo foi aprovado e respeitou todos os parâmetros éticos para 

investigações envolvendo seres humanos. Participaram do estudo 55 mulheres com 

Transtorno Depressivo, em atendimento ambulatorial em serviços de saúde e todas 

apresentaram experiências de violência ou estressores sérios na vida (variável desfecho). 

Para as análises inferenciais tais experiências foram classificadas em três grupos: mulheres 

com múltiplos tipos de violência (76,9%); violência interpessoal unicamente (11,5%), 

outros eventos estressores sérios unicamente (11,5%). Observou-se que 63,6% sofreram 

estresse precoce; 27,3% apresentaram TEPT; 63,6% sintomas de estresse atual; 32,7% 

apresentaram gravidade dos sintomas de depressão moderados; 63,4%sinais iridológicos de 

anéis de tensão compatíveis com risco moderado a altíssimo de estresse e 83,6% 

apresentaram lacuna na íris, com maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de 

psicopatologia ao longo da vida. Não foi confirmada a relação entre a variável desfecho 

com: estresse, gravidade de sintomas depressivos e sinais iridológicos. Entretanto, as 

variáveis idade e doença psiquiátrica na família, ajustada pela presença de escolaridade e 

uso de antidepressivo apresentaram relação estatisticamente significativa com a variável 

desfecho. Este resultado permite inferir que a violência e estressores sérios podem 

comprometer, principalmente, a saúde de mulheres sendo estes temas relevantes para a 

formação de recursos humanos e desenvolvimento de intervenções de prevenção de agravos 

e promoção de saúde. As variáveis investigadas neste estudo se mostraram relevantes, 



  

porém, estudos sequenciais, longitudinais e do tipo caso controle, podem reforçar esta 

evidência e são recomendados.     

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001”. 

Palavras-chave: Depressão. Violência. Estresse. Iridologia. Enfermagem.



 

 

ABSTRACT 

ESTEVES, R. B. Violence, stressors and iridological signs in women with depression: 

an exploratory study. 2020. 154 f. Thesis (Doctorate) - School of Nursing of Ribeirão 

Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Violence is a complex and multifactorial phenomenon, which represents a serious 

worldwide public health problem. The aim of this study was to assess the relationship 

between violence, stressors, stress, severity of depressive symptoms and iridological signs 

in women with Depressive Disorder. This is an exploratory, descriptive-analytical, cross-

sectional study, carried out in two mental health services in the interior of São Paulo-BR. 

Two protocols composed of questionnaires; psychometric instruments and a script for the 

evaluation of iridological signs were used. Descriptive and inferential statistics, parametric 

and non-parametric tests (association tests, Pearson's Chi-square, Fisher's Exact, ANOVA 

and Kruskal-Wallis) and logistic regression processed in the R program were used, with a 

significance level of 5%. The study was approved and respected all ethical parameters for 

investigations involving human beings. 55 women with Depressive Disorder participated in 

the study, in outpatient care in health services and all had experiences of violence or serious 

stressors in life (outcome variable). For inferential analyzes, these experiences were 

classified into three groups: women with multiple types of violence (76.9%); interpersonal 

violence only (11.5%), other serious stressful events only (11.5%). It was observed that 

63.6% suffered early stress; 27.3% had PTSD; 63.6% symptoms of current stress; 32.7% 

had severity of symptoms of moderate depression; 63.4% iridological signs of tension rings 

compatible with moderate to very high risk of stress and 83.6% presented a gap in the iris, 

with greater vulnerability to the development of psychopathology throughout life. The 

relationship between the outcome variable with: stress, severity of depressive symptoms 

and iridological signs has not been confirmed. However, the variables age and psychiatric 

illness in the family, adjusted for the presence of education and use of antidepressants, 

showed a statistically significant relationship with the outcome variable. This result allows 

us to infer that violence and serious stressors can compromise the health of women, these 

topics being relevant for the training of human resources and the development of health 

prevention and health promotion interventions. The variables investigated in this study 

proved to be relevant; however, sequential, longitudinal and case-control studies can 

reinforce this evidence and are recommended. 



  

"This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001". 
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RESUMEN 

ESTEVES, R. B. Violencia, estresores y signos iridológicos en mujeres con depresión: 

un estudio exploratorio. 2020. 154 f. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermaría de 

Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial, que representa un grave problema 

de salud pública en todo el mundo. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre 

violencia, estresores, estrés, severidad de los síntomas depresivos y signos iridológicos en 

mujeres con trastorno depresivo. Este es un estudio exploratorio, descriptivo-analítico, 

transversal, realizado en dos servicios de salud mental en el interior de São Paulo-BR. Se 

utilizaron dos protocolos compuestos por cuestionarios, instrumentos psicométricos y un 

guión para la evaluación de signos iridológicos. Se utilizaron estadísticas descriptivas e 

inferenciales, pruebas paramétricas y no paramétricas (pruebas de asociación, chi-cuadrado 

de Pearson, prueba exacta de Fisher, ANOVA y Kruskal-Wallis) y regresión logística 

procesada en el programa R, con un nivel de significancia del 5%. El estudio fue aprobado 

y respetó todos los parámetros éticos para las investigaciones con seres humanos. 55 

mujeres con trastorno depresivo participaron en el estudio, en atención ambulatoria en 

servicios de salud y todas tuvieron experiencias de violencia o estresores graves en la vida 

(variable de resultado). Para los análisis inferenciales, estas experiencias se clasificaron en 

tres grupos: mujeres con múltiples tipos de violencia (76.9%); solo violencia interpersonal 

(11.5%), solo otros eventos estresantes graves (11.5%). Se observó que el 63.6% sufrió 

estrés temprano; 27.3% tenía TEPT; 63.6% de síntomas de estrés actual; El 32.7% tenía 

severidad de síntomas de depresión moderada; El 63,4% de los signos iridológicos de los 

anillos de tensión son compatibles con un riesgo de estrés moderado a muy alto y el 83,6% 

presentó una brecha en el iris, con una mayor vulnerabilidad al desarrollo de la 

psicopatología a lo largo de la vida. No se ha confirmado la relación entre la variable de 

resultado con: estrés, gravedad de los síntomas depresivos y signos iridológicos. Sin 

embargo, las variables edad y enfermedad psiquiátrica en la familia, ajustadas por la 

presencia de educación y uso de antidepresivos, mostraron una relación estadísticamente 

significativa con la variable de resultado. Este resultado nos permite inferir que la violencia 

y los estresores graves pueden comprometer la salud de las mujeres, siendo estos temas 

relevantes para la capacitación de recursos humanos y el desarrollo de intervenciones de 

prevención y promoción de la salud. Las variables investigadas en este estudio demostraron 



  

ser relevantes, sin embargo, los estudios secuenciales, longitudinales y de casos y controles 

pueden reforzar esta evidencia y se recomiendan.  

“Este trabajo se realizó con el apoyo de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamiento 001”. 

Palabras Clave: Depresión. Violencia. Estrés. Iridología. Enfermeria.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2015, um 

bilhão de crianças sofreram maus-tratos físicos, sexuais ou psicológicos em todo o mundo, 

sendo o adoecimento físico e mental consequências recorrente (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016). A exposição precoce a traumas e eventos estressores na infância 

podem produzir um desequilíbrio persistente e influenciar o desenvolvimento de 

psicopatologias na fase adulta (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; 

HILLIS et al., 2016). 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

5), o desenvolvimento de “Transtornos Depressivos” e “Transtornos relacionados a Trauma 

e a Estressores” têm como fator de risco traumas anteriores, muitos deles ocorridos na 

infância (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; HOWLETT; STEIN, 

2016; MARTINS-MONTEVERDE; PADOVAN; JURUENA, 2017). Os traumas 

decorrentes de estressores precoces podem ser classificados como: abusos físico, sexual, 

psicológico, emocional e negligência, sendo o sexo feminino o mais afetado (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2010; MARTINS et al., 2011; AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

Neste contexto, as mulheres são mais vulneráveis a experienciar eventos 

traumáticos na infância, desenvolver transtornos de humor e ansiedade e experienciar 

algum de tipo violência na vida adulta (FAUSTINO, 2015; MALHOTRA; SHAH, 2015; 

SANTOS; DINIZ, 2018; MEDEIROS; ZANELLO, 2018; CHEN et al., 2019). Este 

panorama é recorrente em diversos países e tem forte relação com os traumas na infância 

desencadeados por estressores precoces (SILVA; FALBO; CABRAL, 2009; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2010, 2017).  

Os traumas na infância têm sido estudados no meio acadêmico com base em um 

modelo explicativo denominado Estresse Precoce (EP), adotado por vários pesquisadores 

nacionais e internacionais (BERNSTEIN et al., 2003; GRASSI-OLIVEIRA; STEIN; 

PEZZI, 2006; RAABE; SPENGLER, 2013; BANDINELLI; GRASSI-OLIVEIRA; 

BAUER, 2017; MCEWEN, 2017).  

Neste modelo, o EP é compreendido como uma tensão inicial traumática, ocorrida 

na infância ou adolescência, capaz de gerar um desequilíbrio orgânico significativo (quebra 

da homeostase), que se não superado irá impor uma carga alostática ao organismo e, 
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consequentemente, ocasionar inúmeros prejuízos à pessoa no decorrer da vida (RAABE; 

SPENGLER, 2013; MCEWEN, 2017). Sendo este modelo adotado para o presente estudo. 

O “Transtorno Depressivo Maior” é um destes possíveis prejuízos, que podem 

ocorrer nas pessoas expostas a situação descrita no parágrafo anterior. Trata-se de um 

transtorno caracterizado por um conjunto de sintomas graves e muitas vezes incapacitantes 

que se manifestam por duas semanas ou mais (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

Para o diagnóstico, o quadro sindrômico deve ter contemplado cinco de uma lista de 

nove sintomas, incluindo necessariamente, humor deprimido e perda de interesse ou prazer. 

Os outros sintomas possíveis são: “perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo 

dieta”; “insônia ou hipersonia”; “agitação ou retardo psicomotor”; “fadiga ou perda de 

energia”; “sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada”; “capacidade 

diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão” e “pensamentos recorrentes de 

morte” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p.133).  

De acordo com a literatura científica, diversos fatores aumentam o risco para 

desenvolver esta psicopatologia, entre eles: ser do sexo feminino, vivenciar eventos 

estressores precoce, ter familiares de primeiro grau com Transtorno Depressivo Maior 

(SILVA; FALBO; CABRAL, 2009; RAO et al., 2010; AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014 ROGERS; FOLLINGSTAD, 2014; GONÇALVES et al., 2018; 

SABRI; GRANGER, 2018).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014, a 

Depressão foi diagnosticada em 11,2 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais, com 

maior prevalência na área urbana (8,0%) se comparada a área rural (5,6%) e maior 

prevalência em mulheres (10,9%), contra 3,9% dos homens (BRASIL, 2014).  

Ministério da Saúde, em 2017, foram registrados 307.367 casos relativos à violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências, no país (BRASIL, 2019a). Ainda, segundo dados 

do “Mapa da Violência no Brasil” registrou 5 mil feminicídios no ano de 2016. 

(WAISELFSZ, 2016). 

Mais recentemente, houve um aumento de estudos científicos que investigam a 

relação entre sinais iridológicos e adoecimento como: Diabetes Mellitus, problemas 

pulmonares, cardíacos e gástricos (SALLES; SILVA, 2015; TRIWIJAYANTI; 

SUWASTIO; DAMAIOANTI, 2016; PRAYITNO; WIBAWA; PURNOMO, 2016; 

ADELINA et al., 2017; KUSUMANINGTYAS; BARAKBAH; HERMAWAN, 2018; 

CARRERA; MAIOA, 2019). Porém, há pouca produção científica sobre sua relação com as 
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psicopatologias, sendo mais frequente estudos sobre iridologia ansiedade e estresse, 

temperamento e esquizofrenia (SALLES; SILVA, 2011; LIM; PARK; PARK, 2016; 

DUARTE, 2018). 

Não foi encontrado na literatura cientifica estudos que investiguem relação entre 

violência, estresse, depressão e iridologia concomitantemente. Porém há estudos que 

relacionam as variáveis violência e depressão, como o realizado no Teerã, Irã que 

evidenciou um porcentagem de depressão de 15,3%, razão de chance (IC95%) de 5,8 (2.3 – 

14.6) em uma amostra de 615 mulheres vítimas de violência doméstica (AHMADZAD-

ASL et al., 2016). Também há estudos que ressaltam que vítimas de violência estão mais 

propensas ao estresse e Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos (BOLSONI et al., 2018; 

FREITAS; FARINELLI, 2016; OGUM ALANGEA et al., 2018; YEHUDA et al., 2015). 

Nenhum estudo sobre violência e sinais iridológicos foi identificado. 

Diante o exposto, este estudo tem a finalidade de contribuir para ampliar a 

compreensão sobre fatores relacionados a exposição a violência em mulheres adultas com 

diagnóstico de depressão. Espera-se que os resultados possam trazer contribuições ao 

desenvolvimento do cuidado à saúde e planejamento de ações preventivas voltadas as 

necessidades destas mulheres, bem como subsidiar novos estudos. 

 

1.2 Referencial teórico 

 

Nesta seção, apresenta-se o embasamento teórico do presente estudo. O conteúdo 

foi organizado em quatro partes, incluindo os conceitos e evidências científicas, inter-

relacionando-se as variáveis convergentes no contexto da mulher. Dividiu-se o referencial 

teórico nos seguintes subtítulos: “1.2.1 Violência: definições e os tipos de violência”; 

“1.2.2 Estresse: origem, definições e neurofisiologia”; “1.2.3 Depressão” e “1.2.4 

Iridologia: origem, definições e produção científica”. Conforme apresentado a seguir.  

 

1.2.1 Violência: definições e os tipos de violência  

 

A violência é considerada um problema de saúde pública mundial, um fenómeno 

complexo e multifatorial, com altas taxas epidemiológicas e que demanda a implementação 

de leis, serviços especializados, estratégias de prevenção, promoção e recuperação em 

saúde (MINAYO, 1994; KRUG et al., 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2014). 
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Segundo a OMS, a violência consiste na intencionalidade de atitudes que pautam-se 

no emprego de força física ou posição social, que gere intimidação ou concretização de ato 

violento, de modo auto-infligida, contra um indivíduo ou contra um grupo, tendo como 

desfecho grandes chances de causar danos físicos, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou com déficits (KRUG et al., 2002; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). 

A violência é um fenômeno complexo e multifatorial, que pode ser classificado em 

três diferentes grupos considerando-se quem comete o ato violento: violência interpessoal, 

auto-infligida e coletiva. E, dentro destes três grandes grupos, os atos de violência podem 

ser subdivididos em quatro grupos: violência física, violência sexual, violência psicológica 

e negligência. (KRUG et al., 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Conforme segue na Figura 1, a classificação dos tipos de violência. 

 

 

 

 

A violência auto-infligida pode ser subdividida em: comportamento suicida e 

autoabuso, e devido a relevância o tema tem sido estudado, amplamente de maneira 

crescente. Estudos evidenciam aumento significativo de cuidados em saúde para tipos de 

violência nos serviços de saúde, além da necessidade de melhores estratégias de prevenção 

Figura 1 - Classificação dos tipos de violência. 

Fonte: Krug et al., 2002, p.7 (modificado). 
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(KRUG et al., 2002; CORREIA et al., 2014; PLÖDERL et al., 2014; BAHIA et al., 2017; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014, 2018). 

A violência coletiva pode ser subdividida em: social, política e econômica. O 

principal elemento que diferencia este tipo de violência dos outros tipos é a abrangência 

que esta pode assumir por ser relacionada a instituições, grandes organizações de pessoas 

ou pelos estados (KRUG et al., 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014; 

BENAVIDES VANEGAS, 2015; CASSIANO et al., 2016; LADEIA; MOURÃO; MELO, 

2016). 

Por fim, a violência interpessoal pode ser subdividida em: violência comunitária e 

violência intrafamiliar. A violência interpessoal comunitária é cometida geralmente por 

estranho e fora do ambiente familiar. A violência intrafamiliar comumente praticada entre 

membro da família e parceiro íntimo. São consideradas vulneráveis a esta violência as 

pessoas idosa, mulher ou criança e adolescente (KRUG et al., 2002; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). Ainda, quanto a natureza dos atos violentos, esta pode ser física, 

sexual, psicológica ou negligência. Por isso, mas não apenas adotou-se o referencial 

proposto pela WHO para o presente estudo, sendo consonante com as variáveis mensuradas 

e de nosso interesse (MONTESANTI, 2015; LADEIA; MOURÃO; MELO, 2016; 

BERNARDINO et al., 2017; SILVA, 2018).  

 Estudos sobre violência e estresse têm utilizado o termo estresse precoce como 

sinônimo de “maus-tratos infantis” ou “traumas na infância” (CAMARGO et al., 2017; 

SERRALTA, 2018). Há também estudos que investigam nesta população “Transtornos 

Relacionados a Trauma e a Estressores” e “Transtornos de Estresse Pós-Traumático” 

(TEPT), que podem englobar o Estresse Precoce, compartilhando de mesma etiologia, 

porém manifestado por quadros heterogêneos (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; YEHUDA et al., 2015; FREITAS; FARINELLI, 2016; 

NEGREIRA; ABDALLAH, 2019).  

Por este motivo, no presente estudo, a violência interpessoal foi a principal 

violência investigada, a partir de avaliação de Estresse Precoce, experiências de violência 

vividas e fatores estressores. A avaliação considerou os subdomínios do “Questionário 

sobre Traumas na Infância”, abuso emocional, abuso físico; abuso sexual; negligência 

física e negligência emocional, “Escala de Avaliação de Transtorno de Estresse Pós-

traumático Administrada pelo Clínico” (BERNSTEIN et al., 2003; GRASSI-OLIVEIRA; 

STEIN; PEZZI, 2006; BLAKE et al., 1995; PUPO et al., 2011). Conforme detalhado no 

subtítulo “3.7 Coleta de dados”.  
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A literatura científica é robusta e evidencia que uma criança exposta a eventos 

traumáticos e estressores precoces poderá tornar-se um adulto com maior vulnerabilidade a 

desenvolver um transtorno mental. Sabe-se, por exemplo, que pacientes com histórico de 

estresse precoce têm maiores chances de sofrer de quadros depressivos e as mulheres são 

mais vulneráveis a este adoecimento (KRUG et al., 2002; SILVA; FALBO; CABRAL, 

2009; MARTINS, 2012; RAABE; SPENGLER, 2013; AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; OUELLET-MORIN et al., 2015; FLORY; YEHUDA, 2015; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014, 2017; BOER et al., 2019). 

A violência contra as mulheres foi oficialmente reconhecida como uma violação de 

direitos humanos na Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, em 1993, e 

constitui verdadeiro desafio às sociedades modernas (VIENA, 1993). No Brasil, a 

convenção de Belém do Pará define violência contra a mulher como “[...] qualquer ato ou 

conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada” (CONVENÇÃO DE 

BELÉM DO PARÁ, 1994, cap. I, artigo 1).  

Outro marco importante, neste contexto foi a sanção da Lei nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Esse instrumento jurídico cria mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher que vem se consolidando até os dias de 

hoje (BRASIL, 2006; BANDEIRA; ALMEIDA, 2015; AMARAL et al., 2016; NOLETO; 

BARBOSA, 2019).  

Segundo a OMS, 35% das mulheres de todo o mundo serão vítimas de violência 

doméstica ou sexual, em algum momento de suas vidas, o que constitui uma importante 

questão de saúde pública. A OMS evidencia também que, no mundo, uma em cada cinco 

mulheres sofreu abusos sexuais na infância e que 38% dos assassinatos de mulheres na vida 

adulta são cometidos por seus cônjuges (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

2013). O que reflete como a violência interpessoal pode estar presente na vida de uma 

mulher nas sociedades contemporâneas. 

O mais amplo estudo sobre o tema identificado na literatura científica, refere-se a 

uma pesquisa multicêntrica, realizada em 10 países, com 24.000 mulheres, evidenciou que 

15% a 71% das mulheres sofrem violência física e/ou sexual por um parceiro íntimo em 

algum momento de suas vidas. E, que a diferença nesta porcentagem mostra a necessidade 

de ações preventivas no combate a este tipo de violência, considerada ainda todas as 

diferenças culturais e socioeconômicas que há entre os diferentes países (GARCIA-

MORENO et al., 2005; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). 
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E, neste contexto, os danos causados pela violência contra a mulher podem durar a 

vida inteira, além de abranger outras gerações, com efeitos adversos sérios na saúde, na 

educação e no trabalho destas vítimas (PATIAS; BOSSI; DELL'AGLIO, 2014; COLOSSI; 

MARASCA; FALCKE, 2015). Por se tratar de um evento traumático na vida da mulher, a 

violência pode constituir um evento estressor e assim acarretar o sofrimento psicológico, 

como: sentimentos de negação, culpa, isolamento, confusão, entorpecimento, medo, 

depressão, desesperança e baixa autoestima (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010; 

ALBUQUERQUE NETTO et al., 2017; MEDEIROS; ZANELLO, 2018). 

Estudos mostraram que estas vítimas possuem risco elevado a desenvolver 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Depressão, Dependência Química, problemas de 

saúde, redução da qualidade de vida, comprometimento da satisfação com a vida, com o 

corpo, com a atividade sexual e com relacionamentos interpessoais (PATIAS; BOSSI; 

DELL'AGLIO, 2014; GREGORY; WILLIAMSON; FEDER, 2017; SHALEV; 

LIBERZON; MARMAR, 2017). 

Embora, no Brasil, vários avanços tenham sido obtidos na esfera legal, com a 

promulgação de leis mais severas para punir os agressores de mulheres, observa-se este 

fenômeno, ainda como um grave problema social e de saúde pública (GUIMARÃES; 

PEDROZA, 2015; FREITAS; FARINELLI, 2016; INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2019). Trata-se de um grave problema social, com alta 

complexidade e com influência multifatorial (SCHRAIBER; D`OLIVEIRA; COUTO, 

2009; GRIEBLER; BORGES, 2013; MINAYO et al., 2018).  

Em muitos casos, há influências socioculturais, o envolvimento emocional da vítima 

com o agressor, desconhecimento de direitos fundamentais, falta de suporte social, 

preconceito, desinformação e outras condições negativas para esta mulher (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2010; SILVA et al., 2012; GUIMARÃES; PEDROZA, 

2015). Cabendo ressaltar que as demandas relacionadas a violência contra a mulher são 

frequentes em diversas áreas, demandando o acesso aos serviços sociais especializados, 

sendo importante à intersecção entre saúde e justiça (ESTEVES et al., 2014). 

A robusta literatura científica permite constatar que a violência contra a mulher é 

um fenômeno mundial, relevante, atual e grave, que, na sociedade brasileira, persiste apesar 

dos avanços da legislação para punir tal prática. O cuidado a saúde destas mulheres vítimas 

de violência tem se desenvolvido diante das alarmantes demandas. Porém, estudos na área 

são essenciais para promover avanço científico e ações que possam promover a prevenção e 

promoção da saúde destas vítimas articulando-as, ainda a proteção a seus direitos. 
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Para a enfermagem, profissão que tem como objeto de trabalho o cuidado à saúde, a 

atenção a mulheres vítimas de violência pressupõe especialização na área de enfermagem 

forense e urgência e emergência, além de eficiente planejamento do cuidado integral a estas 

mulheres articulado aos recursos e componentes das redes de saúde. Estudos nesta temática 

favorecem maiores conhecimentos, reflexões e visibilidade ao fenômeno que possibilitem 

avanços no cuidado a estas mulheres. 

 

1.2.2 Estresse: origem, definições e neurofisiologia  

 

O termo homeostase foi proposto e definido por Walter Bradford Cannon, como o 

esforço fisiológico de diversos mecanismos homeostáticos para a manutenção do equilíbrio 

interno do organismo (CANNON, 1929). O fisiologista e cientista Hans Selye foi o 

primeiro a adotar o termo estresse em experimentos nas ciências biológicas, integrando o 

conceito de homeostase proposto por Walter Cannon, (CANNON, 1929; SELYE, 1956; 

SOUSA; SILVA; GALVÃO-COELHO, 2015).  

Hans Selye, após concluir diversas investigações, definiu o estresse como a resposta 

inespecífica do organismo a qualquer necessidade intrínseca gerada em ambientes adversos 

ou não adversos, resultando na adaptação a novas situações (SELYE, 1956). Neste sentido, 

para explicar as variáveis relacionadas ao estresse e a adaptação do organismo em 

diferentes ambientes, o fisiologista propôs um modelo composto por três fases (Figura 2): 

alerta, resistência e exaustão nomeando-as como “Síndrome Geral de Adaptação” (SELYE, 

1956).  

 

 

Figura 2 - Representação do modelo trifásico de estresse. 
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Na fase de alerta ocorre a quebra rápida do equilíbrio interno do organismo, com 

ativação do sistema nervoso autônomo simpático, liberação de neurotransmissores, 

estímulo da medula das glândulas adrenais e liberação dos hormônios noradrenalina e 

adrenalina. Na fase de resistência, o organismo se esforça em retornar ao equilíbrio ou 

funcionamento normal, há a produção do hormônio esteroide cortisol no córtex das 

glândulas adrenais. Nesta fase o indivíduo apresenta grande entusiasmo, aumento da 

produtividade e potencial à resposta de “luta e fuga”. Por fim, na fase de exaustão, a 

energia de adaptação não foi suficiente e o organismo apresenta problemas adaptativos para 

defender-se a agentes estressores (SELYE, 1956, NELSON, 2005; GUYTON; HALL, 

2011; SOUSA; SILVA; GALVÃO-COELHO, 2015). 

Para melhor compreensão do estresse e seu impacto no organismo humano, são 

utilizados os conceitos de alostase e carga alostática. Tais conceitos auxiliam compreender 

os impactos adaptativos na arquitetura cerebral diante da exposição ao estresse (ZHANG et 

al., 2019). Respectivamente, alostase engloba a conservação da estabilidade fisiológica do 

indivíduo e carga alostática explica à deterioração fisiológica do indivíduo decorrente da 

exposição contínua a alostase, ou seja, uma resposta inadequada e incompleta a agentes 

estressores (MCEWEN, 1998, 2004; MCEWEN et al., 2012; RAGLAN; SCHULKIN, 

2013; SABRI; GRANGER, 2018). 

Nesta compreensão dinâmica entre homeostase e alostase, considera-se que o 

cérebro coordena as respostas psiconeuroendócrinas dos indivíduos ao estresse, lidando de 

maneiras específicas e diferentes aos desafios, influenciado por fatores genéticos, 

ambientais e vivências diversificadas durante os ciclos vitais de cada pessoa (MCEWEN, 

1998, 2004; MCEWEN et al., 2012; WIMALAWANSA, 2016; GOLDSTEIN, 2019).  

O organismo humano e de outros seres vivos acumularam diversos mecanismos 

adaptativos para enfrentar as demandas externas ou ambientais, para sobreviverem e 

reproduzirem-se. No organismo humano, essas demandas extrínsecas ou situações adversas 

provocam respostas mediadas por diversos sistemas, que promovem a modulação do 

funcionamento neuronal em diversos níveis do sistema nervoso, para a tomada de decisão, 

aprendizagem e memória, bem como alterações na dinâmica no sistema endócrino e imune, 

nas respostas autonômicas e emocionais (MCEWEN, 1998, 2004; GUYTON; HALL, 2011; 

MCEWEN et al., 2012).  

A resposta do organismo humano ao estresse, por exemplo, se inicia no momento 

em que o cérebro é capaz de identificar um agente desencadeador de um estímulo e/ou 

situação, positivo/negativo, que produz uma reação fisiológica. O mecanismo geral de 
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resposta ao estresse consiste em duas sequências bioquímicas separadas: uma rápida 

mediada pelos neurotransmissores noradrenalina e adrenalina e outra lenta mediada pelo 

hormônio esteroide cortisol (MCEWEN, 1998, 2004; GUYTON; HALL, 2011; MCEWEN 

et al., 2012; HERMAN et al., 2016). 

 A adrenalina atua no metabolismo da glicose, disponibilizando os estoques de 

nutrientes dos músculos a fim de fornecer a energia necessária ao organismo quando este se 

encontra diante de uma situação estressora. Juntamente, com a noradrenalina, a adrenalina 

causa um aumento no débito cardíaco, assim como da pressão arterial. (MCEWEN 1998, 

2004; GUYTON; HALL, 2011; MCEWEN et al., 2012).  

Já o cortisol, hormônio corticosteroide é secretado pelo córtex da adrenal, exerce 

efeitos sobre o metabolismo da glicose quebrando as proteínas e convertendo-as em 

glicose, contribui para transformar a gordura em energia e para o aumento do fluxo 

sanguíneo. Além disso, o cortisol também paralisa as funções reprodutivas e inibe o sistema 

imune (MCEWEN, 1998, 2004; GUYTON; HALL, 2011; MCEWEN et al., 2012; 

SCHALINSKI et al., 2015).  

Estudos recentes têm abordado as respostas fisiológicas a eventos estressores, 

dividindo-as em estresse agudo e estresse crônico. Quando agudo, o estresse desencadeia 

respostas fisiológicas adaptativas que podem ocasionar interrupções abruptas na alostase, 

interferindo diretamente nos sistemas: neurológico, endócrino e imunológico, tendo como 

consequências possíveis o desencadeamento de enfermidades (GUYTON; HALL, 2011; 

JURUENA, 2014; LUGARINHO; AVANCI; PINTO, 2017). 

Quando crônico o estresse pode prejudicar a arquitetura cerebral, o estado 

imunológico, os sistemas metabólicos e a função cardiovascular, estando relacionado à 

depressão, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, ansiedade, doenças cardiovasculares, 

diabetes, comportamentos suicidas, problemas com álcool e outras drogas, além de 

disfunções sexuais (GUYTON; HALL, 2011; JURUENA, 2014; LUGARINHO; AVANCI; 

PINTO, 2017; JURUENA; CLEARE; YOUNG, 2018). 

O evento estressante e experiências traumáticas desencadeiam respostas fisiológicas 

que podem provocar mudanças no padrão de vida de indivíduos causando predisposição ou 

precipitação de doenças. Desta maneira, o estudo do estresse e suas consequências 

evidenciam-se no meio científico como uma necessidade latente, considerando os inúmeros 

eventos estressores a que são, cotidianamente, submetidos os indivíduos nas sociedades 

contemporâneas (SHONKOFF et al., 2012; AVILA, 2016; LINHARES, 2016).  
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Estudos evidenciam que a experiência traumática influencia o processo mental e 

aumenta a susceptibilidade de um sujeito adoecer (SHONKOFF et al., 2012; CARR et al., 

2013). O estresse pode ocorrer ainda na infância, decorrente de abuso físico, abuso sexual, 

abuso emocional, negligência física e negligência emocional, causando uma tensão inicial 

que pode trazer inúmeros prejuízos à pessoa no decorrer de sua vida (MARTINS et al., 

2011; TUNNARD et al., 2014).  

Estudos em humanos sugerem que as mulheres respondem ao estresse agudo com o 

aumento da mobilização de várias células do sistema imunológico e diminuição da 

sensibilidade a glicocorticoides. Além disso, algumas evidências sugerem que o estresse 

crônico pode levar a alta imunossupressão em mulheres em relação aos homens (SILVA; 

FALBO; CABRAL, 2009; BEKHBAT; NEIGH, 2017).  

Ainda, diante do contexto exposto, as mulheres são mais vulneráveis a diversas 

tipos de eventos estressores sérios, que englobam a violência interpessoal. Essa realidade 

justifica a produção de conhecimento e evidências científicas, considerando este grupo 

vulnerável, como verifica-se na epidemiologia nacional e internacional para compreender 

melhor este fenômeno relacionado às diferenças de sexo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014; ALBUQUERQUE NETTO et al., 2017; INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2018; BRASIL, 2018). 

 

1.2.3 Depressão 

 

A Depressão, segundo os critérios do DSM-5, é caracterizada por tristeza, perda de 

interesse em atividades e diminuição da energia, podendo estar presentes outros sintomas 

como: perda de confiança e autoestima, culpa inapropriada, pensamentos de morte e 

suicídio, diminuição da concentração, distúrbio do sono e apetite. Os pacientes com 

Depressão ainda podem apresentar uma multiplicidade de sintomas somáticos que podem 

variar a gravidade de leve a muito grave. Estes sintomas devem perdurar por pelo menos 

duas semanas e gerar prejuízos e sofrimento evidentes ao paciente (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Os transtornos depressivos são psicopatologias recorrentes em mulheres e 

destacados em diversos estudos (GREGOLETI; SCORTEGAGNA; PORTELLA, 2016; 

DOERING; SIMS; MILLER, 2017). Esses transtornos apresentam subtipos, sendo estes o 

transtorno disruptivo de desregulação do humor, transtorno depressivo maior, transtorno 

depressivo persistente, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido 
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por substância-medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro 

transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

No mundo e no Brasil, depressão relacionada a violência pode ser evidenciada pela 

exposição precoce a eventos estressores ou traumáticos na infância e adolescência, 

emergindo tal psicopatologia ao longo da vida e na vida adulta (MARTINS et al., 2014; 

XIE et al., 2018; FANGER; SANTIAGO; AUDI, 2019). Neste contexto, estudos destacam 

as mulheres como grupo vulnerável a sofrerem violência, impactando no desenvolvimento 

de transtornos depressivos de modo recorrente (BOSAIPO, 2016; BRASIL, 2014; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2010, 2017). 

 

1.2.4 Iridologia: origem, definições e produção científica 

 

Iridologia é ciência que estuda a íris dos olhos, sendo aplicada na prática clínica 

durante o processo propedêutico, logo auxilia e apoia as hipóteses diagnósticas de 

profissionais da saúde. A iridologia é uma ciência da saúde integrativa, que permite estudar 

as condições psicológicas e biológicas de um indivíduo. Esta ciência avalia estruturas, 

pigmentação e sinais na íris dos olhos para fornecer informações sobre a constituição dos 

organismos no ciclo vital. Além disso, esta prática é utilizada na prevenção de afecções no 

organismo humano, visto que os sinais observados não se alteram ao longo da vida, pois 

são hereditários (BANSAL; AGARWAL; SHARMA, 2019; PAU, 2019).  

Atribui-se a Ignatz Von Peczeley em 1881, a introdução da iridologia no meio 

acadêmico com a publicação do estudo Discoveries in the Field of Natural Science and 

Medicine: Instruction in the Study of Diagnoses from the Eye (SHARAN, 2001; FILHO, 

2015). Atualmente, existem diversos métodos ou escolas que embasam as práticas em 

iridologia, entre elas os mais disseminados e praticados são o método Jensen e método Ray 

Id, fundada na américa do Norte, método Deck, fundada na Alemanha e a escola Battello, 

fundada no Brasil (DECK, 1982; JENSEN, 1982; DENNY, 1984; BATTELLO, 2009). 

A iridologia moderna é estudada e ensinada com bases na anatomia, fisiologia, 

embriologia e genética, majoritariamente, por isso, mas não apenas os teóricos e produtores 

de conhecimento nesta área mostram que a íris é uma extensão do cérebro, dotada de 

terminações nervosas, conectadas os órgãos via tálamo óptico e sistema nervoso central. 

Desta forma, estudos sobre o tema defendem que a íris pode revelar indicativos de 
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condições diversas do corpo humano, expressados no estroma e fibras (JENSEN, 1980; 

BATTELLO, 2009; PAU, 2019). 

O método da escola de Bernard Jensen bem como a escola de Celso Battello 

converge nos conceitos de constituição geral, constituição parcial e os estágios evolutivos 

(JENSEN, 1980; BATTELLO, 2009). A constituição geral é dada pela densidade das fibras 

da íris, que varia de 1 a 5, sendo o menor número o indicativo de um melhor estado geral 

dos organismos e o maior número o oposto. A nota da fibra da íris é dada pelo grau de 

organização das fibras, ou seja, quanto mais retas e próximas entre si menor é a nota e 

quanto mais ondulações e afastadas entre si, maior é a nota (JENSEN, 1980; BATTELLO, 

2009; BECHELLI; BATELLO, 2017). A Figura 3, na sequência, ilustra as diferentes 

densidades das fibras na íris dos olhos humano como descrito neste parágrafo:  

 

 

 

 

 

 

A constituição parcial e os estágios evolutivos se referem aos órgãos do corpo 

humano com maior tendência ao adoecimento, na Iridologia são denominados como 

“órgãos de choque”. Para a Iridologia, essas características são determinadas pela 

hereditariedade e outras dinâmicas da fisiologia humana que podem ser estudadas ou 

avaliadas pelas diversas técnicas dentro da Iridologia (O’BRIAN, 2018). Entre essas 

técnicas, utilizam-se mapas iridológicos, com representações topográficas dos órgãos e 

sistemas do corpo humano, na área das íris dos olhos. Nesta análise,  podem ser estudadas 

as glândulas adrenais de uma pessoa que tenha sido exposta a uma carga alostática alta e se 

suponha uma hipofunção das adrenais (BATTELLO, 2009; BECHELLI; BATELLO, 

2017). 

De acordo com a iridologia americana, existem apenas duas cores de íris 

verdadeiras, azul e marrom. Os olhos castanhos ou verdes são combinações das cores 

Figura 3 - Os cinco tipos de densidade das fibras da íris ilustrada por fotografias. 

Fonte: Battello, 2009, p. 27 - 28 (modificado). 
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consideradas verdadeiras. Na iridologia as cores das íris são divididas e classificadas em 

três tipos básicos: azul, marrom e misto. Respectivamente, representam a classificação das 

constituições iridológicas, parâmetro utilizado para estudar características psicológicas e 

biológicas de um indivíduo, sendo a linfática, hematogênica e misto-biliar (O’BRIAN, 

2018). A Figura 4, na sequência, ilustra as constituições e cores da íris dos olhos, de acordo 

com a iridologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda, pode ser investigado a presença ou ausência, além da quantidade de um 

parâmetro denominado, como “arcos de tensão” ou “anéis nervosos”, que são círculos 

concêntricos completos ou parciais evidenciados na íris. Tais anéis aparecem com maior 

frequência na zona periférica da íris, se presente o parâmetro varia em número de zero a 

seis (BATELLO, 2009; FILHO, 2015). A Figura 5, na sequência ilustra tais anéis descritos, 

neste parágrafo. 

 

 

Figura 4 - Imagem das constituições em iridologia (1) Linfática, (2) Hematogênica e (3) Misto-biliar.  

   

 
(1) Linfática (2) Hematogênica (3) Misto-biliar 

Fonte: Próprio autor. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 5 - Imagem da íris com anéis de tensão. 
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O método ou escola de Celso Battello possui grande convergência com o Método 

com o Método Jensen, mas amplia e congrega o conhecimento de outras escolas da 

Iridologia, tendo revisado junto com Clay Pareschi mais de 90 mapas de Iridologia, por este 

motivo esta pesquisa o adotou como referência como mostrado no subtítulo “3.8.2 

Protocolo 2” (JENSEN, 1980; 1982; BATTELLO, 2009; 2017; BECHELLI; BATELLO, 

2017).  

Embora seja crescente a produção científica sobre a iridologia, novas investigações 

com delineamentos mais robustos, controlados e rigorosos são necessários para produção 

de evidências e avanços na área (WOODCOCK; PULLIN; KAISER, 2014; DRESCH; 

LACERDA; JÚNIOR, 2015; MAHER et al., 2018). 

O pesquisador Ernst (1999), conduziu uma revisão sistemática da literatura, a qual 

teve amostra final (n = 3) de publicações ensaios clínicos para leitura na íntegra. Baseado 

nesta síntese de evidências, o autor não fez recomendações para futuros estudos e concluiu 

que a iridologia não possuía evidências científicas sólidas. Por outro lado, a revisão 

sistemática realizada por Salles e Silva
 
(2008), com 25 estudos produzidos em 14 países 

diferentes, mostrou resultados significativos, quanto a aplicação da iridologia em seres 

humanos na área da saúde. 

Em 2011, um estudo realizado no Brasil, em uma amostra com 20 pessoas de ambos 

os sexos investigou a correlação entre o grau de ansiedade e um sinal na íris. Para esta 

comparação relacionou-se os resultados obtidos pela aplicação do Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado (IDATE) e um sinal iridológico denominado arco de tensão. A associação 

entre as duas variáveis foi de 75% na amostra estudada, assim quanto maior o número de 

anéis de tensão na íris maior foi escore do IDATE (SALLES; SILVA, 2011). 

Outro estudo brasileiro comparou a evolução de 91 participantes, com e sem 

Diabetes Mellitus quanto ao sinal iridológico “Cruz de Andréas” durante quatro anos. O 

sinal iridológico utilizado neste trabalho indica uma fragilidade no pâncreas e é composto 

por 4 pontos na íris, marcada às 10, 20, 40 e 50 minutos, tomando a íris análoga a um 

relógio. Concluiu-se que o grupo com o sinal “Cruz de Andréas” desenvolveu maior 

resistência à glicose e diagnóstico positivo para Diabetes, em relação ao grupo sem o sinal 

investigado (SALLES; SILVA, 2015). 

Na Coréia Sul, em 2005, foi conduzido um estudo tipo caso-controle com uma 

amostra de 87 participantes hipertensos e 79 voluntários sadios, em que se investigou a 

relação entre a constituição da pigmentação da íris e o polimorfismo do gene que produz a 

enzima conversora de angiotensina. Os autores observaram que genótipo DD foi mais 
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prevalente no grupo de hipertensos com uma constituição iridológica denominada 

neurogênica, do que em controles. Esta descoberta suporta a hipótese de que o alelo D é um 

gene candidato para hipertensão (UM et al., 2005). 

Recentemente, a hipofunção do córtex da glândula adrenal foi tema em um estudo 

de caso, no qual empregou-se o conhecimento da medicina clássica e a iridologia para 

sustentar a hipótese diagnóstica de um paciente do sexo masculino. Devido aos resultados 

obtidos por meio de avaliação de exames e clínica, considerou-se pertinente a avaliação do 

sinal na íris localizado na área referente a representação da glândula adrenal. Após esta 

investigação foi evidenciado forte coerência relacionada ao sinal iridológico e os exames 

clínicos e laboratoriais realizados no paciente. Os autores sugerem a realização de 

pesquisas sobre iridologia e o eixo psiconeuroimunendócrino, destacando o componente, 

glândula adrenal (BECHELLI; BATELLO, 2017).  

Importante salientar que ainda há controvérsias quanto a confiabilidade e 

possibilidade de aplicação da Iridologia como uma referência qualificada no contexto 

acadêmico e nas práticas de cuidado à saúde em terapias complementares. Por isso, faz-se 

necessária a realização de estudos com métodos rigorosos e controlados. Não foram 

encontrados na literatura científica estudos sobre iridologia e violência em mulheres. Diante 

o exposto, o presente estudo mostra-se relevante, e pode contribuir para ampliação de 

conhecimentos na área. 

 

1.3 Hipóteses do estudo 

 

H1: Há relação entre a violência, estresse, gravidade de sintomas depressivos e sinais 

iridológicos em mulheres com Transtorno Depressivo. 

 

H0: Não há relação entre a violência, estresse, gravidade de sintomas depressivos e sinais 

iridológicos em mulheres com Transtorno Depressivo. 
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2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a relação entre violência, estressores, estresse, gravidade de sintomas 

depressivos e sinais iridológicos em mulheres com Transtorno Depressivo.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) identificar e descrever o perfil sociodemográfico e clínico das mulheres com 

Transtorno Depressivo;  

 

b) avaliar e classificar a ocorrência de violência na vida das mulheres com Transtorno 

Depressivo;  

 

c) avaliar estresse (precoce e atual), Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), 

gravidade de sintomas depressivos e sinais iridológicos das mulheres com 

Transtorno Depressivo; 

 

d) testar e comparar a relação entre: violência interpessoal, estressores (estresse precoce 

e TEPT), gravidade de sintomas depressivos, estresse atual e sinais iridológicos das 

mulheres com Transtorno Depressivo.   
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3 MÉTODOS 
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3 MÉTODOS 

 

Esta tese apresenta resultado parcial de um projeto maior intitulado: “Impacto da 

violência na manifestação de estresse e seus biomarcadores entre mulheres deprimidas”, 

que tem por objetivo “avaliar a relação entre estresse precoce e seus biomarcadores entre 

mulheres deprimidas”. Os demais resultados deste projeto maior serão divulgados em 

artigos científicos, oportunamente.  

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem descritiva-analítica, de corte 

temporal transversal em uma amostra por conveniência não probabilística de mulheres com 

Depressão, cadastradas em dois serviços de saúde mental: um Ambulatório de Transtornos 

do Humor de um hospital de grande porte e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), 

ambos localizados no interior do estado de São Paulo, Brasil.  

Os estudos exploratórios são propostos para investigar fenômenos complexos, que 

podem estar relacionados a nível diferença de qualidade e quantidade de evidência 

científica para embasar uma proposta de pesquisas. Os estudos exploratórios investigam 

fenômenos pouco explorados, contribuindo para futuras pesquisas, ambos contribuem para 

a formulação de hipóteses (MARCONI; LAKATOS, 2003; GIL, 2008). 

O estudo descritivo é adotado para descrever e caracterizar o perfil de uma 

população ou compreender um evento, por meio de frequências e correlação de variáveis 

não manipuladas. Nos estudos analíticos são estabelecidas hipóteses, que podem ser 

examinadas de forma crítica, além de receberem tratamento estatístico podendo gerar 

síntese de evidências (MARCONI; LAKATOS, 2003; GIL, 2008). 

 

3.2 Local de estudo 

 

O estudo foi realizado em dois serviços que ofereceram atendimento ambulatorial 

em uma cidade do interior do estado de São Paulo, Brasil. O local de Estudo 1 é 

caracterizado, Ambulatório de Transtornos do Humor de um Hospital Escola e o local de 

Estudo 2 caracterizado, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), ambos serviços 

públicos gratuitos e vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).  
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3.2.1 Local de estudo 1 

 

O Ambulatório de Transtornos do Humor de um Hospital Escola referência para 

mais de 25 cidades, referência para uma população de aproximadamente 1.349.170 pessoas. 

O serviço possui uma equipe de profissionais entre psiquiatras, residentes em psiquiatria, 

enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem altamente capacitados. A assistência é 

oferecida toda semana, por meio de consultas médicas, grupos terapêuticos e atendimentos 

familiares. O enfoque do cuidado é terapêutico e psicossocial. Além disso, este ambulatório 

desenvolve atividades de pesquisa científica e extensão universitária.  

 

3.2.2 Local de estudo 2 

 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) da Secretaria Municipal da Saúde de 

uma cidade de médio porte no interior do estado de São Paulo, Brasil. O serviço oferece 

atendimento psiquiátrico, psicoterapia, terapia ocupacional e práticas grupais. A unidade 

funciona em regime intensivo, 24 horas por dia, atendendo toda a área de abrangência da 

cidade de Ribeirão Preto, com dois elementos de fluxo, sendo um proveniente das Unidades 

Básicas Distritais de Saúde, e outro proveniente das Unidades de Saúde Mental. A 

população é atendida nas modalidades de observação por período integral, período matutino 

e/ou vespertino, seguimento ambulatorial e emergencial por equipe multiprofissional em 

saúde.  

 

3.3 População e amostra 

 

A população deste estudo foi composta por mulheres com depressão atendidas em 

dois serviços públicos de saúde mental de um município do interior de São Paulo/Brasil, 

correspondendo a aproximadamente 240 mulheres. As participantes elegíveis foram 

indicadas pela equipe de cada um dos dois serviços na pré ou pós consulta médica. Desta 

forma, a amostra por conveniência e não probabilística foi adotada para o desenvolvimento 

do presente projeto. A amostragem não probabilística é aquela em que as amostras são 

selecionadas por critérios subjetivos do pesquisador, de acordo com a sua experiência ou 

com os objetivos do estudo (POLIT; HUNGLER, 2011). Antes de iniciar a coleta de dados 

foi solicitada autorização para o responsável de cada unidade. As participantes foram 

esclarecidas sobre o tema da pesquisa, objetivos, procedimentos, garantias éticas e 
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participação voluntária. O tempo total necessário à participação foi de 60 minutos, 

aproximadamente. A coleta de dados teve duração de quatro meses e foi dividida entre os 

dois locais. Em média, havia três consultas/dia a mulheres com diagnóstico de Depressão, 

totalizando 60 atendimentos/mês. Assim, 240 mulheres foram elegíveis e destas 125 foram 

convidadas a participar do estudo. A amostra foi composta por 55 mulheres que atenderam 

aos critérios de inclusão e exclusão, que aceitaram participar do estudo, de acordo com a 

Figura 6, apresentada na sequência: 

 

 

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Neste estudo, foram incluídas participantes do sexo feminino, com idade maior de 

18 anos, com qualquer grau de alfabetização (autorreferida), com episódio depressivo 

maior atual e/ou recorrente e ou com episódio depressivo maior e/ou transtorno distímico. 

Figura 6 - Fluxo de composição da amostra (n=55). 

Fonte: Próprio autor. 
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A classificação diagnóstica foi avaliada com a aplicação de entrevista estruturada Mini 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional versão Brasileira 5.0.0 (Anexo A).  

O critério de exclusão foi ser participante com alterações nos olhos que impedissem 

a avaliação dos sinais iridológicos. Porém, nenhuma participante atendeu ao critério de 

exclusão. 

 

3.6 Proteção de participação do estudo 

 

Após aprovação pelos locais de estudo, a presente investigação foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (CEP-EERP/USP) em 14 de setembro de 2016 de acordo com o 

Ofício CEP-EERP/USP nº 296/2016, de 15 de setembro de 2016 e Protocolo CAAE 

56549016.8.0000.5393 (Anexo H). A coleta de dados foi iniciada, após o recebimento da 

autorização CEP-EERP/USP.O segundo local de estudo foi incluído durante o 

desenvolvimento do projeto. O local avaliou e aprovou o projeto, passando pela aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (CEP-EERP/USP) de acordo com o Ofício CEP-EERP/USP nº 

2.984.761 em 26 de outubro de 2018 (Anexo I). 

A todas participantes foi assegurado: a voluntariedade da participação, a recusa da 

participação sem prejuízo ao tratamento realizado no ambulatório local de pesquisa; 

liberdade de retirar-nos o consentimento a qualquer momento da pesquisa, ainda as 

participantes receberam informações contendo a justificativa, objetivos, procedimentos, 

riscos e benefícios do estudo; ausência de remuneração e gastos; segurança de não serem 

identificados; uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) com 

as assinaturas do pesquisador principal e da pesquisadora orientadora. Este termo foi 

impresso em frente e verso e, com o cabeçalho das páginas enumerados da seguinte forma: 

1/3; 2/3; 3/3; as três faces das páginas foram rubricadas pelo pesquisador principal. 

Respeitando os parâmetros éticos para investigações envolvendo seres humanos, 

especialmente a Resolução nº 466/12 (BRASIL, 2012). 

 

3.6.1 Riscos e benefícios do estudo 

 

Os riscos considerados para o presente estudo estariam relacionados a eventual 

sentimento de constrangimento, tristeza ou sensibilidade, devido ao constructo dos 
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instrumentos psicométricos, relacionados a eventos estressores e a situações de violência 

experienciadas ao longo da vida das participantes. O pesquisador responsável em qualquer 

situação de risco estava preparado para acolher, adequadamente as demandas das 

participantes, avaliando também a gravidade para a auxiliar a buscar a melhor solução, 

inclusive poderia buscar suporte de outros profissionais se necessário.  

O direito de interromper a participação na pesquisa foi devidamente assegurado e 

foi garantido que a participação não geraria qualquer interferência ao tratamento oferecido 

às participantes nos serviços de saúde. Ainda, o pesquisador informou ao término da coleta 

de dados, que apresentará os resultados desta investigação nos dois locais de estudo com 

divulgação prévia e comprometeu-se a fazer um contato com as participantes após o 

término da presente pesquisa para mostrar os resultados individuais dos dados aferidos a 

cada participante, respectivamente. Outros benefícios previstos foram indiretos e 

relacionados a possíveis avanços gerados pelos resultados do estudo para intervenções no 

cuidado à saúde desta.  

 

3.7 Coleta de dados 

 

 As mulheres elegíveis para participação do estudo, após indicação do serviço, 

foram convidadas na sala de espera para consulta médica ou por contato telefônico. A 

coleta dos dados foi realizada em um único encontro (tempo previsto de 60 minutos), de 

forma individual e privada com cada participante, em sala de consulta disponível nos dois 

locais de estudo. Foram utilizados para coleta de dados dois protocolos, sendo: o primeiro 

protocolo composto de questionários; instrumentos para avaliação; registros psiquiátricos e 

psicométricos; o segundo protocolo foi utilizado para coleta de sinais iridológicos, por 

meio de fotografia para capturar imagens digitais das íris dos olhos, posteriormente esses 

dados foram analisados, organizados e armazenados em uma HD externo.  

     As experiências de violência e/ou estressores sérios na vida (variável desfecho) 

foram classificadas em três grupos: mulheres com múltiplos tipos de violência (Grupo AB); 

violência interpessoal unicamente (Grupo A), outros eventos estressores sérios unicamente 

(Grupo B). No presente estudo para mensurar a variáveldesfecho, aplicou-se os 

instrumentos psicométricos: Clinician-Administered PTSD Scale - CAPS-IV (vide item 

3.7.4) e Childhood Trauma Questionnaire – CTQ (vide item 3.7.5).   

O pesquisador responsável por este estudo aplicou os seguintes questionários, 

instrumentos e procedimentos: 
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3.7.1 Questionário Sociodemográfico, de Condições de Trabalho e Saúde (Apêndice C) 

  

A avaliação clínica de saúde e sociodemográfica foram realizadas para a 

caracterização das voluntárias deste estudo e os dados foram obtidos pelo “Questionário 

Sociodemográfico, de Condições de Trabalho e Saúde”, elaborado pelo pesquisador deste 

estudo e colaboradores do grupo de pesquisa envolvidos neste estudo. Os itens desta ficha 

de coleta de dados foram organizados para favorecer o processo de dupla digitação dos 

colaboradores, na etapa de construção e validação do banco de dados desta pesquisa. Ainda, 

foram utilizados dados dos prontuários e de registros do serviço sobre as mulheres 

participantes desta pesquisa. As informações coletadas foram: data de nascimento; local de 

procedência e residência; etnia ou raça autodeclarada; nível de escolaridade e número de 

anos estudados; estado civil; crença religiosa; ocupação/profissão; renda pessoal e do 

núcleo familiar; laços genealógicos; número de filhos; histórico de doenças clínicas. As 

participantes foram questionadas sobre a ocorrência de abortos prévios, espontâneos e 

provocados, histórico familiar de transtornos psiquiátricos, histórico de tentativa de suicídio 

(autoagressão), histórico de internação psiquiátrica, abuso álcool e outras drogas, bem 

como tabagismo. Investigou-se a realização de reposição hormonal, a menopausa, usa 

anticoncepcional, medicações prescritas e doses diárias, início do quadro depressivo. Os 

dados dos prontuários das pacientes participantes foram usados no esclarecimento de 

informações necessários para o presente estudo. Por exemplo: diagnóstico, idade que 

começou a adoecer, data ou idade em que recebeu diagnóstico, data da primeira internação, 

número de episódios anteriores ao início do estudo e medicações em uso.  

 

3.7.2 Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional – M.I.N.I. 5.0.0 (Anexo A) 

 

A Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional versão 5.0.0 foi criado por 

Lecrubier et al., (1997) e Sheehan et al., (1998) é uma entrevista diagnóstica estruturada 

(15-30 minutos), compatível com os critérios do DSM-III-R/IV e da CID-10, apresenta 

confiabilidade e validade globalmente satisfatórias. Pode ser utilizada em pesquisas, na 

prática clínica, gestão de programas de saúde e no ensino, sendo destinada à avaliação 

aprofundada dos transtornos mentais ao longo da vida, e explora sistematicamente todos os 

critérios de inclusão e de exclusão e a cronologia de 23 categorias diagnósticas. A 

validação para a língua portuguesa do Brasil foi feita por Amorim (2000). A versão 

utilizada no presente estudo é composta por 16 módulos diagnósticos (LECRUBIER et al., 
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1997; SHEEHAN et al., 1998; AMORIM, 2000). No presente estudo o instrumento foi 

utilizado para confirmação diagnóstica, compondo um dos critérios de inclusão e 

composição da amostra estudada.  

 

3.7.3 Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton - GRID-HAM-D21 (Anexo B) 

 

A Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D) avalia a 

gravidade de sintomas de Depressão, considerando frequência e intensidade. O instrumento 

é uma entrevista semiestruturada com duas versões, 17 e 21 itens estruturados com três 

componentes exclusivos de pontuação, a intensidade e frequência independentes para obter 

a pontuação de gravidade de sintomas depressivos, utilizando um quadro com medidas de 

intensidade na vertical e de frequência na horizontal. Os sintomas relacionados a Depressão 

podem ser classificados de acordo com a gravidade, como é apresentado n Quadro 1. O 

GRID-HAM-D foi proposta pelo Depression Rating Scale Standardization Team 

(WILLIAMS et al., 2008), e é uma versão modificada da Escala de Avaliação de Depressão 

de Hamilton (HAM-D), proposta na década de 60 (Hamilton, 1960). A escala original 

HAM-D possui três versões, 17, 21 ou 24 itens, é usada amplamente em estudo para 

determinar a gravidade da Depressão, mesmo assim o instrumento com mais de meio 

século de produção científica apresentou falhas, quando comparado a novos instrumentos 

que avaliam o mesmo constructo. O que motivou a proposta da versão melhorada GRID-

HAM-D que apresentou maior confiabilidade interavaliador, também na versão validada 

para o português do Brasil (HENRIQUE-ARAÚJO et al., 2014). No presente estudo, 

utilizou-se a Escala GRID-HAM-D21 versão modificada da HAM-D, para determinar a 

gravidade da depressão. No presente estudo, aplicou-se o instrumento GRID-HAM-D21, 

para mensurar a variável, gravidade de sintomas depressivos, classificada de acordo com o 

Quadro 1 que segue: 

 

Quadro 1 - Classificação da gravidade de sintomas de depressão de acordo com o instrumento 

GRID-HAM-D 21. 

Gravidade Intervalo de pontos 

Normal 0-3 

Limítrofe 4-7 

Depressão leve 8-15 

Depressão moderada 16-26 

Depressão grave >26 

Fonte: Hamilton, 1960.  
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3.7.4 Escala de Avaliação de TEPT Administrada pelo Clínico - CAPS-IV (Anexo C) 

 

A Escala tem o formato de entrevista estruturada com o título original Clinician-

Administered PTSD Scale (CAPS). A versão para DSM-IV do instrumento foi desenvolvido 

por Blake et al. (1995) e foi validada para o português do Brasil por Pupo et al. (2011). O 

instrumento foi enviado por mensagem eletrônica por Mello em 07 de abril de 2016. Este 

instrumento é composto por 30 itens que avaliam a frequência e a intensidade de sintomas 

de TEPT, além de variáveis associadas ao trauma em uma escala de 0 a 4, sendo 0 = 

nunca/nada intenso e 4 = a maior parte do tempo/muito intenso. Estudo de revisão das 

propriedades psicométricas feito sobre a CAPS mostrou forte evidência da confiabilidade e 

validade como medida dos sintomas de TEPT (WEATHERS; KEANE; DAVIDSON, 

2001). A escala possui ainda questões que avaliam a presença de sintomas depressivos, 

como sentimentos de desesperança, tristeza e sensação de estar arrasado, bem como 

diminuição da concentração e memória. Finalmente são medidos pela escala os prejuízos 

causados pelos sintomas no desempenho social e profissional do sujeito e a gravidade do 

quadro. Esta última é avaliada em uma escala de 0 (nenhum prejuízo) a 7 (prejuízo 

máximo). A escala CAPS possui manual com nove diferentes formas para ser aplicada para 

a interpretação dos dados obtidos (BLAKE et al., 2000). 

Para o presente estudo a escala CAPS foi preenchida e na sequência, usando a folha 

de rosto, verificou-se quais participantes preencheram todos os critérios diagnósticos para 

TEPT. Conforme apresentado na sequência:  

 

● Critério A - Acontecimento traumático, item obrigatório, deve apresentar 

ao menos um acontecimento;  

● Critério B - Sintomas relacionados com reviver a experiência, composto 

por cinco itens, contemplar ao menos um dos itens; 

● Critério C - Sintomas de esquiva e de entorpecimento, composto por sete 

itens, contemplar ao menos três dos itens;  

● Critério D - Sintomas de hiperexcitação, composto por cinco itens, 

contemplar ao menos dois dos itens; 

● Critério E - Duração da perturbação, composto por um item, contemplar 

obrigatoriamente o item;  

● Critério F - Angústia ou desajustamento significativo no funcionamento, 

composto por três itens, contemplar ao menos um dos itens. 
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Os sete critérios diagnósticos para TEPT apresentados acima são baseados no DSM 

4, no período em que se optou por utilizar a versão da escala CAPS – IV descrita acima não 

estava disponível a versão Cinco da Escala de TEPT aplicada pelo Clínico, pautada nos 

critérios diagnósticos do DSM 5. 

Na classificação dos grupos, as participantes que preencheram afirmativamente aos 

itens de 1-5, 12-16, foram classificadas com estressores sérios na vida. E as que 

preencheram aos itens 6-11 foram classificadas com experiência de violência intrafamiliar 

(vide subitem 3.9.1). 

 

3.7.5 Questionário sobre Traumas na Infância – CTQ (Anexo D) 

 

O instrumento original foi intitulado Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) 

criado e modificado por Bernstein et al., (2003), traduzido para a língua portuguesa por 

Grassi-Oliveira, Stein e Pezzi (2006). O questionário possibilita a investigação de histórico 

de abuso e negligência durante a infância, pode ser aplicado em adolescentes, a partir de 12 

anos e em adultos. O respondente gradua a frequência de 28 questões assertivas-

retrospectivas, que contempla 5 subtipos de traumas na infância, sendo abuso físico, abuso 

emocional, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. As definições dos 

subtipos de trauma estão descritas no Quadro 2, na sequência. 

 

 

Quadro 2 - Definição das subescalas ou domínios avaliados pelo questionário CTQ. 

SUBTIPOS/DOMÍNIOS DEFINIÇÕES 

Abuso Físico (AF) 
“é todo tipo de ação a qual dor ou ferimentos, temporários ou permanentes 

são causados a uma criança por uma pessoa mais velha [...]” 

Abuso Emocional (AE) 
“é caracterizado por agressões verbais que crianças sofrem de cuidadores 

[...]” 

Abuso Sexual (AS) 

“é todo tipo de evento no qual há violência física direcionada aos genitais 

ou aos órgãos sexuais de crianças. O AS corresponde não apenas ao 

efetivo estabelecimento de violência, mas também à tentativa de 

estabelecimento de tal contato. Além disso é considerado todo tipo de 

comportamento que submeta uma criança a assumir o papel sexual 

incompatível com sua idade de desenvolvimento [...]” 

Negligência Física (NF) 
“à falha dos cuidadores em atender as necessidades físicas de uma criança 

[...]” 

Negligência Emocional (NE) 

“corresponde a falha dos cuidadores da criança protegê-la da exposição a 

eventos excessivamente estressante.  Além disso, corresponde também ao 

fracasso dos responsáveis em oferecer suporte emocional à criança, de 

forma que não estimulem seu desenvolvimento emocional, intelectual e 

social [...]” 

Fonte: Sanvicente-Vieira e Grassi-Oliveira, (2016, p. 380). 
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Os itens do CTQ são classificados em uma escala Likert que varia de 1 (nunca) a 5 

(sempre). A pontuação para cada uma das cinco subescala ou domínio varia de 5 a 25, 

sendo a classificação dos pontos de corte para pelo menos um subtipo de Estresse Precoce, 

quando moderadas à severo e/ou severo à extremo. A classificação dos pontos de corte e 

subescala ou domínio de Estresse Precoce obtidos pelo CTQ, de acordo com o autor 

Bernstein et at. (2003), estão descritos no Quadro 3 a seguir: 

 

 

Quadro 3 - Classificação das subescala ou domínio de Estresse Precoce de acordo com a gravidade. 

SUBESCALA/DOMÍNIO Não à Mínimo 
Leve à 

Moderado 

Moderado à 

Severo 

Severo à 

Extremo 

Abuso Emocional 5-8 9-12 13-15 >16 

Abuso Físico 5-7 8-9 10-12 >13 

Abuso Sexual 5 6-7 8-12 >13 

Negligência Física 5-9 10-14 15-17 >18 

Negligência Emocional 5-7 8-9 10-12 >13 

Fonte: Bernstein et at. (2003). 

 

 

No presente estudo, quando as respondentes apresentaram ponto de corte de 

“moderado a severo” ou “severo à extremo” em pelo menos uma das cinco subescalas ou 

domínios a participante foi classificada com presença de Estresse Precoce. 

Para a classificação das participantes em grupo a experiência de estresse precoce foi 

classificada como violência intrafamiliar pela natureza dos traumas da infância 

relacionados (vide subitem 3.9.1).  

 

3.7.6 Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSL (Anexo E) 

 

O inventário fornece medidas objetivas relacionadas a sintomas de estresse para 

pessoas acima de 15 anos. A avaliação é composta por 53 itens, divididos em 34 itens do 

domínio psicológico e 19 itens do domínio somáticos. Logo propõe-se a identificação do 

constructo estresse, compreendido no modelo quadri-fásico. O inventário avalia os 

sintomas experimentado nas últimas 24 horas, na última semana ou no último mês. O 

inventário original “Inventário de Sintomas de Stress” (ISS) foi publicado em 1994 (LIPP; 

GUEVARA, 1994). Essa versão do inventário foi substituída pelo “Inventário de Sintomas 

de Stress para Adultos de Lipp” em 2000 (LIPP, 2000a, 2000b). Além de avaliar os 

distintos momentos: últimas 24 horas, última semana e último mês. O inventário fornece a 

classificação das fases do estresse, considerando o modelo quadri-fásico, “Alerta”, 
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“Resistência” e “Quase Exaustão”, “Exaustão”. O inventário fornece também a prevalência 

de estresse psicológico ou físico ou os dois, ainda, mensura a presença ou ausência de 

estresse (LIPP, 2000a, 2000b).  

No presente estudo as participantes foram classificadas com/sem estresse atual, 

conforme as orientações e cálculos recomendados pela autora do inventário ISSL (LIPP, 

2000a, 2000b). 

 

3.7.7 Inventário Breve para Identificação de Violência (Apêndice D) 

 

O inventário semiestruturado foi proposto pelo pesquisador responsável pelo 

presente estudo para garantir a coleta e registro de dados, que caracterizassem a amostra 

estudada, quanto a  vivencia de violência na vida (autorreferida) e classificação dos tipos de 

violência. Inicialmente, para a aplicação desse instrumento, foi feita uma pergunta direta as 

participantes do estudo: “Você já sofreu alguma violência na sua vida?”, assinalou-se um 

dos dois campos, “( ) Sim” ou “( ) Não”. Na sequência, quando o campo “Sim” era 

marcado, registrava-se por escrito o autorrelato de um ou mais atos de violência sofridos, 

idade em anos em que ocorreu, um ou mais ato. Por fim, com base no registro escrito, o ato 

de violência era classificado, quanto ao tipo: física, sexual, psicológica, social, cultural e 

outras. Essa última alternativa era assinalada, quando o ato relatado não se enquadrava de 

maneira bem definida nas opções dos cinco primeiros campos. Na presente tese, quando 

assinalado a opção “outras” o ato descrito foi registrado  por meio de um breve texto 

explicativo. 

Participantes com violência foram também classificadas de modo dicotômico, 

quanto à presença ou não de violência autorreferida. Ainda foram classificados, quanto os 

tipos de violência como descrito anteriormente e quanto a quantidade de vezes uma 

participante vivenciou a experiência de exposição ao ato de violência ao longo da vida, 

podendo variar de 1 a 6 vezes o número de exposição à violência. 

 

3.7.8 Instrumento para Avaliação das Íris (Apêndice E e F) 

 

Para a avaliação das íris foi utilizado instrumento, desenvolvido pelo pesquisador 

deste estudo, com base no referencial teórico da Escola Battello de iridologia. Para tanto, os 

sinais iridológicos de interesse foram os “anéis de tensão” e as “lacunas” (BATTELLO, 

2009). 
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Os “anéis de tensão”, também denominados na literatura como: “arcos de tensão”, 

“anéis nervosos” ou “anéis de estresse” podem ser definidos como círculos concêntricos 

completos ou parciais evidenciados na íris. Tais anéis são depressões no tecido iridal, 

verificados com maior frequência na zona periférica da íris, e, quando presentes, variam em 

número de zero a seis (FILHO, 2015). A presença destes arcos determinou para as 

participantes do estudo maior vulnerabilidade para manifestar graves níveis de estresse ao 

longo da vida, conforme evidencia a literatura (SALLES; SILVA, 2011, 2012; PAU, 2019) 

As lacunas são verificadas, quando há o afastamento entre as fibras presentes nas 

íris dos olhos, que se assemelham a pétalas de flores, quando presente este sinal pode 

indicar uma alteração ou debilidade em um órgão ou sistema do organismo (PUERARI, 

2014, 2015; LIM; PARK; PARK, 2016). No presente estudo investigou-se a presença de 

lacunas na região da glândula adrenal, tendo como parâmetro o Mapa condensado de 

Iridologia de Celso Battello e Clay Pareschi, na sequência, apresentado de acordo com a 

Figura 7 (BATTELLO, 2009, p.184). Deste modo, participantes com presença de lacunas, 

nesta região específica, foram classificadas com maior vulnerabilidade ao desenvolvimento 

de psicopatologia ao longo da vida, relacionada à exposição a eventos estressores e atos 

violentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Mapa condensado de Iridologia com as representações topográficas dos órgãos do corpo 

humano com a indicação da região que reflete a glândula adrenal nas duas íris dos olhos. 

Fonte: Battello, 2009, p.184 (modificado). 
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As fotografias das duas íris foram estudadas, quanto a presença ou não destes dois 

sinais iridológico. Os dados extraídos das imagens digitais das íris foram registrados e 

organizados no Instrumento para Avaliação das Íris (Apêndice E). 

 

3.8 Procedimentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador responsável deste projeto, 

previamente treinado nas técnicas de fotografia, iridologia e psicométrica. Para o 

desenvolvimento destas habilidades o pesquisador responsável realizou: 

● treinamento e consultoria técnica especializada sobre conteúdos básicos em 

fotografia, produção fotográfica, edição de imagem e manuseio de 

equipamentos fotográficos aplicados à pesquisa científica, oferecido por 

Caio Fernando Photografer MTB 61.133 SP, carga horária de 8 horas; 

● curso teórico-prático de Iridologia Orgânica, certificado pelo Instituto 

Oliviéri, carga horária de 32 horas; 

● disciplina de pós-graduação sobre Instrumentos de Avaliação. Qualidades 

Psicométricas e Aplicabilidade, oferecida pela Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, carga horária de 90 horas. 

As mulheres elegíveis para participação no estudo, após indicação do serviço, foram 

convidadas a participar da pesquisa na sala de espera para consulta médica ou por contato 

telefônico. A coleta dos dados foi realizada em um único encontro (tempo previsto de 60 

minutos), de forma individual e privada com cada participante, em sala de consulta 

disponível nos dois locais de estudo. Foram propostos para coleta de dados dois protocolos, 

sendo: primeiro protocolo composto de questionários e instrumentos para avaliação e 

registros psiquiátricos e psicométricos; segundo protocolo foi proposto para a fotografia da 

íris dos olhos e posterior análise de sinais iridológico. O pesquisador responsável aplicou os 

seguintes questionários, instrumentos e procedimentos: 

 

3.8.1 Protocolo 1 

 

O protocolo foi composto por questionários e instrumentos psiquiátricos e 

psicométricos, foram usados para registro de dados sociodemográficos, de condições 

clínicas de saúde, confirmação de diagnóstico médico, mensuração e avaliação de 

características e fatores relacionados ao estresse e transtornos psiquiátricos. Todas as 
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participantes forneceram as informações de forma individual e passaram pelos mesmos 

procedimentos propostos. Após aceitarem o convite, garantiu-as uma sala privada, onde foi 

lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A), sendo explicado 

e esclarecidas todas as dúvidas que as participantes referiram. Na sequência o TCLE, em 

duas vias, foi assinado pelas participantes que receberam uma via assinada pelos 

pesquisadores.  

Nesta sequência, foi aplicado o Questionário Sociodemográfico, de Condições de 

Trabalho e Saúde (Apêndice C) e os itens “1” e “2” e itens “9” e “10” do Instrumento para 

Avaliação das Íris (Apêndice E) referente as íris direitas e esquerda. Os itens, de acordo 

com o auto relato das participantes teve a finalidade de garantir a realização posterior da 

fotografia das íris, pois forneceram dados sobre alterações nas íris. Na sequência foi 

realizada a confirmação do diagnóstico psiquiátrico para depressão (depressivo maior atual 

e/ou recorrente e/ou com e/ou transtorno distímico), por meio da entrevista estruturada Mini 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional – M.I.N.I 5.0.0 (Anexo A).  

Após a avaliação dos critérios de inclusão e exclusão foram aplicados os seguintes 

instrumentos: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton - GRID-HAM-D21 

(Anexo B); Escala de Avaliação de TEPT Administrada pelo Clínico - CAPS-IV  (Anexo 

C); Inventário Breve para Identificação de Violência (Apêndice D);  Questionário sobre 

Traumas na Infância - CTQ (Anexo D); Inventário de Sintomas de stress para Adultos de 

Lipp - ISSL (Anexo E). 

 

3.8.2 Protocolo 2 

 

O protocolo 2 foi composto por equipamentos profissionais e específicos da 

iridologia e fotografia, usados para a captura de imagens digitais da íris e uma ficha para 

registro dos dados extraídos avaliados nas imagens digitais das  íris dos olhos das 

participantes deste estudo. Essa etapa de registro de dados foi realizada em um momento 

posterior ao da coleta, em que as imagens foram analisadas, com auxílio de software de 

edição de fotografias, próprio para proceder análises iridológicas.  

Os itens desta proposta foram apresentados, conforme a sequência de materiais 

descritos, seguidos de breves explicações; método proposto para utilização dos materiais; 

processo para assepsia do material empregado neste estudo, bem como a documentação que 

atestou a qualidade e procedência dos materiais aqui empregados: 
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3.8.2.1 Materiais descritos, seguidos de breves explicações 

 

Para melhor compreensão do protocolo 2, listou-se os materiais utilizados 

apresentados abaixo está apresentada apenas com o número e nome do material, além de 

uma imagem ou fotografia desses materiais para identificá-los de modo mais claro, como 

pode-se verificar no Apêndice F. 

 

1. Smart Íris (Castells): é um iridoscópio adaptado para acoplar-se a smartphones, com 

lente Macro (Dubleto Acromático 20x52mm, F22, Cristal BK7 e Tratamento Antlux 

violeta) com iluminação por lâmpadas LED para iridologia;  

2. Smartphone (IPhone 4s da Apple): câmera com resolução de 8 megapixels (3264 por 

2448 pixels); 

3. Tripé para foto e vídeo (TR 682 AN da Digipod): conexão de estrutura adicional que se 

estende entre o próprio Tripé e dispositivo para captura de imagens (composto pelo 

item 1 e item 2); 

4. Monópode: tamanho (fechado 22 cm por estendido 97 cm), com 7 segmentos, 1/4 de 

parafuso, encaixe universal, suporta câmeras de até 500g; 

5. Suporte ajustável para monópode: item desenvolvido por profissional da engenharia 

civil, conforme solicitado pelo pesquisador responsável; 

6. Queixeira para iridologia (Castells): estabilizar a cabeça das participantes durante a 

captura das imagens da íris;  

7. Controle remoto disparador por bluetooth de Celular (Selfie Universa): dispositivo 

parea-se ao smartphone, usado para minimizar a movimentação do dispositivo 

fotográfico; 

8. Gaze embebida em álcool a 70% (BD) utilizada para a antissepsia da ponteira 

anatômica em borracha do adaptador Smart Íris (Castells);  

9. Software Íris 3D 2.0 da 3D Sistemas: é um editor de fotos criado para iridologistas, 

sendo utilizado neste estudo para a avaliação as fotos da íris das participantes. 

 

3.8.2.2 Método para utilização dos materiais descrito e explicados 

 

A estrutura composta pelos materiais descritos neste protocolo é apresentada em 

uma simulação que o pesquisador responsável figura fotografias com o sistema completo de 
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materiais apresentados e montados, objetivando a melhor compreensão do protocolo 

proposto. Conforme se verifica no Apêndice G. 

As imagens da íris foram capturadas, utilizando um smartphone (IPhone 4s da 

Apple), configurado previamente, com os parâmetros: foco por toque (ativado), flash 

(desativado), HDR (desativado), Wi-FI (desativado), bluetooth (ativado), bloqueio 

automático da tela (Tempo: nunca). Após a definição dos parâmetros da configuração do 

smartphone, acoplou-se o adaptador para smartphone, Smart Íris (Castells) composto por 

lente macro iluminação LED e ponteira anatômica de borracha. 

Na sequência, o dispositivo para captura da imagem da íris (smartphone acoplado a 

iridoscópio) foi conectado a uma das extremidades de um monópode e a outra extremidade 

foi conectado a um tripé para fotografia (Digipod), a extremidade oposta a esta última foi 

amparada por um suporte que garantiu estabilidade dessa extremidade, além de minimizar 

possível danificação relacionada ao peso do dispositivo de captura das imagens. 

A imagem foi capturada no momento em que o disparador remoto para celular com 

tecnologia bluetooth teve o botão pressionado pelo pesquisador, a participante teve a 

cabeça estabilizada por meio de queixeira para Iridologia da Castells. 

As fotos foram inicialmente gravadas na memória do smartphone, ainda, durante o 

armazenamento para garantir a correspondência entres as imagens capturadas e as 

participantes do estudo, ambas foram nomeadas com os mesmos números de identificação e 

a indicação de posição, direita e esquerda. Posteriormente, as fotos foram exportadas para o 

Notebook de propriedade do pós-graduando pesquisador responsável, no qual as imagens 

foram analisadas e categorizadas, considerando os sinais descritos pela literatura iridológica 

com auxílio do software Íris 3D 2.0 da 3D Sistemas. 

O Software Íris 3D 2.0 da 3D Sistemas foi utilizado para tratar as imagens 

coletadas, buscando localização de lacuna (abertura entre as fibras do tecido iridal), 

correspondente a região reflexa a glândula adrenal, que compõe o eixo HPA, na foto da íris 

das voluntárias.  

A decisão por estudar estas glândulas pelo prisma da iridologia, justifica-se pela 

vasta literatura que evidencia forte correlação entre a variação do hormônio cortisol 

(liberado pela glândula adrenal) e desenvolvimento de desordens psiquiátricas associadas a 

exposição precoce a eventos estressores, por meio de biomarcadores (SCHALINSKI et al., 

2015; LUGARINHO; AVANCI; PINTO, 2017; SPEER et al., 2019).  
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Neste estudo as fotografias das íris foram avaliadas, por meio de representação 

topográficas referente a região localização da glândula adrenal, foi considerada neste estudo 

como um marcador biológico para o eixo HPA. 

 

3.8.2.3 Processo proposto para assepsia dos materiais 

 

O dispositivo Smart Íris da Castells possui uma ponteira anatômica produzida em 

borracha de formato cilíndrico, o qual tocava a mucosa ocular e região periorbital das 

participantes durante o processo de captura de imagens das íris. Devido este contato, 

realizou-se a assepsia da ponteira do dispositivo iridológico, Smart Íris da Castells, com 2 

envelopes contendo uma unidade de gaze embebida em álcool a 70% em cada envelope. O 

procedimento de assepsia consistiu em desconectar a ponteira do equipamento, aplicando-

se a gaze embebida em álcool a 70% na porção interna e externa da circunferência da 

ponteira mencionada, anteriormente. O procedimento foi realizado sistematicamente, antes 

de fotografar a íris de cada participante da pesquisa. 

 

3.8.2.4 Documentação sobre procedência dos materiais e certificado de segurança 

 

A empresa Castells certificou a procedência e segurança do equipamento Smart Íris, 

por meio de dois documentos: declaração de segurança sobre o equipamento Smart Íris e o 

LED de iluminação (Anexo F). E, o outro certificando a procedência dos componentes 

ópticos (Anexo G) utilizados pela empresa Castells na fabricação do equipamento utilizado 

na presente pesquisa.  

 

3.8.2.5 Avaliação das fotografias das íris e armazenamento 

 

As análises dos sinais iridológicos foram realizadas com referência no Mapa 

condensado de Iridologia de Celso Battello e Clay Pareschi vide Figura 7, o qual o 

Software Íris 3D 2.0 da 3D Sistemas projetava este mapa sobre os registros fotográficos das 

íris, armazenados em um HD externo e em um pendrive. Estes registros armazenados, 

posteriormente eram exportados para a pasta de imagens do programa de edição fotográfica 

para iridologia.  

A localização dos sinais iridológicos no mapa supracitado foram guiadas pelo 

padrão de 0 – 12 horas como em um relógio. As análises foram realizadas em duas 
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categorias a primeira indica a região equivalente a glândula adrenal localizada na área das 

íris, respectivamente, na direita a posição entre 5h e 6h e na esquerda a posição entre 6h e 

7h. O processo explicado anteriormente objetivou verificar a presença ou ausência de 

lacunas, ou seja, espaços entre as fibras da íris, para obter uma variável binária.  

Esse dado, foi explicado considerando a iridologia de maneira análoga as alterações 

produzidas nas dinâmicas fisiológicas do eixo HPA, assim consideramos que a presença 

desta variável sugere uma predisposição para psicopatologias evidenciadas por alterações 

do hormônio cortisol liberado pela glândula adrenal.   

Na segunda categoria foram verificados nas mesmas imagens outro sinal iridológico 

descrito pela literatura como “arcos de tensão”, “anéis nervosos” ou “anéis de estresse”, 

que são círculos concêntricos completos ou parciais evidenciados na íris. Tais anéis 

aparecem como depressões com maior frequência na zona periférica da íris, e, quando 

presentes, variam em número de um a seis e podem ser quantificados, agrupados e 

classificados quanto intensidade de ansiedade em: baixo (0 a 1), moderado (2 a 3), elevado 

(4 a 5) e altíssimo (6 ou mais).  

Esta classificação foi proposta em 2011, segundo um estudo conduzido no Brasil, 

em uma amostra de 20 pessoas de ambos os sexos nas quais investigou-se a correlação 

entre o grau de ansiedade e um sinal na íris. Para esta comparação relacionou-se os 

resultados obtidos pela aplicação do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) e um 

sinal iridológico denominado “arco de tensão”. A associação entre as duas variáveis foi de 

75% na amostra estudada, assim quanto maior o número de anéis de tensão na íris maior foi 

escore do IDATE (SALLES; SILVA, 2011). 

 

3.9 Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram codificados e tabulados pelo pesquisador principal em 

uma planilha do software Excel da Microsoft® Office 2016. Os erros de digitação foram 

controlados, por meio de uma segunda digitação dos dados realizada por um colaborador 

desta pesquisa. Na sequência, as duas planilhas geradas foram subtraídas entre si pelo 

pesquisador principal, que procedeu correções dos dados tabulados, gerando a terceira 

planilha com dados validados.  

Procedeu-se a análise dos dados por meio de estatística descritiva das características 

das participantes deste estudo, sendo realizadas análises mais detalhadas com medidas de 

distribuição de frequência, números absolutos e percentuais, mínimo e máximo, medida de 
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tendência central e de dispersão para os dados sociodemográficos, clínicos, escores dos 

instrumentos de avaliação psicométrica e para os achados avaliados nas fotografias das íris. 

Para a análise dos resultados, utilizou-se testes paramétricos e não paramétricos, 

conforme a natureza das distribuições dos valores, ou a variabilidade das medidas 

efetuadas, uma vez que os valores individuais são originários de pontos de uma mesma 

escala (POLIT; HUNGLER, 2011)  

Para os testes de associação e regressão logística foram utilizados três Grupos (A ou 

B, AB) construídos a partir das escalas, “Childhood Trauma Questionnaire” (CTQ) e 

“Escala de Avaliação de TEPT Administrada pelo Clínico” (CAPS-IV). Estes grupos 

representam: a) participantes com estresse precoce e/ou TEPT apenas; b) participantes 

apenas com estressores maiores; a/b) participantes com EP, TEPT e estressores maiores. 

Conforme detalhado no subtítulo, “3.9.1 Caracterização dos Grupos”. 

Assim, os testes de associação foram realizados comparando-se estes grupos com as 

variáveis das Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21), 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) e os sinais iridológicos 

(classificação da distribuição da frequência dos anéis de tensão e presença/ausência de 

lacuna na região da glândula adrenal). Tais associações foram por meio dos testes Qui-

Quadrado (χ²) de Pearson e o Exato de Fisher. Já para comparar as médias da Idade e da 

Renda percapta foram utilizados respectivamente ANOVA e Kruskal-Wallis. 

Além das variáveis das escalas e dos sinais iridológicos também foram utilizados as 

variáveis sociodemográficas e clínicas: Escolaridade (Fundamental/Médio/Superior), 

Estado civil (Solteiro/Casado ou União Estável/Separado/Viúvo), Religião 

(Católica/Outra/Nenhuma), Moradia (Sozinho/Família/amigos), Histórico de doença 

psiquiátrica na família (Sim/Não), Uso de psicotrópicos (Sim/Não): antidepressivo 

(Sim/Não), sedativo/hipnótico (Sim/Não), antipsicótico (Sim/Não), estabilizador do humor 

(Sim/Não). 

A variável dependente do estudo de regressão logística foi a classificação no grupo 

AB. O nível A ou B foi adotado como categoria de referência para o ajuste do modelo. A 

seleção das variáveis independentes foi realizada por meio Critério de Informação de 

Akaike - AIC (AKAIKE, 1974). A partir dos parâmetros estimados foram calculadas as 

correspondentes razão de chances (OR) para cada um dos parâmetros estimados. As 

análises estatísticas no presente estudo foram processadas por meio do programa R versão 

3.5.3 (R CORE TEAM, 2018). Para todas as análises foi considerado o nível de 

significância de 5% (α = 0.05).  
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3.9.1 Caracterização dos Grupos 

 

A princípio, o presente estudo classificou as participantes em quatro agrupamentos 

para desenvolver o modelo de regressão logística. Os grupos e as definições foram: Grupo 

A (histórico de violência interpessoal), Grupos B (histórico de outros eventos estressores 

sérios), Grupo AB (histórico de violência interpessoal e de outros eventos estressores 

sérios) e Grupos C (ausência de histórico de violência interpessoal ou outros eventos 

estressores sérios). Conforme detalhado no Quadro 4 que segue: 

 

 

Quadro 4 - Características do agrupamento de participantes estudadas, quanto os tipos de eventos 

estressores definidos por instrumentos psicométricos. 

Grupo Instrumento Classificação de histórico 

 

A 

 

1. CTQ apenas; 

2. CAPS-IV itens (6-11) apenas; 

3. CTQ e CAPS-IV itens (6-11). 

Violência interpessoal. 

 

B 1.    CAPS-IV itens (1-5, 12-16) apenas  Outros eventos estressores sérios. 

AB 

1. CTQ e CAPS-IV itens (6-11) e (1-5, 12-16); 

2. CTQ e CAPS-IV itens (1-5, 12-16); 

3. CAPS-IV itens (6-11) e (1-5, 12-16). 

Possui as duas classificações 

Múltiplos tipos de violência. 

C Não contempla os critérios dos grupos anteriores.  
Ausência de histórico de violência 

ou estresse precoce e traumas. 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

O Grupo A é composto pelas participantes com histórico de violência interpessoal; 

para esta avaliação utilizou-se dois instrumentos psicométricos (CTQ e CAPS-IV), devido 

características convergentes entre os dois instrumentos. Desta forma, o grupo A foi 

composto pelas participantes que apresentaram: 

1. Estresse Precoce (CTQ) de “moderado a severo” ou “severo a extremo” em 

pelo menos um dos cinco subtipos de traumas que o questionário avalia;  

2. E/ou assinalaram “aconteceu comigo” ou” testemunhei” em pelo menos 

um dos eventos numerados pelos itens de 6 a 11 na lista de eventos da 

escala CAPS-IV (PUPO et al., 2011, p.29-anexo C); 

3. E/ou histórico de violência interpessoal (item 17 CAPS-IV). 
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O Grupo B foi composto pelas participantes com histórico de outros eventos 

estressores sérios (mas não relacionados a violência interpessoal); para esta avaliação 

utilizou-se um instrumento psicométrico (CAPS-IV). Este grupo B foi composto pelas 

participantes que:  

1. assinalaram “aconteceu comigo” ou” testemunhei” em pelo menos um dos 

eventos numerados pelos itens de 1 a 5 e 12 a 16 na lista de eventos da 

escala CAPS-IV (PUPO et al., 2011, p.29-anexo C); 

2. e/ou histórico de outro evento estressor sério (item 17 CAPS-IV). 

O Grupo AB foi composto pelas participantes com histórico de violência 

interpessoal e histórico de outros eventos estressores sérios cumulativamente. Para esta 

avaliação utilizou-se dois instrumentos psicométricos (CTQ e CAPS-IV), devido 

características convergentes entre os dois instrumentos. Foram incluídas neste grupo as 

participantes que contemplavam todos os critérios determinados para o Grupo A e para o 

Grupo B.  

Por fim, foi previsto o Grupo C composto pelas participantes sem histórico de 

eventos estressores: classificação pautada nas escalas CTQ e CAPS-IV para as 

respondentes que não atingiram os pontos de corte de moderado a severo ou severo a 

extremo para nenhum dos cinco subtipos de traumas avaliados pela escala CTQ e não 

assinalaram nenhum dos 17 itens da “Lista de eventos – Checklist” página 29 (Anexos C) 

da CAPS-IV, logo não têm  histórico de eventos do Grupo A e/ou B e/ou AB.   
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização das mulheres com Depressão que compuseram a amostra  

 

Participaram do estudo 55 mulheres com Transtorno Depressivo, em atendimento 

ambulatorial em serviços de saúde, a idade média de 45,56 anos (dp + 10,75 variação 22 a 

67 anos). Entre as participantes 36,4% estudou de 9 a 12 anos, 54,7% eram solteiras, 83,6% 

moravam com família ou amigos, 72,7% tinham filhos e 80,0% possuíam uma crença 

religiosa. Os dados detalhados conforme Tabela 1, na sequência: 

 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas de mulheres com depressão e vítimas de violência. 

Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

Variáveis n (%) Média + DP (Min-Max) 

Idade (anos)           --- 45,56 + 10,75 (22-67) 

22-45 anos 

  >45 anos 

25 (45,5) 

30 (54,5) 

--- 

--- 

(12-45) 

(46-67) 

Escolaridade            --- 11,67 + 4,99 (02-26) 

Ensino fundamental (< 8 anos) 

Ensino médio (9 – 12 anos) 

Ensino superior (> 12 anos) 

16 (29,1) 

20 (36,4) 

19 (34,5) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

Estado civil --- --- --- 

Solteiro/Separado/Viúvo  

Casado /Companheiro 

30 (54,7) 

25 (45,3) 
--- --- 

Com quem vive? --- --- (01-08) 

Sozinho 

Família/Amigo 

  9 (16,4) 

46 (83,6) 

--- 

--- 

--- 

--- 

Filhos --- --- (01-08) 

Sim 

Não 

40 (72,7) 

15 (27,3) 
--- 

--- 

--- 

--- 

Religião --- --- --- 

Sim 

Não 

44 (80,0) 

11 (20,0) 

--- 

--- 

--- 

--- 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017-2018. 

Nota: n = 55 (100%); + dp: Desvio Padrão; --- dado não existe; (Min. - Max): Intervalo entre o mínimo e o 

máximo. 

 

 

Ainda, quanto ao perfil da amostra, verificou-se que a idade média para início da 

depressão foi de 27,15 anos (dp + 13,016 variando de 5 a 51 anos), o número médio de 

internações psiquiátricas prévias foi de 2,27 (dp + 1,618 variando de 1 a 5) e 47,3 % das 
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participantes tinha familiares com diagnóstico de transtornos psiquiátricos. Além disso, 

54,5 % tinham doenças clínicas e dor crônica auto referidas. Quanto ao uso regular de 

psicotrópicos, os mais comuns foram antidepressivos 60,0%, seguidos pelos hipnóticos e 

sedativos 58,2%. Conforme descrito detalhadamente na Tabela 2, na sequência: 

 

 

Tabela 2 – Características clínicas de mulheres com depressão e vítimas de violência. Ribeirão 

Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

Variáveis 
Sim  

n (%) 

Não 

n (%) 

Doenças clínicas 30 (54,5) 25 (45,5) 

Dor crônica 30 (54,5) 25 (45,5) 

Tabagista 11 (20,0) 44 (80,0) 

Internação psiquiátrica prévia 11 (20,0) 44 (80,0) 

Doenças psiquiátricas na família 26 (47,3) 29 (52,7) 

Uso de Antidepressivos 33 (60,0) 22 (40,0) 

Uso de Sedativo/hipnóticos 32 (58,2) 23 (41,8) 

Uso de Antipsicóticos 10 (18,2) 45 (81,8) 

Uso de Estabilizadores de humor  9 (16,4) 46 (83,6) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017-2018. 

Nota: n = 55 (100%). 

 

 

4.2 Violência e os tipos de violência entre mulheres com depressão 

 

Quanto a violência (autorreferida), 65,5% das mulheres participantes afirmaram ter 

sofrido algum tipo de violência na vida. Destas, quanto a classificação de violência, 

observou-se que: 58,2% violência psicológica; 47,3% referiram ter sofrido violência física; 

34,5% violência sexual; 10,9% outros tipos de violência, referem-se a seis participante, que 

são descritas: 1- Bullying no ambiente escolar devido a afiliação religiosa; 2- no ambiente 

laboral foi coagida a demitir-se devido diagnóstico de depressão; 3- no ambiente escolar 

sentia-se excluída devido comportamento diferente em relação aos demais; 4- no ambiente 

laboral sentia-se excluída pelos colegas de trabalho devido postura séria; 5- para fazer parte 

do grupos de crianças da rua em que morou foi obrigada a roubar algo de alguma casa da 

vizinhança, como ritual de iniciação; 6- quando criança trabalhava cuidando de uma casa, 

comia os restos de comidas que também eram oferecidas aos animais da casa. A Tabela 3 

apresenta estes resultados para ocorrência de violência, detalhadamente: 
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8; 22,2% 

12; 33,3% 

13; 36,1% 

3; 8,3% 

Um tipo

Dois tipos

Três tipos

Quatro tipos

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 36 (100,0%).  
 

Tabela 3 - Distribuição da frequência e porcentagem das respostas das mulheres com depressão, 

segundo ocorrência de violência autorreferida. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

Variáveis 
Sim  

n (%) 

Não 

n (%) 

Sofreram algum tipo violência 36 (65,5) 19(34,5) 

Violência Física 26 (47,3) 29(52,7) 

Violência Sexual 19 (34,5) 36(65,5) 

Violência Psicológica 32 (58,2) 23(41,8) 

Violência Outras   6 (10,9)           49(89,1) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017-2018. 

Nota: n = 55 (100%) / Outras violências: bullying no ambiente escolar; assédio moral no trabalho; bullying no 

trabalho; coação; tortura e discriminação social por ser pessoa de baixa renda. 

 

 

Considerando, apenas as mulheres participantes que sofreram algum tipo de 

violência, nota-se que a maioria das mulheres avaliadas (65,5%) sofreu dois ou mais tipos 

de violência. As porcentagens de um ou mais tipos de violência em uma mesma mulher 

participante, foram apresentadas, conforme representado no Gráfico 1 que segue: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Estresse precoce entre mulheres com Transtorno Depressivo 

 

Com relação ao Estresse Precoce, verificou-se que 63,6% das mulheres 

participantes sofreram estresse precoce, conforme detalhado no Gráfico 2 a seguir.  

 

Gráfico 1 - Quantidade de tipos de violência em uma mesma mulher com depressão. 
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Quanto ao subtipo de Estresse Precoce sofrido, observou-se que 45,5% das 

participantes sofreu abuso emocional; 27,3% abuso físico; 20% abuso sexual; 38,2% 

negligência física e 25,5% negligência emocional. Conforme detalhado na Tabela 4 a 

seguir.   

 

 

Tabela 4 - Distribuição de frequência das mulheres com depressão e vítimas de violência, conforme 

subtipo de Estresse Precoce obtido. Ribeirão Preto - São Paulo, Brasil, 2020. 

Variáveis 
Sim  

n (%) 

Não 

n (%) 

Abuso Emocional 25 (45,5) 30 (54,5) 

Abuso Físico 15 (27,3) 40 (72,7) 

Abuso Sexual 11 (20,0) 44 (80,0) 

Negligência Física 21 (38,2) 34 (61,8) 

Negligência Emocional 14 (25,5) 41 (74,5) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017-2018. 

Nota: n = 55 (100%). 

 

 

Considerando apenas as mulheres participantes que pontuaram para estresse 

precoce e os subtipos desse estresse, nota-se que a maioria das mulheres avaliadas (71,4%) 

sofreu dois ou mais subtipos de estresse precoce. As porcentagens de um ou mais subtipos 

de estresse precoce em uma mesma mulher participante foram apresentados no Gráfico 3 a 

seguir. 

35; 63,6% 

20; 36,4% 
Com EP

 Sem EP

Gráfico 2 - Frequência e porcentagem da ocorrência de Estresse Precoce em mulheres com 

depressão e vítimas de violência. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%).  
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Quando avaliada a ocorrência de Estresse Precoce item a item é possível destacar 

as situações mais relacionadas para cada subtipo sofrido. Os resultados sobre abusos 

sofridos evidenciam que quanto ao abuso emocional 23,9% das participantes acreditavam 

terem sido maltratadas emocionalmente (item 25 da escala CTQ). 

 Quanto ao abuso físico, 20,0% responderam algumas vezes ter apanhado de cinto, 

corda ou vara (item 12). Com relação ao abuso sexual, 21, 8% das participantes 

responderam que, poucas vezes, “Tentaram me tocar ou me fizeram tocar de uma 

maneira sexual” (item 20).  

Quanto às negligências sofridas na vida, destaca-se que sobre a negligência 

emocional 50,9% das participantes acreditavam que nunca “As pessoas da minha família 

cuidavam umas das outras” (item 13). Quanto a negligência física 69,1% das 

participantes disseram nunca ter tido alguém para levá-las a um médico quando precisaram 

(item 26). Todos os itens analisados estão detalhados na Tabela 5 a seguir.  

 

 

 

 

Gráfico 3 - Quantidade de subtipos de Estresse Precoce em mulheres com depressão e vítimas de 

violência. 

28,6% 

28,6% 

20,0% 

14,3% 

8,6% 
Um subtipo

Dois subtipos

Três subtipos

Quatro subtipos

Cinco subtipos

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 35 (100,0%).  
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Tabela 5 - Distribuição de frequência e porcentagem por itens relacionados ao Estresse Precoce 

(CTQ) em mulheres com Depressão e vítimas de violência. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

 Frequência da situação na vida da pessoa  

Itens do CTQ Nunca 
Poucas  

vezes 
Às vezes 

Muitas  

vezes 
Sempre 

Subtipo 

EP 

1. Eu não tive o suficiente para comer. 22(40,0) 11(20,0) 8(14,5) 5(9,1) 9(16,4) NF 

2. Eu soube que havia alguém para me cuidar e proteger. 36(65,5) 8(14,5) 4(7,3) 2(3,6) 5(9,1) NF 

3. As pessoas da minha família me chamaram de coisas do tipo “estúpido 
(a)”, “preguiçoso (a)” ou “feio (a)”. 

18(32,7) 14(25,5) 10(18,2) 5(9,1) 8(14,5) AE 

4. Meus pais estiveram muito bêbados ou drogados para poder cuidar da 

família. 
41(74,5) 1(1,8) 7(12,7) 3(5,5) 3(5,5) NF 

5. Houve alguém na minha família que ajudou a me sentir especial ou 
importante. 

8(14,5) 18(32,7) 6(10,9) 1(1,8) 22(40,0) NE 

6. Eu tive que usar roupas sujas. 44(80,0) 4(7,3) 3(5,5) 1(1,8) 3(5,5) NF 

7. Eu me senti amado (a). 29(52,7) 10(18,2) 8(14,5) 4(7,3) 4(7,3) NE 

8. Eu achei que meus pais preferiam que eu nunca tivesse nascido. 34(61,8) 4(7,3) 6(10,9) 5(9,1) 5(9,1) AE 

9. Eu apanhei tanto de alguém da minha família que tive de ir ao hospital 

ou consultar um médico. 
50(90,0) 2(3,6) 2(3,6) 1(1,8) 0(0,0) AF 

10. Não houve nada que eu quisesse mudar na minha família. 6(10,9) 0 0 0 0 49(89,1) 

11. Alguém da minha família me bateu tanto que me deixou com 
machucados roxos. 

37(67,3) 7(12,7) 6(10,9) 5(9,1) 0(0,0) AF 

12. Eu apanhei com cinto, vara, corda ou outras coisas que machucaram. 26(47,3) 8(14,5) 11(20,0) 8(14,5) 2(3,6) AF 

13. As pessoas da minha família cuidavam umas das outras. 28(50,9) 9(16,4) 9(16,4) 8(14,5) 1(1,8) NE 

14. Pessoas da minha família disseram coisas que me machucaram ou me 

ofenderam. 
10(18,2) 16(23,1) 16(23,1) 5(5,1) 8(14,5) AE 

15. Eu acredito que fui maltratado (a) fisicamente. 35(63,6) 8(14,5) 4(7,3) 6(10,3) 2(3,6) AF 

16. Eu tive uma ótima infância. 20(36,4) 0 0 0 2(36,4) 33(60,0) 

17. Eu apanhei tanto que um professor, vizinho ou médico chegou a notar. 44(80) 4(7,3) 4(7,3) 3(5,5) 0(0,0) AF 

18. Eu senti que alguém da minha família me odiava. 24(43,6) 9(16,4) 8(14,5) 9(16,4) 5(3,1) AE 

19. As pessoas da minha família se sentiam unidas. 19(34,5) 12(21,8) 6(10,9) 11(20,0) 7(12,7) NE 

20. Tentaram me tocar ou me fizeram tocar de uma maneira sexual. 40(72,7) 12(21,8) 2(3,6) 1(1,8) 0(0,0) AS 

21. Ameaçaram me machucar ou contar mentiras sobre mim se eu não 

fizesse algo sexual. 
50(90,9) 2(3,6) 1(1,8) 1(1,8) 1(1,8) AS 

22. Eu tive a melhor família do mundo. 17(30,9) 0 0 0 1(1,8) 37(67,3) 

23. Tentaram me forçar a fazer algo sexual ou assistir coisas sobre sexo. 47(85,5) 6(10,9) 1(1,8) 0(0,0) 1(1,8) AS 

24. Alguém me molestou. 42(76,4) 10(18,2) 1(1,8) 1(1,8) 1(1,8) AS 

25. Eu acredito que fui maltratado (a) emocionalmente. 18(32,7) 11(20,0) 7(12,7) 13(23,6) 6(10,9) AE 

26. Houve alguém para me levar ao médico quando eu precisei. 38(69,1) 7(12,7) 3(5,5) 2(3,6) 5(9,1) NF 

27. Eu acredito que fui abusado (a) sexualmente. 44(80,0) 7(12,7) 2(3,6) 1(1,8) 1(1,8) AS 

28. Minha família foi uma fonte de força e apoio. 27(49,1) 6(10,9) 8(14,5) 8(14,5) 6(10,9) NE 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017-2018. 

Nota1: n = 55 (100%); AE: Abuso emocional; AF: Abuso físico; AS: Abuso sexual; NE: Negligência emocional; NF: Negligência física. 

Nota 2: Os itens 10, 16 e 22 são itens de ajuste psicométrico, por isso não foram incluídos na descrição dos resultados item a item. 

 

 

Os resultados detalhados sobre o estresse precoce sofrido evidenciam grave 

sofrimento ocorrido na vida destas mulheres durante seu desenvolvimento. Importante 

destacar que: 60% das participantes não tiveram o suficiente para comer; 65,5% 

acreditavam nunca ter tido alguém para cuidá-las e protegê-las; 67,3% receberam 

xingamentos e ofensas de familiares; 25,5% tiveram pais muito bêbados ou drogados para 

cuidar da família; 14,5% acreditavam nunca ter tido alguém da família para ajudá-las a 

sentirem-se especial ou importante; 20% tiveram que usar roupas sujas; 52,7% acreditavam 

nunca terem sentido-se amadas; 38,2% acreditavam que os pais preferiam que não tivessem 

nascido; 10% apanharam tanto de alguém da família, que  tiveram que ir a um hospital para  

uma consulta médica; 32,7% apanhavam de algum familiar tendo ficado com machucados 

roxo; 52,7% apanhavam com algum tipo de objeto para machucá-las; 50,9% acreditavam 
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nunca ter tido familiares que se ajudassem; 81,8% pessoa da família ofenderam-nas ou 

machucaram-nas verbalmente; 36,4% acreditavam que ter sido maltratadas fisicamente; 

20% apanharam tanto que um professor, vizinho ou médico chegaram a notar; 56,4% 

sentiam que alguém de sua família as odiavam; 34,5% não acreditavam que os familiares 

sentem-se unidos; 27,3% tentavam tocá-las ou fazê-las tocar de uma maneira sexual; 9,1% 

ameaçavam que as machucariam ou contariam mentiras para elas fazerem algo sexual; 

14,5% tentavam forçá-las a fazer ou assistir algo sexual; 23,6% eram molestadas por 

alguém; 67,3% acreditavam que tinham sido maltratada emocionalmente; 69,1% nunca 

havia alguém para levá-las ao médico quando precisavam; 20% acreditavam ter sido 

abusadas sexualmente; 49,1%  acreditavam nunca ter tido os familiares como uma fonte de 

força e apoio. Estes resultados retratam como a violência esteve presente na vida destas 

mulheres de maneira grave, em diferentes momentos e de diversas formas. Esse contexto 

descrito muitas vezes, não é notado pelos adultos responsáveis pelo cuidado destas quando 

eram crianças ou até mesmo são provocadas por eles (familiares).  

 

4.4 Gravidade de sintomas de depressão entre mulheres com depressão 

 

A seguir são apresentados os dados referentes a avaliação da gravidade de sintomas 

de depressão, de acordo com os resultados da Escala de Avaliação de Depressão GRID de 

Hamilton (GRID-HAM-D21). Os resultados mostram escore médio de 11,7 (dp ± 7,76), 

sendo o escore possível de variação de 0 a 26. O Gráfico 4 apresenta a ocorrência de 

gravidade de sintomas depressivos na sequência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Frequência e porcentagem de ocorrência de gravidade de sintomas de depressão em 

mulheres com depressão e vítimas de violência. 

37; 67,3% 

18; 32,7% 

Depressão leve

Depressão moderada

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 – 2018. 

Nota: n=55 (100,0%). 
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Tabela 6 - Distribuição de frequência e porcentagem da gravidade de sintomas depressivos em 

mulheres com depressão e vítimas de violência. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

Itens da GRID-HAM-D21 
Gravidade dos sintomas 

0 1 2 3 4 

1.Humor Deprimido 17 (30,9) 12 (21,8) 12 (21,8) 10 (18,2) 4 (7,3) 

2. Culpa 29 (52,7) 7 (12,7) 11 (20,0) 8 (14,5) 0 (0,0) 

3. Suicídio 45 (81,8) 4 (7,3) 2 (3,6) 3 (5,5) 1 (1,8) 

4. Insônia Inicial 25 (45,5) 10 (18,2) 19 (34,5) 1 (1,8) --- 

5. Insônia Intermediária 34 (61,8) 5 (9,1) 16 (29,1) --- --- 

6. Insônia Terminal 37 (67,3) 3 (5,5) 15 (27,3) --- --- 

7. Trabalho e Atividades 33 (60,0) 5 (9,1) 10 (18,2) 2 (3,6) 5 (9,1) 

8. Retardo Psicomotor 47 (85,5) 7 (12,7) 1 (1,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 

9. Agitação Psicomotora 48 (87,3) 2 (3,6) 5 (9,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

10. Ansiedade Psíquica 14 (25,5) 13 (23,6) 17 (30,9) 10 (18,2) 1 (1,8) 

11. Ansiedade Somática 22 (40,0) 14 (25,5) 12 (21,8) 4 (7,3) 3 (5,5) 

12. Perda de Apetite 43 (78,2) 11 (20,0) 1 (1,8) --- --- 

13. Sintomas Somáticos Gerais 22 (40,0) 24 (43,6) 9 (16,4) --- --- 

14. Interesse Sexual 41 (74,5) 11 (20,0) 3 (5,5) --- --- 

15. Hipocondria 54 (98,2) 1 (1,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

16. Perda de Peso 49 (89,1) 2 (3,6) 4 (7,3) --- --- 

17. Percepção de Doença 52 (94,5) 3 (5,5) 0 (0,0) --- --- 

18. Variação Diurna 35 (63,6) 15 (27,3) 5 (9,1) --- --- 

19. Despersonalização Desrealização 46 (83,6) 3 (5,5) 2 (3,6) 3 (5,5) 1 (1,8) 

20. Sintomas Paranóides 51 (92,7) 2 (3,6) 2 (3,6) 0 (0,0) --- 

21. Sintomas Obsessivos e Compulsivos 51 (92,7) 2 (3,6) 2 (3,6) --- --- 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%); --- dado não existe. 

 

4.5 Transtorno de Estresse Pós-Traumático entre mulheres com depressão 

 

Quanto a ocorrência de TEPT, os resultados mostram que 15 (27,3%) mulheres 

participantes deste estudo contemplaram o número de itens mínimos dentro de cada um dos 

sete critérios diagnósticos necessários. Os resultados estão apresentados, de acordo com o 

Gráfico 5, na sequência: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%). 

Gráfico 5 - Frequência e porcentagem de ocorrência de TEPT em mulheres com depressão e vítimas de 

violência. 

15; 27,3% 

40; 72,7% 

Com TEPT

Sem TEPT
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4.6 Sintomas do estresse atual entre mulheres com depressão 

 

Verificou-se que 35 (63,6%) das mulheres da amostra estudada apresentaram 

sintomas de estresse atual conforme detalhado no Gráfico 6 que segue:  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

Na Tabela 7 que segue detalha-se a distribuição de frequência e porcentagem por 

item assinalado pelas participantes deste estudo, correspondente a sintomas de estresse 

avaliado pelo instrumento ISSL, quanto a sintomas de estresse atual ocorrido, nas últimas 

24 horas.  

 

 

Tabela 7 - Distribuição de frequência e porcentagem de sintomas de estresse nas últimas 24 horas, 

em mulheres com depressão e vítimas de violência. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

SINTOMAS ÚLTIMAS 24 HORAS n (%) 

FÍSICOS 

01.Mãos e pés frios 11 (20,0) 

02.Boca seca 22 (40,0) 

03.Nó no estômago 23 (41,8) 

04.Aumento da sudorese (muito suor, suadeira) 16 (29,1) 

05.Tensão muscular 24 (43,6) 

06.Aperto da mandíbula/ranger os dentes 21 (38,2) 

07.Diarréia passageira   8 (14,5) 

08.Insônia 26 (47,3) 

09.Taquicardia (batedeira no peito) 19 (34,5) 

10.Hiperventilação (respirar ofegante, rápido)  8 (14,5) 

11.Hipertensão arterial súbita e passageira (pressão alta) 12 (21,8) 

12.Mudança de apetite 14 (25,5) 

PSÍQUICOS 

13.Aumento súbito de motivação 2 (3,6) 

14.Entusiasmo súbito 4 (7,3) 

15.Vontade súbita de iniciar novos projetos 7 (12,7) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%).  

Gráfico 6 - Frequência e porcentagem de ocorrência de sintomas de estresse atual em mulheres 

com depressão e vítimas de violência. 

35; 63,6% 

20; 36,4% 
Com Estresse

Sem Estresse

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%).  
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De acordo, com a Tabela 7, os sintomas físicos de estresse mais relevantes, quando 

40% ou mais das participantes assinalaram os itens, sendo: “Boca seca”, “Nó no 

estômago”, “Tensão muscular” e “Insônia”. O sintoma psíquico de estresse mais relevante, 

quando acima de 10% as participantes assinalaram o item: “Vontade súbita de iniciar novos 

projetos”. Os sintomas de estresse descritos, anteriormente foram vivenciados pelas 

participantes da amostra deste estudo nas últimas 24 horas. Na Tabela 8 que segue, detalha-

se a distribuição de frequência e porcentagem por item assinalado pelas participantes deste 

estudo, correspondente a sintomas de estresse avaliado pelo instrumento ISSL, quanto a 

sintomas de estresse experienciado na última semana.  

 

 

Tabela 8 - Distribuição de frequência e porcentagem de sintomas de estresse na última semana em 

mulheres com depressão e vítimas de violência. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

SINTOMAS ÚLTIMA SEMANA n (%) 

FÍSICOS 

01.Problemas com a memória 25 (45,5) 

02.Mal-estar generalizado, sem causa específica 22 (40,0) 

03.Formigamentos das extremidades 16 (29,1) 

04.Sensação de desgaste físico constante 29 (52,7) 

05.Mudança de apetite 25 (45,5) 

06.Aparecimento de problemas dermatológicos (problemas de pele)   9 (16,4) 

07.Hipertensão arterial (pressão alta) 12 (21,8) 

08.Cansaço constante 30 (54,5) 

09.Aparecimento de úlcera 2 (3,6) 

10.Tontura/Sensação de estar flutuando 15 (27,3) 

PSÍQUICOS 

11.Sensibilidade emotiva excessiva (estar muito nervoso) 24 (43,6) 

12.Dúvida quanto a si próprio 20 (36,4) 

13.Pensar constante em um só assunto 30 (54,5) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%). 

 

 

De acordo, com a Tabela 8 os sintomas físicos de estresse mais relevantes, quando 

mais 50% das participantes assinalaram os itens, sendo: “Sensação de desgaste físico 

constante” e “Cansaço constante”. O sintoma psíquico de estresse mais relevante, quando 

acima de 50% das participantes assinalaram o item, foi: “Pensar constante em um só 

assunto”. Os sintomas destacados como mais relevantes foram sentidos pelas participantes 

da amostra deste estudo na última semana. Na Tabela 9 que segue, detalha-se a distribuição 

de frequência e porcentagem por item assinalado pelas participantes deste estudo, 

correspondente a sintoma de estresse avaliado pelo instrumento ISSL, experienciado no 

último mês.  
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Tabela 9 - Distribuição de frequência e porcentagem de sintomas de estresse no último mês em 

mulheres com depressão e vítimas de violência. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

SINTOMAS ÚLTIMO MÊS n (%) 

FÍSICOS 

01.Diarréia frequente 10 (18,2) 

02.Dificuldades sexuais 20 (36,4) 

03.Insônia (dificuldade para dormir) 34 (61,8) 

04.Náusea 17 (30,9) 

05.Tiques 9 (16,4) 

06.Hipertensão arterial continuada (pressão alta) 10 (18,2) 

07.Problemas dermatológicos prolongados (problemas de pele) 9 (16,4) 

08.Mudança de apetite 25 (45,5) 

09.Excesso de gases 20 (36,4) 

10.Tontura frequente 15 (27,3) 

11.Úlcera 2 (3,6) 

12.Enfarte 1 (1,8) 

PSÍQUICOS 

13.Impossibilidade de trabalhar 19 (34,5) 

14.Pesadelos 19 (34,5) 

15.Sensação de incompetência em todas as áreas 22 (40,0) 

16.Vontade de fugir de tudo 31 (56,4) 

17.Apatia, depressão ou raiva prolongada 29 (52,7) 

18.Cansaço excessivo 34(61,8) 

19.Pensar/falar constantemente em um só assunto 24 (43,6) 

20.Irritabilidade sem causa aparente 30 (54,5) 

21.Angústia/ansiedade diária 36 (65,5) 

22.Hipersensiblidade emotiva 26 (47,3) 

23.Perda de senso de humor 24 (43,6) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%). 

 

 

De acordo, com a Tabela 9, o sintoma físico de estresse mais relevante, quando 

acima de 60% das participantes assinalaram o item, sendo: “Insônia (dificuldade para 

dormir)”. Os sintomas psíquicos de estresse mais relevante, quando acima de 60% as 

participantes assinalaram os itens: “Cansaço excessivo” e “Angústia/ansiedade diária”.  

Os sintomas de estresse descritos, anteriormente foram experienciados pelas 

participantes da amostra deste estudo no último mês. 

 

4.7 Sinais iridológicos entre mulheres com Depressão 

 

A seguir serão apresentados os dados referentes aos sinais iridológicos identificados 

e classificados entre as participantes. Os resultados foram iguais em ambas as íris, 

conforme apresenta-se no Gráfico 7 que segue: 
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Os resultados mostraram que 36,4% das mulheres apresentou de 0 a 1 anel de 

tensão na íris e 63,4%, apresentou de 2 a 6 anéis de tensão na íris. Na Figura 8, destaca-se 

imagens das que representam quantidades variadas dos sinais iridológicos relativos aos 

anéis de tensão nas mulheres com depressão participantes deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a avaliação de lacunas na área relacionada à glândula adrenal, foi 

considerada como fator de risco para desenvolvimento de transtornos associados a eventos 

estressores, a presença deste sinal na íris dos olhos devido a analogia feita com estudos que 
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Baixo (0-1) Moderado/altíssimo (2-6) Com sinal Sem sinal

Anéis de Estresse Lacuna Glândula adrenal

Íris esquerda
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36,36% 

63,64% 

83,64

16,36% 

Gráfico 7 - Representação de dois sinais iridológicos, classificação do número de “anéis de tensão” e 

Lacuna Glândula Adrenal, verificados em ambas as íris de mulheres com depressão e vítimas de 

violência. 

Figura 8 – Imagens representativas dos sinais iridológicos relativos aos anéis de tensão nas íris de 

mulheres com depressão e vítimas de violência. 

   

(1) SEM ANEL DE TENSÃO 

 

(2) COM 3 ANÉIS DE TENSÃO (3) COM 5 ANÉIS DE TENSÃO 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%).  
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consideram o eixo HPA como biomarcador relacionado a alterações na produção do 

hormônio cortisol liberado pela glândula adrenal. Os resultados evidenciaram que 83,6% 

das mulheres apresentaram sinais positivos (presença de lacuna na íris dos olhos), logo uma 

tendência a serem mais vulneráveis ao desenvolvimento de psicopatologia ao longo da 

vida, relacionada à exposição a eventos estressores e atos violentos. A seguir é apresentado 

o sinal iridológico denominado lacuna em duas imagens digitais na íris das mulheres com 

depressão participantes deste estudo, conforme Figura 9. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A seguir são apresentados os dados referentes as três constituições das íris, das 

mulheres participantes. Os resultados foram iguais em ambas as íris, conforme apresenta-se 

na Tabela 10 a seguir. 

 

 

Tabela 10 - Frequência e porcentagem da constituição das íris, verificados em ambas as íris de 

mulheres com depressão e vítimas de violência. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

Constituições (cores) Íris Direita e Esquerda 

 N  % 

Linfática (Azul) 4 7,27 

Misto-biliar (Cor Mista) 23 41,82 

Hematogênica (Marrom) 28 50,91 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  

Nota: n = 55 (100,0%). 

 

 

Os resultados mostraram que a constituição da íris denominada hematogênica, que 

tem como característica a cor marrom, foi a mais frequente e presente em 50,91% das 

mulheres. Por fim, a constituição da íris denominada misto-biliar, foi verificada em 41,82% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018. 

Figura 9 - Imagens representativas dos sinais iridológicos relativos às lacunas nas íris de mulheres 

com depressão e vítimas de violência. 

 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 - 2018.  
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das mulheres estudadas e 7,27% das mulheres apresentou a constituição da íris denominada 

linfática, que tem como característica a cor azul. 

 

4.8 Associação entre violência interpessoal (Grupo A) e estressores sérios (Grupo B) 

com Estresse Precoce, sintomas depressivos, TEPT, Estresse atual, violência 

autorreferida e sinais iridológicos 

 

Conforme, pode-se observar na Tabela 11 que a seguir do texto, os resultados 

obtidos não evidenciaram associação entre a variável dependente violência com as demais 

variáveis independentes avaliadas nesse estudo, confirmando-se a hipótese nula de não 

haver relação entre as mesmas. A única variável que demonstrou associação, 

estatisticamente significativa, com a violência interpessoal e estressores sérios foi a 

violência autorreferida. As mulheres com depressão que sofreram, concomitantemente 

violência interpessoal e outros estressores sérios foram as que mais manifestaram violência 

autorreferida. Este as que verbalizaram ter sofrido violência 80% estavam no Grupo AB.   

 

Tabela 11 - Associação entre violência interpessoal (Grupo A) e estressores sérios (Grupo B) com estresse 

precoce, sintomas depressivos, TEPT, estresse atual, violência autorreferida e sinais iridológicos em mulheres 

com depressão e vítimas de violência. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

Variável Grupos A ou B 

n (%) 

           Grupos A B 

                     n (%) 

        p-valor 

Estresse Precoce            0,173 

Presente 6 (50,0) 29 (72,5)  

Ausente 6 (50,0) 11 (27,5)  

Gravidade depressão            0,507 

Depressão leve 9 (75,0) 25 (62,5)  

Depressão moderada 3 (25,0) 15 (37,5)  

Estresse atual   0,731 

Com estresse atual 7 (58,3) 27 (67,5)  

Sem estresse atual 5 (41,7) 13 (32,5)  

TEPT            0,143 

Com TEPT 1 (8,3) 14 (35,0)  

Sem TEPT 11 (91,7) 26 (65,0)  

Violência (autorreferida)   0,004** 

Com violência  4 (33,3) 32 (80,0)  

Sem violência 8 (66,7)   8 (20,0)  

Anéis de tensão na íris D           1,0000 

Baixo (0 – 1)  4 (33,3) 13 (32,5)  

Moderado/altíssimo (2 – 6) 8 (66,7) 27 (67,5)  

Anéis de tensão na íris E   1,0000 

Baixo (0 – 1)  4 (33,3)               13 (32,5)  

Moderado/altíssimo (2 – 6) 8 (66,7)               27 (67,5)  

Lacuna glândula adrenal íris D 1,0000 

Com sinal  10 (83,3) 33 (82,5)  

Sem sinal 2 (16,7)  7 (17,5)  

Lacuna glândula adrenal íris E   1,0000 

Com sinal  10 (83,3) 33 (82,5)  

Sem sinal  2 (16,7)   7 (17,5)  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017-2018. 

Nota: n = 52 (100,0%); TEPT = Transtorno de Estresse Pós-Traumático; D = Direita; E = Esquerda; **p≤0,05; Fisher's 

exact test.  
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Para a análise de regressão foram realizados o ajuste de dois modelos: no primeiro 

ajuste utilizou-se todas as variáveis independentes de interesse e no segundo modelo foi 

aplicado o critério AIC, para efetuar a seleção das variáveis independentes estatisticamente 

significantes. Após o ajuste dos modelos foram calculadas as correspondentes estimativas 

das razões de chances (OR). Os parâmetros para o modelo 1 de regressão logística não 

apresentaram nenhuma variável com significância estatística. 

Após a seleção das variáveis do modelo de regressão logística pelo método AIC 

podemos observar que as variáveis idade e doença psiquiátrica na família, ajustada pela 

presença de “escolaridade” e “uso de antidepressivo” apresentaram significância estatística. 

A variável “idade” constitui-se como um fator protetor. Neste sentido, o “aumento da 

idade” diminui a chance (OR) de ocorrência de violência, enquanto a “doença psiquiátrica 

na família” constitui-se como um fator de risco.  

As participantes que não fazem uso de antidepressivo apresentam 10 vezes mais 

chances de sofrerem violência do que as participantes que usam antidepressivo. Logo não 

fazer o uso de antidepressivo constitui-se como fator de risco. Observações estas realizadas 

a partir do modelo de regressão logística e dados de correlação, conforme os dados 

observados na Tabela 12 apresentada na sequência: 

 

 
Tabela 12 - Correlações obtidas através de regressão logística final entre a variável desfecho e as 

variáveis independentes. Ribeirão Preto -São Paulo, Brasil, 2020. 

Variável                                            Violência 

 Ajustada 

 OR (95% IC) P (Wald's test) P(LR-test) 

    

Idade (cont. var.) 0.89 (0.81 - 0.98)  0,0220 0,0090* 

    

    

Doença psiquiátrica na Família    0,0420* 

Sim    

Não 0.19 (0.03 - 1.05)  0,0570  

    

Antidepressivo   0,0100* 

Sim    

Não 10.81 (1.42 - 82.26)  0,0220  

    

Escolaridade    0,0630 

Superior    

Fundamental 0.63 (0.04 - 9.07)  0,7310  

Médio 0.11 (0.01 - 1.27)  0,0780  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017-2018. 

Nota: n = 52 (100,0%); *p. valor ≤0,05; OR = Odds Ratio (razão de chance); IC = intervalo de confiança. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que não foi confirmada, neste estudo, a 

relação entre violência, estresse, sintomas depressivos e sinais iridológicos em mulheres 

com Transtornos Depressivos, confirmando-se a hipótese nula. Entretanto, as variáveis 

idade e doença psiquiátrica na família, ajustada pela presença de escolaridade e uso de 

antidepressivo apresentaram relação estatisticamente significativa com a variável desfecho 

violência.  

Nos resultados obtidos, quanto maior a idade articulada a maior escolaridade e uso 

de antidepressivos demonstrou ser um fator de proteção. Enquanto a presença de doença 

psiquiátrica na família caracterizou-se como fator de risco para a ocorrência de violência na 

vida destas mulheres. 

O presente estudo investigou a violência, considerando-a complexa com múltiplos 

fatores associados a ocorrência deste fenômeno. Neste sentido, além dos fatores de risco e 

proteção com significância estatística deste estudo, evidenciaram-se na literatura científica 

nacional e internacional outros fatores de risco e proteção para ocorrência de violência em 

condições muito semelhantes ao presente estudo (MELLO, 2013; RAFAEL; MOURA, 

2014; WAIKAMP; BARCELLOS SERRALTA, 2018; SILVA; ASSIS, 2018). 

Por exemplo, a idade média das mulheres com depressão e vítimas de violência foi 

de 47 (dp+11.2) anos uma vez que a maioria delas possuía idade acima de 45 anos. Porém, 

a idade evidencia-se como um fator relevante relacionado a este fenômeno. Possivelmente, 

corroborando com as teorias do desenvolvimento humano (NODARI et al., 2014; RAMOS; 

ENUMO; PAULA, 2015). E, o aumento da idade em mulheres possibilitaria o 

desenvolvimento de habilidades e estratégias de enfrentamentos adaptativos, bem como a 

busca por recursos protetivos, mais eficazes (JOAQUIM; TABAQUIM; VALLE, 2014). 

A vivência de múltiplas formas de violência interpessoal e estressores sérios foram 

verificados em 80% das mulheres que referiram ter sofrido violência na vida. Esse 

resultado é importante, pois demonstra que estas mulheres têm conseguido identificar 

situações de violência e assim ter maior possibilidade de desenvolver estratégias de 

enfrentamento (GOMES et al., 2014). O que também pode estar relacionado com a idade 

média da amostra como verificado em dados similares, na literatura (SABRI; SIMONET; 

CAMPBELL, 2018; OGUM ALANGEA et al., 2018). 

Nesse sentido, um estudo realizado na Turquia, em um banco de dados com registro 

de 10.798 mulheres, entre 2007 e 2012, evidenciou que mulheres entre 45-49 anos 
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apresentaram maiores taxas de exposição a violência (física, psicológica e sexual) na vida 

quando comparadas a mulheres mais jovens. Porém quando avaliado os últimos 12 meses 

vividos a ocorrência de violência era maior entre as mulheres mais jovens (TETIKCOK et 

al., 2016). 

Alarmantes taxas de violência em mulheres mais jovens foram também 

evidenciadas em estudos brasileiros. Dados obtidos de inquérito que compõe o Sistema de 

Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA Inquérito) de 2014 mostram que a maioria 

eram mulheres na faixa etária de 20 a 39 anos (GARCIA; SILVA, 2018). Outro estudo, 

com dados obtidos em boletins de ocorrência policial destacam a mesma faixa etária (20 a 

39 anos) com maior prevalência de casos de violência contra mulheres (MOURA; NETTO; 

SOUZA, 2012). 

No Brasil a violência e os acidentes são a primeiras causas das mortes de crianças e 

jovens na faixa etária de 1 a 19 anos, sendo a violência sexual mais recorrente na faixa 

etária de 10 a 19 anos e mais frequente contra as meninas (BRASIL, 2010, 2019a). Os 

perpetradores, geralmente são familiares ou pessoas conhecidas das vítimas (INSTITUTO 

DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2019). De acordo com a United Nations 

Children’s Fund (UNICEF), adolescentes de diversos países denunciam que, em 90% dos 

casos, o autor da primeira violência sexual era uma pessoa próximo ou conhecido 

(UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 2017).  

Ainda, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), do Ministério da Saúde, em 2017, foram registrados 307.367 casos relativos à 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências, no país (BRASIL, 2019b). Segundo 

dados do Mapa da violência no Brasil registrou 5 mil feminicídios no ano de 2016 

(WAISELFSZ, 2016). 

Diante deste contexto, a escolaridade e usos de antidepressivos colaboraram como 

fator protetivo às mulheres com diagnóstico de depressão participantes deste estudo. A 

escolaridade, possivelmente, confere a estas mulheres acesso a diferentes níveis de cultura e 

informação, além de mais esclarecimento sobre as dinâmicas sociais e compreensão do 

próprio indivíduo inserido na sociedade. Neste contexto, as mulheres parecem possuir 

maior empoderamento para enfrentar situações de violência ou mesmo manejar 

relacionamentos conflituosos (RENNISON; RAND, 2003). 

Sabe-se que mulheres com maiores recursos educacionais e humanos podem melhor 

identificar situações de violência e desenvolver melhores habilidades para cuidar de si 

mesmas. Um estudo realizado com 4000 mulheres norte americanas, maiores de dezoito 
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anos, evidenciou maior potencial para deixar relacionamentos abusivos entre aquelas com 

maiores níveis educacionais (HENKE; HSU, 2018).  

Por outro lado, antecedente familiar de transtorno psiquiátrico caracterizou-se como 

fator de risco para a ocorrência de violência na vida das mulheres com depressão e vítimas 

de violência (WEDER et al., 2014; SMOLLER, 2016; LABELLA; MASTEN, 2018). Estes 

resultados alertam a necessidade do cuidado à saúde da família na prevenção de agravos e 

evidencia maior vulnerabilidade desta população (DUNN et al., 2015; SULLIVAN et al., 

2018). 

Além disso, a literatura científica evidencia alta relação entre exposição precoce a 

eventos estressores ou traumáticos e desenvolvimento de psicopatologias (AKBABA 

TURKOGLU et al., 2015; XIE et al., 2018; DOKKEDAHL et al., 2019; FANGER; 

SANTIAGO; AUDI, 2019). Essa mesma relação foi verificada para o desenvolvimento de 

transtornos de humor na vida adulta em uma revisão de literatura, que elegeu 10 artigos 

para leitura na íntegra (FIGUEIREDO et al., 2013).  

Ainda, neste contexto, estudos evidenciam forte correlação entre estresse precoce na 

infância em mulheres com transtornos depressivos (BITTAR, KOHLSDORF, 2013; 

BOSAIPO, 2016; AHMADZAD-ASL et al., 2016). O estresse precoce pode ser dividido 

em cinco subtipos de abusos e negligências na infância, sendo evidenciado a relação entre o 

abuso emocional e depressão no adulto como verificado em publicações recentes 

(MARTINS et al., 2014; MARTINS-MONTEVERDE et al., 2019). 

Nas mulheres com depressão e vítimas de violência, investigadas no presente 

estudo, o Estresse Precoce esteve presente em 63,6% das participantes da amostra de 55. 

Entre as participantes com Estresse Precoce (n=36), 71,4% sofreram dois ou mais subtipos 

do Estresse Precoce. O que demostra que esta é uma população que precisa de cuidados 

específicos em relação a estas experiências traumáticas vividas na infância e adolescência.  

Um estudo desenvolvido no Brasil que relacionou depressão e Estresse Precoce 

evidenciou que, em uma amostra de 217 pacientes com depressão, 56,7% sofreram Estresse 

Precoce (VARES et al, 2016). Tendo, portanto, este estudo encontrado uma porcentagem 

menor de mulheres com estresse precoce do que a evidenciada entre as mulheres com 

depressão vítimas de violência.  

Na literatura científica, evidencia-se forte relação entre o estresse precoce e 

ocorrência de violência na vida adulta (TEIXEIRA et al., 2017; FRAZÃO et al., 2019). 

Isso, certamente, se deve a influencia de diversos fatores: sociais, culturais, psicológicos e 

biológicos (LEHMAN; DAVID; GRUBER, 2017). Crianças e adolescentes vítimas de 
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violência podem sofrer rupturas relevantes em seu desenvolvimento cognitivo e emocional, 

que afetam suas relações interpessoal e processos intrapsíquicos (DUGAL et al., 2016). A 

personalidade e os mecanismos de defesa podem ser afetados e na vida adulta estas crianças 

podem ter dificuldades para se compreender e se inserir nos grupos e relacionamentos 

sociais, bem como se defender das diversas formas de violência que estão presentes na vida 

adulta (GRANIERI et al., 2017; LACZKOVICS et al., 2018). 

A exemplo disso, um estudo longitudinal, realizado com 51 adolescentes, em 

serviços de saúde e escolas, de bairros com altas taxas de violência e pobreza das cidades 

de Boston e Cambridge (Massachusetts, USA), evidenciou que Estresse Precoce está 

associado com perturbações generalizadas na estrutura cortical, estas perturbações são 

seletivamente associadas  ao aumento da vulnerabilidade à internalização e externalização 

psicopatologias (BUSSO et al., 2017).  

Outra relação, comumente, evidenciada na literatura científica, ocorre entre o 

Estresse Precoce e o desenvolvimento de Transtornos de Estresse Pós-Traumático. Isto 

porque o TEPT pode ocorrer em qualquer idade e quando na infância e adolescência pode 

ser relacionado ao Estresse Precoce (BRESLAU et al., 2014; KOLAITIS, 2017; THAYER 

et al., 2017). 

No presente estudo o TEPT esteve presente em 27,3% das mulheres com depressão 

e vítimas de violência. Embora no presente estudo os resultados não tenham evidenciado 

associação entre TEPT e violência, porcentagem de mulheres com TEPT nesta amostra é 

maior do que a porcentagem de mulheres nesta condição investigadas em outros estudos. 

Estima-se que a prevalência do TEPT, em 12 meses, entre adultos, é de 

aproximadamente 3,5% (EUA), podendo ser em torno de 0,5 a 1% em países de outras 

regiões (Europa, Ásia, África e da América Latina). Esta prevalência pode variar de acordo 

com o desenvolvimento humano da vítima, ocupação, experiências prévias, culturais e 

variáveis sociodemográficas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, 

p.276).  

Cabe destacar ainda que alterações neurofisiológicas, derivadas de EP e/ou TEPT, 

podem ser consideradas iguais ou muito semelhantes segundo alguns estudos (MOREY et 

al., 2015; O’DOHERTY et al., 2015; KIM; KIM; KONG, 2017). A literatura especializada, 

nesta área, destaca alterações importantes no SNC, no Eixo HPA e outras relacionadas a 

produção e liberação do hormônio cortisol (DASKALAKIS et al., 2015; KOSS; GUNNAR, 

2018; KINLEIN; KARATSOREOS, 2019; SPEER et al., 2019). O que motivou, no 

presente estudo, a investigação de sinais iridológicos relacionados ao estresse e eixo HPA 
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como um biomarcador. Com relação aos sinais iridológicos, o presente estudo evidenciou, 

entre as mulheres com depressão e vítimas de violência, a presença de anéis de tensão em 

63,6% da amostra e lacunas nas fibras das íris dos olhos na região da glândula adrenal em 

83,6% delas. Resultado que demonstra claramente a vulnerabilidade destas ao estresse.  

 Um estudo brasileiro, realizado com 62 docentes e funcionários de um centro de 

Ciências da Saúde, mostrou que todos os participantes apresentaram anéis de tensão, o que 

foi relacionado a ansiedade moderada (60%) e elevada (32%). Sendo a ansiedade maior 

entre aqueles que possuíam maior número de anéis de tensão (SALLES; SILVA, 2012). Em 

outro estudo brasileiro, realizado com 56 pessoas com transtorno de esquizofrenia, os 

resultados mostraram que 89,3% apresentaram anéis de tensão. Sendo este resultado maior 

que o encontrado nos resultados deste estudo (DUARTE, 2018). Igualmente, para Battello 

(1999), os anéis de tensão podem indicar o grau de tensão nervosa, o que converge com a 

aplicação deste sinal em nosso estudo. Entre as mulheres com depressão e vítimas de 

violência 63,4% apresentaram dois ou mais anéis de tensão e foram classificadas em risco 

moderado a altíssimo para apresentarem estresse ao longo da vida.  

O resultado deste estudo, com relação às lacunas identificadas na região topográfica 

ou reflexa referente a glândula adrenal não foram encontrados estudos em periódicos 

científicos para comparação. 

Ainda, sobre as variáveis relacionadas a iridologia, cabe ressaltar que no presente 

estudo que os sinais iridológicos não apresentaram frequência diferente entre as íris direitas 

e esquerdas. Na literatura científica geralmente esta diferença foi pequena (LIM; PARK; 

PARK, 2014; SITORUS; PURNOMO; WIBAWA, 2015; PERNER, 2017). Além do 

exposto, destaca-se também que as íris de constituição hematogênica, cor marrom, são 

particularmente mais difíceis de serem analisadas (O’BRIAN, 2018). E, por isso cuidados 

com a iluminação utilizada: intensidade, tipo e posição de iluminação devem ser 

controlados para obtenção de imagens de qualidade. No presente estudo 50,9% das íris 

analisadas eram de cor marrom. A literatura alerta também que há diversos equipamentos, 

tecnologias ou mesmo formas de se tratar e melhorar as imagens estudadas (ROSALES-

BANDERAS et al., 2016; NGUCHU; LI, 2017; SAMANT; AGARWAL, 2018).  

Os resultados do presente estudo, na população e maneira como foram analisados, 

são inéditos e possibilitam reflexões importantes sobre o tema violência e fatores 

relacionados. Os resultados evidenciados ampliam os conhecimentos existentes sobre o 

impacto da violência e eventos estressores na vida e saúde de mulheres, bem como sobre a 
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relevância de intervenções para a prevenção da violência e promoção da saúde e dignidade 

destas pessoas.  
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6 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES 
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6 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A opção por uma amostra de conveniência com mulheres com depressão, não 

comparada a uma amostra de mulheres sem este diagnóstico impossibilita generalizações. 

Além disso, a opção de classificar e agrupar as participantes pelo tipo de violência e 

estressores vividos mostrou não haver grande diferença entre estes fatores. Este resultado 

homogeneíza a amostra e CAPS-IV evidencia o quão presente ambos os fatores estão na 

vida destas mulheres. Porém, é justamente este resultado que instiga e provoca reflexões 

sobre como este fenômeno ocorre na vida de outras mulheres e na população geral. O que 

se pretende investigar em estudos sequenciais e com amostras mais amplas.  

Destaca-se também que o presente estudo investigou dados atuais e retrospectivos 

(autorrelatados) na vida de mulheres com diagnóstico de depressão. Esta experiência 

permitiu inferir que estudos sobre a temática precisam abranger diferentes e complexos 

fatores que se inter-relacionam e momento na vida destas pessoas, ao longo do tempo. O 

que não foi possível avaliar neste estudo. Há variáveis importantes no contexto da violência 

que precisam ser controladas, sendo o desenho longitudinal mais interessante para tanto. O 

delineamento escolhido, bem como o tempo e recursos humanos disponíveis para a coleta 

de dados também limitaram o tamanho amostral.  

Os resultados idênticos observados nas análises da íris direita e esquerda neste 

estudo podem sugerir que fotografar apenas uma das íris seja suficiente, mais ágil e mais 

econômico para a investigação de sinais iridológicos. Porém, como não há protocolos 

descritos na literatura científica, como o que foi testado no presente estudo (Protocolo 2), 

sugere-se que novos estudos e protocolos sejam testados e divulgados de maneira detalhada 

para verificar se este resultado se mantém ou não em estudos sequenciais e diferentes 

amostras.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As participantes deste estudo estavam em tratamento de transtorno depressivo e 

todas apresentaram experiências de violência e estressores sérios na vida. Este resultado 

permite inferir que estes fenômenos podem impactar negativamente a saúde de mulheres. A 

violência e estresse precoce podem comprometer a saúde de mulheres sendo, portanto, 

temas extremamente relevantes para a formação de recursos humanos e desenvolvimento 

de intervenções de prevenção de agravos e promoção de saúde.  

A maioria das participantes apresentou lacuna na região da glândula adrenal 

relacionados a alterações no eixo HPA e anéis de tensão relacionados ao estresse. A 

presença de estresse atual e TEPT nestas mulheres são fatores relevantes que devem ser 

avaliados para a promoção de intervenções específicas.  

Maior escolaridade e cuidados com a saúde mental podem ser fatores de proteção 

contra a violência e pessoas com história de doença mental na família merecem maior 

atenção dos serviços de saúde. Sendo o cuidado a saúde da mulher e com a saúde da família 

muito relevante para a prevenção da violência e suas consequências.  

As variáveis investigadas neste estudo se mostraram relevantes, porém, estudos 

sequenciais, longitudinais e do tipo caso controle, podem reforçar esta evidência e são 

recomendados. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Título da Pesquisa: Impacto da violência na manifestação de estresse e seus 

biomarcadores entre mulheres deprimidas  

Pesquisador Responsável: Rafael Braga Esteves, Enfermeiro, Doutorando do Programa de 

Pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica da EERP/USP; Orientadora: Lucilene Cardoso 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto (EERP) da Universidade de São Paulo (USP). 

 

Estamos convidando você a participar desta pesquisa que tem como objetivo avaliar 

a relação entre traumas na infância, estresse e seus biomarcadores entre mulheres 

deprimidas; contexto social (dados sobre idade, sexo, escolaridade, ocupação, condições de 

saúde e trabalho, acontecimentos marcantes e estilo de vida) e adoecimento (ansiedade, 

depressão e transtornos mentais comuns). Em outras palavras, esse estudo propõe-se a 

compreender a relação do estresse e a violência sofrida por mulheres com diagnóstico de 

depressão, e propor uma avaliação, por meio de escalas e dois marcadores biológicos: o 

hormônio cortisol (substância produzida pelo nosso corpo saudável, mas que pode estar 

com o seu nível alterado em pessoas com depressão, por exemplo) e sinais na íris (a íris é 

um das partes de nossos olhos que tem cor – algumas pessoas têm os olhos azuis, verdes, 

castanhos, entre outros. E, nesta região podem aparecer sinais ou marcas que profissionais 

treinados podem avaliar como está o funcionamento do corpo humano), a fim de contribuir 

para o avanço das avaliações psiquiátricas com informações concretas. A pesquisa sobre o 

tema violência, ainda poderá contribuir para melhoria das políticas de saúde e prevenção 

mais direcionadas a esta população.  

Sua participação será dividida em dois encontros. No primeiro encontro que 

acontecerá aqui no serviço você responderá questionários sobre características pessoais, 

estresse, sintomas depressivos e violência (tempo previsto de 60 minutos). Nesse encontro 

serão tiradas fotos dos seus dois olhos para registro e análise das íris. Após você receberá 

um envelope transparente contendo: cinco tubos plásticos com um algodão (nestes tubos 

você coletará sua saliva), uma folha para registro de suas coletas com o horário para você 

preencher, caso aconteça algo diferente em sua rotina diária nos horários de coleta da saliva 

e uma outra folha com explicações sobre como coletar a saliva (no primeiro encontro 

iremos explicar a você como coletar sua saliva). Você irá coletar sua salivar durante um 

dia, nos seguintes horários: 22:00 horas, ao acordar, 30 minutos depois, 60 minutos depois 

e 9:00 horas, que serão mantidos no seu congelador. Vamos combinar um dia e eu irei em 

sua casa buscar os tubos com saliva, este será o segundo encontro. Solicitamos, ainda, o seu 



114 

 

  

consentimento para usarmos seus dados clínicos registrados em seu prontuário nesta 

instituição, sendo eles diagnóstico, internações e medicações que você está usando.  

Caso aceite participar deste estudo, seu nome não será divulgado de maneira alguma 

e sua identidade será mantida em sigilo. Sua participação é voluntária e não terá qualquer 

influência no seu atendimento neste serviço. Você também tem o direito de desistir de 

participar em qualquer momento, sem precisar justificar sua desistência. 

Caso desista ou não queira participar, isso não prejudicará você de nenhuma forma 

nem em seu atendimento aqui. Você não precisará pagar nada para participar e também não 

vai receber dinheiro para isso. Os benefícios previstos são diretos e indiretos. Você terá 

como benefício direto uma avaliação gratuita sobre ocorrência de estresse na sua vida e 

indicadores de sua saúde, sendo entregue para você um resumo de sua avaliação geral, 

assim que finalizarmos as análises dos dados coletados. Indiretamente, poderá também ser 

beneficiado por avanços gerados pelos resultados do estudo para intervenções no cuidado à 

saúde dos usuários deste serviço de saúde mental e em outros serviços. Por outro lado, você 

poderá se sentir constrangida, triste, sensível por causa das perguntas que serão feitas a 

você, por falar sobre sua vida ou durante o preenchimento dos questionários. Caso você se 

sinta assim ou tenha qualquer outra queixa, estaremos à sua disposição, acolhendo sua 

demanda ajudando você a buscar a melhor solução possível. Nosso contato está no final 

deste termo. Você pode se recusar a participar da pesquisa ou mesmo a responder qualquer 

pergunta sempre que desejar.  

Quando terminarmos esta pesquisa, os dados e informações obtidas nos 

questionários e nas análises da fotografia dos seus olhos e saliva serão utilizados apenas 

para fins científicos e os resultados poderão ser divulgados publicamente. Como já 

garantido a você, sua participação nesta pesquisa será anônima e sua identidade não será 

divulgada de forma alguma. Caso você se sinta prejudicado ou sofra algum dano por 

participar desta pesquisa, você tem direito a indenização, conforme as leis vigentes no país. 

Caso tenha dúvida ou deseje informações você também poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 Campus 

Universitário - Bairro Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP – Brasil, CEP: 14040-902, 

pelo telefone: (16) 3315-9197 e pelo e-mail: cep@eerp.usp.br, funcionamento de segunda a 

sexta-feira, das 08:00 as 17:00 horas. O CEP tem a finalidade de traçar diretrizes para 

orientar ações éticas no campo da pesquisa, zelar pela execução das mesmas e estimular sua 

produção e qualidade. Você também pode entrar em contato com o pesquisador principal 

mailto:cep@eerp.usp.br
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Rafael Braga Esteves por E-mail: rafael.braga.esteves@usp.br ou Telefone: (16) 3315-

0531. Caso você tenha disponibilidade e interesse em participar desta pesquisa, peço que, 

por favor, assine este termo de consentimento junto conosco, em duas vias de igual teor, 

ambas assinadas pelo pesquisador responsável que garante o fornecimento de uma via 

imediatamente a você. 

Eu, _______________________________________________________________, 

fui informado de forma clara sobre os objetivos, finalidade de estudo, procedimentos, riscos 

e benefícios, direitos do participante e forma de participação na pesquisa “Impacto da 

violência na manifestação de estresse e seus biomarcadores entre mulheres 

deprimidas”. 

Sendo assim, ACEITO PARTICIPAR DESSA PESQUISA. 

 

Ribeirão Preto, _______ de _______________________________ de 20____. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do PARTICIPANTE 

Pesquisadores: 

 

 

Enf. Rafael Braga Esteves 

rafael.braga.esteves@usp.br 

(16) 3315-0531 

 

          Profa. Lucilene Cardoso 

         lucilene@eerp.usp.br 

         (16) 3315-0531 

: 

 

 

mailto:rafael.braga.esteves@usp.br
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APÊNDICE B – Identificação de informações para contato com o paciente 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ Nº: ____________ 

Complemento: ________________ Cidade: ______________________________________ 

Estado: ____ CEP: ____________ Telefone/Celular: _____________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Entrevistador: ________________________________ Data: ________/________/_______ 

Observações:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

CHECK LIST 

Instrumento 

Observações 

Sobre o preenchimento 

dos instrumentos 

 

Lançamento banco 

Digitação 

1 2 

1 Questionário Sociodemográfico, de Condições de Trabalho e 

Saúde 

 

 

 

  

2 Inventário Breve para Identificação de Violência 

 

 

   

3 Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, MINI 

International Neuropsychiatric Interview Brazilian Version 

(M.I.N.I. 5.0.0) 

   

4 Escala de TEPT Administrada por Clínicos, Clinician-

Administered PTSD Scale (CAPS-IV) 

 

   

5 Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton, GRID 

Hamilton Rating Scale for Depression (GRID-HAM-D21) 

 

   

6 Questionário sobre Traumas na Infância, Childhood Traume 

Questionnaire (CTQ) 

 

   

7 Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp 

(ISSL) 

 

   

8 Instrumento para Avaliação da Imagem da Íris dos Olhos  
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APÊNDICE C – Questionário sociodemográfico, de condições de trabalho e saúde 

1. Data de coleta dados: __________ / _________ /_____________             1.          /       / 

2. Data de nascimento: ___________ / _______ /_____________  2. /       / 

3. Peso:  kg                                       3.  

4. Altura: _________________________M 4.  

5. Estado civil:    1.Solteira    2.Companheiro    3.Casada    4.Separada/divorciada    5.Viúva 5.  (        ) 

6. Religião: 1.Sim 2.Não 6.   (          ) 

   7. Qual religião? 1.Católica  2.Evangélica  3.Protestante  4.Espírita  5.Outra: _______ 6. Nenhuma 7. (          ) 

8. Cor (Autodeclarada):  1.Branca       2 .Parda         3. Preta/Negra         4 .Amarela         5. Índia 8. (           ) 

9. Escolaridade: 1.Analfabeta      2.Fundamental incompleto       3.Fundamental completo  

4.Médio incompleto         5. Médio completo        6. Superior incompleto     7.Superior completo          

8 .Outra modalidade:______________________________________________________________ 
9. (           ) 

10. Quantos anos estudou:___________________________________________________________ 10.  

11. Profissão/ocupação: _____________________________________________________________ 11. Escrever 

12. Situação da ocupação:      1.Ativa     2.Inativa                          12. (            ) 

13. Renda pessoal: R$_______________________________________________________________ 13.  

14. Renda familiar (Incluir participante): R$___________________________________________ 14.  

15. Tem Filho(s):          1.Sim      2.Não  15. (            ) 

16. Quantos (Nº de filhos): __________________________________________________________ 16. (            ) 

 17. Reside com:             1.Família       2.Amigos     3.Sozinha 17. (            ) 

   18. Quantas pessoas residem juntas (Incluir a participante):   _____________________ 18. (            ) 

19. Têm irmãos?  1.Sim      2.Não  19. (            ) 

   20. Quantos  irmão são? (Incluir participante):   _______________________________ 20. (            ) 

21. Têm irmãos gêmeos?      1.Sim       2.Não 21. (            ) 

22. Você é gêmeo?                 1.Sim      2.Não  22. (            ) 

23. Você é adotada?              1.Sim      2.Não 23. (            ) 

24. Abortos prévios:             1.Sim      2.Não 24. (            ) 

   25. Abortos espontâneos:  1.Sim      2.Não  25. (            ) 

   26. Quantos abortos espontâneos teve na vida? ___________(Quem não teve deixar em branco) 26. (            ) 

   27. Abortos provocado:      1.Sim     2.Não 27. (            ) 

   28. Quantos provocados teve na vida? ___________________(Quem não teve deixar em branco) 28. (            ) 

 29. Têm doenças clínicas? 1.Sim    2.Não  29. (            ) 

30. Quais doenças você têm:                   1.DM                  2.HAS                    3.Cardiopatias                        

4.Epilepsia/convulsão                         5.Enxaqueca         6.Dislipidemia            

7.Hipo/Hipertireoidismo            8.Cushing             9.Outras: ___________________________ 

30.  

31. Tem histórico de dor crônica (Dor +q 3 meses após injúria física): 1.Sim 2.Não 31. (            ) 

32. Usa anticoncepcional?          1.Sim    2.Não 32. (            ) 

33. Está na menopausa?              1.Sim   2.Não 33. (            ) 

34. Já fez reposição hormonal?  1.Sim   2.Não 34. (            ) 

35. Abuso de Bebida alcoólica:  1.Sim    2.Não 35. (            ) 

36. Abuso de drogas ilícitas:       1.Sim    2.Não 36. (            ) 

   37. Tabagismo:                               1.Sim   2.Não  37. (            ) 

   38. Quantidade de cigarros por dia? ___________________(Quem não teve deixar em branco) 38. (            ) 

   39. Idade de início da depressão (SIC):                   em anos_(Quem não teve deixar em branco) 39. (            ) 

   40. Já tentou suicídio?               1.Sim   2.Não 40. (            ) 

   41. Quantas vezes já tentou suicídio? ___________________(Quem não teve deixar em branco) 41. (            ) 

   42. Já teve internação psiquiátrica?  1.Sim 2.Não 42. (            ) 

   43. Quantas vezes?  _________________________________(Quem não teve deixar em branco) 43. (            ) 

44. Tem doença psiquiátrica na família?  1.Sim 2.Não 44. (          ) 

45.  Faz uso continuo de medicações? 1.Sim 2.Não 45. (          ) 

46. Quais a medicações em uso? Quais (listar nomes) 

__________________________________________   46.1. Antidepressivos                  1.Sim 2.Não 

__________________________________________   46.2. Sedativos/Hipnóticos          1.Sim 2.Não 

__________________________________________   46.3. Antipsicóticos                     1.Sim 2.Não 

  __________________________________________ 46.4. Estabilizadores do Humor  1.Sim 2.Não 

 

 46.1 

46.2 

46.3 

46.4 

 
(            ) 
(            ) 
(            ) 
(            ) 
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APÊNDICE D – Inventário Breve para Identificação de Violência  

O entrevistador deve fazer a pergunta: “Você já sofreu alguma violência na sua vida?”. 

E, marcar um X em sim ou não, quando a resposta da participante for afirmativa o 

inventário será aplicado e no caso de resposta negativa o inventário não será aplicado. O 

avaliador preencherá a células da primeira coluna com um breve texto referente ao evento 

ou ato violento relatado pela participante (autorreferido). Na célula da coluna seguinte deve 

ser registrada a idade em anos, na qual a respondente referir ter sofrido o evento. Para o 

registro de mais de um evento autorrelatado o registro deve ser feito na linha abaixo. E, na 

terceira coluna deve ser assinalado o (os) tipo (os) de violência sofrido (os) pelo 

participante de acordo com a descrição feita do evento. 

 
Você já sofreu alguma violência na sua vida?               (   ) Sim                       (   ) Não 

Relato do ato violento (autoreferido)  Qual era sua idade? Tipo de violência  

1  1 (   ) Física     

2 (   ) Sexual 

3 (   ) Psicológica    

4 (   ) Social 

5 (   ) Cultural   

6 (   ) Outra:_________ 

____________________ 

2  1 (   ) Física     

2 (   ) Sexual 

3 (   ) Psicológica    

4 (   ) Social 

5 (   ) Cultural   

6 (   ) Outra:_________ 

____________________ 

3  1 (   ) Física     

2 (   ) Sexual 

3 (   ) Psicológica    

4 (   ) Social 

5 (   ) Cultural   

6 (   ) Outra:_________ 

____________________ 

4  1 (   ) Física     

2 (   ) Sexual 

3 (   ) Psicológica    

4 (   ) Social 

5 (   ) Cultural   

6 (   ) Outra:_________ 

____________________ 

5  1 (   ) Física     

2 (   ) Sexual 

3 (   ) Psicológica    

4 (   ) Social 

5 (   ) Cultural   

6 (   ) Outra:_________ 

____________________ 
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APÊNDICE E - Instrumento para Avaliação da Imagem da Íris dos Olhos  
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APÊNDICE F – Imagens referentes aos materiais que compuseram o protocolo 2 

1. Smart Íris Castells – Iridoscópio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Castells Nova Imagem. 
    

2.Smartphone - IPhone 4s da Apple Branco. 3.Tripé para foto e vídeo – Digipod. 4. 

Monopode. 5. Suporte ajustável para monópode. 

 

 

Fonte: Apple, Imagem disponível Mercado Livre (2). Detonashop (3, 4). Arquivo pessoal (5). 

          

6.Queixeira para iridologia Castells. 7.Controle remoto disparador por bluetooth de Celular - Selfie 

Universa. 8.Gaze embebida em álcool a 70% (BD). 9.Software Íris 3D 2.0 da 3D Sistema. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Castells Nova Imagem (6). Detonashop (7). Medjet (8). Iriscope (9).    

          (9) 

 

 

   

    

           (4) 

 (3) 

           (5) 

 (3) 

            (3) 

(3) 

(2) 

(3) 

  

          (6) 

 

          (7) 

 
          (8) 

 

            (9) 
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APÊNDICE G – Demonstração dos materiais do Protocolo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

 

  

 

 

 

5. Suporte ajustável para monópode 
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ANEXO A – Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI 5.0.0) 
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ANEXO B – Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21) 

 
RG do paciente: 
 

 

Iniciais do paciente: 
 

 

Nome do avaliador: 
 

 

Data (dd/mm/aaaa) 
 

 

 
Visão geral 
Eu queria perguntar algumas questões sobre a última semana. Como você se 
sentiu desde o(a) último(a) (DIA DA SEMANA)? 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Avaliação Inicial 
Quando foi a última vez que você passou 2 meses com o humor “normal”? 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRID-HAMD 

GRID-HAMD 
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ANEXO C – Escala de Avaliação de TEPT Administrada pelo Clínico (CAPS-IV) 
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ANEXO D – Questionário sobre Traumas na Infância (CTQ) 
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ANEXO E – Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 
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ANEXO F – Esclarecimento Técnico Smart íris, Castells Com. Equip. Ópticos Ltds 
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ANEXO G – Declaração de Conformidade, Castells Com. Equip. Ópticos Ltds 
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ANEXO H – Parecer CEP-EERP/USP referente ao local 1 
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ANEXO I – Parecer CEP-EERP/USP, referente ao local 2 

  


