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RESUMO
Martins, D. S. (2020). A inter-relação entre preocupações e sintomas depressivos em
adultos com ansiedade generalizada: uma análise cross-lagged (Dissertação de
Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Introdução: o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é um diagnóstico
crônico e incapacitante, associado a diversos prejuízos e com relevante prevalência
na população mundial e brasileira. Este estudo propôs-se a fazer investigar a
relação de dois sintomas relevantes para o transtorno (preocupações e depressão)
em um Ensaio Clínico Randomizado (ECR) e utilizando uma análise cross-lagged
panel model (CLPM) para investigar a relação longitudinal entre esses sintomas.
Método: um total de 92 pacientes adultos com TAG foram randomizados para duas
psicoterapias em grupo: Terapia Comportamental Baseada em Aceitação (TCBA) ou
Terapia de Apoio Não Diretiva (TAND). Cada grupo teve duração de dez sessões
distribuídas em 14 semanas. O tratamento teve quarto tempos de medida: linha de
base, meio do tratamento, pós-tratamento e seguimento de três meses As variáveis
investigadas foram: preocupações, medidas pela PSWQ, e sintomas depressivos,
medidos pela DASS-D. Os modelos CLMP foram gerados pelo programa Mplus.
Resultados: o modelo do grupo TCBA revelou um caminho significativo da
depressão até preocupações na 2ª onda, enquanto o modelo do grupo TAND
resultou em dois caminhos significativos das preocupações até os sintomas
depressivos (na 1ª e 3ª ondas) e um caminho dos sintomas depressivos até
preocupações (na 2ª onda). Esses dados mostram que houve influência entre os
sintomas em ambos os grupos, mas sem um padrão homogêneo e constante de
nenhuma das rotas cross-lagged. Conclusão: Diferentes tipos de psicoterapia em
grupo potencialmente interferem nos padrões da relação direta entre preocupações
e sintomas depressivos de pessoas adultas com GAD.
Palavras-chave: Terapias em grupo, TAG, Preocupações, Depressão, Cross-Lagged Panel
Model.

ABSTRACT
Martins, D. S. (2020). Relationships between worry and depressive symptoms during
two group therapies for generalized anxiety disorder: a cross-lagged analysis
(Masters Dissertation). Institute of Psychology, University of São Paulo, São Paulo.
Background: Generalized Anxiety Disorder (GAD) is a chronic and disabling
disorder associated with various impairments and shows a significant prevalence in
the worldwide and Brazilian populations. This study aimed to investigate the
relationship of two symptoms relevant to the disorder (worries and depression) in the
context of a randomized clinical trial (RCT) by using a cross-lagged panel model
(CLPM) analysis. Methods: A total of 92 adult patients with GAD were randomized to
receive ten sessions of either acceptance‐based group behavioral therapy (ABBT) or
nondirective supportive group therapy (NDST). Treatment had four time-point
measures: baseline, midtreatment, posttreatment and 3-month follow-up. Worries
were measured using the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), and depression
was measured using the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-D). Results: The
ABBT model revealed a significant path from depression to worries in the second
wave, and the NDST model revealed significant paths from worry to depression (first
and third waves) and from depression to worry (second wave). These data show that
there was an influence between symptoms in both groups, but without a
homogeneous and constant pattern in any of the cross-lagged routes. Conclusions:
Various types of group psychotherapy potentially interfere with the patterns of the
direct relationship between worries and depressive symptoms in adults with GAD.
Keywords: Group therapies, GAD, Worries, Depression, Cross-Lagged Panel Model
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1. INTRODUÇÃO
O presente estudo surge como ramificação de uma pesquisa maior, cujo
processo inteiro teve alguns anos de duração para efetivar um ensaio clínico
randomizado

(ECR).

Os

detalhes

estruturais

desse

ensaio

clínico

e

as

particularidades referentes a esta atual pesquisa serão melhor descritas na parte do
método deste texto. A seguir, os principais conceitos para compreensão deste
estudo serão apresentados.
1.1. Ensaio Clínico Randomizado (ECR)
Após seu surgimento no final da década de quarenta, os ensaios clínicos
randomizados consolidaram-se como “padrão ouro” para avaliação de intervenções
clínicas, sendo, atualmente, produzidos milhares de ECRs por ano (Galandi,
Schwarzer & Antes, 2006). O século XXI corresponde a um contexto em que as
chamadas Práticas Baseadas em Evidência (PBE) expandiram-se da medicina para
as diversas áreas da saúde, como a psicologia. O termo "medicina baseada em
evidências" surge oficialmente nos início dos anos 90 como um novo paradigma,
cuja proposta de que as práticas clínicas fossem guiadas pela literatura científica, a
qual seria edificada sobre regras formais pautadas nos preceitos científicos,
diminuindo a relevância de variáveis como intuição e a experiência clínica individual
não sistematizada (Swanson et al., 2010). Apesar de pouco discutido no cenário
brasileiro, a prática baseada em evidências em psicologia (PBEP) já existe enquanto
conceito desde 2006 (Leonardi & Meyer, 2015).
Em investigações clínicas, os ECRs são desenhados para testar uma
intervenção para uma população específica, construída através de uma questão de
pesquisa que pode ser sintetizada através do acrônimo PICO: Paciente, Intervenção,
Controle (ou Comparação) e "Outcomes" (desfechos) (Costa Santos, Pimenta &
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Nobre, 2007). O ECR do qual este estudo baseia seus dados preenche os tópicos
do acrônimo da seguinte forma:


Pacientes: adultos diagnosticados com Transtorno de Ansiedade Generalizada;



Intervenção:

uma

psicoterapia

(Terapia

Comportamental

Baseada

em

Aceitação em Grupo) cujas sessões foram conduzidas a partir de um protocolo
original para a modalidade em grupo;


Comparação: outra modalidade de psicoterapia em grupo (Terapia de Apoio
Não Diretiva);



Resultados: diferentes variáveis clínicas utilizando, predominantemente,
escalas de auto-relato para avaliar, como objetivo primário, a eficácia da TCBA
para adultos em grupo;
Utilizando parte dos dados produzidos nesse ECR, o presente estudo propõe-

se a fazer uma investigação secundária ao objetivo principal do ECR (comparar a
eficácia dos dois tratamentos), baseada na relação de duas das variáveis medidas
(preocupações e sintomas depressivos).
1.2. O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)
O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é um diagnóstico psiquiátrico
que surgiu, oficialmente, no ano de 1980, quando foi lançada a 3ª edição do Manual
de Doenças Mentais (DSM-III em APA, 1980). Antes disso, do século XIX até o
seguinte, o diagnóstico de TAG poderia ser compreendido por outras categorias que
caíram em desuso, como "pantofobia" e "neurose de ansiedade", este último
representando, também, o Transtorno de Pânico (Crocq, 2017). Nessas quatro
décadas de existência, ocorreram mudanças em seus critérios e permaneceram
discussões sobre a validade do diagnóstico e sua diferenciação com outros quadros
(Rickels & Rynn, 2001), mas o TAG permaneceu uma importante categorização
clínica dentre os Transtornos de Ansiedade. Completando este inicial panorama
histórico: desde 1992, o TAG pode ser identificado em prontuários ou avaliações
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médicas pela sigla F41.1, representação oriunda da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10 em OMS, 1996).
Do período de lançamento do DSM-III para os últimos anos, o TAG foi
deixando de aparecer como uma condição clínica raramente diagnosticada (Crocq,
2017). No estudo transversal, de Ruscio et al. (2017), comparando a epidemiologia
do TAG ao redor do globo encontrou-se uma prevalência ao longo da vida de 3,7%
para a população mundial, transitando dos 0,1% da Nigéria para 8% na Austrália e
EUA. No Brasil, o valor foi de 5,1%, o maior dentre os quatro países da América
Latina que apareceram no estudo. No estudo brasileiro São Paulo Megacity Survey
(Viana & Andrade, 2012), com dados epidemiológicos referentes à região
metropolitana da maior cidade brasileira, a prevalência de TAG foi de 3,7% ao longo
da vida.
A visão leiga dos critérios diagnósticos do TAG, em comparação com outros
quadros nosológicos como Transtorno Bipolar, Esquizofrenia, Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC), entre outros, pode passar a impressão de uma condição “mais
leve”. Outra mudança histórica importante foi o aumento da associação dos
sintomas com prejuízos funcionais e sofrimento psicológico (Crocq, 2017). Em dados
alarmantes, Grant e colaboradores (2005) mostraram a associação de pessoas
diagnosticadas com TAG “puro”, sem comorbidades, com maior incapacidade
quando comparadas com outros transtornos, como uso de álcool, drogas,
dependência de nicotina, transtornos de personalidade, e com destacada
associação com ideação e tentativas de suicídio em jovens adultos (Boden et al.,
2007). Segundo o estudo de Ruscio et al. (2017), há maiores índices de prejuízos
funcionais graves em pessoas com TAG vivendo em países de alta renda
comparados com os de pessoas vivendo em países de média e baixa renda, dados
esses ainda sem uma explicação definitiva, mas com algumas variáveis levantadas
15

pelos autores, como maior pressão para atingir padrões de sucesso em países mais
ricos, assim como uma diminuição na rede de suporte em regiões mais
industrializadas e urbanizadas. O valor médio global é bastante expressivo: média
de 48,6% das pessoas com TAG apresentando severo prejuízo funcional.
1.2.1. TAG: critérios e características diagnósticas gerais
Os critérios diagnósticos do Transtorno de Ansiedade Generalizada, segundo
a 5ª edição do Manual de Doenças Mentais (DSM-5 em APA, 2013) são:
A. Ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo na
maioria dos dias por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades
(tais como desempenho escolar ou profissional).
B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação.
C. A ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos seguintes
seis sintomas (com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos
últimos seis meses):
1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele.
2. Fatigabilidade.
3. Dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco na mente”.
4. Irritabilidade.
5. Tensão muscular.
6. Perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono
insatisfatório ou inquieto).
D. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento
clinicamente significativo ou prejuízos no funcionamento social, profissional ou em
outra condição médica (p. ex., hipertireoidismo).
F. A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental.
Segundo Newman, Llera, Erickson, Przeworski & Castonguay, (2013),
indivíduos com TAG demonstram hiper-reatividade cognitiva e afetiva. Dentre os
prejuízos associados a isso estão: um maior medo de consequências negativas
(Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2005) e emoções/condições clínicas negativas,
como ansiedade e depressão, em comparação com pessoas não ansiosas (Roemer
& Orsillo, 2005), tendência a interpretar situações ambíguas de forma ameaçadora,
superestimar a probabilidade de ocorrência de eventos negativos, atentar de forma
excessiva a estímulos ameaçadores, compondo vieses atencionais e de julgamento
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tidos como desagradáveis e intrusivos (Kircanski, Johnson, Mateen, Bjork & Gotlib,
2016; Mathews & Mackintosh, 2000).
Dentre os seis sintomas somáticos descritos pelos itens “1” ao “6” dos critérios do
DSM-5, a “tensão muscular” é a que confere maior especificidade ao quadro clínico,
sendo um importante elemento para o diagnóstico diferencial (Faravelli et al., 2012).
Além da elevada tensão muscular, o quadro clínico do TAG está associado à
reduzida flexibilidade da função autonômica (Thayer, Freidman & Borkovec, 1996) e
a diversas comorbidades médicas: doença arterial coronariana (Liu, Tian, Liu, Nigatu,
& Wang, 2019), enxaqueca (Sommer, Blaney & El-Gabalawy, 2019), síndrome do
intestino irritável (Kaplan, Franzen, Nickell, Ransom & Lebovitz, 2014), entra outras,
trazendo prejuízos na qualidade de vida e aumento de custos para os serviços de
saúde (Bereza, Machado & Einarson, 2009 e Newman 2000).
Somando-se aos eixos cognitivo e somático, o comportamental também
retrata uma parcela relevante dos prejuízos descritos em pessoas com TAG, já que
este é tido como um transtorno crônico e incapacitante, com problemas no
funcionamento psicossocial e na produtividade laboral (Kessler et al.., 2009).
Comportamentos com função de esquiva são componentes destacados nos diversos
transtornos de ansiedade, podendo-se dizer que os seguintes são os mais
característicos do TAG: preparação meticulosa, checagem e procrastinação (Craske,
Stein & Hermann, 2016).
1.2.2. Preocupações no TAG
Desde a versão revisada da terceira edição do DSM, conhecida por DSM-III-R
e lançada em 1987, as preocupações “sobre diversas circunstâncias de vida”
começaram a ser destacadas como sintoma principal do TAG (Crocq, 2017). Uma
definição antiga, e que permanece utilizada por englobar alguns dos principais
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componentes da preocupação, é a de Borkovec et al. (1983): preocupação é uma
cadeia de pensamentos ou imagens, experienciados com afetos negativos, e que
representaria uma tentativa mental de resolução de problemas em referência à
possibilidade de desfechos ou situações futuras ruins.
Para além de um sintoma, a preocupação é um constructo dimensional que
está presente na vida de todos os seres humanos em maior ou menor nível (Olatunji,
Broman-Fulks, Bergman, Green & Zlomke, 2010). Diferente do que ocorre com
sintomas como “alucinação”, “delírio”, “compulsões”, entre outros, a preocupação
pode ser compreendida como um elemento trivial, ou até mesmo adaptativo (Tallis &
Eysenck, 1994), na vida de uma pessoa saudável. Contudo, as preocupações
podem manifestar-se de forma patológica, permitindo a criação de critérios,
parâmetros e medidas para analisá-las. Nos critérios diagnósticos do DSM-5 (APA,
2013) para o TAG, “incontrolabilidade”, “excesso”, “prejuízo funcional associado” e
“sofrimento importante” são variáveis necessárias para avaliar uma pessoa
preocupada como apresentando um quadro patológico. Instrumentos como a Worry
Scale (WS; Wisocki, Handen & Morse, 1986), Penn State Worry Questionnaire
(PSWQ; Meyer et al., 1990), Worry Domains Questionnaire (WDQ; Tallis, Eysenck &
Mathews, 1992), Brief Measure of Worry Severity (BMWS; Gladstone et al., 2005) e
Worry Behaviors Inventory (WBI; Mahoney et al., 2016) foram desenvolvidos para
medir e quantificar as preocupações em algumas de suas diversas facetas, como:
comportamentos desadaptativos associados, gravidade das preocupações, domínios
ou temas de maior prevalência, entre outros.
Manuais diagnósticos, como o DSM e o CID, apresentam os critérios das
diferentes patologias, mas não as explicações para sua ocorrência. Isso fica a cargo
de grupos de pesquisadores e a validação de suas teorias pela comunidade
científica. Em 2009, Behar et al. publicaram um artigo apresentando diferentes
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modelos conceituais para o TAG, cada um apresentando uma forma de
compreender

os

mecanismos

psicopatológicos

envolvidos

na

etiologia

e

desenvolvimento do TAG. Dois modelos presentes no artigo citado acima, de
Borkovec, Alcaine & Behar (2004), Roemer & Orsillo (2005), somados com o de
Newman & Llera (2011), retratam as preocupação como uma forma de esquiva
cognitiva de reações internas aversivas (i.e., imagens temidas, contraste emocional
negativo, reações somáticas, etc) com efeito “positivo” a curto prazo por
conseguirem gerar afastamento dessas reações, mas com prejuízos a médio-longo
prazo, já que “efeitos colaterais” poderiam trazer sofrimento psicológico e/ou
disfunção (i.e.,

perpetuação de um sofrimento crônico, deixar de fazer ações

valorizadas que envolveriam situações aversivas, engajamento em comportamentos
desadaptativos etc). Vale destacar, dentre os prejuízos associados às preocupações,
um fenômeno bem descrito na literatura sobre os transtornos de ansiedade, que é o
problema que as esquivas disfuncionais geram ao impedir o processamento
emocional através da exposição, que seria necessário para permitir habituação e
extinção de respostas de medo (Foa & Kozak, 1986). Os modelos de Dugas,
Freeston, & Ladouceur (1997) e Mennin (2004) retratam as preocupações como
manifestações de variáveis mais relevantes, respectivamente: a intolerância a
incertezas e ambiguidades, e a desregulação emocional. Por fim, o modelo de Wells
(2005)

tem

um

enfoque

bastante

particular

em

preocupações

sobre

a

incontrolabilidade e potenciais danos produzidos pelas próprias preocupações,
gerando metapreocupações, que seriam um fenômeno que distinguiria pessoas com
TAG daquelas com preocupações “normais” e sem grandes prejuízos.
A relevância em contribuir com o corpo de conhecimento a respeito das
preocupações não se restringe ao TAG, já que elas são, também, compreendidas
como um conceito transdiagnóstico, aparecendo com relevância em outros
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transtornos como o TOC, mesmo este não estando mais incluído no grupo de
transtornos ansiosos pelo DSM-5, e Transtorno do Pânico (Gladstone et al., 2005), e
sendo descritas como um constructo dimensional associado com sintomas de
estresse, ansiedade e depressão, e como um possível processo central para
diversas psicopatologias do DSM (Kertz, Bigda-Peyton, Rosmarin & Björgvinsson,
2012). Com isso, investigar mais sobre as preocupações e suas relações com outros
sintomas clínicos apresenta-se como uma oportunidade de contribuir não só com o
conhecimento relativo ao TAG, como também podendo acrescentar informações e
dados a outros quadros clínicos para os quais esse sintoma pode ter relevância.
1.2.3. Depressão, TAG e preocupações
A relação do Transtorno de Ansiedade Generalizada com a depressão
unipolar (atualmente mais representada pelo diagnóstico de Transtorno Depressivo
Maior – TDM) remete à criação do diagnóstico de TAG, e influenciou o debate sobre
sua autonomia e validade. A comorbidade desses dois diagnósticos é relatada como
a maior entre os transtornos ansiosos e os transtornos de humor (Brown, Campbell,
Lehman, Grisham & Mancill, 2001; Huppert, 2009). Mais do que isso, no estudo
transversal comparando a epidemiologia do TAG ao redor do mundo (Ruscio et al.,
2017), a comorbidade TAG-TDM é a maior entre os diagnósticos do DSM-5, com
mais de 50% das pessoas com TAG apresentando, também, TDM. Para efeito de
comparação, o segundo diagnóstico de maior comorbidade com o TAG é a Fobia
Social, com valor de 26,1%.
Cabe destacar que a proximidade da ansiedade e depressão envolve um
campo de investigação e discussão muito maior do que dos dois diagnósticos
citados acima. Estudos longitudinais (e.g., Parker, Wilhelm & Asghari, 1997,
Wittchen, Kessler, Pfister & Lieb, 2000) e retrospectivos (e.g., Hettema et al., 2003,
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de Graaf et al, 2003), indicam relação preditiva significativa de transtornos e
sintomas ansiosos para quadros depressivos. Alguns desses estudos, inclusive,
investigam essa relação desde a infância e/ou adolescência, como o de Pine, Cohen,
Gurley, Brook & Ma (1998), que acompanhou pessoas ao longo de nove anos e
encontrou os diagnósticos de ansiedade e depressão como fatores de risco tanto
para a recorrência desses quadros, quanto para o posterior aparecimento de outros
novos transtornos na idade adulta.
Contudo, TAG e TDM parecem compor um capítulo ainda mais intrincando
dentro da discussão de ansiedade e depressão, inclusive com questionamentos na
literatura se representariam estágios diferentes de uma mesma patologia (Newman
et al, 2013). Poucos anos antes do lançamento do DSM-5 em 2013, houve
propostas como a recategorização do TAG como um transtorno do humor
(Vollebergh et al., 2001) ou mesmo a inserção de TAG e TDM em uma categoria
particular, de distress disorders, sendo separados das categorias de transtornos
bipolar e de medo (Watson, 2005). Parte desse debate foca no atual sistema de
classificação diagnóstica, incluindo a possibilidade de critérios pobres resultarem em
sobreposições, como pode ser visto por quatro sintomas somáticos (problemas com
o sono, fadiga, inquietação e dificuldade de concentração) quase idênticos entre
esses quatros no DSM-IV-R (Zbozinek et al., 2012). Outra parte investiga a
interferência de fatores-comuns que não estão descritos nos manuais diagnósticos,
como neuroticismo, afetividade negativa, desregulação emocional (e.g., Mennin,
Heimberg, Fresco & Ritter, 2008), ou, até mesmo, componentes genéticos comuns
para estados de depressão e ansiedade (e.g., Molina et al., 2011).
O debate e a produção científica permanecem, assim como a separação de
TAG e TDM nos manuais, corroborando os estudos que concluem que ambos
devem manter-se como entidades diagnósticas distintas (e.g., Sunderland, Mewton,
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Slade & Baillie, 2010). Alguns dados obtidos em coerência com isso são: padrões de
responsividade emocional diferentes (Mennin et al., 2008), perfis cognitivos distintos
de pessoas com TAG (maior sensibilidade ansiosa para aspectos físicos e
preocupação patológica) daquelas com TDM (maior desesperança, suicidalidade e
ruminação)

(Hendriks

et

al.,

2014),

diferenças

significativas

em

medida

psicofisiológica de variabilidade na frequência cardíaca (Hofmann, Schulz, Heering,
Muench & Bufka, 2010), entre outras.
1.3. Pesquisas de processo
Em artigo de 2002 Gorman discorre sobre os principais tratamentos
farmacológicos e psicoterapêuticos para pessoas com TAG, encontrando evidências
da eficácia a longo-prazo da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) e do
Relaxamento Aplicado (RA). Preocupações e sintomas depressivos são variáveis de
desfecho medidas desde os primeiros ensaios clínicos de psicoterapia para TAG
(e.g., Ost & Breitholtz, 2000) até os mais recentes (e.g., Nasiri, Mashhadi, Bigdeli,
Chamanabad & Ellard, 2020). Resultados positivos são confirmados em estudos
robustos de análise da literatura, como revisões sistemáticas com metanálise (e.g.,
Hall, Kellett, Berrios, Bains & Scott, 2016), o que não interrompeu a investigação dos
efeitos de diferentes formas de terapia para essa população: de variações da TCC
presenciais (e.g., Hirsch, Beale, Grey & Liness, 2019), passando por modelos que
rompem com o formato usual de psicoterapias (como TCC por telefone – e.g.,
Brenes, Danhauer, Lyles, Hogan & Miller, 2015 – ou pela internet – e.g., Paxling et
al., 2011), ou técnicas desenvolvidas especificamente para intervir sobre sintomaschave, como para as preocupações no TAG (e.g., Hoyer et al., 2009), entre diversas
outras possibilidades, como o protocolo de Redução de Estresse Baseada em
Mindfulness (REBM, i.e., Asmaee Majid, Seghatoleslam, Homan, Akhvast & Habil,
2012).
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Meio século antes do artigo de Gorman, Eysenck (1952) publicou um artigo
concluindo que a eficácia das abordagens psicoterapêuticas não estavam sendo
sustentadas pela literatura cientifica da época. Após décadas de ensaios clínicos
produzindo evidências favoráveis aos tratamentos psicoterápicos, ainda há muitas
incertezas quanto ao processo de melhora clínica e a atuação das variáveis que a
compõe (Kazdin, 2007). Com isso, é possível destacar duas áreas de investigação
em psicoterapia: a que procura saber da eficácia, ou seja, como os pacientes se
encontram após terapia em comparação ao início (pesquisas de desfechos), e a que
acentua a necessidade de saber como essas transformações ocorrem (pesquisa de
processos) (Sousa, 2006).
Treze anos após o artigo de Kazdin citado acima, a demanda para a
investigação de processos em psicoterapia continua a ser ressaltada. Em texto da
Comissão de Psiquiatria Lancet (Holmes et al., 2018) sobre pesquisas em
tratamentos psicológicos para “a ciência do amanhã”, é destacada a importância da
compreensão dos mecanismos de ação para produzir mudanças e aprimorar
estratégias de tratamento para direcionar objetivamente esses mecanismos,
remover estratégias irrelevantes e desenvolver novas abordagens que sejam mais
rápidas e eficazes do que os atuais tratamentos. Diante desse panorama, o presente
estudo utilizará uma análise de dados a ser descrita no próximo tópico.
1.4. Cross-lagged Panel Model
Para a análise dos dados de preocupações e sintomas depressivos
provenientes do RCT a partir do qual este estudo se baseia, escolheu-se o chamado
Cross-Lagged Panel Model (CLPM). Esse método costuma ser utilizado na análise
de painéis longitudinais, quando um mesmo conjunto de variáveis é medido
repetidamente em múltiplas ocasiões (Kuiper & Ryan, 2018). As pesquisas que
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utilizam modelos cross-lagged relacionam duas ou mais variáveis ao longo do tempo,
com o objetivo principal de avaliar três questões: (1) se essas variáveis influenciam
umas às outras, (2) qual delas é causalmente dominante e (3) qual o sinal de
influência dessa relação (Hamaker, Kuiper & Grasman, 2015).
A escrita do Cross-lagged Panel Model foi feita em sua grafia no idioma inglês,
porque não foi encontrada uma tradução oficial para o português. Não foi encontrado,
também, nem um artigo em língua portuguesa utilizando um modelo CLPM, apesar
de haver publicações internacionais de brasileiros com esse tipo de análise (e.g.,
Straatmann et al., 2019). Há um artigo nacional em que aparece a expressão
"correlação cruzada defasada" (Barbosa & Lourenço, 2010), em referência ao uso
de uma cross-lagged correlation (CLC), que já foi tida como o procedimento mais
popular em pesquisas da área da educação e psicologia para identificar efeitos
causais a partir de dados longitudinais (Rogosa, 1980). Contudo, como Rogosa
conclui em seu artigo, as CLCs não são formas apropriadas para fazer inferências
causais, tendo sidas substituídas pelas CLPMs por pesquisadores interessados em
causalidade (Hamaker et al., 2015).
As principais bases de dados de textos da área da saúde atestam um
aumento de publicações com o termo cross-lagged. No entanto, ainda há uma
distância considerável para outras formas de análise de dados, como a mediação,
que busca identificar variáveis intervenientes a partir da relação das variáveis
independente e dependente (Kazdin, 2007). Para exemplificar essas afirmações, a
base de dados Pubmed, em última pesquisa realizada em março de 2020, identificou
mais de setenta mil artigos a partir da palavra “mediator” contra menos de dois mil
artigos com a expressão “cross-lagged”.
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A seguir, na Figura 1, será apresentado um modelo gráfico de um CLPM com
relação bivariada entre as variáveis “X” e “Y”, medidas em duas ondas (nos tempos
de medida “t1” e “t2”). As retas com uma ponta são regressões (ϕ11, ϕ12, ϕ21 e ϕ22)
e as com ponta dupla são correlações sincrônicas. As regressões horizontais (ϕ11 e
ϕ22) são os chamados parâmetros autorregressivos, relacionados à estabilidade dos
constructos medidos, e as regressões diagonais (ϕ12 e ϕ21) são os chamados
parâmetros cruzados, que configuram os dados de usual maior interesse para os
pesquisadores que utilizam o modelo (Kuiper e Ryan, 2018). A partir do modelo
abaixo, será possível visualizar “o porquê” da nomenclatura: “crossed”, devido às
rotas cruzadas que estimam as relações de uma variável e outra, e vice-versa, e
“lagged”, porque estimam, no mesmo modelo, a relação de uma mesma variável
através de diferentes tempos de medida (Kearney, 2017).
Figura 1: exemplo de modelo CLPM

Fonte: Kuiper & Ryan (2018).

A figura acima retrata a versão mais básica de um CLPM com duas variáveis
sendo medidas em dois tempos, que ainda é encontrada em diversos estudos (e.g.,
Freedman, Gilad, Ankri, Roziner & Shalev, 2015). Inúmeros formatos derivados
dessa base podem ser encontrados na literatura, como no estudo de Kristman-
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valente et al. (2016) relacionando violência do cônjuge e comportamento de fumar a
partir de quatro tempos de medidas, ou o estudo de Quezada et al. (2017) em que
quatro variáveis (gordura corporal, ingestão calórica, atividade física e depressão)
foram relacionados a partir de dois tempos de medida.
Há estudos com tamanho amostral enorme, como em Patalay, Sharpe &
Wolpert (2015), realizado a partir de duas coortes com mais de cinco mil crianças
cada que foram utilizadas como base para comparar insatisfação corporal e
sintomas internalizantes, mas há, também, estudos com amostras menores, como o
de Ehrlenspiel et al. (2016), em que setenta e nove atletas tiveram seu sono e
sintomas ansiosos relacionados em dois tempos de medida pré-competição. Os
tempos de medida podem estar separados em tempos curtos, como nos quatro dias
do estudo com os atletas de Ehrlenspiel et al. (2016), ou em espaços de tempo
maiores, como nos dois anos que separam a primeira da segunda medida em jovens
do estudo de Leung, Cheng, Yu, Yiend & Lee (2018), em que são comparados
sintomas de ansiedade e depressão.
Para exemplificar um modelo final de CLPM, a Figura 2 foi retirada de Patalay et al.
(2015). Nessa apresentação final, as retas preenchidas representam valores que
obtiveram significância estatística, de modo que, nesse estudo, houve um padrão de
predição dos sintomas internalizantes para a insatisfação corporal nos tempos T2 e
T3, a partir do que os autores sugeriram que, em pré-adolescentes, a insatisfação
corporal é uma potencial manifestação específica de afetos negativos.
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Figura 2: modelo CLPM entre sintomas internalizastes e insatisfação corporal

Fonte: Patalay et al., 2015.

1.5. Justificativa
A relação entre ansiedade e depressão têm grande relevância e abrangência
na literatura científica. Uma pesquisa rápida com os termos “anxiety” e “depression”
pode resultar em, literalmente, centenas de milhares de estudos nas principais
bases de dados da área da saúde. Esta pesquisa representa um pequeno recorte
nesse tema: propondo ser pioneira ao relacionar diretamente, a partir de um modelo
CLPM, preocupações e sintomas depressivos em adultos diagnosticados com
ansiedade generalizada participando de um ensaio clínico randomizado com duas
abordagens psicoterapêuticas.
Há variados exemplos de estudos longitudinais relacionando ansiedade e
depressão: estudo que investiga as dinâmicas temporais e coocorrência desses
sintomas em crianças com o passar dos anos para verificar como desenvolvem em
pessoas de forma geral (e.g., Long, Young & Hankin, 2018), estudo com medidas
diárias de vinte um dias consecutivos de adultos com TAG buscando entender como
é a flutuação cotidiana desses sintomas (Starr & Davila, 2012), estudo fazendo
análises de mediação buscando compreender a relação temporal de sintomas de
ansiedade generalizada e sintomas depressivos em grupos com TAG, TDM ou
ambos, ao longo de dois tratamentos (Aderka, Beard, Lee, Weiss & Björgvinsson,
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2015). Esse último artigo, de Aderka et al., teve proposta e desenho similares ao
desta pesquisa, com uma das diferenças, que destaco agora, a utilização das
preocupações enquanto medida individual ao invés de uma medida global de
ansiedade generalizada. Uma das recomendações para estudos futuros de Long et
al. (2018) foi justamente a importância da realização de mais estudos que utilizem
em suas investigações diferentes tipos de sintomas ansiosos, ao invés de tratar a
ansiedade como uma categoria única e isomórfica. Sendo as preocupações um
sintoma nuclear para o TAG, e os sintomas depressivos uma comorbidade
prevalente, como foi apresentado nos tópicos anteriores, buscar compreender como
é a interferência entre eles com o passar do tempo em uma intervenção é uma
contribuição potencialmente positiva para a investigação do processo terapêutico.
2. OBJETIVOS
Relacionar as preocupações (medidas pela escala PSWQ) e os sintomas
depressivos (medidos pela escala DASS-D) de pessoas diagnosticadas com TAG ao
longo de dois tipos de psicoterapia em grupo e no seguimento de três meses. Como
a análise dos dados será a partir de dois Cross-lagged Panel Model (um para cada
grupo), os objetivos específicos serão baseados no que foi apresentado na
introdução em referência ao artigo de Hamaker et al. (2015):
2.1. Objetivos específicos:
1) Verificar se há influência das preocupações nos sintomas depressivos, e
vice-versa.
Hipótese: segundo o que mostra a literatura, e foi apresentado na introdução, esses
dois grupos de sintomas são relevantes em pessoas diagnosticadas com TAG, de
modo que a hipótese levantada para este primeiro item é de que: haverá, em ambos
os grupos, pelo menos alguma reta cruzada com significância estatística da direção
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preocupações para sintomas depressivos e de sintomas depressivos para
preocupações.
2) Verificar qual delas é causalmente dominante.
Hipótese: sendo as preocupações consideradas como sintoma principal do TAG, a
hipótese levantada para este item é de que haverá um padrão de regressões
cruzadas significativas mais consistentes, e com valores mais altos, das
preocupações para os sintomas depressivos em ambos os grupos.
2.1) Verificar se há um padrão de rotas homogêneo.
Dentro da investigação de uma rota predominante, há a possibilidade de
configurações de padrões de rotas homogêneos, que ocorre quando todas as
regressões cruzadas possíveis de uma rota obtém significância estatística. A figura 3,
a seguir, inspirada em Kristman-Valente et al. (2016), retrata os três principais
painéis de rotas homogêneas:
Figura 3: os três principais painéis de rotas homogêneas para o modelo CLPM

Nota: Painel A: preocupações como variável preditora dos sintomas depressivos; Painel B:
sintomas depressivos como variável preditora das preocupações; Painel C: preocupações e
sintomas depressivos com influência mutua homogênea.
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Hipótese: em coerência com a anterior, a hipótese é da formação de algum
dos dois painéis com a homogeneidade ocorrendo das preocupações para os
sintomas depressivos: Painel A ou C.
3) Verificar o sinal de influência da relação.
Hipótese: sendo ambos sintomas clínicos, a hipótese é de que o sinal da
relação seria positivo em todas as retas cruzadas significativas, de modo que, se
ocorresse melhora (ou piora) em uma variável, o mesmo aconteceria com a outra.
2.2. Hipóteses nulas:
1) Não haverá regressões cruzadas significativas.
2) Não haverá alguma rota com resultados estatísticos mais consistentes do que
outra.
2.1) Não será formado um padrão de rotas significativas.
3) O sinal de influência das rotas significativas será negativo.
3. MÉTODOS
Esta pesquisa é ramificação de um projeto maior, que resultou em um ensaio
clínico randomizado (ECR) aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(CAPPesq

HC-FMUSP)

e

registrado

na

plataforma

Brasil

(CAAE:

51363615.4.0000.0068) e no sítio www.clinicaltrials.gov (51363615.4.0000.0068/
NCT03930095). O ECR resultou na tese de doutorado nomeada “Eficácia da terapia
comportamental baseada em aceitação em grupo para o transtorno de ansiedade
generalizada: um ensaio clínico aleatorizado” (Sampaio, 2020), cujo objetivo
principal foi verificar a eficácia da Terapia Comportamental Baseada em Aceitação
(TCBA) em grupo, definida enquanto intervenção experimental, em comparação com
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uma terapia em grupo mais convencional, definida como intervenção controle. As
intervenções foram realizadas no primeiro semestre de 2016 e o último tempo de
medidas foi realizado em setembro do mesmo ano.
O autor deste estudo participou de diversas etapas do ECR descritas a
seguir: das triagens para seleção dos participantes até às intervenções (como
coterapeuta de um dos grupos TCBA e terapeuta de um dos grupos de Terapia de
Apoio Não-Diretiva - TAND).
3.1 Participantes
Os pacientes foram recrutados a partir das listas de pacientes inscritos no
Programa Ansiedade (AMBAN, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
USP – IPq HCFMUSP), da lista de pessoas triadas pela, atualmente extinta,
Associação de Familiares e Portadores de Transtornos de Ansiedade (APORTA) e
em uma lista feita por pessoas que entraram em contato com o e-mail
projetoansiedade.hc@gmail.com, criado para uso ao longo do projeto, após
divulgação na mídia promulgada pela assessoria de imprensa do IPq.
3.1.1. Triagens
Mais de 400 pessoas participaram de triagens presenciais no IPq com
psicólogos colaboradores do AMBAN, desde maio de 2014. Os instrumentos
utilizados nesta etapa foram: uma ficha de dados sociodemográficos e a escala Mini
International Neuropsychiatric Interview (MINI - Brazilian version 5.0.0 - Sheehan e
Lecrubier, 1999), para o uso da qual todos os triadores foram treinados previamente
para utilização correta do instrumento. A partir de 2015, iniciaram-se etapas de prétriagem, por telefone ou e-mail, para verificação preliminar do preenchimento dos
critérios de inclusão/exclusão, com objetivo de diminuir o número de triagens
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presenciais que resultavam em exclusão, já que a realização de cada uma
costumava ter duração, em média, equivalente ou superior a uma hora.
Nos dois primeiros meses de 2016 foram feitos mutirões de triagens aos
sábados para ter um volume maior de entrevistas e concluir as atividades a tempo
de iniciar as sessões ainda no primeiro trimestre. Quem já havia sido informado que
preenchia critério para participar do ECT, mas cuja triagem tinha sido feita há mais
de seis meses, foi convocado para refazê-la, já que, com essa distância de tempo, o
próprio diagnóstico principal a ser avaliado (TAG) já poderia ter perdido sua validade
pelos critérios do instrumento. A partir disso, obteve-se um número de 104 pessoas
que foram convidadas a participar dos grupos de atendimento.
A seguir, na figura 4, uma versão adaptada de um fluxograma CONSORT
(Falci & Marque, 2015) apresenta a distribuição de participantes dos dois grupos ao
longo do estudo.
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Figura 4: fluxograma CONSORT dos participantes do estudo

Notas: fluxograma adaptado a partir de Falci & Marque, 2015; * Um dos participantes do
grupo TCBA não respondeu a escala PSWQ no seguimento de três meses.

3.1.2. Critérios de inclusão
Preencher critério clínico, através da escala MINI, para o diagnóstico de
Transtorno de Ansiedade Generalizada (página 24, subitem O), ter idade entre 18 e
70 anos e ser alfabetizado. Para as pessoas que estivessem em tratamento
psiquiátrico com uso de medicamentos, o critério foi de que a dose do/s fármaco/s
estivesse estável por, pelo menos, três meses antes do início do estudo.
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3.1.3. Critérios de exclusão
Preencher critério clínico, através da escala MINI, para os seguintes
diagnósticos: episódio maníaco (atual ou passado), síndrome psicótica, dependência
de álcool e/ou substâncias (exceto abstêmio por, pelo menos, três meses,
considerado remissão inicial pelo DSM 5 - APA, 2015), risco de suicídio elevado
e/ou outro diagnóstico que fosse avaliado clinicamente pelo triador como de
demanda primária para intervenção. Além disso, as pessoas que estavam fazendo
terapia na época também não puderam participar do estudo.
3.2 Intervenções
As 104 pessoas convocadas para participar do estudo foram randomizadas
através do sítio http://www.randomization.com e encaminhadas para algum dos dois
grupos terapêuticos possíveis: grupo de terapia comportamental baseado em
aceitação (TCBA) e grupo terapia de apoio não-diretiva (TAND). Ambas as
intervenções foram protocoladas, compostas por dez sessões, com duração
variando entre duas horas e uma hora e meia (para as datas de preenchimento de
escalas). As sessões foram realizadas ao longo de quatorze semanas, sendo as
primeiras seis sessões espaçadas por uma semana entre elas e as quatro últimas
espaçadas por quatorze dias.
Das pessoas convocadas após a conclusão das triagens, doze desistiram de
continuar no estudo, de modo que noventa e duas responderam aos instrumentos de
avaliação do primeiro tempo de medida. Na semana seguinte, começaram
oficialmente os grupos, com um número total de participantes de oitenta e cinco
pessoas. Dessas, quarenta e quatro completaram os tratamentos.
Todas as atividades as sessões foram realizadas no prédio do Instituto de
Psiquiatria do HC, com os dois tipos de tratamento sendo realizados no mesmo
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andar, mas em alas diferentes, para dificultar o encontro e comunicação dos
participantes das diferentes intervenções. Tanto a modalidade TCBA quanto TAND
foram compostas por quatro grupos que ocorreram em horários diferentes (08h30,
11h00, 13h00 e 15h30) ao longo dos dez sábados em que foram feitas sessões.
3.2.1 Grupo TCBA
O protocolo de Terapia Comportamental Baseada em Aceitação em Grupo
(TCBA) é uma adaptação de um tratamento psicoterapêutico baseado em
evidências criado pelas psicólogas Lizabeth Roemer e Susan M. Orsillo da
Universidade de Massachusetts (do estado de Boston - Estados Unidos da América).
A publicação de Roemer & Orsillo (2002) é um marco inicial para essa abordagem
terapêutica, sendo uma apresentação teórica e conceitual de um novo tratamento
para TAG integrando mindfulness e intervenções baseadas em aceitação.
Intervenções baseadas em mindfulness estão, atualmente, aparecendo como
tratamento para demandas diversas inclusive em mídias de divulgação de massa,
como programas de televisão, páginas da internet e aplicativos de celular voltados
para o público leigo. Contudo, sua criação é um tanto mais antiga, remetendo a
meados da década de oitenta, quando o biólogo John Kabat-Zinn e colaboradores
(1985) tiveram um artigo publicado sobre meditação mindfulness para pacientes com
dor crônica. Após isso, diversos tratamentos clínicos passaram a incorporar o
mindfulness em seus protocolos, tanto de forma central, como na Terapia Cognitiva
Baseada em Mindfulness (TCBM) (e.g., Teasdale et al.., 2000), quanto como uma
intervenção de destaque, como na Terapia Comportamental Dialética (TCD) (e.g.,
Linehan et al., 1999). Sobre a aceitação, não houve a mesma expansão para os
veículos de comunicação de conteúdo leigo, mas também constituiu um princípio
relevante para diferentes abordagens terapêuticas: a TCD, citada acima, é um
exemplo, contudo cabe destacar aqui, principalmente, a Terapia de Aceitação e
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Compromisso (ACT, Hayes, Strosahl e Wilson, 1999), que teve uma relevância
maior para as autoras na construção da própria abordagem (Roemer, Orsillo &
Salters-Pedneault, 2008).
Em 2005, Roemer & Orsillo publicam um artigo apresentando oficialmente
sua Terapia Comportamental Baseada em Aceitação (do inglês: Acceptance-Based
Behavior Therapy – ABBT), cujo desenvolvimento direcionado para pessoas com
TAG visava atuar sobre três aspectos avaliados teoricamente como centrais para o
diagnóstico: a relação reativa e fusionada com experiências internas, a tendência de
esquiva experiencial e a restrição comportamental (Hayes, Orsillo & Roemer, 2010).
Em seguida, estudos foram feitos para testar a intervenção e adicionaram evidências
favoráveis ao tratamento: um primeiro ensaio clínico com 16 pessoas (Roemer &
Orsillo, 2007), um ECR comparando TCBA com lista de espera (Roemer, Orsillo &
Salters-Pedneault, 2008), ECRs comparando TCBA com Relaxamento Aplicado
(Zargar et al., 2013; Hayes-Skelton, Roemer & Orsillo, 2013), que é, assim como a
TCC, historicamente uma intervenção “padrão ouro” para TAG (Borkovec & Costello,
1993).
Utilizando o protocolo original como base, algumas adaptações foram feitas
no formato (ao invés de sessões individuais, foram feitas em grupo), quantidade de
sessões (de dezesseis para dez) e na inserção de alguns materiais, atividades e
técnicas adicionais: estratégia da matriz (baseada em Polk & Schoendorff, 2014) e a
técnica de exposição escrita para TAG (baseada em Dugas & Robichaud, 2007).
Alguns componentes presentes no original tiveram adaptações para a composição
final do protocolo testado: o treinamento em atenção plena (mindfulness) para
práticas formais e informais (Dunn, Callahan e Swift, 2013) a partir de gravações e
materiais originais, utilização de metáforas e textos psicoeducativos, também
inéditos,

visando

à

identificação

e

compromisso
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com

valores,

desfusão,

desesperança criativa e outros objetivos associados aos fundamentos da Terapia de
Aceitação e Compromisso (ACT, Hayes, Strosahl e Wilson, 1999).
De forma resumida o conteúdo das sessões deste primeiro protocolo TCBA
utilizado em um estudo em português foi feito da seguinte forma:


Sessão 1: entrega do termo de consentimento, apresentação do modelo de
tratamento,

com

informações

gerais

e

específicas,

primeiros

textos

psicoeducativos e entrega do MP3, no qual estavam os áudios para treinamento
de prática formal de mindfulness;


Sessão 2: primeiras práticas de mindfulness em sessão e entrega de formulários
de registro das atividades mindfulness a serem treinadas na semana;



Sessão 3: exercícios de mindfulness, textos e discussões psicoeducativas;



Sessão 4: exercícios de mindfulness, início do uso da matriz e do monitoramento
de “passos rumo ao norte”, e textos e discussões psicoeducativas;



Sessão 5: exercícios de mindfulness, continuidade do uso da matriz, introdução
dos exercícios de exposição escrita e textos e discussões psicoeducativas;



Sessão 6 a 9: exercícios de mindfulness, uso da matriz, discussão sobre os
exercícios de exposição escrita e textos e discussões psicoeducativas;



Sessão 10: exercícios de mindfulness, uso da matriz, avaliação do tratamento e
prevenção de recaída;



Seguimento de três meses: avaliação de lapsos e recaídas, e encaminhamento
clínico;

3.2.2 Grupo TAND:
Os ECRs, por definição, irão alocar seus participantes de forma aleatória em
pelo menos um braço de intervenção e um controle. Dentre as opções controle
historicamente utilizadas, por exemplo, a lista de espera é uma das mais criticadas,
já que a manutenção dos participantes na análise a despeito de qualquer
intervenção oferecida poderia superestimar os efeitos dos tratamentos testados
(Cunningham, Kypri & McCambridge, 2013). Contudo, apesar das críticas, a
comunidade científica continua publicando estudos utilizando esse tipo de controle
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(e.g., Mercado, Werthmann, Campbell & Schmidt, 2020). Seguindo um princípio
ético institucional diferente, no ECR a partir do qual este estudo foi elaborado
utilizou-se outro tipo de intervenção psicoterapêutica, a Terapia de Apoio NãoDiretiva (TAND) (Markovitz, 2014).
O protocolo TAND foi desenhado a partir da literatura de psicoterapias
suportivas. Segundo Markovitz (2014) psicoterapias suportivas são orientadas pelos
chamados “fatores comuns” dos mais diversos tipos e linhas psicoterapêuticas, com
especial enfoque à relação terapêutica. Não há uma estrutura de técnicas ou tópicos
a serem abordados em cada sessão realizada, nem modelos teóricos específicos
para etiologia e manutenção dos diferentes quadros clínicos. O que ocorre com esse
tipo de terapia é que todas as sessões seriam, de forma similar, orientadas pelos
mesmos objetivos e princípios terapêuticos, como a busca da promoção de uma
atmosfera genuína e acolhedora através de uma escuta ativa e uma comunicação
empática consistida na provisão de suporte emocional (Borkovec & Costello, 1993).
Ao serem constituídas por “fatores comuns”, as terapias suportivas acabam
configurando-se como uma ótima intervenção controle, por possibilitarem avaliar o
papel que a adição de inovações e particularidades técnicas das outras
psicoterapias pode produzir. Além disso, resultados superiores a uma terapia
suportiva acaba tendo mais relevância do que se for contra uma condição passiva,
como com listas de espera.
No contexto de tratamentos para TAG, a última revisão Cochrane de
intervenções psicoterapêuticas para TAG (ver: Hunot, Churchill, Silva de Lima &
Teixeira, 2007) chegou à conclusão de que não houve diferenças significativas nos
medidores clínicos primários entre terapias baseadas em TCC e terapias suportivas.
Um exemplo de ECR recente utilizando uma terapia suportiva é o estudo de Brenes,
Danhauer, Lyles, Anderson & Miller (2017), em que 141 idosos com TAG foram
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alocados em grupos de TCC por telefone ou TAND (no original: Nondirective
Supportive Therapy - NST), resultando em diferenças significativas favoráveis à TCC
para as medidas de ansiedade e preocupações, mas não para sintomas depressivos
ou sintomas gerais de TAG.
O protocolo TAND da ECR a partir do qual este estudo se baseia foi formado
por: aspectos formais básicos (i.e., entrega dos termos de consentimento,
comunicação sobre a periodicidade das sessões, regras de faltas etc), orientações
sobre o estabelecimento e manutenção de vínculo terapêutico (i.e., validar
sentimentos, identificar afetos etc) e proibições (i.e., realização de intervenções
terapêuticas diretivas baseadas que quaisquer outras abordagens ou apresentar
análises pautadas por modelos específicos, etc). Como ocorreu no TCBA, o
protocolo TAND também teve uma “atividade final de terapia”, em que foi pedido
para os participantes escrevessem uma carta para os colegas e terapeutas. Com
exceção disso, e dos aspectos formais, a terapia TAND não teve uma estrutura
rígida para cada sessão, o que possibilitou maior liberdade de atuação dos clínicos
para condução do processo terapêutico. Isso permitiu, por exemplo, desde a
realização

de

psicoeducação

inespecífica

sobre

sintomas,

diagnóstico

e

epidemiologia do TAG e outros transtornos ansiosos, como dinâmicas de grupo
buscando o favorecimento de processos básicos de psicoterapia, como os descritos
acima.
Para mais detalhes de ambos os protocolos utilizados, referências teóricas
que os fundamentam, acesso a todos os instrumentos, textos e atividades, consultar
a tese de doutorado de Sampaio (2020) ou o artigo em Sampaio et al. (2020).
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3.3 Terapeutas
Há um entendimento de que Ensaios Clínicos Randomizados produzem as
evidências mais confiáveis sobre os benefícios e malefícios de intervenções clínicas,
contudo, esses estudos costumam envolver altos custos, podendo chegar às
centenas de milhares até os milhões de dólares (Speich et al., 2018). O ECR a partir
do qual este estudo se baseia não teve um financiamento prévio, mas foi construído
a partir da mobilização de algumas dezenas de pessoas, a maioria das quais
profissionais colaboradores do AMBAN, o que atesta uma relevante atuação dos
recursos humanos desse grupo sob a coordenação do psicólogo Thiago P. A
Sampaio.
A fase clínica foi realizada por oito terapeutas, sete dos quais com formação
em psicologia e um médico com residência em psiquiatria. Todos, no entanto,
tiveram

especialização

em

psicoterapia

clínica

de

orientação

cognitivo

comportamental. Cada grupo foi formado por um terapeuta e um co-terapeuta, de
modo que cada clínico atuou em dois grupos ao longo do estudo. Foram feitas
supervisões semanais em grupo para cada intervenção (TCBA ou TAND). O autor
desta pesquisa foi co-terapeuta em um dos grupos TCBA e terapeuta em um dos
grupos TAND.

3.4 Instrumentos de avaliação
Os dados sociodemográficos foram coletados a partir de uma ficha de triagem,
com as seguintes variáveis: (1) gênero (masculino ou feminino), (2) idade (em anos
corridos), (3) escolaridade (definida por qual etapa escolar a pessoa se encontra
dentro das três principais categorias do ensino brasileiro: ensino fundamental, médio
e superior), (4) estado civil (definido por cinco categorias: solteiro(a), casado(a), com
união estável, separado(a), viúvo(a)). Tanto a ficha com os dados sociodemográficos,
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quanto os principais instrumentos de aplicação dos quais este estudo utilizou medida
estão disponíveis para serem nos anexos deste texto.
Para aplicar os critérios de inclusão e exclusão dos participantes, referentes à
parte clínica, foi aplicado o instrumento diagnóstico:
M.I.N.I. (Mini International Neuropsychiatric Interview - Brazilian version 5.0.0
DSM IV). O MINI é uma entrevista clínica compatível com os critérios diagnósticos
do DSM-IV e o CID-10 (Sheehan et al., 1998). Traduzida e validada para o
português brasileiro por Amorim (2000), o MINI demonstra ter qualidades
psicométricas similares às outras entrevistas diagnósticas padronizadas, com a
vantagem de ter um tempo de aplicação mais curto e podendo ser utilizado por
clínicos após um treinamento breve, com duração entre uma e três horas. Cada
participante respondeu as perguntas referentes a todos os módulos do instrumento,
com exceção do último, referente ao Transtorno de Personalidade Antissocial, que é
optativo. A versão do MINI para o DSM 5 (Sheehan, 2015) foi divulgada um ano
antes da etapa clínica do ECR a partir do qual esta pesquisa foi elaborada, de modo
que inviabilizou o seu uso. No entanto, a versão para o DSM-IV ainda continua
sendo utilizada para avaliação diagnóstica em pesquisas sobre saúde mental (e.g.,
Woottiluk et al., 2020).
O ECR a partir do qual este estudo se baseia utilizou diversos instrumentos
para avaliar mudanças ocorridas durante e três meses após o tratamento. Para este
estudo, serão citadas somente as escalas que avaliaram diretamente as variáveis
preocupações e sintomas depressivos ao longo dos quatro tempos de medida que o
estudo teve. As duas escalas citadas a seguir foram respondidas junto com uma
bateria de instrumentos de autorrelato utilizando computadores do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Cada computador tinha acesso à
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internet, a partir da qual foi possível uso do software Research electronic data
capture (REDCap – Harris et al., 2009), que permite o armazenamento online de
todo o banco de dados do projeto e através do qual há uma página criada referente
a variadas pesquisas realizadas no HC: https://redcap.hc.fm.usp.br/. Além de
possibilitar armazenar um grande volume de dados, dispensando a necessidade de
arquivos físicos para guardar todas as fichas preenchidas, trouxe praticidade para
experimentadores e participantes quanto à resolução das tarefas.
1 – P.S.W.Q. (Penn State Worry Questionnaire - Questionário de Preocupações do
Estado da Pensilvânia). Neste estudo será utilizado o acrônimo referente à versão
original, como é feito em outros textos em português (Freitas, 2017). Desenvolvida e
validada no início da década de noventa por Meyer et al. (1990), desde então
tornou-se o instrumento mais utilizado para avaliar preocupações patológicas em
populações clínicas e não-clínicas (Kumar, Avasthi & Grover, 2019). E, assim como
no ECR a partir do qual este estudo se baseia, a PSWQ é utilizada em muitos
estudos com participantes diagnosticados com TAG como medida de desfecho
clínico primário (Zhong, Wang, Li & Liu, 2009). Foi utilizada a versão traduzida para
o português brasileiro (Castillo, Macrini, Cheniaux & Landeira-Fernandes, 2010). O
instrumento é composto por 16 itens, com cada item sendo avaliado através de uma
escala likert com cinco opções de respostas (1 = "não me adéquo”; 2 = “adequo-me
pouco”; 3 = “adequado”; 4 = “muito adequado” e 5 = “extremamente adequado”). Os
escores, portanto, variam dos 16 até os 80 pontos, sendo que quanto maior a
pontuação, pior quadro clínico relativo a esse sintoma. A PSWQ tem boas
propriedades psicométricas, com boa consistência interna e confiabilidade por testereteste (Dear et al., 2011).
2 – D.A.S.S.-21 (Depression Anxiety and Stress Scale – Short Form). Para a Escala
de Depressão, Ansiedade e Estresse, assim como com a PSWQ, será utilizado o
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acrônimo referente à versão original, como ocorre com estudos brasileiros (Vignola
& Tucci, 2014). A DASS original é composta por 42 itens, igualmente divididos entre
as três subescalas cujos nomes compõem a versão unificada e foi desenvolvida
para poder avaliar os sintomas centrais de depressão e ansiedade (Lovibond &
Lovibond, 1993). Estudos posteriores estabeleceram a versão mais curta (Antony,
Bieling, Cox & Enns, 1998), com metade dos itens da original, que foi utilizada no
ECR a partir do qual este estudo se baseia. A subescalas DASS-D é composta por
sete itens da DASS-21 (3, 5, 10, 13, 16, 17, 21), utiliza uma escala likert formada por
quatro opções de resposta (0 = “não se aplicou de maneira alguma”, 1 = “aplicouse em algum grau, ou por pouco de tempo”, 2 = “aplicou-se em um grau
considerável, ou por uma boa parte do tempo” e 3 = “aplicou-se muito, ou na maioria
do tempo”) e aborda os seguintes sintomas de depressão: baixo afeto positivo,
desesperança, desvalorização da vida, depreciação e inércia (Patias, Machado,
Bandeira & Dell'Aglio, 2016). O uso da DASS-D na presente pesquisa ocorreu
devido a utilização da DASS-21 como instrumento de medidas de desfecho primário
na ECR da qual este estudo se baseia (Sampaio, 2020), não tendo outra medida de
depressão utilizada ao longo do ensaio clínico. Além desse critério pragmático, a
DASS-D têm respaldo psicométrico da literatura científica para sua utilização. O uso
dos dados a partir de uma subescala, ao invés do valor geral da escala unificada, é
coerente com estudos que indicam que a correção do instrumento com três fatores é
melhor uso dos dados do que de um fator unificado (e.g., Antony et al., 1998). No
estudo de validação da DASS-D para o português brasileiro, foi obtida boa
consistência interna (.92) forte correlação com a escala BDI, que é um instrumento
de referência para investigação de sintomas depressivos (Vignola & Tucci, 2014).
Por fim, este estudo seguiu o que foi convencionado sobre dobrar os valores finais
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de cada medida para facilitar a comparação com estudos prévios e normas
estabelecidas utilizando a DASS-42 (Gloster, 2009).
A tabela 1, a seguir, apresenta a distribuição das sessões ao longo das vinte
e seis semanas que compuseram o estudo e em quais delas ocorreram tempos de
medida.
Tabela 1: divisão das sessões ao longo do estudo e tempos de coleta dos dados
Escalas e tempos de medida
DASS-D

PSWQ

X

X

X

X

Semana 14: sessão 10 (3ª coleta de dados)

X

X

Semana 26: sessão 11 (seguimento de três
meses: 4ª coleta de dados)

X

X

Semana 0: 1ª coleta de dados (linha de base)
Semana 1: sessão 1
Semana 2: sessão 2
Semana 3: sessão 3
Semana 4: sessão 4
Semana 5: sessão 5
Semana 6: sessão 6 (2ª coleta de dados)
Semana 7
Semana 8: sessão 7
Semana 9
Semana 10: sessão 8
Semana 11
Semana 12: sessão 9
Semana 13

3.5 . Análise de dados
A pasta referente ao ECR a partir do qual este estudo se baseia inserida no
REDCap armazena uma quantidade volumosa de dados, dos quais somente os
seguintes foram utilizados para a presente pesquisa: dados sociodemográficos e
resultados finais referentes às escalas PSWQ e DASS-D nos quatro tempos de
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medida realizados. A análise para apresentação dos resultados descritivos através
das médias, desvios padrões e coeficientes de correlação foi feita através do
programa R (R Core Team, 2019).
Para rodar a análise estatística de Modelagem de Equações Estruturais
(MEE) e desenhar o CLPM, relacionando preocupações e sintomas depressivos em
quatro tempos de medida de dois grupos que passaram por psicoterapias baseadas
em evidências, foi utilizado o software Mplus Version 8.1 (Muthén and Muthén, 2017).
O Mplus é um programa que funciona através da escrita de frases cuja relação final
precisa compor uma sintaxe que expresse comandos de análise do programa. A
seguir serão descritos alguns componentes principais do modelo utilizado e, para
mais detalhes, a sintaxe referente ao modelo do grupo TCBA poderá ser acessada
nos apêndices.
3.5.1 Estimador
O modelo CLPM deste estudo utilizou uma estimação Bayesiana (através do
comando Analysis: estimator = bayes). O uso de estimadores Bayesianos está
aumentando em diferentes áreas da psicologia, tendo relação direta com a atual
disponibilidade de métodos computacionais Bayesianos em diferentes pacotes e
programas de análises de dados estatísticos (van de Schoot et al., 2014). Somado a
isso, pesquisadores de psicologia clínica e de áreas relacionadas, incluindo a MEEs,
estão utilizando métodos estatísticos Bayesianos em decorrência de seus benefícios
para estudos com amostras pequenas (Ozechowski, 2014). Um exemplo de análise
CLPM com estimador Bayesiano pode ser visto em Campbell, Renshaw, Kashdan,
Curby & Carter (2017), em um estudo com um uma amostra total de 128 pessoas,
formada por dois grupos numericamente iguais.
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O ECR a partir do qual este estudo se baseia contou com a participação de
92 pessoas na fase de randomização, sendo 43 o número total dos que
responderam ao último tempo de medida. A taxa de abandono (drop out)
ultrapassou a metade do número inicial, com valores respectivos de 54,3% (25
participantes) para o grupo TCBA e 50% (23 participantes) para o grupo TAND. Já
com relação aos dados faltantes para as medidas acompanhadas nos quatro tempos
do estudo, estes representam 34,6% do total de dados. Apesar das perdas ao longo
do ECR, o estimador Bayesiano permite estar em concordância com os princípios da
análise Intenção de Tratar (Intention To Treat - ITT) de que todos os sujeitos que
foram randomizados serão analisados (McCoy, 2017). Isso faz com que todos os
dados produzidos sejam utilizados, sem precisar excluir algum participante da
análise por não concluir o estudo e excluindo a necessidade de preencher os dados
faltantes através de alguma técnica estatística de imputação de dados.
3.5.2 Output
Por ser prática indicada padronizar (standardize) os coeficientes de regressão
cross-lagged (Hamaker et al., 2015), o comando referente ao valores finais
apresentados na página de resultados do MPlus foi o “Output: standardized”. A partir
desse comando, três tipos de padronização (standardization) dos resultados são
produzidos: STDYX, SDY e STD, sendo o primeiro escolhido para análise dos
resultados deste estudo pela compatibilidade com as variáveis dependentes e
independentes que são contínuas (Byrne, 2012).
3.5.3 CLPM
Uma representação esquematizada do Cross Lagged Pannel Model deste
estudo está retratada na figura 5. As variáveis observadas estão representadas
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pelos quadrados, com “PREO” representando as preocupações medidas pela
PSWQ e “DEP”, representando os sintomas depressivos medidos pela DASS-D.
Figura 5: diagrama representando o modelo CLPM investigando as relações entre
preocupações e sintomas depressivos.

Legenda: quadrados = variáveis observadas; Preo. = média dos resultados de
preocupações medidos pela PSWQ em cada tempo; Dep. = média de sintomas depressivos
medidos pela DASS-D em cada tempo; A = rota autorregressiva; B = rota cross-lagged; C =
correlações sincrônicas; ε = erros de mensuração; Tempo 1 = linha de base (semana 0);
Tempo 2 = meio do tratamento (semana 6); Tempo 3 = pós-tratamento (semana 0); Tempo
4 = seguimento de três meses (semana 26);

O modelo realizado para analisar a relação entre preocupações e sintomas
depressivos é formado por diversas regressões sendo estimadas simultaneamente.
A rota “A” da Figura 5 estima os efeitos de estabilidades, que são os efeitos de um
dos dois grupos de sintoma sobre o mesmo grupo no tempo de medida posterior (i.e.,
preocupações T1 → preocupações T2). A rota “B” estima os efeitos cross-lagged,
que são os efeitos de um grupo de sintoma sobre o outro no tempo seguinte (i.e.,
sintomas depressivos T2 → preocupações T3). As rotas “A” e “B” são compostas por
seis regressões, cada uma sendo expressa por um coeficiente de regressão
padronizado. A rota “C” estima os efeitos sincrônicos, que são as correlações entre
as variáveis observadas na linha de base e entre os resíduos (ou erros de
mensuração) nas ondas de tempo subsequentes.
Para cada grupo, TCBA e TAND, será rodada uma versão do modelo
ilustrado acima.
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4. RESULTADOS
4.1 Dados descritivos e correlações
A tabela 2 apresenta os dados sociodemográficos e características clínicas
dos participantes a partir das entrevistas de triagem realizadas no início do estudo. A
quantidade de mulheres, quase três vezes superior ao número de homens, é
coerente com maior prevalência do gênero feminino para o TAG descrita na
literatura (Vesga-Lopez et al.. 2008; Slee et al., 2019). Dos outros dados
sociodemográficos, desperta particular atenção a escolaridade dominante na
amostra de quase 70% de pessoas cursando ou com diploma do ensino superior.
Segundo dados do relatório internacional Education at a Glance (OCDE, 2018), a
porcentagem de brasileiros com ensino superior completo é de 17%, valor uma vez
e meia menor do que a porcentagem de pessoas cursando ou com títulos de pósgraduação completos desta amostra (n = 23).
Sobre os dados clínicos, estão apresentadas as principais comorbidades
diagnósticas obtidas através do MINI. Os quase 61% da amostra que também
preencheram critério para diagnóstico de TDM configuram porcentagem próxima à
descrita na literatura (Kessler et al., 1999) e resultaram em comorbidade
expressivamente superior a outras categorias, presentes neste estudo, que compõe,
ou compuseram até o DSM-IV-TR (APA, 2002), os transtornos de ansiedade:
Transtorno de Pânico, Agorafobia, Fobia Social, TOC e TEPT. Como foi apresentado
anteriormente, no último estudo epidemiológico mundial para a população
diagnosticada com TAG (Ruscio et al., 2017), a principal comorbidade foi a mesma,
com 52,6% das pessoas com TAG apresentando TDM ao longo da vida. Contudo,
diferente do que apareceu neste estudo, as principais comorbidades dentre os
transtornos ansiosos do DSM-IV medidos pelo MINI, foram, respectivamente: Fobia
Social (26,1%), TEPT (21%), Pânico (12,3%) e Agorafobia (9,4%). A comorbidade
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com TOC não foi apresentada, nem a ausência justificada, no estudo de Ruscio e
colaboradores.
Tabela 2: dados sociodemográficos e clínicos do início do estudo
Total (n = 92)

TAND (n = 46)

TCBA (n = 46)

Feminino:

68 (73.9%)

34 (73.9%)

35 (76%)

Masculino:

24 (26.1%)

12 (26.1%)

11 (24%)

Média (Desvio Padrão):

36.6 (12.4)

34.8 (10.6)

38.4 (13.8)

2 (2.2%)

0 (0.0%)

2 (4.3%)

Ensino Médio:

26 (28.3%)

14 (30.4%)

12 (26.1%)

Ensino Superior:

64 (69.5%)

32 (69.6%)

32 (69.6%)

Solteiros:

54 (58%)

27 (58%)

27 (58%)

Casados:

21 (23%)

12 (26%)

9 (19%)

2 (2%)

1 (2%)

1 (2%)

13 (14%)

6 (13%)

7 (15%)

2 (2%)

0

2 (4%)

33 (35.9%)

16 (34.8%)

17 (36.9%)

Episódio Depressivo Maior
(EDM)

56 (60.9%)

28 (60.9%)

28 (60.9%)

Transtorno de Pânico (TP)

38 (41.3%)

17 (37.0%)

21 (45.7%)

Agorafobia

26 (28.3%)

16 (34.8%)

10 (21.7%)

Fobia Social

19 (20.7%)

11 (23.9%)

8 (17.4%)

Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC)

5 (5,4%)

2 (4,3%)

3 (6,5%)

Transtorno de Estresse Pós
Traumático (TEPT)

4 (4,3%)

1 (2,2%)

3 (6,5%)

Gênero:

Idade:

Escolaridade:
Ensino Fundamental:

Estado civil:

União estável:
Divorciados:
Viúvos:
Tomando medicação:
Comorbidades psiquiátricas:

Nota: não houve diferenças significativas (i.e., todos os p >.05) entre os grupos em
nenhuma variável; Fonte = Sampaio et al, 2020.

A estatística univariada, com médias e desvios padrões dos dados
observados de preocupações e sintomas depressivos, está apresentada na tabela 3.
De forma similar ao que foi feito em Aderka, McLean, Huppert, Davidson & Foa
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(2013), na mesma tabela também estão apresentadas as duas matrizes de
correlação de Spearman entre os dados das duas variáveis.
Tabela 3: dados descritivos e matrizes de correlação de Spearman entre depressão
e preocupações para TAND e TCBA

Notas: D1-D4 (sintomas depressivos medidos pela DASS-D nos tempos: linha de base,
semana 6, pós-tratamento e seguimento de três meses); P1-P4 (preocupações medidas
pela PSWQ nos quatro tempos de medida); N (tamanho da amostra); * (significância com
p<0.05) e ** (significância com p<0.01);

4.2 CLPM
Dois modelos CLPM foram rodados em separado, um para cada um dos
grupos, e os principais resultados serão apresentados a seguir em tópicos.
4.2.1 Ajuste de Modelo
O ajuste de modelo é definido a partir de intervalos de confiança de 95%,
produzidos para a diferença entre os valores qui-quadrado observados e replicados,
e o p-valor posterior preditivo (posterior predictive p-value – PPP, no original), que
acaba sendo utilizado como principal dado para ajuste de modelo (Campbell et al.,
2017). Segundo Muthén & Asparouhov (2012), um limite inferior com valor positivo
nesses intervalos de confiança de 95%, somado a um baixo valor no PPP indicam
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um modelo pobre. Segundo os mesmos autores, um excelente ajuste de modelo
está no entorno de 0.5 para o PPP (que foi o exato valor do grupo TCBA), enquanto
que o valor de 0.344 do grupo TAND configuraria um ajuste bom/adequado.
Tabela 4: dados dos ajustes de modelo para os grupos TAND e TCBA

Legenda: IC: intervalo de confiança para a diferença entre os valores qui-quadrado
observados e replicados; PPP: posterior predictive p-value;

4.2.2 Resultados das rotas:
Cada

modelo

CLPM

rodou

as

12

regressões

e

4

correlações

simultaneamente. Todos os resultados de cada uma das três rotas (correlações,
autorregressivas e cross-lagged) estão apresentados, no formato padronizado
STDYX, na tabela 5. Com o uso do estimador Bayesiano, a significância é verificada
por intervalos de credibilidade que não possuem valores negativos, o que
caracteriza uma probabilidade de 95% do valor da estimação estar dentro do limite
para evitar erro do tipo 1 (Campbell et al., 2017). A página de resultados (i.ei.,
arquivo output) dos modelos gerados também apresenta os dados de p-valores
unicaudais, que apesar de não serem a principal referência para o estimador
utilizado, indicam significância a partir de valores inferiores a .025, como apontado
pelo programa Mplus (Muthén and Muthén, 2017). A despeito das diferenças das
estatísticas Frequentista e Bayesina (ver van de Schoot et al, 2014), este estudo
referenciou-se em Long et al. (2018) e tomou a libertade de considerar três
regressões que obtiveram p-valores inferiores a .04 como significativas por
tendência leve.
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Tabela 5: resultados padronizados dos modelos CLPM para os grupos TCBA e
TAND
Rotas

Estimativa

p-valor

0.458

0.000

P2 – D2

0.472

P3 – D3

-0.050

P4 – D4

95% IC

Correlações
Sincrônicas
P1 – D1
TCBA

TAND

[0.178

0.660]

0.005

[0.127

0.696]

0.420

[-0.560

0.503]

-0.261

0.157

[-0.644

0.232]

P1 – D1

0.498

0.003

[0.208

0.695]

P2 – D2

0.481

0.013

[0.043

0.756]

P3 – D3

0.332

0.080

[-0.151

0.638]

P4 – D4

-0.195

0.207

[-0.636

0.277]

P1 – P2

0.351

0.023

[0.017

0.655]

P2 – P3

0.313

0.052

[-0.086

0.649]

Autorregressivas

TCBA

TAND

P3 – P4

0.602

0.000

[0.167

0.881]

D1 – D2

0.359

0.038

[-0.024

0.664]

D2 – D3

0.744

0.000

[0.366

0.904]

D3 – D4

0.658

0.002

[0.271

0.868]

P1 – P2

0.741

0.000

[0.435

0.942]

P2 – P3

0.607

0.000

[0.249

0.824]

P3 – P4

0.877

0.000

[0.585

1.038]

D1 – D2

0.184

0.147

[-0.114

0.451]

D2 – D3

0.589

0.007

[0.136

0.915]

D3 – D4

0.578

0.013

[0.118

0.825]

P1 – D2

0.108

0.270

[-0.215

0.435]

P2 – D3

0.034

0.433

[-0.363

0.336]

P3 – D4

0.086

0.322

[-0.434

0.498]

D1 – P2

-0.202

0.140

[-0.587

0.170]

D2 – P3

0.393

0.032

[-0.046

0.674]

D3 – P4

0.296

0.070

[-0.107

0.684]

P1 – D2

0.454

0.003

[0.136

0.772]

P2 – D3

0.002

0.500

[-0.497

0.450]

P3 – D4

0.323

0.040

[-0.068

0.665]

D1 – P2

-0.080

0.270

[-0.357

0.191]

D2 – P3

0.381

0.007

[0.079

0.634]

D3 – P4

0.023

0.393

[-0.311

0.312]

Cross-lagged

TCBA

TAND

Legenda: IC (Intervalo de Credibilidade); p-valor (p-valor unicaudal do estimador bayesiano);
D1-D4 (sintomas depressivos medidos pela DASS-D nos tempos: linha de base, semana 6,
pós-tratamento e seguimento de três meses); P1-P4 (preocupações medidas pela PSWQ
nos quatro tempos de medida);
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Nos modelos gerados de ambos os grupos, as correlações, que controlam
para as relações contemporâneas entre as variáveis observadas (Kearney, 2017),
com significância estatística apareceram nos dois primeiros tempos de medida. Essa
foi a rota em que houve maior similaridade nos modelos dos dois grupos, inclusive
com os tamanhos de efeito das estimativas sendo próximos do grupo TCBA (β =
0.458 e 0.472, respectivamente para os tempos 1 e 2) e TAND (β = 0.498 0.481,
respectivamente para os tempos 1 e 2).
A partir dos dois modelos gerados, obteve-se uma heterogeneidade nos
resultados. No grupo TCBA, a rota dos sintomas depressivos apresentou maior
estabilidade, com tamanhos de efeito moderados para altos (.359–.744) e as três
retas significativas (sendo D1D2 por tendência leve pelo p-valor). Já no grupo
TAND, a rota das preocupações foi a apresentar maior estabilidade, com tamanhos
de efeito moderados para altos (.607–.741) a partir das três retas significativas. Em
ambos os modelos, uma das regressões não obteve significância: P2P3 no grupo
TCBA e D1D2 no grupo TAND. Isso significa maior variância no constructo entre
os dois tempos medidos e menor influência do tempo anterior da variável no tempo
seguinte (Kearney, 2017).
Os resultados das rotas cross-lagged serão apresentados a partir das
hipóteses levantadas nos objetivos deste estudo. Na figura 6, a seguir, estão as
representações gráficas dos modelos dos grupos TCBA e TAND. De forma similar
ao que foi feito em Meyerhoff et al. (2016), as rotas com significância foram
enfatizadas para produzir a versão mais parcimoniosa com as estatísticas de melhor
ajuste destacadas.
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Figura 6: representação dos modelos CLPM para os grupos TCBA e TAND

Notas: números representam as estimativas (β) das regressões ou correlações; linhas
tracejadas não obtiveram significância; as correlações das duas últimas ondas são feitas
entre os resíduos (ε), mas isso não foi apresentado para tornar a imagem menos poluída;
+significativo por tendência leve por p-valor unicaudal do estimador bayesiano ≤ .04.

4.2.3.1: “Há influência das preocupações sobre depressão, e vice-versa”
No modelo para o grupo TAND, há regressões significativas das
preocupações para depressão: da medida de linha de base de preocupação
predizendo sintomas depressivos na sexta semana de tratamento (β = 0.454; IC =
0.136–0.772) e da medida de preocupação após a última sessão de tratamento
predizendo a de sintomas depressivos do seguimento de três meses (β = 0.323; IC =
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-0.068–0.665; p = 0.04). Nos modelos de ambos os grupos há uma regressão
significativa de sintomas depressivos medidos na semana seis para preocupações
no pós-tratamento: TAND (β = 0.381; IC = 0.079–0.634) e TCBA (β = 0.393; IC = 0.046–0.674; p = 0.032). A partir disso, é possível dizer que no contexto do
tratamento do grupo TAND houve influência das preocupações sobre depressão, e
vice-versa, de forma não concomitante. No grupo TCBA, só houve influência de um
caminho: depressão sobre preocupações.
4.2.3.2: “Preocupações são causalmente dominantes”
Em nenhuma das três ondas de cada modelo houve influência recíproca, de
modo que a comparação dos tamanhos de efeito, como sugerida por Kearney (2017),
torna-se inviável pela ausência de rotas simultâneas. No modelo do grupo TCBA é
possível dizer que a rota de depressão sobre preocupações foi mais influente,
enquanto o contrário pode ser dito pelo modelo do grupo TAND. Como relatado em
parte dos resultados de Dunn et al. (2012), é pertinente dizer que para ambos os
modelos deste estudo a evidência é limitada de predição de um caminho para o
outro.
4.2.3.2.1: “Haverá um padrão homogêneo de preocupações sobre depressão
ou de ambas as rotas”
No modelo dos dois grupos, em cada onda, houve uma disposição diferente
de retas significativas, exceção às ondas 1 e 3 do grupo TCBA, em que não houve
rotas significativas.
4.2.3.3: “O sinal de influência será positivo de todas as retas cruzadas”
Todas as regressões cross-lagged com significância estatística tiveram sinal
positivo, indicando que alteração nos escores em uma das variáveis (depressão ou
preocupação) acompanhou alteração similar na outra variável no tempo de medida
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seguinte. Ou seja, melhora (redução nos escores) ou piora (aumento nos escores)
em uma variável acompanhou, respectivamente, melhora ou piora na outra variável
no tempo seguinte.
5. DISCUSSÃO:
O presente estudo guiou-se por examinar a inter-relação entre preocupações
e sintomas depressivos em adultos diagnosticados com transtorno de ansiedade
generalizada passando por tratamentos psicoterapêuticos, que incluem um
seguimento de três meses após o término das sessões. Apesar da coocorrência de
ansiedade e depressão estar bem estabelecida, a natureza da associação
permanece pouco clara (Puccio et al., 2017) e há significativas respostas não
resolvidas sobre as relações longitudinais e temporais entre elas Long et al. (2018).
Das diversas publicações nas quais foi utilizado algum modelo cross-lagged de
análise de dados relacionando ansiedade com depressão (e.g., Snyder et al., 2009,
Leung et al., 2018), há aqueles que investigam facetas específicas de sintomas
ansiosos, como ansiedade social em Danneel et al. (2019) e sintomas de pânico em
Walderhaug, Gjestad, Egeland, Havik & Nordgreen (2019). No estudo longitudinal de
Long et al. (2018), os autores orientaram-se por não reduzir ansiedade a uma classe
de sintomas isomórfica, relacionando três grupos de sintomas (ansiedade de
separação, ansiedade social e sintomas físicos) com sintomas depressivos, porém
destacando como uma limitação do estudo não investigarem outras manifestações
ansiosas, como as preocupações.
A investigação da relação direta e específica de preocupação e sintomas
depressivos não é usual, porém encontra respaldo pela literatura do quadro clínico,
a partir de diferentes desenhos metodológicos. Alguns exemplos podem ser citados:
o estudo experimental de Leonard & Abramovitch (2019), em que estudantes com
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TAG apresentaram maiores índices de preocupação e depressão em comparação
aos controles, a pesquisa taxometrica sobre preocupações de Olatunji et al. (2010),
em que foi constatada associação com sintomas depressivos e o estudo de eficácia
de uma Terapia Metacognitiva em Grupo (Haseth et al., 2019), em que
preocupações e sintomas depressivos foram duas das medidas de desfecho
avaliadas. Em estudos utilizando análises cross-lagged, no entanto, essa relação,
pelo que foi pesquisado pelo autor desta pesquisa, é inédita.
Pelos resultados obtidos no presente estudo, foi possível verificar dois dos
três objetivos principais de uma análise CLPM, segundo Hamaker et al. (2015): (1)
há influência entre as variáveis e (3) o sinal de influência entre elas é positivo.
Contudo, determinar qual delas é causalmente dominante (objetivo “2”, do texto de
Hamaker) é mais difícil de ser feito pela heterogeneidade das rotas encontrada nos
modelos dos dois grupos. Apesar das hipóteses relativas a rotas homogêneas não
terem sido confirmadas pelos dados gerados, a discussão dos resultados terá
enfoque nos “trechos” de influência com significância estatística. Essa forma de
leitura dos dados, utilizando mais os termos predição ou influência do que
causalidade, aparece tanto em estudos em que houve homogeneidade de alguma
rota em todas as ondas (e.g., Aderka et al., 2013, Danneel et al., 2019), quanto
naqueles em que, de forma semelhante a este, houve “pedaços” do modelo com
significância (e.g., Thiruchselvam et al., 2019, Meyerhoff & Rohan, 2016). Inclusive,
segundo Kearney (2017), mesmo modelos CLPM tendo como objetivo a
investigação de causalidade, discute-se na literatura que a utilização do termo
influência entre as variáveis é mais apropriada.
Nos modelos gerados no presente estudo, encontrou-se, uma única rota
cruzada significativa para ambos os grupos TCBA e TAND: sintomas depressivos
com relação preditiva às preocupações na segunda onda dos modelos, que
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representa o período da 6ª até a 14ª semana de tratamento. Esses resultados estão
em coerência com as conclusões de Aderka et al. (2015) sobre mudanças nos
sintomas depressivos estarem levando a mudanças nos sintomas de ansiedade
generalizada de forma mais extensa do que a relação inversa. Nesse estudo de
Aderka e colaboradores, foram realizadas análises de mediação entre as duas
variáveis a partir dos dados de um ensaio clínico randomizado (ECR) comparando
duas terapias de primeira linha para participantes com TAG, transtorno depressivo
maior (TDM) ou ambos os diagnósticos.
De forma exclusiva no grupo TAND, em duas ondas do modelo CLPM houve
rotas significativas das preocupações antecipando mudanças nos sintomas
depressivos: da linha de base até a 6ª semana (primeira onda do modelo) e da14ª, e
última, semana de tratamento até a 26ª semana, quando foi realizado o seguimento
de três meses. Os resultados dessas duas ondas do modelo para o grupo TAND
estão em coerência com o estudo de Starr & Davila (2012), em foi investigada a
relação de sintomas ansiosos e depressivos em pessoas com TAG, através de
medidas diárias, ao longo de 21 dias, e cujos resultados indicaram humor ansioso e
preocupações com valor preditivo sobre anedonia e sintomas depressivos.
Apesar da ausência, nos dois grupos, de um padrão homogêneo resultante
das três ondas impossibilitar afirmativas mais sólidas sobre uma rota predominante
entre alguma das variáveis em direção à outra, ou da bidirecionalidade entre elas, os
achados do presente estudo encontram similaridade ao que foi apresentado em
Long et al. (2018), em que somente uma rota cross-lagged, de doze possíveis,
atingiu um padrão de homogeneidade a partir de todas as três ondas do estudo.
Assim como nos resultados do presente estudo, o modelo de Long e colaboradores
teve alternância de rotas significativas (i.e., entre ansiedade social e sintomas
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depressivos) e só uma regressão significativa na relação entre ansiedade social e
ansiedade de separação.
A pesquisa de Walderhaug et al. (2019) possui algumas semelhanças com
este estudo: o modelo CLPM foi rodado a partir dos dados de uma intervenção TCC
para internet para pessoas diagnosticadas com Transtorno de Pânico (TP). Como o
presente estudo, o modelo final foi composto por três ondas a partir da inter-relação
de duas variáveis: sintomas pânico e sintomas depressivos. Como no presente
estudo, não foi obtido um padrão homogêneo em alguma rota e também, como no
modelo do grupo TAND desta pesquisa, houve regressões significativas alternadas.
Estudos futuros podem investigar se outras relações temporais entre sintomas
ansiosos e depressivos nesses quadros clínicos (TAG e TP), ou outros, também se
comportam de forma similar.
Como os dados deste estudo provêm de um ECR, ao invés de um estudo
naturalístico utilizando coortes (e.g., Snyder et al., 2009, Kristman-Valente et al.,
2016), a randomização dos participantes permitiu visualizar um retrato das
potenciais interferências dos grupos TCBA e TAND nos padrões de rotas. A
psicoterapia TCBA, como descrita no método, é diretiva, composta por um conjunto
de atividades previamente selecionadas e com enfoque nos sintomas do diagnóstico
de TAG. A ausência de retas significativas caminhando das preocupações para
depressão, em contraste ao que ocorreu no grupo TAND na primeira e terceira
ondas, levanta o questionamento dos mecanismos que poderiam explicar esses
resultados. A prática de atenção plena, iniciada na segunda sessão do grupo TCBA,
pode, através de mudanças em habilidades mindfulness, ter produzido alterações na
relação entre as duas variáveis. Em Baker et al. (2019), encontrou-se relação
preditiva dos escores da faceta “consciência” com sintomas depressivos e “não
julgamento” e “não reatividade” com preocupações. Outros potenciais mecanismos
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investigados na literatura tendo sido relacionados a preocupações e sintomas
depressivos, como regulação emocional (e.g., O'Toole, Renna, Mennin, & Fresco,
2019) ou intolerância a incertezas (e.g., Goldman, Dugas, Sexton & Gervais, 2007)
podem ter tido influência, já que o conjunto de técnicas e atividades da TCBA está
mais alinhado com esses alvos do que o TAND.
A reta significativa dos sintomas depressivos para preocupações no modelo
do grupo TAND, da sexta semana até a última sessão do tratamento, por sua vez,
configura uma dúvida sobre o que teria ocorrido para alteração do padrão
encontrado na primeira e terceira ondas (das preocupações antecipando os
sintomas depressivos). A similaridade das rotas cross-lagged dos modelos dos dois
grupos está restrita a essa segunda onda, não só pela significância, mas pela
aproximação dos tamanhos de efeito (.393 e .381). No período da segunda onda do
modelo, a principal mudança no grupo TCBA foi não inserir mais intervenções novas,
mantendo a utilização e revisão das apresentadas até então. A única exceção é a
atividade de conclusão dos grupos, que foi a elaboração de uma carta, sendo essa
atividade realizada, também, no grupo TAND. Ou seja, não houve uma aproximação
na estrutura das sessões dos dois grupos durante o período que corresponde à
segunda onda dos modelos. Talvez fatores comuns aos dois grupos, como relação
terapêutica, vínculo com os participantes do grupo, expectativas com o tratamento,
entre outros, possam ter sido mais relevantes e alinhados nesse período das
intervenções.
A diferença entre os dois modelos permite, portanto, inferir que diferenças nas
intervenções propiciam alteração das relações entre sintomas relevantes em adultos
com TAG. Expandindo a análise para as rotas autorregressivas, é possível verificar
que no grupo TCBA os maiores tamanhos de efeito e estabilidade são dos sintomas
depressivos, enquanto no grupo TAND algo similar ocorre referente às
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preocupações. Investigações de estudos de tratamentos, por análises cross-lagged,
mediações, moderações, entre outras, podem auxiliar a compreender mais sobre
diferentes efeitos gerados.
5.1. Forças
Pelo que foi constatado na revisão bibliográfica feita pelo autor deste trabalho,
há alguns elementos que conferem um ineditismo a esta investigação. As bases de
dados consultadas (Pubmed, Medline, PsycInfo e Portal Regional da BSV)
disponibilizaram, excluindo repetições, menos de uma dezena de resultados com os
termos “cross-lagged” e “generalized anxiety disorder”, sendo que nem um deles
investigou especificamente uma população de adultos com TAG. Pesquisas com
“cross-lagged” e “worry”, de forma similar, tiveram resultados inferiores a uma
dezena, sendo que só em um dos resultados a variável “preocupações” foi
explicitada como uma das principais (Van Zalk, Tillfors & Trost, 2018) e em nenhum
houve relação entre essa variável e sintomas depressivos. Com isso, este estudo
mostra-se pioneiro na análise cross-lagged com adultos com TAG e na relação entre
os dois sintomas utilizados.
A partir de outras palavras de busca (“cross-lagged” e “treatment”) encontrouse um resultado (Brown et al., 2015) que, após lido por inteiro, contém a informação
de uma parte relevante dos mais de mil pacientes da amostra ser de pessoas
diagnosticadas com TAG. No entanto, não houve uma análise específica para esse
diagnóstico, de modo que houve um agrupamento dos diagnósticos TAG, TP,
Ansiedade Social e TEPT em um grande grupo de “pacientes ansiosos”.
Na literatura de análises cross-lagged, os modelos que são baseados em
intervenções ou ensaios clínicos são menos prevalentes do que os baseados em
estudos naturalísticos. O presente estudo permite contribuir com essa parcela da
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literatura do tema. Além disso, o desenho da intervenção do ECR a partir do qual
este estudo se baseia, contando com quatro tempos de medida, permitiu rodar um
modelo com três ondas, sendo a maioria dos estudos cross-lagged baseada em
intervenções conta com uma (e.g., Holder, Holliday, Wiblin & Surís, 2019, Schumm,
Dickstein, Walter, Owens & Chard, 2015, Brown et al., 2013) ou duas ondas (e.g.,
Bourassa et al., 2020, Thiruchselvam et al., 2019). Um adicional aspecto relevante
do ECR a partir do qual este estudo se baseia é ter um tempo de seguimento, que é
uma limitação destacada em alguns dos estudos similares (e.g., Meyerhoff et al.,
2016, Quigley et al., 2018).
5.2. Limitações
Este estudo representa uma ramificação e análise secundária de um ECR
maior (Sampaio, 2020), de modo que o tamanho da amostra foi definido em ordem a
testar a hipótese primária de superioridade da TCBA sobre TAND para pessoas
diagnosticadas com TAG. Similar à investigação de Quigley et al. (2018), o tamanho
da amostra do ECR a partir do qual este estudo se baseia foi relativamente alto para
um estudo clínico, porém modesto para uma análise CLPM. Os dois modelos
gerados obtiveram índices adequados de ajuste, contudo, como mencionado em Su,
Carpenter, Zandberg, Simpson & Foa (2016), uma amostra maior permitiria
aumentar a confiança nos resultados. Mesmo utilizando o estimador Bayesiano, é
difícil avaliar qual seria o impacto do efeito de uma amostra maior na análise. Ao
analisar cada grupo em específico, isso representa uma redução no “N” amostral e,
por consequência, um aumento do erro tipo II, prejudicando na identificação de
alguns efeitos, caso eles existam. Por outro lado, se a análise fosse feita com um
modelo só com toda a amostra, não seria possível dissociar possíveis inter-relações
entre as medidas que possam estar acontecendo dado que os grupos possuíam
intervenções e dinâmicas diferentes.
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Outro problema relevante do tamanho da amostra foi que o tamanho da
amostra não foi suficiente para gerar modelos mais robustos, como o Random
Intercepts Cross-Lagged Panel Model (RI-CLPM), uma alternativa descrita por
Hamaker e colaboradores (2015) ao tradicional CLPM, que possibilita análises intrasujeitos, avaliando estado, e entre-sujeitos, avaliando traços. Na literatura clínica,
uma variável de tipo traço refere-se a aspectos mais estáveis, enquanto que o tipo
estado descreve um indicador mais transitório (Spielberger et al., 1979). Ou seja, o
que está sendo analisado no modelo é exclusivamente o efeito da ocasião: como a
ocasião anterior da variável impacta em outra variável na seguinte ocasião.
Os quatro tempos de medida do ECR a partir do qual este estudo se baseia
têm distâncias distintas entre eles (seis semanas do T1 para o T2, nove semanas do
T2 para o T3 e doze semanas do T3 para o T4). Como o recomendável para evitar
interpretações enviesadas de análises cross-lagged é haver equidistância nos
intervalos de medida (Kuiper & Ryan, 2018), essa compõe outra limitação deste
estudo.
Sobre a análise dos dados, cabe destacar, novamente, que três rotas foram
tratadas como significativas por tendência leve. A despeito de estimativas altas na
comparação com estudos similares (e.g., Dunn et al, 2012; Bourassa et al, 2019;
Walderhaug et al, 2019), uma correção mais rigorosa impediria a análise desses
trechos, o que enfraquece parte dos achados discutidos.
Das características da amostra, chamou atenção o alto número, em
comparação com a população nacional, de pessoas com formação superior. Apesar
de outras características (proporção entre homens e mulheres, comorbidades
diagnósticas) estarem em coerência com estudos epidemiológicos do TAG, talvez os
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resultados deste estudo não generalizem para a população brasileira de adultos
diagnosticados com TAG.
Este estudo possibilitou visualizar a inter-relação entre preocupações e
depressão em adultos com TAG participando de dois tratamentos. No entanto, assim
como ocorreu no estudo de Starr & Davila (2012), outras variáveis associadas aos
processos de intervenção (e.g., regulação emocional, expectativas etc) não foram
utilizadas para poder explicar os mecanismos de influência ou predição encontrados.
Dos sintomas do TAG investigados, apesar da relevância das preocupações e
sintomas depressivos para o quadro clínico, outros sintomas poderiam ser
adicionados para complexificar a análise, como sintomas somáticos e ansiedade
ictal. O ECR a partir do qual este estudo se baseia permitia adicionar outras
variáveis medidas (inclusive pelas outras subescalas da DASS), contudo o tamanho
da amostra foi impeditivo para isso, já que modelos CLPM com mais de duas
variáveis costumam ter amostras, pelo menos, com algumas dezenas de mais
participantes (e.g., Aderka et al., 2013, Puccio et al., 2017).
5.1. Futuras direções:
Algumas sugestões podem ser levantadas da experiência construída com
este estudo. Seriam interessantes estudos com modelos CLPM baseados em
intervenções com tempos de medida equidistante e o mesmo número de medidas no
período de intervenção e pós-intervenção, para haver uma equivalência temporal
entre os dois momentos, de modo a evitar um modelo como o Aderka et al. (2013),
em que o seguimento esteve temporalmente muito destoante da distância de tempo
idêntica entre as medidas realizadas durante o período de tratamento. Analisar a
interelação das preocupações com sintomas depressivos, e outros potenciais
sintomas, em estudos naturalísticos com amostras robustas (como feito em Long et
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al., 2018) permitiria visualizar o caminho “natural” da influência, ou ausência dela,
entre esses sintomas. No presente estudo, somente pessoas com TAG como
diagnóstico principal foram incluídas, contudo analisar, também, essas variáveis em
pessoas com transtornos depressivos, como o TDM (como feito em Aderka et al.,
2015) pode auxiliar em investigações sobre aspectos transdiagnósticos para outros
quadros clínicos.
Para compreensão da influência, predição e possível causalidade entre os
sintomas, seria interessante adicionar ao modelo potenciais mecanismos de
mudança. Alguns exemplos de estudos com modelos CLPM são: aliança terapêutica
(Solomonov et al., 2019), expectativas (Meyerhoff & Rohan, 2016) e, mais coerente
com a intervenção TCBA deste estudo, flexibilidade psicológica (Trompetter,
Bohlmeijer, Fox & Schreurs, 2015). Outras variáveis, já investigadas na literatura
para população TAG são potenciais sugestões, como: intolerância a incertezas
(Goldman et al., 2007), regulação emocional (O'Toole et al., 2019), evitação do
contraste emocional negativo (Crouch, Lewis, Erickson & Newman, 2017) e
habilidades mindfulness (Baker et al., 2019).
6. CONCLUSÃO
O presente estudo contribui para a literatura científica a partir de algumas
frentes. A dinâmica entre ansiedade e depressão ganha uma investigação com
especificidades relacionadas ao diagnóstico de TAG, a partir da relação de dois
sintomas relevantes ao quadro. O modelo utilizado para análise dos dados, o CLPM,
possibilitou verificar que, em adultos com TAG passando por dois tipos de
intervenção, houve influência preditiva entre as variáveis, mas com padrões
heterogêneos distintos para cada grupo. Não foi possível dizer sobre causalidade e
mesmo a predominância de alguma das rotas é difícil de ser feita pela disposição
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dos resultados. Futuros estudos evitando as limitações apresentadas neste estudo
poderão aferir se o que foi detectado nesta pesquisa pode ser generalizados,
avançando na compreensão dos mecanismos de interferência dessas variáveis.
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8. APÊNDICES
APÊNDICE A – Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvânia (PSWQ):
versão traduzida para o português por Castillo et al, 2010.
Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvânia
Por favor, escreva no quadrado o número que melhor representa o quanto cada afirmativa se
adequa à sua forma de ser.

Não me
adequo

Adequo-me
pouco

Adequado

Muito
adequado

Extremamente
adequado

1

2

3

4

5

1. A falta de tempo para fazer todas as minhas coisas não me preocupa.
2. Minhas preocupações me angustiam.
3. Não costumo me preocupar com as coisas.
4. Muitas situações me causam preocupação.
5. Eu sei que não deveria me preocupar com as coisas, mas não consigo me controlar.
6. Quando me encontro sob pressão fico muito preocupado(a).
7. Estou sempre preocupado (a) com algo.
8. Desligo-me facilmente das minhas preocupações.
9. Ao terminar uma tarefa, começo a me preocupar com as outras coisas que tenho
para fazer.
10. Nunca me preocupo com nada.
11. Não me preocupo com algo, quando já não há mais nada a fazer.
12. Tenho tido preocupações durante toda a minha vida.
13. Noto que ando preocupado com as coisas.
14. Uma vez que começo a me preocupar, não consigo parar.
15. Fico preocupado o tempo todo.
16. Preocupo-me com as coisas até que elas estejam concluídas.
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APÊNDICE B – Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21): adaptação
da versão traduzida para o português brasileiro por Vignola & Tucci (2014). Os itens
referentes à subescala depressão estão em negrito.
DASS – 21: Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse
Instruções: por favor, leia cuidadosamente cada uma das afirmações abaixo e circule o
número apropriado 0, 1, 2 ou 3 que indique o quanto ela se aplicou a você durante a última
semana, conforme a indicação a seguir:





0
1
2
3

Não se aplicou de maneira alguma
Aplicou-se em algum grau, ou por pouco de tempo
Aplicou-se em um grau considerável, ou por uma boa parte do tempo
Aplicou-se muito, ou na maioria do tempo

1

Achei difícil me acalmar

0

1

2

3

2

Senti minha boca seca

0

1

2

3

3

Não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo

0

1

2

3

4

Tive dificuldade em respirar em alguns momentos (ex. respiração ofegante, falta de
ar, sem ter feito nenhum esforço físico)

0

1

2

3

5

Achei difícil ter iniciativa para fazer as coisas

0

1

2

3

6

Tive a tendência de reagir de forma exagerada às situações

0

1

2

3

7

Senti tremores (ex. nas mãos)

0

1

2

3

8

Senti que estava sempre nervoso

0

1

2

3

9

Preocupei-me com situações em que eu pudesse entrar em pânico e parecesse
ridículo (a)

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

10

Senti que não tinha nada a desejar

11

Senti-me agitado

12

Achei difícil relaxar

13

Senti-me depressivo (a) e sem ânimo

14

Fui intolerante com as coisas que me impediam de continuar o que eu estava
fazendo

15

Senti que ia entrar em pânico

16

Não consegui me entusiasmar com nada

17

Senti que não tinha valor como pessoa

18

Senti que estava um pouco emotivo/sensível demais

0

1

2

3

19

Sabia que meu coração estava alterado mesmo não tendo feito nenhum esforço
físico (ex. aumento da frequência cardíaca, disritmia cardíaca)

0

1

2

3

20

Senti medo sem motivo

0

1

2

3

21

Senti que a vida não tinha sentido

0

1

2

3

83

APÊNDICE C – captura de tela da sintaxe do modelo CLPM do grupo TCBA,
retirada do programa Mplus.
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APÊNDICE D – captura de tela dos resultados padronizados do modelo CLPM do
grupo TCBA, retirada do programa Mplus.
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APÊNDICE E – captura de tela dos resultados padronizados do modelo CLPM do
grupo TAND, retirada do programa Mplus.
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