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Resumo 

 

 

Facanali CBG. Sintomas depressivos em pacientes com doença de Crohn e 
sua relação com o fenótipo da doença [dissertação]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Introdução:  Na última década, houve um aumento no número de pesquisas 
publicadas em todo o mundo, relacionando os aspectos psicológicos com as 
doenças inflamatórias intestinais (DII). Foi descrito que o transtorno 
psiquiátrico é maior em indivíduos com doença de Crohn (DC) que na 
população geral, incluindo maior risco de suicídio (RS). Contudo, existem 
muitas incertezas sobre os fatores envolvidos e suas interações. Objetivo: 
Avaliar a prevalência de depressão em pacientes com DC e sua relação com 
a atividade, localização e o comportamento da doença. Métodos: Trata-se 
de um estudo transversal, envolvendo pacientes com DC de ambos os 
sexos, maiores de 14 anos que estavam em acompanhamento no 
ambulatório de DII do Serviço de Cirurgia do Cólon, reto e anus do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo entre 
setembro de 2019 e fevereiro de 2020. Foram excluídos pacientes com 
baixa acuidade visual e analfabetos. A atividade da DC foi avaliada pelo 
índice de Harvey-Bradshaw e o fenótipo, de acordo com a classificação de 
Montreal. A taxa de depressão foi medida pelo escore do questionário da 
saúde do paciente-9, considerando o valor igual ou maior a 10, como 
positivo para depressão maior (DM). A avaliação de dados 
sociodemográficos foi realizada por meio de questionário, além da análise de 
prontuário eletrônico para verificação de exames laboratoriais, tratamento 
medicamentoso, cirurgias e demais características clínicas. Resultados: 
Participaram do estudo 283 pacientes com DC. A faixa etária no diagnóstico 
da doença foi maior entre 20 e 40 anos (67,8%; n = 192), o tempo de 
duração média da doença 13,2 anos e a maioria (65,7%; n= 186) já havia 
realizado ao menos uma cirurgia (65,8%, n= 186). Os pacientes com doença 
ativa totalizaram 45,3% (n = 128). A prevalência de DM na população 
estudada foi 41,7% (n = 118). O envolvimento do íleo em associação com o 
trato gastrointestinal superior apresentou maior taxa de pacientes com DM 
(46,4% n = 13), porém sem diferenças estatisticamente significativas. Com 
relação ao comportamento da doença, a maior prevalência de DM foi maior 
nos indivíduos com comportamento inflamatório 45,5% (n = 30), seguida de 
penetrante 42,2% (n = 57) e fibroestenosante 37,8% (n = 31) (p<0,001). O 
uso de anti-TNF e terapia imunomoduladora não esteve associada a 
sintomas depressivos. Avaliados como positivos para o RS pelo item 9 do 
PHQ-9 foram 19,8% (n = 56). Os pacientes do sexo feminino apresentaram 
chance de DM 5,3 vezes maior que os do sexo masculino (IC 95%; 1,95-
14,48) e a duração da doença foi inversamente correlacionada com a DM 
(p=0,021). Pacientes com DC ativa apresentaram, aproximadamente, 800 



 

xiv 

vezes mais a chance de DM (OR 796,0 IC 95%: 133,7 4738,8) que aqueles 
em remissão. Conclusão: Observou-se uma elevada prevalência de DM na 
população estudada. Houve associação positiva entre DM com atividade de 
doença e comportamento inflamatório, porém a localização da doença não 
exerceu influência nas taxas. 

Descritores: Doença de Crohn; Depressão; Questionário de saúde do 
paciente; Fenótipo; Doença inflamatória intestinal. 
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Abstract 

 

 

Facanali, CBG. Depressive symptoms in patients with Crohn's disease and 
their relationship with disease phenotype [dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

Introduction: In the last decade, there has been an increase in the number 
of studies published around the world, relating psychological aspects to 
inflammatory bowel diseases (IBD). Psychiatric disorder has been reported to 
be greater in individuals with Crohn's disease (CD) than in the general 
population, including a higher suicide risk (SR). However, there are many 
uncertainties about the factors involved and their interactions. Aim: The aims 
of this study are to assess the prevalence of depression in patients with CD, 
and to verify whether there is a relationship between depression and the 
activity, location and behavior of CD. Methods: A cross-sectional study was 
performed, involving patients with CD of both sexes, over 14 years old who 
were being followed up at the IBD outpatient clinic of the Serviço de Cirurgia 
do Cólon, reto e anus do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo between September 2019 and February 2020. 
Patients with low visual acuity and illiterate were excluded. CD activity was 
evaluated by the Harvey-Bradshaw index and the phenotype according to the 
Montreal classification. The rate of depression was measured by the score 
on the Patient Health Questionnaire-9, considering a value equal to or 
greater than 10 as positive for major depression (MD). The evaluation of 
sociodemographic data was carried out through a questionnaire, in addition 
to the analysis of electronic medical records to verify laboratory tests, 
treatments, surgeries and other clinical characteristics. Results: Two 
hundred and eight three patients with CD participated in the study. The age 
range at diagnosis of the disease was greater between 20 and 40 years 
(67.8%; n = 192), the mean duration of the disease was 13.2 years and the 
majority (65.7%; n=186) had already performed at least one surgery (65,8%, 
n= 186). Patients with active disease registered 45.3% (n = 128). The 
prevalence of MD in the population studied was 41.7% (n = 118). The 
involvement of the ileum in association with the upper gastrointestinal tract 
was the one with the highest rate of patients with MD (46.4% n = 13), but 
without statistically significant differences. Regarding the behavior of the 
disease, the highest prevalence of MD was among individuals with 
inflammatory disease 45.5% (n = 30), followed by penetrating 42.2% (n = 57) 
and stricturing 37.8% (n = 31) (p<0,001). The use of anti-TNF and 
immunomodulatory therapy was not associated with depressive symptoms. 
Assessed as positive for SR by item 9 of the PHQ-9, it was 19.8% (n = 56). 
Female patients were 5.3 times more likely to have MD than male patients 
(95% IC; 1.95-14.48) and disease duration was inversely correlated with MD 
(p=0.021). Patients with active CD were approximately 800 times more likely 
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to have MD (OR 796.0 95% CI: 133.7 4738.8) than patients in remission. 
Conclusion: There is a high prevalence of MD in the population studied. 
There was a positive association between MD, disease activity and 
inflammatory behavior, but the location of the disease did not influence the 
rates. 

Descriptors: Crohn's disease; Depression; Patient health questionnaire; 
Phenotype; Inflammatory bowel disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 

  

As duas principais formas de doença inflamatória intestinal (DII) são 

doença de Crohn (DC) e retocolite ulcerativa (RCU), afecções 

imunomediadas, caracterizadas por inflamação crônica, com períodos de 

remissão e exacerbação e que até hoje não têm sua etiopatogenia 

totalmente elucidada (1). Diferente da RCU que acomete a mucosa e a 

submucosa do segmento colorretal e em casos mais graves provoca 

hemorragias e úlceras, a DC pode afetar todo o trato gastrointestinal, desde 

a boca até o ânus, atingindo sobretudo o segmento distal do intestino 

delgado e proximal do cólon  (2). É caracterizada ainda por ser descontínua, 

transmural, podendo ocorrer estenoses, abscessos e fístulas (3). Os sintomas 

da DC são heterogêneos e variam, conforme a apresentação da doença(4,5).  

Na atualidade, uma das teorias mais aceitas com relação à 

etiopatogenia das DII, é que pessoas geneticamente predispostas, com 

resposta imune (inata e adquirida) desregulada, quando estimuladas por 

antígenos da microbiota intestinal e fatores ambientais (tabagismo, dieta e 

outros) desenvolvem DII(4,6,7). Na verdade, nenhum desses fatores pode 

explicar isoladamente a DII, mas é a integração dos mesmos que determina 

se a DII se manifestará e com quais características(8,9). 

Geralmente a DII manifesta-se durante a fase economicamente 

produtiva do indivíduo, entre 20 e 30 anos e pode levar à incapacidade no 

trabalho (10). A redução da qualidade de vida nos pacientes com DII é 

significativa e pode trazer consequências pessoais, sociais e econômicas. 

Representa ainda um grande ônus à sociedade em geral, uma vez que seu 

tratamento é prolongado e de alto custo(11,12).  
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A DII está presente no mundo todo, mas sua incidência não é 

homogênea. Em alguns locais, sua prevalência é pequena, mas em outros 

tornou-se um problema de saúde pública (13). Nos Estados Unidos da 

América (EUA) cerca de 1,4 milhões de pessoas apresentam uma destas 

duas enfermidades (14) e na Europa 2,2 milhões (15). Apesar de menos 

comum na Ásia e na América do Sul, o número de casos diagnosticados 

vem aumentando no mundo todo (16). No geral, estima-se que a prevalência 

das DII é 200 casos por 100.000 habitantes (17). Com relação à DC, a 

incidência anual na América do Norte é 3,1-20,2 por 100.000 e uma 

prevalência de 201 por 100.000 habitantes (18).  

No Brasil, há pouca informação na literatura sobre a incidência e 

prevalência dessas doenças em termos populacionais. Um trabalho 

publicado, em 2017, relatou incidência de DC na ordem de 0,81 a 1,94 por 

100.000 habitantes e prevalência 0,6 a 6.75 por 100.000 habitantes no 

período avaliado entre 1990-2016 (1). No Estado de São Paulo, um estudo 

com 22.638 pacientes do sistema público de saúde, no período de 2012-

2015, constatou uma incidência de 6,14 casos por 100.000 e uma 

prevalência de 24,3 por 100.000 habitantes (19). Outro estudo no mesmo 

estado, na região Centro-Oeste, relatou uma prevalência de 5,6 

casos/100.000 habitantes (20). 

O diagnóstico diferencial entre DC e RCU diante das manifestações 

clínicas iniciais pode-se constituir um verdadeiro desafio. Quando há 

acometimento colorretal exclusivo, fica difícil distinguir a DC da RCU, em 

razão das características similares às duas afecções. Entretanto, de um 

modo geral, a avaliação clínica, exames laboratoriais, endoscópicos e 

histológicos são suficientes para diferenciar uma da outra (21).  

Existe alta prevalência de manifestações extra-intestinais (MEI) entre 

doentes com DII. Estas manifestações podem preceder, ocorrer 

concomitante ou posteriormente às alterações intestinais, guardando ou não 

correlação com a atividade inflamatória.  As MEI ocorrem entre 25 e 40% 

dos pacientes, sendo as mais comuns as articulares, dermatológicas, 
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oculares, hepatobiliares, fenômenos tromboembólicos, hematológicas e 

reumatológicas, entre outras (22,23).  

 

1.2 A DEPRESSÃO E O QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO 

PACIENTE-9 (PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE-9, PHQ-9) 

 

A depressão é definida como transtorno mental grave, de curso 

episódico recorrente ou persistente ao longo do tempo. Atualmente, é um 

dos mais importantes problemas de saúde no mundo. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estima que a depressão pode afetar entre 3 e 11% 

da população global, sendo a prevalência maior em mulheres que em 

homens. No Brasil, o número de casos de depressão atinge 5,8% da 

população (24).  

Os agravos à saúde mental são as principais causas de incapacidade 

em saúde em todo mundo, limitando o funcionamento físico, pessoal e social 

(24). Além disso, a depressão é responsável por uma parcela significativa de 

morbidade e mortalidade prematura em todo mundo (25,26). Não é por acaso, 

que indivíduos com depressão têm qualidade de vida seriamente 

prejudicada (27), vão ao médico com mais frequência, são submetidos a mais 

exames e usam mais medicamentos (28). 

A depressão é duas vezes mais frequente entre as mulheres que 

entre os homens e  também tem prevalência maior nos separados, 

divorciados (29,30), pessoas com baixo poder aquisitivo (31) e entre portadores 

de outras doenças crônicas (32). 

Conforme o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos 

Mentais (33) (DSM-V) são critérios para diagnóstico de depressão: sentir-se 

deprimido a maior parte do tempo; falta de interesse ou perda de prazer para 

realizar as atividades de rotina; sentimento de inutilidade ou culpa excessiva; 

dificuldade de concentração; fadiga ou perda de energia; distúrbios do sono; 
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problemas psicomotores; alteração significativa de peso, ideias recorrentes 

de morte ou suicídio (34).  

A depressão não pode ser medida em laboratório ou com testes 

diagnósticos. Assim, diversos instrumentos foram desenvolvidos para 

triagem, monitoramento e estabelecimento de níveis de gravidade de 

depressão na população (35–38). Na prática clínica, questionários 

autoadministrados são preferidos por médicos na detecção de depressão, 

sobretudo pela rapidez, facilidade no preenchimento e não exigir pessoal 

qualificado (39).  

Um dos instrumentos utilizados para avaliar a depressão é o Patient 

Health Questionnaire na versão de 9 itens (40), em português, Questionário 

sobre a Saúde do Paciente- 9 (PHQ-9) (Anexo 1). O PHQ-9 é uma 

adaptação do Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) 

voltado à identificação específica do diagnóstico de transtorno depressivo 

maior (depressão maior) (DM) ou simplesmente depressão (40,41). 

Inicialmente, foi elaborado para identificação de transtornos depressivos em 

atenção primária à saúde (42), mas atualmente, em razão de sua validade e 

confiabilidade, vem sendo amplamente usado em clínica médica e em 

pesquisas (43). 

Para detectar um episódio de DM, o instrumento deve ter precisão 

diagnóstica, ou seja, possuir alta sensibilidade e alta especificidade, a fim de 

reduzir o número de falsos-negativos e falsos-positivos (44). A sensibilidade e 

a especificidade da escala PHQ-9 atingiu 88% (40); no Brasil, quando 

avaliado, apresentou ótima capacidade de discriminação de pacientes com 

ou sem depressão (45).  

Na última década, uma grande quantidade de publicações avaliou a 

precisão diagnóstica e a viabilidade do PHQ-9 em diferentes populações, 

confirmando seu bom desempenho (46–51).  

O PHQ-9 foi escolhido para ser utilizado neste experimento por várias 

razões:  
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1.  faz um paralelo com os nove critérios de sintomas que definem a 

DM (33);  

2.  ampla aplicação na medicina, incluindo o uso em pacientes com 

câncer, doenças crônicas (52), diabetes (53), insuficiência renal (54), 

portadores de HIV (55) e acidente vascular cerebral (56);  

3.  equipara-se a outros instrumentos mais longos, administrados em 

vários países (57);  

4.  é a mais curta medida de triagem para depressão 

(aproximadamente 5 minutos para seu preenchimento) (40);  

5.  é autoaplicável, dispensa pessoal qualificado e treinado (58);  

6.  alta aceitabilidade pela população, em razão da facilidade de 

compreensão, pontuação e interpretação pelo paciente (40,59); e 

7.  fornece uma estimativa precisa de prevalência da depressão (51). 

 

1.3 DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL E DEPRESSÃO 

 

Há uma grande especulação sobre a importância dos fatores 

emocionais nas DII. Vários estudos consistentes foram realizados na 

tentativa de esclarecer se há influência hormonal, neuronal e/ou 

imunológica, como fatores causais da associação da DII e depressão. 

Martin-Subero et al. (60), sustentam que a relação entre a DC e a depressão 

pode ser explicada pela expressão de vias imune inflamatórias comuns, 

presentes no eixo intestino-cérebro, como responsáveis na patogênese dos 

transtornos depressivos na DII. Sabe-se que o sistema nervoso central, por 

meio do sistema autônomo, integra estímulos captados no trato intestinal. As 

alterações no equilíbrio destas interações estão associadas a transtornos 

mentais, como aumento de depressão ou ansiedade e sintomas 

relacionados ao estresse em portadores de DII (23,61–63).  
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Dowlati e cols. relataram que em pacientes deprimidos, os níveis dos 

marcadores inflamatórios, como o PCR e interleucina-6 (IL-6) são maiores 

que a população em geral (64). 

Estudos mostraram alta prevalência de depressão em doentes com 

DII em comparação com indivíduos saudáveis(65,66). Pesquisa canadense 

constatou que a depressão é três vezes mais comum nos pacientes com DII 

que na população em geral (67). Estudo recente realizado no Brasil com 110 

doentes, com idade entre 21 e 59 anos, mostrou que a DC tem impacto 

considerável na qualidade de vida e contribuiu para o aparecimento de 

sintomas de depressão e/ou ansiedade (12). Notadamente o estado 

psicológico nos portadores de DII está alterado, em decorrência dos graves 

sintomas das operações vivenciadas (hemorragia, emagrecimentos, dor 

abdominal) e medo da possibilidade de novas internações e intervenções 

(68).  

O risco de depressão é significativamente maior em doentes com DC 

que nos com RCU (69). Isso deve-se, provavelmente, à possibilidade de 

complicações, como fístulas, abscessos e suboclusões intestinais 

frequentes, que geram alto grau de desconforto clínico e estresse (69). Além 

disso, os sintomas dessas condições são mais exacerbados durante o 

período de atividade da doença, quando comparados àqueles em remissão 

(66,70).  

A progressão da DII está diretamente relacionada à maior prevalência 

de depressão; seus efeitos parecem intensificar e precipitar os sintomas da 

doença. As complicações da DII, como as diarreias e sangramentos, 

facilitam o aparecimento de depressão (71).  

 Revisão sistemática de trabalhos publicados até 2014, envolvendo 

158.371 indivíduos com idade acima de 18 anos, mostrou que a prevalência 

agrupada de sintomas depressivos na DC chegou a 25,3% (20,7% a 30,0%) 

e foi maior quando a doença estava ativa 40,7% (31,1% a 50,3%). Pacientes 

com doença ativa apresentaram também maior prevalência de ansiedade, 

75,6% (65,% a 85,7%) quando comparados com aqueles em remissão (68).   
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Estudo de coorte prospectiva avaliando a relação entre sintomas 

depressivos e recorrência clínica, que incluiu 2.007 pacientes com DII, sendo 

56% com DC, constatou associação significativa entre depressão e 

recorrência clínica ao longo do tempo em todas as amostras (71). Além disso, 

a associação entre depressão e recorrência clínica foi mais exacerbada nos 

pacientes com DC que nos com RCU (71).  

 Outro estudo prospectivo observacional com um banco de dados 

constituído de 4.314 pacientes com DII, sendo 2.798 (64%) com DC e 1.516 

(45%) com RCU concluiu que pacientes depressivos tiveram mais prescrição 

de imunobiológicos, hospitalizações e operações precocemente (72). Além 

disso, os pacientes com DC em atividade foram significativamente mais 

propensos a estarem deprimidos em comparação com aqueles que estavam 

em remissão.  

Sintomas depressivos são capazes de agravar a DC e também a RCU 

(73). Esta associação não parece ser exclusiva da DII. Outras afecções 

crônicas como, por exemplo a diabetes, obesidade e cardiopatias, 

mostraram correlação entre a piora de quadros clínicos com o estado 

depressivo dos pacientes (32,74). 

Há evidências recentes que um diagnóstico prévio de depressão está 

associado com maior incidência de DC e RCU ao longo do tempo, e o 

tratamento com antidepressivos tem efeito protetor, tanto à DC como a RCU 

(75).  

Por outro lado, um estudo, onde a média de idade dos pacientes era 

42 anos e o tempo médio da doença 14 anos, a prevalência de sintomas 

depressivos em 370 pacientes foi 3%. Neste estudo, não foram observadas 

diferenças significativas entre os pacientes com DC e RCU. Os autores 

relataram também que não houve diferenças significativas entre os 

pacientes com DC e RCU em relação a sexo, idade, duração da doença, 

raça ou presença de depressão, e o estado depressivo não se alterou com a 

gravidade da doença (76). Em outra meta-análise, cinco estudos prospectivos 
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com pequena casuística, as evidências foram limitadas para garantir uma 

associação entre depressão e DC ou RCU (77).  

Em um estudo prospectivo de dois anos de seguimento, com 360 

pacientes com DII, não foi observada associação entre sintomas depressivos 

e agravamento da atividade das DII (78).  

Na última década é notório o aumento no número de pesquisas 

publicadas em todo o mundo, relacionando a depressão com DII. No 

entanto, não há um consenso sobre a prevalência de depressão em 

indivíduos com DC (68,72,76,77,79). 

Apesar dos dados publicados na literatura mundial sugerirem forte 

associação entre DII e transtorno depressivo, existem poucos estudos em 

países nos quais a DII é considerada emergente, como no Brasil.  

Na experiência clínica no ambulatório de DII do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), é 

observada com frequência a associação de transtornos psicológicos e DII, o 

que motivou o crescente interesse pelo tema. 

Assim, esta pesquisa visa a elucidar a frequência da associação de 

depressão em portadores de DC, sua relação com a atividade inflamatória e 

com os fenótipos: inflamatório, fibroestenosante e penetrante.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Avaliar a prevalência de depressão em pacientes com DC no 

HCFMUSP. 

Analisar a relação entre a depressão e:  

✓ atividade da DC, 

✓ localização anatômica da DC no trato digestivo e 

✓ fenótipo da DC.  
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1  POPULAÇÃO E DESENHO DO ESTUDO  

 

 A pesquisa foi realizada no Ambulatório da Divisão de Clínica 

Cirúrgica II/ Serviço de Cirurgia de Cólon, Reto e Ânus do HCFMUSP. O 

ambulatório é centro de referência para tratamento de DII e recebe pacientes 

de todo o Brasil, encaminhados dos serviços públicos de assistência à saúde 

integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS). O diagnóstico das DII 

baseou-se em critérios clínicos, endoscópicos, radiológicos e histológicos. A 

amostragem foi ao acaso e não randomizada. Assim, realizamos um estudo 

transversal, observacional unicêntrico. 

Todos pacientes com diagnóstico de DC, de ambos os sexos, maiores 

de 14 anos, que retornavam em consulta. No período de 01 setembro de 

2019 a 28 fevereiro de 2020, foram convidados a participarem da pesquisa. 

Os menores de 18 anos, tiveram a anuência e participação dos pais em todo 

o processo de avaliação.  

Os pacientes com dúvida diagnóstica em relação a DC, tais como 

colite indeterminada, síndrome do intestino irritável ou RCU foram excluídos 

do estudo, assim como os que referiram dificuldade de leitura por baixa 

acuidade visual, ou escolaridade e analfabetos. 

 

3.2 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

Utilizou-se questionário específico (Anexo 2) para obtenção de dados 

sociodemográficos, constando: idade (anos), sexo, escolaridade, renda 

familiar, status de relacionamento conjugal, ocupação e religião. Outras 

características clínicas como por exemplo: histórico cirúrgico, medicações 
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atuais e tratamentos prévios relacionados à DC, idade no diagnóstico, tempo 

de duração da doença, tabagismo, atividade ou não da doença, foram 

obtidas pela coleta de dados em prontuário eletrônico. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA 

 

A classificação fenotípica da doença da DC foi determinada no 

momento da avaliação clínica, de acordo com a classificação de Montreal, 

proposta pelo Grupo de Trabalho no Congresso Mundial de 

Gastroenterologia realizado no Canadá em 2005 (Anexo 3) (80). Foram 

agrupados e considerados penetrantes para este estudo, a presença de 

doença fistulizante abdominal e perianal. A atividade da doença avaliada 

pelo índice de Harvey-Bradshaw (HBI) (Anexo 4) (81). Uma pontuação 5 ou 

maior no HBI indica doença ativa. A remissão foi definida quando o HBI era 

menor que 5. A avaliação laboratorial bioquímica de valores de hemoglobina 

(Hb), hematócrito (HT), proteína C reativa (PCR), que contribuíam para 

diagnóstico da atividade da doença foram obtidas de prontuários eletrônicos, 

que geralmente eram coletados na mesma semana ou na que antecedia a 

consulta.  

Para fins de realização deste estudo, considerou-se como trato 

gastrointestinal superior (TGS), o seguimento envolvendo o esôfago, 

estômago, duodeno e jejuno. 

 

3.4 AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DEPRESSIVOS 

 

 Para avaliação de sintomas depressivos foi aplicado o PHQ-9, 

instrumento autoaplicável e já validado em nosso País (82). Contém nove 

questões que abordam humor deprimido, anedonia- perda de interesse ou 

prazer em fazer as coisas, problemas com o sono, cansaço ou falta de 

energia, alteração do apetite ou peso, sentimento de culpa ou inutilidade, 
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problemas de concentração, sentir-se lento ou inquieto e pensamentos 

suicidas (83).  

As opções de respostas são baseadas em uma frequência de dias, 

considerando como a pessoa sentiu-se ou comportou-se durante duas 

semanas anteriores. Cada sintoma é avaliado de acordo com uma escala 

Likert, que varia de zero a três pontos, de acordo com a frequência em que 

os sinais e sintomas de depressão ocorrem sendo:  

0 = “nenhuma vez”,  

1 = “vários dias”,  

2 = “mais da metade dos dias” e  

3 = “quase todos os dias”.  

Uma pontuação total é obtida pela soma destes nove itens e varia de 

0 e 27. A gradação do transtorno depressivo é baseada no número de 

pontos obtidos, avaliados por meio dos pontos de corte sendo:  

0-4: depressão ausente,  

5-9: depressão leve,  

10-14: depressão moderada,  

15-19: depressão moderada grave,  

maior ou igual a 20: depressão grave.  

O escore total como indicador positivo para DM utilizado neste estudo 

foi igual ou superior a 10 pontos (depressão moderada, moderada grave e 

grave), índice já utilizado por outros autores (40,41).  

O item 9 do PHQ-9 foi usado como ferramenta única para triagem de 

risco de suicídio (RS) (84–88). Este item avalia exclusivamente a frequência de 

pensamentos de morte ou automutilação nas últimas duas semanas. Os 

resultados diferentes de “nenhuma vez”, foram considerados, como positivo 

para o RS.  
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Os pacientes que apresentaram o PHQ-9 nos valores maior ou igual a 

10, foram encaminhados para acompanhamento especializado com equipe 

de psiquiatria, no próprio hospital.  

O preenchimento do questionário sempre foi acompanhado sem 

interferências, pelo médico responsável pelo estudo (CBGF). Quando 

houvesse necessidade por dúvidas no preenchimento relacionadas à 

compreensão da pergunta, era realizada orientação. O referido questionário 

está disponível na Pfizer Inc.® em http://www.phqscreeners.com/, em vários 

idiomas. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análises de 

Projetos de Pesquisas do HCFMUSP (CAPPesq), de acordo com o número 

do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

36477720.5.0000.0068 e registrado na Plataforma Brasil (Anexo 5). Antes da 

coleta de informações os participantes foram esclarecidos quanto aos 

objetivos da pesquisa e atestaram a concordância assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 6), de acordo com as 

normas do CAPPesq. O direito de não participação na pesquisa foi 

totalmente assegurado. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

As características qualitativa foram descritas com uso de frequências 

absolutas e relativas; as características quantitativas foram estudadas com 

uso de medidas-resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) 

(89). As categorias de depressão foram agrupadas para o risco de DM (PHQ-

9≥10) e descritos os resultados, segundo as características avaliadas com 

uso de frequências absolutas e relativas e verificada a associação das 
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características com o risco de depressão com uso de testes Qui-quadrado 

ou testes exatos (teste exato de Fisher ou teste da razão de 

verossimilhanças) e comparadas as características quantitativas, conforme 

as categorias de risco de depressão com uso de testes t-Student ou testes 

Mann-Whitney (89). Foram estimados os odds ratios (OR) não ajustados para 

cada característica avaliada para risco de DM com uso de regressão 

logística bivariada e foi estimado o modelo de regressão logística múltipla 

(90), selecionando-se as variáveis que nos testes bivariados apresentaram 

níveis de significância inferiores a 0,10 (p < 0,10), sendo todas as variáveis 

inseridas no modelo, mantidas no modelo final (full model). Para realização 

das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for Windows versão 20.0 e 

para tabulação dos dados, o software Microsoft Excel 2003. Os testes foram 

realizados com nível de significância de 5%. 
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4 RESULTADOS 

 

 

 Foram selecionados ao acaso 321 doentes para a pesquisa, porém 

foram incluídos somente 283 pacientes de ambos os sexos. Trinta e oito 

foram excluídos, sendo 31 por recusa voluntária, quatro por dificuldade 

visual e três por dificuldade de leitura ou analfabetismo. 

O tempo de duração do preenchimento do PHQ-9, variou entre 5 e 10 

minutos (em média, 7 minutos). É importante relatar que dos 283 pacientes 

participantes deste estudo, 86% nunca passaram em avaliação psiquiátrica 

para depressão.  

As características sociodemográficas e clínicas, da população 

estudada, estão apresentadas na Tabela 1. O sexo feminino foi o mais 

prevalente (58,7%; n = 166). A média de idade dos entrevistados foi 45,5 

anos, variando entre 14 e 78 anos. Por faixa etária no diagnóstico de acordo 

com a classificação de Montreal, 7,4% (n = 21) tinham até 16 anos, 67,8% (n 

= 192) de 20 e 40 anos e 24,7% (n = 70) mais de 40 anos. A maioria 

declarou ser casada ou com relacionamento estável (51,6%; n = 146), não 

fumante (87,2%; n = 247), católico (43,1%; n = 122), possuir ensino médio 

completo (40,6%; n =115), receber até três salários mínimos (77,4%; n = 

219). A primeira manifestação da doença ocorreu aos 32,6 anos em média e 

a duração média da doença foi 13,2 anos.  

As características clínicas, incluindo o fenótipo dos pacientes, de 

acordo com a classificação de Montreal, os principais resultados do PHQ-9 

por categorias e risco de suicídio, estão descritos na Tabela 2. 

De acordo com a classificação de Montreal, dos 283 pacientes com 

DC, o tipo mais prevalente, conforme a localização anatômica tinha o 

envolvimento íleocolônico exclusivo (48.4%; n = 137) e com menor 

incidência a ileocolônica associada ao TGS (0,7% n=2).  
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De acordo com o comportamento da DC, o penetrante foi o mais 

frequente (47,7%) (n = 135), seguido dos pacientes que apresentavam 

comportamento fibroestenosante 29% (n = 82) e, por último, o inflamatório 

23,3% (n = 66). 

 

 

Tabela 1 -  Características sociodemográficas e dados gerais dos pacientes 
com doença de Crohn 

 

Variável 
Descrição 

n= 283 (%) 

Sexo  
   Feminino 166 (58,7) 

Idade atual (anos)  
   Média ± DP 45,5 ± 13,8 

   Mediana (mín.; máx.) 45 (14; 78) 

Idade no diagnóstico (anos)  
   Média ± DP 32,6 ± 12,9 

   Mediana (mín.; máx.) 31 (10; 71) 

Faixa etária no diagnóstico  
   Até 16 anos 21 (7,4) 

  17 a 40 anos 192 (67,8) 

   ≥ 40 anos 70 (24,7) 

Escolaridade  
   Fundamental 96 (33,9) 

   Ensino médio 115 (40,6) 

   Superior 72 (25,4) 

Renda mensal  
   Até 3 salários mínimos 219 (77,4) 

   3 a 5 salários mínimos 52 (18,3) 

   5 a 10 salários mínimos 12 (4,2) 

Estado civil  
   Solteiro 100 (35,3) 

   Casado/união estável 146 (51,6) 

   Divorciado 25 (8,8) 

   Viúvo 12 (4,2) 

Religião  
   Católica 122 (43,1) 

   Evangélica 94 (33,2) 

   Outras 67 (23,7) 

Tabagismo  
   Sim 36 (12,7) 



Resultados  

  
 

 

21 

Tabela 2 -  Descrição das características da doença de Crohn e categorias 
de depressão dos pacientes estudados 

Variável 
Descrição 

n = 283 (%)  

Localização (Montreal)   

   Ileal 19 (6,7) 

   Colônica 97 (34,3) 

   Ileocolônica 137 (48,4) 

   Íleo+ TGS* 28 (9,9) 

   Ileocolônica+ TGS* 2 (0,7) 

Comportamento   

   Inflamatório 66 (23,3) 

   Fibroestenosante 82 (29) 

   Penetrante 135 (47,7) 

PHQ9   

   Ausente (score 0-4) 99 (35) 

   Leve (score 5-9) 66 (23,3) 

   Moderada+moderada grave+ grave (escore ≥10) 118 (41,7) 

Risco de suicídio   

   Presente 56 (19,8) 

* TGS= esôfago, estômago, duodeno e jejuno 
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Pelo HBI, a maioria dos pacientes estavam em remissão clínica na 

entrada na pesquisa (54,8%; n = 155), e 45,2% (n = 128) com DC ativa. 

Destes, 32,2% (n = 91) a doença era moderada e 13,1% (n = 37) 

apresentavam doença grave. 

Quanto ao histórico de medicamentos, 44,1% (n=125) estavam sendo 

tratados com uma única droga e 45,5% (n=129) utilizavam duas ou três. Os 

mais usados foram: infliximabe em associação com azatioprina (14,5%; n = 

41), mesalazina (13%; n = 38), mesalazina e azatioprina (9,9%; n = 28), 

azatioprina (9,5%; n = 27), adalimumabe (9,2%; n = 26), adalimumabe e 

azatioprina 5,7%; n = 16). O total de pacientes sem medicação era 10,2% (n 

= 29). 

Quanto ao histórico de cirurgias, ao menos um procedimento prévio 

em razão da DC foi observado em (65,8%; n =186). As cirurgias mais 

realizadas foram: fistulectomia anal (25,8%; n = 73) seguida de colectomia 

direita (22,3%; n = 63), enterectomia (20,1%; n = 57) e colectomia total 

(17%; n = 48). 

Os principais tratamentos medicamentosos e cirúrgicos nos quais os 

pacientes foram submetidos, estão descritos nos dados da Tabela 3. 

Referente às análises laboratoriais, os pacientes apresentavam 

valores médios de PCR (12,2 mg/dL), HT (39,2%), HB (13 mg/dL). 

Os pacientes que apresentavam DM (aqueles com o PHQ-9 ≥ 10), e 

sua relação com dados clínicos e epidemiológicos estão na Tabela 4.  
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Tabela 3 -  Tratamento medicamentoso e cirurgias realizadas dos pacientes 
estudados com doença de Crohn 

Variável 
Descrição 

N (%) ou média 

Tratamento atual  
   Infliximabe+ azatioprina     41 (14,5) 

   Mesalazina   38 (13,4) 

   Mesalazina + azatioprina 28 (9,9) 

   Azatioprina 27 (9,5) 

   Adalimumabe  26 (9,2) 

   Adalimumabe+ azatioprina 16 (5,7) 

   Infliximabe 14 (4,9) 

   Azatioprina+ mesalazina+ infliximabe  9 (3,2) 

   Sulfassalazina  8 (2,8) 

   Infliximabe+ metotrezato ou ciclosporina  5 (1,8) 

   Metotrexato + 5asa  5 (1,8) 

   Certolizumabe  5 (1,8) 

   Sulfassalazina+ azatioprina  4 (1,4) 

   Azatioprina+ mesalazina+ adalimumabe  4 (1,4) 

   Adalimumabe+ mesalazina  4 (1,4) 

   Sulfassalazina+ azatioprina+ adalimumabe  3 (1,1) 

   Ustequinumabe  3 (1,1) 

   Certolizumabe+ azatioprina ou metotrexato  3 (1,1) 

   Vedolizumabe  2 (0,7) 

   Ustequinumabe+ azatioprina  2 (0,7) 

   Vedolizumabe+ azatioprina ou metotrexato  2 (0,7) 

   Mesalazina+ prednisona  2 (0,7) 

   Prednisona  2 (0,7) 

   Certolizumabe+azatioprina+ mesalazina  1 (0,4) 

   Aminossalicilato         107 (37,8) 

   Imunossupressor         150 (53) 

   Biológico anti-TNF         131 (46,3) 

   Biológico não anti-TNF   8 (2,8) 

   Corticosteroide  4 (1,4) 

   Sem medicação          29 (10,2) 

Tratamento cirúrgico prévio   

   Sim                                        186 (65,7) 

Cirurgias realizadas  

   Fistulectomia anal 73 (25,8) 

   Colectomia direita 63 (22,3) 

   Enterectomia 57 (20,1) 

   Colectomia total          48 (17) 

   Fistulectomia abdominal         22 (7,8) 

   Colectomia esquerda           5 (1,8) 
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Tabela 4 -  Risco de depressão conforme os dados clínicos e  
epidemiológicos dos pacientes com doença de Crohn. Resultado 
dos testes não ajustados 

Variável 
Risco de depressão 

OR 
IC (95%) 

p 
Ausente/Leve Moderada/grave Inferior Superior 

Sexo      <0,001 

   Feminino    80 (48,2) 86 (51,8) 1,00   <0,001 

   Masculino 85 (72,6) 32 (27,4) 0,35 0,21 0,58  

Idade no diagnóstico (anos)     1,001 0,982 1,019 0,952** 

   Média ± DP 32,5 ± 12,9 32,6 ± 13       

   Mediana (mín.; máx.) 31 (10; 71) 31,5 (10; 66)       

Faixa etária diagnóstico         0,747 

   Até 16 anos 10 (50) 11 (50) 1,00     

   17 a 40 anos 113 (58,9) 79 (41,1) 0,70 0,28 1,76   

   Mais de 40 anos 40 (58) 30 (42) 0,73 0,26 1,97   

Hemoglobina (g/dL)     0,860 0,740 1,000 0,071** 

   Média ± DP 13,2 ± 1,7 12,9 ± 1,8       

   Mediana (mín.; máx.) 13,3 (7,6; 16,7) 12,8 (8,8; 16,8)       

Hematócrito (%)     0,930 0,880 0,980 0,006** 

   Média ± DP 39,8 ± 4,5 38,3 ± 4,5       

   Mediana (mín.; máx.) 40,1 (21,7; 49,3) 38 (27,5; 48,4)       

Proteína C Reativa (mg/dL)     1,010 1,000 1,020 0,206£ 

   Média ± DP 10 ± 17.3 15,3 ± 31,6       

   Mediana (mín.; máx.) 3 (0,1; 97,2) 4,6 (0,3; 257)       

Cirurgias         0,212 

   Sim 110(59,1) 76 (40,9) 1,00     

   Não 55 (56,7) 42 (43,3) 1,32 0,77 2,24   

Duração da doença (anos)     0,968 0,942 0,995 0,021** 

   Média ± DP 14,3 ± 8,9 11,8 ± 8,6       

   Mediana (mín.; máx.) 14 (1; 38) 11 (1; 40)       

Remissão         <0,001 

   Sim 146 (94,2) 9 (5,8) 1,00     

   Não 19 (14,8) 109 (85,2) 93,06 40,54 213,64   

Aminossalicilatos          0,731 

   Sim 61 (57) 46 (43) 1,09 0,67 1,77   

   Não 104 (59,1) 72 (40,9) 1,00     

Imunossupressor          0,709 

   Sim 89 (59,3) 61 (40,7) 0,91 0,57 1,47   

   Não 76 (57,1) 57 (42,9) 1,00     

Biológico anti-TNF          0,123 

   Sim 70 (53,4) 61 (46,6) 1,45 0,90 2,34   

   Não 95 (62,5) 57 (37,5) 1,00     

Corticosteroide          >0,999* 

   Sim 2 (50) 2 (50) 1,41 0,20 10,12   

   Não 163 (58,4) 116 (41,6) 1,00     

Teste Qui-qiuadrado; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student; £ Teste Mann-Whitney 
TNF= Fator de necrose tumoral; DP= desvio padrão; IC= Índice de Confiança;  
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Os doentes do sexo feminino apresentaram isoladamente maior risco 

de DM, que os do sexo masculino (PHQ-9 ≥ 10, p < 0,001). Para outros 

fatores, como idade, escolaridade, renda mensal, situação conjugal, religião 

e tabagismo, as diferenças não foram estatisticamente significativas. 

A prevalência da intensidade de depressão na população estudada, 

com base nas categorias do PHQ-9, entre os 283 pacientes com DC que 

participaram da pesquisa: 35% (n = 99) apresentavam escores entre 0-4, e 

23,3% (n=66) escores para depressão leve (escore PHQ-9 5-9) e a grande 

maioria 41,7% (n = 118) estava com depressão moderada, moderada grave 

ou grave (DM ou escore PHQ-9 ≥10). Dos 283 pacientes, 19,8% (n = 56) 

foram avaliados, como positivos para o risco RS pelo item 9 do PHQ-9.  Dos 

128 pacientes com DC em atividade clínica, 109 (85,2%), apresentavam DM. 

Os 155 pacientes em remissão clínica, apenas 9 (5,8%) apresentavam DM, 

(IC 95%, 40,54-213,64, p<0,001). 
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Nos dados do Gráfico 1, são apresentados o risco de depressão, 

conforme o comportamento da doença.  
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Gráfico 1 -  Descrição do risco de depressão maior conforme o fenótipo da 

doença de Crohn 

  

 

Com relação ao comportamento da doença, a prevalência de DM foi 

numericamente maior em indivíduos de fenótipo inflamatório 45,5% (n = 30), 

seguido da penetrante 42,2% (n = 57) e, por último, a fibroestenosante 

37,8% (n = 31).  

A relação entre a atividade bioquímica da DC e os escores do PHQ-9 

foi realizada para concentração de PCR, Hb e HT sanguíneos. Níveis mais 

elevados de PCR (média de 15,3 ng/dL) foram observados em pacientes 

com sintomas de depressão grave, porém estes valores não diferiram 

estatisticamente daqueles sem ou com depressão leve (média de 10,0 

ng/dL). Por outro lado, houve diferenças nas concentrações de HT (p<0,05). 

Os diferentes medicamentos utilizados no controle da DC pelos pacientes 

p= 0,635 
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não exerceram influência estatisticamente significativa, sobre as pontuações 

do PHQ-9. 

Com relação à localização anatômica da doença, o envolvimento do 

íleo em associação ao TGS apresentou numericamente maior taxa de 

depressão (46,4% n = 13), seguidos do cólon (43,3% n= 42), ileal (42,1% n = 

8), ileocolônica (40,1 n = 55). Não houve depressão nos doentes com 

localização íleocolônica associada a TGS. 

Os resultados do modelo conjunto para explicar o risco de DM, nos 

pacientes com DC estão detalhados nos dados da Tabela 5.  

Os pacientes do sexo feminino apresentaram chance de DM 5,3 

vezes maior que os do masculino (IC 95%; 1,96-14,48). A cada aumento de 

1% no HT houve redução de 28% na chance de DM (OR 0,72 IC 95%: 0,53-

0,97). Pacientes com DC ativa, pelo HBI, apresentaram aproximadamente 

800 vezes mais chance de DM (OR 796,0 IC 95%: 133,7 4738,8) que os 

pacientes em remissão. Independentemente das demais características, o 

comportamento fibroestenosante e penetrante apresentaram 

estatisticamente menor chance de depressão grave que o comportamento 

inflamatório, respectivamente, 92% (OR 0,08; IC 95%: 0,01 - 0,50) e 97% 

(OR 0,03; IC 95%: 0,0 – 0,18). A duração da doença foi inversamente 

correlacionada com transtornos psiquiátricos, pacientes com mais tempo de 

doença estiveram propensos a serem menos depressivos (p=0,021). 
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Tabela 5 -  Resultado do modelo conjunto para explicar o risco de 
depressão maior nos pacientes com doença de Crohn 

Variável OR 
IC (95%) 

P 
Inferior Superior 

Sexo (Feminino) 5,32 1,96 14,48 <0,001 

HT 0,72 0,53 0,97 0,033 

Remissão (não)  795,97 133,70 4738,78 <0,001 

Localização         

   Ileal 1,00     0,999 

   Colônica 0,65 0,11 3,94 0,641 

   Ileocolônica 1,42 0,24 8,46 0,701 

   Íleo + TGS*  3,35 0.32 34,95 0,313 

Ileocolônica+TGS & 
  

>0,999 

Comportamento       

   Inflamatório 1,00       

   Fibroestenosante     0,08 0,01 0,50 0,007 

   Penetrante 0,03 0,00 0,18 <0,001 

Regressão logística múltipla (full model); & Não é possível estimar*TGS= trato gastrointestinal 

superior. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 



Discussão  

  
 

 

30 

5 DISCUSSÃO 

 

 

A DC é afecção intestinal inflamatória crônica granulomatosa, não 

caseosa, que pode acometer qualquer segmento do trato digestivo e 

também outros órgãos, constituindo as MEI. As manifestações psicológicas 

(ansiedade e depressão), assim como as reumatológicas, dermatológicas, 

oculares, hepatobiliares, hematológicas, frequentemente, são associadas às 

DII.  

As causas dessa associação ainda não estão totalmente elucidadas, 

podendo ser explicada pela expressão de vias imune inflamatórias comuns e 

potencializadas pela presença de sintomas, tais como dor e diarreias 

crônicas, anemia, abscesso e fístulas anais, além de eventual necessidade 

de internações e ostomias que vão culminar com a presença de transtornos 

depressivos.  

Embora alguns autores incluam essas manifestações psicossomáticas 

como comorbidades, elas são verdadeiras MEI, que podem ser definidas 

como “enfermidades imunomediadas que ocorrem em pacientes com DII e 

cuja relação temporal, epidemiológica e fisiopatológica é clara”. Por outro 

lado, comorbidades são “outras enfermidades concorrentes e não guardam 

relação fisiopatológica direta e clara com a DII (como, por exemplo, a 

diabete)” (91–93).  

Apesar dos vários estudos realizados nesta última década procurando 

avaliar a correlação da ansiedade e depressão e as DII, ainda hoje existem 

dúvidas com relação ao surgimento temporal dessas manifestações. Estudo 

publicado por Mikocka-Walus e colaboradores em 2016 (71), demonstrou a 

existência de relação temporal da ansiedade e depressão e o início da 

atividade clínica inflamatória nas DII, trabalho este realizado em uma grande 

coorte de pacientes com DII que foram coletados prospectivamente. 



Discussão  

  
 

 

31 

Panara et al (94), relataram uma associação entre as DII em atividade e 

o início do transtorno psicológico, em uma avaliação de acompanhamento 

longitudinal, sugerindo que essa associação é de “mão dupla”, podendo ser 

do intestino para o cérebro, bem como do cérebro para o intestino.  

Vários estudos mostraram que indivíduos com DC ou RCU são mais 

propensos a desenvolverem transtornos mentais, como ansiedade e 

depressão, que a população geral (67,68,71,95–97). 

Por outro lado, há evidências na literatura que um diagnóstico prévio 

de depressão esteja associado com maior incidência de DC e RCU ao longo 

do tempo (75). Estudo de base populacional em Manitoba, Canadá, revelou 

que transtornos psiquiátricos com frequência podem surgir até dois anos 

antes do início da DII sugerindo que a depressão é um possível fator de 

risco para desenvolvimento da DII (95). 

Mais pesquisas são necessárias para afirmar se o inicio da DC leva à 

depressão ou se a depressão causa a DC (98,99). Independentemente desta 

controvérsia, a grande maioria dos trabalhos publicados até o momento e os 

nossos resultados apontam claramente a necessidade de atenção especial e 

multidisciplinar para os doentes com DII. Faz-se necessário avaliação 

psicológica de rotina, que possibilite gestão integrada e valorize os aspectos 

da doença, entre eles o bem-estar psicológico. (100–102). 

Nosso estudo confirma de modo consistente, que existe alta 

prevalência de DM na DC, uma vez que 41,7% dos 283 pacientes 

analisados apresentavam o PHQ≥10. Comparar e discutir a frequência de 

depressão em pacientes com DC aqui detectado com outros estudos, não é 

tarefa simples em razão, das diferenças clínicas entre as populações 

estudadas (local de realização do estudo, idade, tempo de doença, com ou 

sem cirurgia, atividade da doença, terapia medicamentosa) e falta de 

padronização dos instrumentos de mensuração. No entanto, a alta 

prevalência de depressão encontrada nesta casuística (41,7%) está de 

acordo com outros estudos que utilizaram o mesmo instrumento de medição 

(PHQ-9) (69,96,98,103,104). Por outro lado, outros instrumentos diferentes do 
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PHQ-9 para mensuração de transtornos psicológicos em pacientes com DII 

também já foram utilizados e também sugeriram associação entre depressão 

e DII (72,73,105–107). 

A DC pode acometer desde crianças até indivíduos da terceira idade, 

no entanto, apresentam um pico de incidência entre 20 e 40 anos, e um 

outro segundo pico entre a quinta e sétima década de vida (2,3,108). 

A maioria dos pacientes que participaram da pesquisa, apresentavam 

média de idade 32,6 anos no momento do diagnóstico,  fato que se 

assemelha a outros estudos feitos no Brasil (13,109) e em outros países como, 

por exemplo, Canadá (110), Itália (101) e EUA (99,111). 

No momento da realização desta pesquisa, a média de idade foi de 

45,5 anos, semelhante a outros estudos (19,20,109,112,113). 

Esta pesquisa, constituída predominantemente de mulheres (58,7%) 

vem de encontro com um estudo epidemiológico realizado no Estado de São 

Paulo envolvendo 22.638 pacientes do sistema público de saúde, no período 

entre 2012-2015, que constatou uma predominância significativa de 

mulheres, tanto na DC como na RCU (19). Por outro lado, Gomes e cols. não 

observaram predominância no sexo feminino na DC em centro de referência 

no Estado de São Paulo (109). 

As mulheres foram mais propensas à DM e apresentaram 5,32 vezes 

chances de risco de depressão que os homens (PHQ-9 ≥ 10). Estes 

resultados se assemelham com relatos mais recentes, onde além da 

depressão outros distúrbios psicológicos, como ansiedade e alteração do 

humor foram também mais observados em mulheres com DC (99,101,107,114). 

Além disso, há relatos que as mulheres, a idade avançada e os tabagistas 

estão mais propensos a desenvolverem depressão (94,115,116). No entanto, 

outros autores, discordam da influência dessas variáveis clínicas como fator 

de risco para depressão, em indivíduos com DII (76,77,106). 

Estudo feito por Ghia et al. (2009) mostrou que, em modelos murinos 

com colite, a indução de depressão foi responsável por reativar a inflamação 

da mucosa colônica, podendo esta ser atenuada pela administração de 
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antidepressivos, que é mediada por interferência na inibição de atividade 

pró-inflamatória (117). 

Nesta dissertação, a prevalência de depressão foi maior em pacientes 

com doença ativa (IC 95%, 40,54-213,64 p<0,001) em comparação com 

aqueles em remissão (85,2% vs 5,8%), ficando evidente que a presença de 

sintomas depressivos estava associada à atividade da doença. O mesmo 

fato foi observado em outros trabalhos, evidenciando que pacientes com DII 

em atividade, apresentam  taxas mais elevadas de depressão em 

comparação com aqueles em remissão (68,118,119).  

Os resultados deste estudo mostraram que a chance de pacientes em 

atividade de doença terem depressão é aproximadamente 800 vezes maior 

que pacientes em remissão, confirmando que a atividade da doença é um 

dos principais fatores de risco para depressão (68,71). 

Os sintomas de depressão geralmente estão associados DC mais 

grave, sendo responsáveis por crises de agudização (120), maiores taxas de 

hospitalização (121) e menor adesão ao tratamento (122). 

Estudo escandinavo realizado por Mittermaier et al.(120), prospectivo 

observacional e longitudinal de 60 pacientes com DII em remissão, (sendo 

47 com DC e 13 com RCU), seguidos por 18 meses com avaliações 

semestrais, mostrou que nos períodos de agudização da doença, os escores 

de depressão pioravam significativamente. Os sintomas de ansiedade e 

depressão foram mais intensos no primeiro ano após o diagnóstico.  

Pesquisa específica sobre esse assunto, comparando pacientes com 

doença ativa e com remissão, mostrou que mesmo em remissão clínica, os 

doentes não estavam isentos de sofrimento psicológico (123). Além disso, 

qualquer recaída durante o período de remissão da doença, a taxa de 

depressão aumentava drasticamente, podendo chegar a 60% e a de 

ansiedade a 80% (124).  

Nosso estudo, pouco mais da metade dos pacientes (n=146) estava 

em remissão clínica no início da pesquisa e sem sintomas de depressão. 

Esse número considerável de pacientes com doença inativa pode ser 
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atribuído aos bons cuidados e ao tratamento medicamentoso empregado, 

formado em grande parte por drogas que comprovadamente, levam a uma 

remissão profunda e sustentada da doença, como é o caso dos anti-TNFs 

(125). 

Estudo brasileiro recente que levou em consideração 110 pacientes 

com DII, com idade entre 21 e 59 anos, selecionados pela rede social 

Facebook, revelou também que a ansiedade ou a depressão está mais 

associada à doença ativa (53,6%) que em remissão (46,4%) (12). Outro 

trabalho realizado na Coréia detectou taxa de depressão em pacientes com 

doença inativa bem superior à observada no presente estudo (30% vs 5%), e 

foi atribuído por serem do sexo feminino, pela dor crônica e abuso sexual na 

infância (114).  

A alta incidência de depressão em pacientes com doença ativa 

detectada nesta pesquisa, possivelmente é uma das maiores taxas relatada 

em estudos envolvendo a DC, e pode estar relacionada à agressividade da 

doença, uma vez que a maioria dos pacientes apresentavam curso de 

doença grave (fibroestenosante e penetrante), já tinham sido submetidos a 

cirurgias e apresentavam comprometimento ileocolônica, relatos similares 

foram observados por outros autores (94,126). É importante ressaltar que este 

estudo foi realizado em um hospital de atendimento terciário, o maior do 

País, onde os casos de maior gravidade são encaminhados para tratamento. 

Por outro lado, a prevalência de depressão relatada nos pacientes em 

remissão, no presente estudo está entre as menores encontradas na 

literatura, possivelmente em decorrência de remissão clínica (125). Estes 

resultados mostram que esta casuística está bem equilibrada, distribuída nos 

dois extremos, ou seja, composta por pacientes com doença ativa e inativa 

em número e distribuição adequadas.  

O PHQ-9 tem mostrado ser uma ferramenta confiável e eficaz na 

triagem para DM (PHQ-9 ≥ 10) em uma variedade de populações (53–56), 

inclusive, em grupos com DII (69,100,127,128). Sua utilização na clínica diária 

pode ser muito útil na população com DII pela facilidade de compreensão 
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por parte dos pacientes. Demore, aproximadamente 5 minutos para ser 

preenchido, é auto aplicável e fornece uma estimativa precisa de prevalência 

(51). 

Ao ser detectado um transtorno depressivo pelo questionário de 

autoavaliação, o paciente deve ser imediatamente encaminhado a 

especialista da área psiquiátrica com o intuito de confirmar se o paciente 

está realmente com transtorno depressivo e receber tratamento adequado 

(26). Esta prática é de fundamental importância, porque além de mais 

humanizada, estudos recentes mostraram que quando devidamente 

diagnosticados e precocemente tratados com antidepressivos, os benefícios 

observados nos indivíduos portadores de DII são relevantes, tanto ao bem-

estar psicológico, gravidade da doença e qualidade de vida (66,129–133). 

A importância de um envolvimento multidisciplinar de especialistas 

engajados com esse objetivo foi evidenciada em trabalho publicado por 

Eccles e cols., onde descreveram resultados de um serviço piloto para 

suporte psiquiátrico e psicológico desenvolvido no Reino Unido para 

atendimento de pacientes com DII denominado “Serviço de Apoio 

Psicológico aos Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal”. Passados 

doze meses de engajamento, a intervenção psicológica reduziu os sintomas 

da DII, melhorou os escores de depressão (PHQ-9), houve redução 

significativa das consultas ambulatoriais e uma forte tendência na redução 

da realização de tomografia e ressonância magnética. Os autores 

destacaram ainda que a melhora dos pacientes é comparável, 

incontestavelmente, ao uso de agentes biológicos (128). 

O estado psicológico dos pacientes com DII encontra-se alterado em 

decorrência das cirurgias vivenciadas e do medo à possibilidade de novas 

internações. Isso pode explicar o aumento da mortalidade e o risco elevado 

para pensamentos suicidas nesses pacientes (134,135). O RS é 

significativamente maior em DC do que na RCU (65), provavelmente, pelas 

complicações serem maiores na primeira, como fístulas, obstrução e 

perfuração intestinal ou abscessos, que geram alto grau de desconforto e 
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estresse (69). Outro fator fortemente relacionado ao RS é a dor crônica 

persistente, predominantemente, as abdominais e articulares, frequentes em 

mais de 80% dos pacientes acometidos por DII (134). Além disso, sintomas 

que perturbam muito, como crises de diarreia, sangramento, flatulência 

incontrolável, incontinência e distúrbios do sono, estão também associados 

diretamente a sintomas depressivos nesses doentes (100,133). Como se não 

bastasse, os sintomas são mais exacerbados durante o período de atividade 

de doença, que em remissão (70,116).  

O item 9 do PHQ-9 vêm sendo utilizado com frequência como 

ferramenta única e eficaz para triagem de RS em diferentes populações (85–

88), inclusive, para as DII (136). Sua validade foi relatada comparando os 

resultados com os de uma entrevista clínica (137).   

Neste estudo as taxas de ideação suicida foram de 19,8% (56/283 

pacientes). Esta é menor que as relatadas em outros estudos onde os 

valores encontrados ultrapassaram 30%, porém foram utilizadas outras 

ferramentas de avaliação (67,138). Embora o valor detectado nesta pesquisa 

tenha sido menor, não é menos preocupante e revela a necessidade de 

investigações mais aprofundadas sobre o assunto.  

A duração da doença foi inversamente correlacionada com a 

depressão, ou seja, pacientes com mais tempo de doença estavam menos 

propensos à depressão (p<0,05). Provavelmente, não porque esses 

pacientes não tivessem experimentado todas as complicações que a doença 

ocasiona, pois a maioria já tinha passado por tratamento cirúrgico. Isto 

ocorreu, provavelmente por serem mais resilientes a estresse emocional, ou 

ainda por  estarem conformados com o estado da doença, já que o ajuste é 

um processo difícil para uma doença crônica marcada repetidamente por 

períodos de remissões e exacerbações (120).  

O rol de medicamentos utilizadas no tratamento da DC envolve 

salicílicos e seus derivados, corticosteroides, antibióticos, 

imunossupressores e imunobiológicos (18,139). Nas duas últimas décadas, o 

objetivo do tratamento na DC evoluiu, passou do controle dos sintomas 



Discussão  

  
 

 

37 

clínicos para prevenção da progressão da doença, visando uma remissão 

clínica, laboratorial e endoscópica, com cicatrização da mucosa (140). Estudos 

mostraram que a cicatrização da mucosa está intimamente associada à 

remissão clínica, menores taxas de internação e de operações (141,142). Três 

agentes de terapia biológicas anti-TNF (infliximabe, adalimumabe e 

certolizumabe) mostraram resultados favoráveis na indução e manutenção 

da remissão em pacientes com DC por longo tempo (125). 

 Vêm também sendo relatado que a terapia anti-TNF usada no 

tratamento da DII pode diminuir os sintomas depressivos (98,104). No presente 

experimento, cerca de 49,5%% (n=140) dos pacientes estavam em uso de 

imunobiológico no momento da avaliação e não foram constatadas 

diferenças significativas dos escores para DM entre os que faziam uso em 

monoterapia ou em terapia combinada com imunossupressores, e também 

com aqueles que não estavam utilizando biológicos. Nesta amostra, ficou 

evidente que o uso de anti-TNF e terapia imunomoduladora na DC não teve 

influência no controle dos sintomas depressivos dos pacientes. Estes 

achados divergem dos obtidos por Horst e cols. onde por meio dos escores 

do PHQ-9, constataram que os sintomas depressivos diminuíram 

significativamente logo nos primeiros meses de tratamento com anti-TNF (98). 

No entanto, concordando com os  resultados apresentados, uma meta 

análise levando em consideração estudos realizados entre 2011 e 2018 

mostrou que a depressão, ansiedade, psicose ou suicídio não está 

associada com o uso de biológicos em pacientes com DII (143). Pesquisas 

nesse assunto devem ser estimuladas para clarear e estabelecer se o uso 

de biológicos tem alguma ação no controle da depressão nos pacientes com 

DII. 

A ideia de uma associação entre o tabagismo e DC vem sendo 

relatada (125,144). O tabagismo na DC agrava a evolução, aumenta a formação 

de fístulas e taxas de recaídas (3). Além disso, vem sendo citado ser um 

importante fator de risco para recorrência pós-operatória, necessidade de 

segunda cirurgia e incapacidade para o trabalho (145). Nesta casuistica, 

poucos indivíduos no momento da avaliação faziam uso de tabaco. Em 
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outros ensaios clínicos, o número de fumantes analisados foi maior (69,101). O 

uso de tabaco parece ter uma forte influência sobre a depressão em 

pacientes com DC, mas não em RCU (146). Nesta amostra, não houve 

diferença significativa na taxa de depressão entre os fumantes e não 

fumantes, porém numericamente a taxa de depressão foi maior nos 

fumantes (61,2% vs 36,6%).  

De cada 100 pacientes com DC, 80 podem necessitar de um 

procedimento cirúrgico ao longo da vida e 70 podem precisar de uma 

segunda operação (147,148). Nesta amostra, grande parte dos pacientes já 

tinham sido operados (65,8%), evidenciando o alto grau de gravidade da 

doença.  Cirurgias prévias não foram consideradas fatores de risco para DM. 

Nahon et al também observaram que cirurgias previamente realizadas em 

pacientes com DC, não estavam associadas a risco de depressão (124).  

Durante a evolução da DC a inflamação pode envolver qualquer parte 

do trato gastrointestinal. Nesta população, a distribuição anatômica 

predominante da doença, baseada na escala de Montreal, seguia um curso 

de doença ileocolônica (48,4%) semelhante aos observados em pacientes 

de uma clínica de DII de referência, na cidade de São Paulo (47,9%) (109) e a 

outros estudos realizados em diferentes países, como Holanda que 

encontrou uma proporção de 47% (149), Itália, 41,9% (101) e Colômbia, 52,5% 

(150). O acometimento isolado do cólon ocorreu em 34,3% dos pacientes, ileal 

(6,7%), foram semelhantes aos encontrados em outros estudos (150,151). Com 

relação ao fenótipo da doença, o mais prevalente foi o penetrante (47%), 

valores bem superiores aos relatados por Gomes e cols. (109) (18%) e outros 

autores (101,112,152).  

Durante os primeiros anos da doença, predominam as formas 

inflamatórias e o controle eficaz da inflamação diminui o risco de 

complicações obstrutivas e penetrantes (139). O fenótipo penetrante 

apresenta muitos sintomas, e envolve a formação de  fístulas, tanto no 

abdômen como na região perianal (153,154). Aproximadamente, 40% dos 
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pacientes com DC penetrante apresentarão algum tipo de fístula durante o 

curso da doença (155).  

Tem sido relatado também que a persistência da inflamação intestinal 

e a recorrência cirúrgica estão intimamente associadas ao comportamento 

penetrante (151,156). Assim, nesta casuística, a cirurgia mais prevalente foi a 

fistulectomia anal (25,8%), aproximadamente 50% dos pacientes estavam 

com a doença em atividade moderada/grave e com longo tempo de doença 

(13,2 anos). 

Foi observado que a DM teve associação maior com o fenótipo 

inflamatório (45,5%), do que o fibroestenosante (37,8%) e penetrante 

(42,2%), com diferença estatística (p<0,001). Independentemente das 

demais características dos pacientes, o comportamento fibroestenosante e 

penetrante apresentaram estatisticamente menor chance de depressão 

grave que o inflamatório, respectivamente, 92% e 97% (OR 0,03; IC 95%: 

0,0 – 0,18) menores. 

Possivelmente a maior concentração de citocinas pró-inflamatórias 

circulantes (TNF- alfa, IL-6) presentes naqueles pacientes com maior 

atividade inflamatória poderia explicar a taxa mais elevada de DM nesses 

pacientes em relação às formas fibroestenosantes e penetrantes (157). 

Nesta dissertação não foi possível identificar relação entre localização 

anatômica e o transtorno depressivo. A taxa de depressão dos pacientes 

com doença no TGS, íleo, cólon e região anal foram semelhantes entre os 

grupos (p> 0,005). Estes resultados concordam parcialmente com os 

encontrados recentemente por Marafini e cols., que realizaram estudo 

envolvendo 136 pacientes com DC e diagnóstico psiquiátrico baseado em 

entrevista semiestruturada e não pelo uso de questionários. Observaram que 

transtornos psiquiátricos não se relacionaram com o comportamento ou com 

a sua localização anatômica (101).   

Nossa amostra, apesar de ser formada por um grupo de indivíduos 

oriundos de único centro hospitalar terciário, referência em DII, pode ser 

considerada robusta no sentido de representar bem a população acometida 
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por DC no País. Os pacientes eram provenientes de várias regiões do Brasil, 

com nível de escolaridade e renda bem distribuída, diagnóstico definido de 

DC, tratamento medicamentoso variado e parte da casuística em remissão 

clínica.  

Os resultados demonstram que a depressão é muito comum entre os 

pacientes com DC, observada em 41,7% dos pacientes deste estudo, 

proveniente do ambulatório de DII do HCFMUSP e seu reconhecimento tem 

um importante papel na terapia global desses pacientes. 

Identificou-se que o PHQ-9 foi um instrumento muito útil para ser 

usado no rastreio de depressão na DC, indicando aqueles que devem ser 

encaminhados para avaliação especializada.  

Foi observado que os com doença em remissão têm menor risco de 

depressão que aqueles em atividade. Portanto, mesmo aqueles em 

remissão clínica merecem atenção especial de equipe com expertise em 

transtornos psicológicos. 

O objetivo terapêutico desses pacientes com DC não deve apenas 

priorizar o trato gastrointestinal e sim, uma abordagem completa, holística, 

fazendo valer o conceito de saúde definido pela OMS, que é “o perfeito bem-

estar físico, mental e social”. 

Pelo menos duas limitações deste estudo precisam ser mencionadas. 

Apesar do PHQ-9 ser um instrumento eficaz, útil e amplamente utilizado 

para avaliar transtornos psiquiátricos em pacientes com DII (143), é incapaz 

de fornecer um diagnóstico definitivo desta psicopatologia. O emprego de 

entrevista estruturada com psiquiatra pode fornecer mais fielmente a taxa 

real dos pacientes com doença depressiva e definir tratamento mais 

adequado (26). Além disso, a natureza do estudo por ser transversal não 

permitiu a investigação ao longo do tempo. Não permitiu também avaliar a 

relação causa/efeito, embora trazendo informações úteis, para estimular 

novos estudos e contribuir na gestão da depressão na DII em política de 

saúde no País. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo permitiu concluir que: 

-   Há elevado risco de depressão em pacientes com doença de 

Crohn; 

-  A depressão foi mais prevalente em pacientes com atividade 

inflamatória; 

-  Não houve associação de depressão com a localização anatômica 

da doença;  

-  A depressão foi mais prevalente no fenótipo inflamatório. 
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7 ANEXOS 

 

7.1  O QUESTIONÁRIO PHQ-9  

 

1. Nas duas últimas semanas, quantos dias você teve pouco interesse 

ou pouco prazer em fazer as coisas 

Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 

2. Nas duas últimas semanas, quantos dias você se sentiu “para baixo”, 

deprimido ou sem perspectiva 

Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 

3. Nas duas últimas semanas, quantos dias você teve dificuldade para 

pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormir mais do que o 

costume 

Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 

4. Nas duas últimas semanas, quantos dias você se sentiu cansado ou 

com pouca energia 

Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 

5. Nas duas últimas semanas, quantos dias você teve falta de apetite 

ou comeu demais 

Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 

6. Nas duas últimas semanas, quantos dias você sentiu mal consigo 

mesmo – ou achou que é um fracasso ou decepcionou sua família ou 

você mesmo 

Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 

7. Nas duas últimas semanas, quantos dias você teve dificuldade de se 

concentrar nas coisas, como ler o jornal ou ver a televisão 

Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 

8. Nas duas últimas semanas, quantos dias você teve lentidão de se 

movimentar ou falar, a ponto de outras pessoas perceberem, ou o 

oposto: estar tão agitado que fica andando de um lado para o outro 

muito mais do que o costume 
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Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 

9. Nas duas últimas semanas, quantos dias você pensou em se ferir de 

alguma maneira ou que seria melhor estar morto 

Nenhuma vez (   ) vários dias (   ) Mais da metade dos dias (   ) quase todos os dias (   ) 
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7.2 Questionário geral 

 

 

 

Nome:                                                            

 data nascimento     /     /                     RGHC: 

 

Qual a sua escolaridade? Fundamental (   )                Médio(   )               

                                           Superior (   )                      Superior + Pós Graduação (  )   

 

Qual a sua renda mensal?  Até 3 salários mínimos (  )    de 3,1 a 5 salários mínimos (  )    

                      de 5,1 a 10 salários mínimos (  )               de 10,1 a 20 salários mínimos(  )   

                      acima de 20 salários mínimos (  ) 

 

Qual o seu estado civil?:  Solteiro(  )                 Casado(  )                    União Estável (  )      

                                         Divorciado/Separado (  )                                  Viúvo (  )  

 

Qual a sua religião?   Católica(  )     Evangélica(  )       Espírita(  )         Judaísmo(  )  

                       Islamismo(  )    Budismo(  )        Taoísmo(  )         

           Testemunha de Jeová(  )              Sem religião(  ) 
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7.3 Classificação de Montreal 
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7.4 Índice de Harvey- Bradshaw 
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7.5  Aprovação do projeto pelo Comitê de Pesquisa (CAPPesq) 
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7.6 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa - ¨Sintomas depressivos em pacientes com doença de Crohn e sua relação 

com o fenótipo da doença” 

Pesquisadores principais – Dr. Carlos Walter Sobrado e Dra. Carolina Bortolozzo Graciolli Facanali 

Departamento/Instituto - Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia. 

 

Convidamos o(a) Sr(a). ___________________________________________ para participar 

desta pesquisa com portadores da doença de Crohn, intitulada ¨Sintomas depressivos em 

pacientes com doença de Crohn e sua relação com o fenótipo da doença” 

Justificativa e objetivos do estudo:  

 Os avanços na área da saúde ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação e consentimento são muito importantes. Este documento faz parte do 

consentimento livre e esclarecido e tem como finalidade informa-lhe sobre o estudo e o que 

acontecerá caso você decida participar dele. O objetivo principal é identificar os pensamentos, 

sentimentos e comportamentos relacionados a depressão, ou seja, os sintomas depressivos. 

Os estudos atuais evidenciam que há uma relação entre o desenvolvimento dos sintomas da 

doença inflamatória intestinal (doença de Crohn) com fatores emocionais. Dessa forma 

poderemos analizar se estes sintomas podem prejudicar sua aderência ao tratamento, ou 

piorar em algum aspecto a atividade inflamatória da doença de Crohn.  

 Leia este documento atentamente para ter certeza de que você entendeu todas as 

informações que ele apresenta. 

 Para a realização dessa pesquisa, será necessário que você responda  algumas 

perguntas que deverão ser respondidas individualmente. 

 Esta pesquisa não apresenta nenhum risco a sua saúde física ou psicologica e possui 

como beneficios, a possibilidade de verificar se você tem sintomas que podem estar 

relacionados a depressão. Durante a avaliação você poderá se emocionar, ou sentir-se 

desconfortável em responder alguma das perguntas, mas se isso acontecer, fale para o 

pesquisador e ele saberá como te ajudar.  

 Os benefícios dessa pesquisa se estendem não só àqueles que participam dela, mas 

às pessoas em geral (em particular às com doença de Crohn), porque quanto mais se estuda 

sobre o assunto, maiores serão as possibilidades de se realizar um atendimento melhor/ 

adequado. 
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Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados:  

1. Será utilizado um Questionário chamado: PHQ9, no qual contém 9 questões que 

envolvem aspectos relacionados a prováveis sintomas depressivos. Você deverá 

responder na forma de marcação com um “X” naquela que melhor representar sua 

resposta. O tempo médio para responder o questionário é de 15 minutos. 

2. As perguntas desse questionário são realizadas para se obter um levantamento de 

dados de sentimentos, emoções e rotina de vida, proporcionando o conhecimento da 

dinâmica do funcionamento emocional.    

3. Os dados obtidos serão usados unicamente para fins científicos. Os resultados obtidos 

poderão ser publicados em artigos e eventos científicos. Contudo, em nenhuma 

hipótese os participantes serão identificados por nome, sendo mantida em sigilo sua 

identidade. 

4. É garantido também, o direito de não participação, se assim você desejar, sem que 

isso lhe acarrete prejuízo de qualquer natureza.  

5. Você também poderá a qualquer momento solicitar o cancelamento de sua 

participação na pesquisa. Não será cobrada nenhuma taxa por sua participação ou não 

participação. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de dúvidas. Os principais investigadores são o Dr. Carlos Walter Sobrado 

e a Dra. Carolina B. Graciolli Facanali que podem ser encontrados no endereço Avenida Dr. 

Enéias de Carvalho Aguiar, 150 – 6º Andar – Bloco 7B – São Paulo – SP. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 

(11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549, das 7 às 16h de segunda a sexta feira ou por 

e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo:  Sintomas depressivos em pacientes com 

doença de Crohn e sua relação com o fenótipo da doença” 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisadores Responsáveis Dr. Carlos Walter 

Sobrado e/ou Dra. Carolina B. Graciolli Facanali sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e 

riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo 

de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

------------------------------------------------------------ Data____/____/______ 

Assinatura do participante /representante legal 

------------------------------------------------------------  

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Nome do participante/representante legal 

 

---------------------------------------------------------- Data ____/____/______ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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