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RESUMO

Botacin EC. Frequência de transtornos de ansiedade e depressão na doença hepática
gordurosa não alcoólica: estudo em um hospital terciário [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022.

INTRODUÇÃO: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) se caracteriza
pelo acúmulo de gordura no fígado em indivíduos sem histórico de consumo
significativo de álcool, presença de doenças hepáticas ou distúrbios hereditários. Como
uma doença crônica, há um comprometimento da saúde física e psicológica dos
pacientes, sendo importante investigar tal relação, principalmente quanto à ansiedade e
depressão. OBJETIVOS: Este estudo visou a avaliar a frequência e a intensidade de
sintomas ansiosos e depressivos em pacientes com diagnóstico de DHGNA.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo e transversal, resultante do
acompanhamento de 106 pacientes do Ambulatório de Doença hepática gordurosa não
alcoólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo
(HC-FMUSP) sem histórico de abuso de álcool, verificado pelo AUDIT (Alcohol Use
Disorders Identification Test). Estes foram avaliados por meio da ficha de dados
sociodemográficos, Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão [HADS (Hospital
Anxiety and Depression Scale)], Escala de Ansiedade de Hamilton [HAM-A (Hamilton
Anxiety Rating Scale)] e Escala de Depressão de Hamilton [HAM-D (Hamilton
Depression Rating Scale)]. RESULTADOS: 69,8% eram mulheres e 30,2%, homens,
com idade média de 61 anos. A maioria (71,7%) descobriu a doença por exames de
rotina, apresentando como comorbidades: Diabetes Mellitus tipo II (59,4%),
Dislipidemia (49,1%), Hipertensão Arterial (68,9%), Obesidade (61,3%) e Síndrome
Metabólica (63,2%). A escala HADS indica 34% de probabilidade para sintomatologia
ansiosa e 33% depressiva. A escala Hamilton de intensidade indica 63,9% de ansiedade
grave e 54,3% depressão grave. Nota-se ainda relação entre ansiedade, depressão e o
sexo feminino, bem como entre depressão e síndrome metabólica. CONCLUSÕES: Os
achados apontam para presença de ansiedade e depressão em boa parte do grupo, sendo
a maioria com sintomatologia grave. O grupo está concentrado na terceira idade, com
muitas comorbidades, incluindo a síndrome metabólica. Houve uma relação positiva
entre ansiedade, depressão e o sexo feminino; também sendo significativa entre
síndrome metabólica e depressão. Porém observou-se uma relação não significativa
entre ansiedade, depressão, obesidade.

Descritores: Ansiedade; Depressão; Doença hepática gordurosa não alcoólica;
Medicina psicossomática; Fígado gorduroso; Comportamento alimentar.



ABSTRACT

Botacin EC. Frequency of anxiety and depression disorders in nonalcoholic fatty liver
disease: study in a tertiary hospital [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2022.

INTRODUCTION: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is characterized by the
accumulation of fat in the liver in individuals without a history of significant alcohol
consumption, presence of liver diseases or hereditary disorders. As a chronic disease,
the physical and psychological health of patients is compromised, and it is important to
investigate this relationship, especially with regard to anxiety and depression.
OBJECTIVES: This study aimed to assess the frequency and intensity of anxious and
depressive symptoms in patients diagnosed with NAFLD. METHODS: This is a
descriptive and cross-sectional study, resulting from the follow-up of 106 patients from
the Hepatology outpatient clinic at the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São Paulo, Brazil. without a history of
alcohol abuse, verified by the AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test).
These were assessed using the sociodemographic data sheet, Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS), Hamilton Anxiety Rating Scale [HAM-A (Hamilton
Anxiety Rating Scale)], and Hamilton Depression Scale [HAM-D (Hamilton
Depression Rating Scale)]. RESULTS: 69.8% were women and 30.2% were men, with
a mean age of 61 years. The majority (71.7%) discovered the disease through routine
exams, presenting as comorbidities: Type II Diabetes Mellitus (59.4%), Dyslipidemia
(49.1%), Arterial Hypertension (68.9%), Obesity (61, 3%) and Metabolic Syndrome
(63.2%). The HADS scale indicates 34% probability for anxious and 33% depressive
symptoms. The Hamilton scale of intensity indicates 63.9% severe anxiety and 54.3%
severe depression. There is also a relationship between anxiety, depression and female
gender, as well as between depression and metabolic syndrome. CONCLUSIONS: The
findings point to the presence of anxiety and depression in most of the group, most with
severe symptoms. The group is concentrated in the elderly, with many comorbidities,
including metabolic syndrome. There was a positive correlation between anxiety,
depression and being female; also being significant between metabolic syndrome and
depression. However, there was a non-significant association between anxiety,
depression and obesity.

Descriptors: Anxiety; Depression; Non-alcoholic fatty liver disease; Psychosomatic
medicine; Fatty liver; Feeding behavior.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA)

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma das mais comuns

dentre as doenças hepáticas, na qual estima-se que a prevalência seja de 25% da

população global1. É considerada uma doença crônica e se caracteriza pelo acúmulo de

gordura no fígado em indivíduos sem histórico de consumo significativo de álcool,

presença de doenças hepáticas ou distúrbios hereditários2, 3.

A presença de gordura no fígado é chamada de esteatose; quando há inflamação e

lesão do hepatócito (balonização hepatocelular), ela passa a ser denominada

esteato-hepatite não alcoólica (EHNA). Apesar de ser considerada uma condição

benigna, a doença pode chegar a formas mais avançadas, como a fibrose, a cirrose e o

carcinoma hepatocelular (CHC)4, 5.

Nos últimos anos, houve um aumento significativo na lista de espera para

transplante de fígado nos Estados Unidos devido à EHNA, sendo a indicação que

aumentou mais rapidamente dentre os listados. Desta forma, prevê-se que, nos próximos

anos, os quadros mais avançados desta doença ,como a EHNA, serão as principais

indicações de transplante hepático no país6. Apesar de as taxas serem altas em todo o

mundo, a América do Sul e o Oriente Médio se destacam, ambos registrando 32% da

população acometida pela doença; na América do Norte, a estimativa aproximada é de

24%1, 7.

Em vista desta doença estar intimamente associada à síndrome metabólica (SM),

alguns estudos têm proposto uma mudança da terminologia para MAFLD (do inglês:

metabolic dysfunction associated fatty liver disease), que poderia ser traduzida

livremente como doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica8. Essa

mudança tem como proposta facilitar a compreensão dessa associação e levar a

possíveis modificações no diagnóstico, no manejo clínico e no desenvolvimento de

tratamentos farmacológicos9, 10.

A SM, por sua vez, se caracteriza por um conjunto de doenças – como hipertensão

arterial, obesidade abdominal, dislipidemias, resistência à insulina, intolerância à
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glicose e diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) – e é um fator de risco para desenvolvimento

de doença cardiovascular11.

Em vista de que o número de casos de obesidade e diabetes tipo 2 cresceu em todo

o mundo, por consequência, o de DHGNA aumentou proporcionalmente: enquanto a

prevalência de outras doenças hepáticas crônicas permaneceram estáveis ou diminuíram

nos últimos 20 anos, a da DHGNA dobrou12, 13.

A maioria dos pacientes com gordura no fígado possui a doença associada à

comorbidades metabólicas, que são decorrentes de um estilo de vida característico de

países industrializados, com uma dieta ocidental (rica em gorduras, açúcar e alimentos

industrializados e com baixo consumo de fibras) combinada ao sedentarismo14, 15. A esse

respeito, estudos apontam que as características da SM estão fortemente presentes nos

pacientes com gordura hepática, porém também podem ocasionar o aumento do risco de

desenvolvimento da doença, consistindo, portanto, numa relação bidirecional1, 14.

Devido a isso, essa DHGNA tem se tornado um grande problema de saúde e chamado a

atenção de médicos e pesquisadores1, 16.

Existem, ainda, muitas outras comorbidades comuns neste quadro, como os

transtornos psiquiátricos, as doenças cardiovasculares e as endócrinas (como as já

citadas anteriormente), o hipotireoidismo, a síndrome dos ovários policísticos, a

osteoporose, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, a doença renal crônica, a psoríase

e o câncer17, 18.

Quanto ao diagnóstico, é muito comum que ele seja realizado por meio de exames

de imagem, como o ultrassom, a tomografia computadorizada ou a ressonância

magnética, porém, além desses procedimentos, é necessário ainda realizar a biópsia do

fígado para diagnóstico de EHNA, que necessita da presença e da localização de

algumas características da doença como inflamação, balonização de hepatócitos,

corpúsculos de Mallory-Denk e fibrose inicial19. É justamente por meio do exame

morfológico decorrente da biópsia hepática com histopatológico que se realiza o

diagnóstico diferencial, que, por sua vez, irá apontar inflamação e balonização no caso

de EHNA e ausência de alterações nos hepatócitos nos casos de esteatose simples20.

Uma vez diagnosticada, a principal forma de tratamento para a DHGNA é a

mudança do estilo de vida por meio de alimentação saudável, perda de peso e prática de

exercício físico regularmente21. Em relação à alimentação, a dieta mediterrânea tem sido
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considerada uma boa alternativa para substituir a dieta ocidental visto que ela é

caracterizada pelo consumo de alimentos frescos e naturais19, 22.

Já no que diz respeito à recomendação de perda de peso, para alguns pacientes a

cirurgia bariátrica tem sido indicada e tem demonstrado uma reversão da DHGNA e até

mesmo de quadros de fibrose. Porém, é importante constatar que se trata de uma

cirurgia recomendada apenas a um pequeno grupo de pacientes23. De acordo com a

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), a indicação

cirúrgica se baseia em quatro critérios, sendo eles: doenças associadas, idade, Índice de

Massa Corporal (IMC) e tempo de doença.

Em relação à idade, os pacientes entre 18 e 65 anos não possuem restrições para

realização da cirurgia, enquanto os menores de 18 ou maiores de 65 devem passar por

uma avaliação individual com equipe multidisciplinar para analisar os riscos, tendo em

vista o consenso da equipe multidisciplinar e da família.

Considerando o critério peso, os pacientes com IMC acima de 40 kg/m² podem

realizar a cirurgia com presença ou não de comorbidades; aqueles com IMC entre 35 e

40 kg/m² e com comorbidades também podem realizá-la; já pacientes com IMC entre 30

e 35 kg/m² apenas podem realizá-la na presença de comorbidades graves, classificadas

por um médico da área. Por fim, quanto ao critério relativo ao tempo de doença, o

paciente deve manter o IMC estável por, no mínimo, dois anos e ter apresentado

tratamentos convencionais anteriores às comorbidades, sem resultados significativos ou

recidiva do peso24.

No que concerne a demais possibilidades para se tratar a doença objeto de estudo

desta pesquisa, hoje em dia não há tratamentos farmacológicos aprovados. Isso se dá,

provavelmente, pelo fato dos pacientes apresentarem o fenótipo da DHGNA em

consequência a predisposições genéticas e exposições ambientais, apesar de que estudos

apontam para a realização de abordagens distintas que sejam específicas para cada

subgrupo de pacientes25. Sendo assim, diante dessa realidade, é de extrema importância

desenvolver estratégias para identificar os pacientes com alto risco e com fatores de

risco modificáveis antes do agravamento da doença e para se acompanhar a progressão

da DHGNA antes que ela se torne irreversível26.

Ademais, apesar do tratamento recomendado acima, existem muitos outros

aspectos presentes na vida do indivíduo que acabam contribuindo com a dificuldade de

mudança de estilo de vida, como fatores culturais, ambientais, genéticos, físicos,
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psicológicos, etc. Diante disso, pode haver uma distância significativa entre o que o

profissional fala e recomenda e a rotina de fato e as práticas diárias do paciente, visto

que os antigos hábitos alimentares e estilo de vida muitas vezes estão consolidados,

dificultando sua alteração. Assim, faz-se importante a presença do profissional

psicólogo durante o tratamento, pois ele poderá auxiliar na mudança gradativa de

hábitos e na compreensão das emoções que interferem na alimentação, além de oferecer

alternativas aos desejos não fisiológicos27, 28.

1.2 Distúrbios de ansiedade e depressão

As doenças crônicas comprometem a saúde física e psicológica dos pacientes,

causando um impacto adverso em sua qualidade de vida. Desta forma, os pacientes

estão mais vulneráveis a sofrer com dificuldades cognitivas e de autoestima com

ansiedade e depressão. Estudos mostram que é possível observar uma prevalência maior

de ansiedade e depressão em pacientes com DHGNA ao longo da vida que na

população controle29, 30, 31. No que diz respeito aos brasileiros particularmente, dados da

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015 apontam que o Brasil possui o maior

número de casos de ansiedade (9,3%) entre todos os países do mundo, sendo um dos

principais a apresentar um número elevado de casos de depressão (5,8%)32.

Porém, com a diversidade de testes e instrumentos utilizados, a prevalência de

ansiedade e depressão na população geral pode variar entre as pesquisas. No hospital

geral, a presença de ansiedade e depressão se mantém entre 20% e 34%33, 34. Já entre os

pacientes com DHGNA, a prevalência está entre 10% e 25%35, 36.

Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM), a

depressão se caracteriza pela presença de cinco ou mais sintomas no período mínimo de

duas semanas, apresentando uma mudança do funcionamento anterior. Ao menos um

dos sintomas é presença de tristeza/humor deprimido ou perda de interesse ou de

prazeres em atividades habitualmente agradáveis. Além disso, há a possibilidade de

outros sintomas, tais como: perda ou ganho de peso significativo, fadiga e falta de

energia, insônia ou hipersonia diárias, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de

culpa e inutilidade, dificuldade de concentração e possibilidade de ideação suicida37.

Evidências sugerem que a depressão está associada a um maior risco de

mortalidade, doenças crônicas, cardiovasculares e SM, comorbidades essas que também
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são identificadas nos pacientes com DHGNA. Devido a essa concepção, os impactos na

vida do paciente e nos sistemas de saúde são grandes38, 39.

Além da depressão, a ansiedade também tem sido um transtorno muito frequente

em todo o mundo, porém poucos estudos avançaram no que diz respeito a investigar a

relação entre este transtorno e sua associação à DHGNA29, 40, 41. Entretanto, um estudo

recente, realizado nos Estados Unidos, mostrou uma relação entre depressão e DHGNA,

assim como uma estreita correspondência entre ansiedade e SM, sugerindo uma maior

probabilidade da presença de ansiedade nos pacientes com DHGNA 42.

Em relação à ansiedade, o DSM 5 a caracteriza por inquietação e preocupação

excessiva, em diversos eventos, presente na maioria dos dias pelo período mínimo de

seis meses. Nesse intervalo, o indivíduo com ansiedade apresenta três ou mais dos

seguintes sintomas: inquietação, irritabilidade, fatigabilidade, dificuldade de

concentração e sensações de falha de memória, tensão muscular e perturbação do sono.

Tais sintomas causam sofrimento significativo ou prejuízo social e profissional do

indivíduo, não devendo ser efeitos fisiológicos de substâncias ou condição médica37.

O estudo de Elwing et al.29relacionou os transtornos de humor às características

histológicas do fígado. A partir dos resultados obtidos, os autores demonstraram a

relação entre a ansiedade, a depressão e a progressão de DHGNA para EHNA,

sugeriram que a depressão colabora com a progressão da DHGNA para EHNA29.

Em vista do que se postulou até o momento, é possível observar que existe uma

associação significativa entre alguns transtornos psiquiátricos e a SM, fato que se dá

pelo grande uso de tratamentos com psicotrópicos (antidepressivos, antipsicóticos), pois

eles alteram o peso e o controle cardíaco, levando a aumento da pressão arterial; e um

estilo de vida sedentário, estressante e pouco saudável43. Porém, a relação entre

depressão, ansiedade e DHGNA ainda é inconsistente, visto que alguns estudos

apontam para uma associação positiva44, 45, enquanto outros não alcançaram qualquer

associação42, 46.

1.3 Justificativa

Considerando a lacuna identificada no tema aqui abordado, a proposta desta

pesquisa se mostra relevante na compreensão psicológica do paciente, auxiliando na

compreensão da doença e na adesão ao tratamento, visto que uma saúde mental
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prejudicada pode afetar tais aspectos em diversas formas. Adicionalmente, este estudo

visou avaliar a população brasileira, considerando a escassez de dados relacionados a

esta temática.

1.4 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a frequência e a intensidade de sintomas

ansiosos e depressivos em pacientes com diagnóstico de doença hepática gordurosa não

alcoólica (DHGNA). O objetivo específico foi relacionar ansiedade e depressão com às

características sociodemográficas e clínicas e às comorbidades em pacientes com

DHGNA.



7

2 CASUÍSTICA E MÉTODOS

2.1 Pacientes

Este estudo descritivo e transversal contou com a participação de 110 pacientes

matriculados e em seguimento no Ambulatório de Doença Hepática Gordurosa Não

Alcoólica no serviço de Gastroenterologia Clínica do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Dos 110 avaliados,

quatro apresentaram escore compatível a uso nocivo de álcool pelo AUDIT e, sendo

assim, foram excluídos do protocolo, totalizando, portanto, 106 pacientes inclusos neste

estudo.

2.1.1 Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão foram:

• Adultos de quaisquer sexos e raças com diagnóstico de DHGNA;

• Pessoas maiores de 18 anos; e

• Pacientes estabilizados em relação à doença física a ponto de que ela não

afetasse na aplicação dos instrumentos (avaliado pelo prontuário médico).

2.1.2 Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão foram os seguintes:

• Consumo excessivo de álcool de acordo com a American Gastroenterological

Association2, isto é, consumo diário de álcool >20 g para mulheres e >30 g para

homens, avaliado pelo médico durante consulta e ingestão de álcool, e pelo instrumento

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 47;

• Uso de substâncias ilícitas, como maconha, cocaína, entre outras drogas

(consideradas em informações médicas em prontuário); e

• Recusa em participar do estudo.
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2.2 Considerações éticas

Este estudo foi realizado de acordo com os princípios éticos para pesquisa com

seres humanos. Todos aqueles que aceitaram participar deste estudo assinaram o Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este projeto foi aprovado pela

Comissão Setorial de Ética em Pesquisa da Divisão de Psicologia (COSEP) (número

04/2019) e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq)

(número CAAE: 18391019.7.0000.0068). O documento de Aprovação pelo COSEP,

pela CAPPesq e o TCLE podem ser consultados ao final deste trabalho nos anexos A, B

e C respectivamente.

2.3 Métodos

2.3.1 Dados demográficos e clínicos

Na compilação das informações demográficas dos pacientes, foram registrados os

seguintes dados: (a) sexo; (b) idade; (c) escolaridade; (d) comorbidades: diabetes

mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade (IMC) e síndrome

metabólica (SM); e (e) uso de medicações psicotrópicas. Para além do prontuário

médico, também foi utilizado o questionário demográfico e clínico, tal como consta no

anexo D.

Os dados foram coletados por meio do prontuário do paciente e de questionário

respondido no dia da aplicação das escalas e dos testes. O cálculo do IMC e da

circunferência do abdômen para classificação de SM foi realizado pelos nutricionistas.

A classificação do IMC dos pacientes até 65 anos foi feita de acordo com os

parâmetros da OMS na pesquisa de Seidell e Regal48, enquanto os pacientes acima de 65

anos foram classificados conforme padrões estabelecidos por Lipschitz49.

2.3.2 Avaliação do consumo de álcool pelo instrumento AUDIT ( Alcohol Use Disorders

Identification Test)

A OMS desenvolveu este instrumento visando a rastrear o excesso de ingestão de

bebidas alcoólicas e identificar indivíduos que se favoreceriam com a redução ou com a
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cessação do consumo. A pontuação se dá da seguinte forma: Zona I (0-7 pontos: uso de

baixo risco ou abstinência), Zona II (8-15 pontos: uso de risco), Zona III (16-19 pontos:

uso nocivo) e Zona IV (acima de 20 pontos: possível dependência). Neste estudo, os

pacientes que atingiram pontuação a partir da Zona II foram excluídos da pesquisa47. A

avaliação do consumo de álcool pelo instrumento AUDIT pode ser verificada no anexo

E.

2.3.3 Escalas de ansiedade e depressão

Foram utilizados dois instrumentos para avaliação de ansiedade e depressão: a

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, para identificar a presença de sintomas

ansiosos e depressivos; daí, diante da presença de tais sintomas, as escalas de Hamilton

foram adotadas para avaliar a intensidade da sintomatologia ansiosa e depressiva, como

explicado a seguir.

2.3.3.1 Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão – HADS (Hospital Anxiety and

Depression Scale)

A Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS, do inglês Hospital

Anxiety and Depression Scale), validada e traduzida para o português, visa a identificar

graus leves de transtornos afetivos em ambientes não psiquiátricos. É um instrumento

autoaplicável, composto por 14 itens de múltipla escolha, sendo sete questões voltadas

para avaliação da ansiedade e outras sete para a da depressão, considerando-se a

vivência da semana anterior. Cada questão pode variar entre zero e três pontos, com

escore máximo de 21 em cada subescala. São considerados os seguintes pontos de corte:

0-8 pontos: improvável sintomatologia ansiosa e depressiva; 9-21 pontos: provável

sintomatologia ansiosa e depressiva50, 51.

2.3.3.2 Escala de Ansiedade de Hamilton – HAM-A (Hamilton Anxiety Rating Scale)

A Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A, do inglês Hamilton Anxiety Rating

Scale) foi desenvolvida em 1959 e traduzida para o português em 1998 por Moreno e

Moreno. A escala é constituída por 14 itens divididos igualmente em dois grupos: o de
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sintomas de humor ansioso e o de sintomas físicos de ansiedade, considerando os

últimos sete dias. Cada item varia em uma escala de zero a quatro de intensidade e

frequência dos sintomas (sendo 0 = ausente; 1 = leve; 2 = médio; 3 = forte; e 4 =

máximo). O escore total varia de zero a 56 pontos, sendo que de: 0-17 pontos é

considerado mínimo; 18-24, leve; 25-30, moderado; e 31-56, ansiedade grave52, 53.

2.3.3.3 Escala de Depressão de Hamilton  – HAM-D (Hamilton Depression Rating

Scale)

Por sua vez, a Escala de Depressão de Hamilton (HAM-D, do inglês Hamilton

Depression Rating Scale) foi desenvolvida em 1960 e traduzida para o português em

1998 também por Moreno e Moreno. Esta escala de depressão é utilizada para avaliar a

presença e a intensidade dos sintomas depressivos nos últimos sete dias e possui três

versões com 17, 21 e 24 itens – neste estudo foi utilizada a versão de 17 itens. Os itens

da escala HAM-D abordam sintomas somáticos, cognitivos e motores, ansiedade,

humor, além de sintomas sociais. A pontuação se configura da seguinte forma: 0-7

pontos: mínimo; 8-17 pontos: pacientes com depressão leve; 18-24 pontos: pacientes

moderadamente deprimidos; acima de 25 pontos: pacientes gravemente deprimidos54, 55,

56.

2.4 Procedimentos

Todas as terças-feiras entre novembro de 2019 e março de 2020, e – após uma

pausa de seis meses devido à pandemia de COVID-19 – entre agosto de 2020 e

fevereiro de 2021, pacientes que passaram por consulta médica ou com nutricionista

aleatoriamente foram convidados a participar desta pesquisa; os que aceitaram,

assinaram o TCLE.

Após avaliação dos critérios de inclusão e exclusão, os testes foram aplicados pela

pesquisadora psicóloga de acordo com as instruções próprias de cada instrumento e

escalas. Os instrumentos utilizados podem ser verificados nos anexos F, G e H.

Houve ainda o cuidado em se considerar o uso de ansiolíticos e/ou antidepressivos

dos pacientes, além das perguntas terem sido lidas pela aplicadora, visto que muitos dos
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pacientes tinham dificuldades de leitura. A aplicação durou em média cerca de 40

minutos para cada paciente.

Em casos de resultados de presença de sintomatologia ansiosa e/ou depressiva, os

pacientes foram acolhidos por meio de escuta ativa, realizando orientações e

encaminhamento para um serviço especializado.

2.5 Análise estatística

O processo de análise de dados da presente pesquisa iniciou-se com uma

exploração descritiva, resultando em tabelas de frequência para variáveis qualitativas,

que contaram ainda com a inclusão do intervalo de confiança para a proporção (IC95%).

Estatísticas descritivas incluindo média, desvio padrão, mediana, mínimos e máximos

foram calculadas para resumir as variáveis quantitativas contínuas e discretas.

Para estudar a distribuição das variáveis qualitativas de acordo com os grupos de

ansiedade e depressão das escalas HADS e de Hamilton, foi empregado o teste de

qui-quadrado ou teste exato de Fischer, quando necessário.

Todos os testes levaram em consideração um α bidirecional de 0.05 e um intervalo

de confiança (IC) de 95%, além de terem sido realizados com apoio computacional dos

softwares R (www.r-project.org/), IBM SPSS 25 (Statistical Package for the Social

Sciences) e Excel 2016® (Microsoft Office).
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3 RESULTADOS

Iniciando-se, portanto, a apresentação dos resultados obtidos a partir da aplicação

da pesquisa, comecemos pelas características sociodemográficas dos pacientes de modo

a compreender melhor a população que compôs o estudo. Dos 106 pacientes

participantes, 74 eram mulheres (69,8%) e 32, homens (30,2%). No que diz respeito à

idade, esta variou de 19 a 88 anos, com média de 61 ± 13. Os dados sociodemográficos

estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos pacientes com diagnóstico de DHGNA

Características N (= 106) %
Idade (µ) 61
Gênero
Feminino
Masculino

74
32

69,8%
30,2%

Escolaridade
Sem escolaridade
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior
> Ensino superior

36
11
36
21
2

34%
10,4%
34%
19,8%
1,9%

Estado civil
Casado
Divorciado
Solteiro
União estável
Viúvo

50
11
19
7
19

47,2%
10,4%
17,9%
6,6%
17,9%

Constatou-se que todos os pacientes (100%) possuem comorbidades, sendo mais

comuns a diabetes (59,4%), a hipertensão arterial (68,9%), a obesidade (61,3%) e a

síndrome metabólica (SM) (63,2%), como é possível observar na Tabela 2.
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Tabela 2 – Características clínicas dos pacientes com diagnóstico de DHGNA

Comorbidades N (= 106) %
Sim 106 100%
Diabetes
Não
Sim
Pré

30
63
13

28,3%
59,4%
12,3%

Hipertensão arterial
Não
Sim

33
73

31,1%
68,9%

Dislipidemia
Não
Sim

54
52

50,9%
49,1%

Obesidade
Não
Sim

40
65

38,7%
61,3%

Síndrome metabólica
Não
Sim

39
67

36,8%
63,2%

A média de peso dos pacientes é de 82 kg, variando de 44 a 133 kg. O IMC

apresentou uma média de 31,8 kg/m², com o valor médio de circunferência de cintura

de 107,6 cm, como se pode verificar na Tabela 3.

Tabela 3 – Dados Antropométricos dos pacientes com DHGNA e

Características Média DP Mínimo Máximo
Altura (m) 1,6 0,1 1,4 1,9
Peso (kg) 82 16,9 44 133
IMC (kg/m²) 31,8 5,9 19,6 49,5
Circunferência do abdômen (cm) 107,6 12 83 151

Diante desse levantamento, os pacientes foram classificados de acordo com seu

IMC, como consta na Tabela 4. Observou-se que a maioria dos participantes (61,3%)

está obeso ou com excesso de peso (21,7%).

Tabela 4 – Frequência da classificação do Índice de Massa Corporal (IMC)

Classificação Média %
Abaixo do peso 4 3,8%
Eutrofia/Adequado 14 13,2%
Excesso de peso/Pré-obesidade 23 21,7%
Obesidade 65 61,3%

Constatou-se também que a maior parte dos participantes (71,7%) descobriu a

DHGNA a partir de exames de rotina, conforme se pode ver na Tabela 5, que verifica
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também que a maioria dos pacientes (75,2%) não possui antecedentes psiquiátricos,

apesar de 10,4% deles fazerem uso de ansiolíticos e 31,3%, de antidepressivos.

Tabela 5 – Características do diagnóstico e antecedentes psiquiátricos dos pacientes com

DHGNA

Parâmetros N (= 106) %
Diagnóstico
Exame de rotina
Investigação de sintomas
Outros

76
18
12

71,7%
17%
11,3%

Antecedentes psiquiátricos
Depressão
Ansiedade
Transtorno misto
Outros
Não se aplica

14
5
1
6
79

13,3%
4,7%
1%
5,7%
75,2%

Uso de ansiolítico
Não
Sim

95
11

89,6%
10,4%

Uso de antidepressivo
Não
Sim

73
33

68,9%
31,1%

Em seguida, a Tabela 6 mostra que, a partir da escala HADS, grande parte dos

participantes (66%) apresentou-se improvável a ter sintomatologia ansiosa.

Tabela 6 – Presença de sintomatologia ansiosa pelo instrumento HADS em pacientes com

diagnóstico de DHGNA

Sintomatologia ansiosa N (= 106) %
Improvável 70 66,0%
Provável 36 34,0%

Na Tabela 7, observamos por meio da Escala de Ansiedade de Hamilton que,

entre os pacientes com ansiedade, a maioria apresenta sintomatologia grave (63,9%).

Tabela 7 – Intensidade da sintomatologia ansiosa pelo instrumento HAM-A em pacientes com

diagnóstico de DHGNA

Intensidade da sintomatologia ansiosa N (= 36) %
Mínimo 2 5,6%
Leve 6 16,7%
Moderado 5 13,9%
Grave 23 63,9%
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Já a Tabela 8 demonstra que a maioria dos participantes (67%) é improvável a ter

sintomatologia depressiva, de acordo com a escala HADS.

Tabela 8 – Presença de sintomatologia depressiva pelo instrumento HADS em pacientes com

diagnóstico de DHGNA

Sintomatologia depressiva N (= 106) %
Improvável 71 67,0%
Provável 35 33,0%

Ao observar a sintomatologia depressiva avaliada pela Escala de Depressão de

Hamilton, novamente a maioria dos pacientes (54,3%) apresenta sintomatologia grave,

como verificado, por fim, na Tabela 9.

Tabela 9 – Intensidade da sintomatologia depressiva pelo instrumento HAM-D em pacientes

com diagnóstico de DHGNA

Intensidade da sintomatologia
depressiva

N (= 35) %

Mínimo 0 0,0%
Leve 6 17,1%
Moderado 10 28,6%
Grave 19 54,3%

Sendo assim, considerando o número de pacientes que já faziam uso de

medicamentos psiquiátricos (44 pessoas) e o número de pacientes com presença de

sintomatologia ansiosa/depressiva neste estudo (71 pessoas), 27 novos casos foram

descobertos.

Após análise estatística da escala HADS para ansiedade, verificou-se uma relação

entre o sexo e a ansiedade (p = 0,013), com maior prevalência no sexo feminino. Em

relação à escala HADS para depressão, também foi possível constatar a relação entre o

sexo e a depressão (p = 0,045), com maior prevalência, mais uma vez, em mulheres. O

grau de obesidade e SM não apresentaram resultados estatisticamente significativos na

relação entre tais variáveis e ansiedade/depressão segundo a escala HADS – estes

resultados podem ser consultados nos apêndices A e B.

Quando avaliados de acordo com a Escala de Ansiedade de Hamilton,

observou-se que os pacientes apresentaram uma relação entre o sexo e a ansiedade (p =

0,001), com maior prevalência no sexo feminino. Em relação à Escala de Depressão de

Hamilton, não foi possível estabelecer uma relação entre o sexo e a depressão (p =
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0,499), mas foi identificada uma relação estatisticamente significativa entre depressão e

a SM (p = 0,019) – estes resultados podem ser consultados nos apêndices C e D.
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4 DISCUSSÃO

Este estudo avaliou os pacientes com diagnóstico de doença hepática gordurosa

não alcoólica (DHGNA) em relação à sintomatologia ansiosa e depressiva. Para que as

avaliações fossem realizadas, buscou-se utilizar apenas instrumentos validados.

Diante das avaliações empreendidas, observou-se a predominância do sexo

feminino na pesquisa, o que é característica dos pacientes do ambulatório do

HCFMUSP, uma vez que diverge da literatura, que aponta para um número duas vezes

maior de homens do que mulheres com DHGNA57, 58, 59. Porém, é importante notar que

há controvérsias a esse respeito, visto que alguns estudos mais recentes mostraram que a

doença, na verdade, é mais frequente em pacientes do sexo feminino60, 61, 62.

A partir dessa constatação, é válido considerar o fato de que as mulheres

costumam estar muito mais atentas à própria saúde e buscar mais por ajuda do que os

homens. Alguns autores, inclusive, sugerem que isso se deve à socialização dos

homens, em vista da qual o cuidado não faz parte da prática masculina63, 64, 65.

O estudo de Lonardo et al.66 mostrou que a doença é mais comum em pessoas do

sexo feminino após a menopausa (≥ 50-60 anos), que é quando as

mulheres apresentam uma maior probabilidade de desenvolver

os principais fatores de risco da DHGNA, como o ganho de peso e

a dislipidemia67. Acredita-se que o estrogênio possa proteger as mulheres da

DHGNA, pois o estradiol, com suas características antioxidantes, suprime a fibrose

hepática. Sendo assim, aquelas no período pós-menopausa demonstram uma junção de

níveis séricos de estrogênio diminuídos e alterações corpóreas, como o citado aumento

de peso, levando à probabilidade de desenvolvimento e da rápida progressão da

DHGNA68, 69.

No que diz respeito à idade identificada na pesquisa, a média dos pacientes foi

próxima de 60 anos, fase que é considerada o início da terceira idade para a OMS no

Brasil70. Não obstante a DHGNA acometer pessoas de diversas idades, o resultado

quanto à população deste trabalho encontrar-se na média dos 60 anos vai ao encontro do

que tem sido verificado em outros estudos, como o de Younossi1, que mostrou maior
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prevalência em idosos – mais especificamente, 28,9% da população do estudo tinha de

60 a 69 anos.

Em vista do que se demonstrou até o momento, a gordura no fígado é uma doença

que necessita de acompanhamento, em especial naqueles com a idade majoritária

identificada na pesquisa, pois, segundo Karnikowski et al.71, a probabilidade de

desenvolver DHGNA tem aumentado paralelamente à idade72. Além disso, a terceira

idade é uma fase da vida em que os pacientes se tornam sujeitos e propensos ao

desenvolvimento de muitas comorbidades, podendo ocasionar progressão da doença,

dificuldade para manter os exercícios físicos e a mudança do estilo de vida, como

preconizam os estudos em relação ao tratamento da doença73, 74.

A presente pesquisa constatou ainda que a maioria dos pacientes deste estudo

descobriu a doença por meio de exames de rotina, totalizando 71,7% da amostra. Essa

ocorrência é comum e acontece por se tratar de uma doença assintomática e silenciosa,

e, sendo assim, a suspeita começa apenas após o paciente se deparar com alterações nos

exames de rotina, como os de sangue (alteração hepática) ou ultrassom75, 76.

Diante disso, algumas associações como a European Association for the Study of

the Liver (EASL) e a Asociación Latinoamericana para el Estúdio del Hígado (ALEH)

já têm recomendado que os médicos solicitem exames de rastreio à população de alto

risco, como os pacientes obesos e aqueles com SM77, 78. Com isso, os exames de rotina

feitos na atenção primária podem auxiliar na detecção precoce da doença, podendo,

assim, prevenir comorbidades e piora do quadro, além de direcionar os pacientes a uma

tratativa adequada79.

A DHGNA está quase sempre acompanhada por condições clínicas que aumentam

ou convergem para o seu aparecimento. Em nosso estudo, a maior parte dos pacientes

apresentou SM ou pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento dela80,

resultado esse que vai ao encontro das pesquisas que demonstram que cerca de 90% dos

pacientes com DHGNA têm um ou mais componentes da SM81.

A esse respeito, estudos anteriores já mostraram que a DHGNA é a manifestação

hepática da síndrome metabólica; assim, quanto mais doenças características da SM,

maior a probabilidade de ocorrer uma progressão da doença hepática. Além disso,

observou-se que o crescimento do número de componentes da SM pode ser relacionado

à menor sobrevida2, 82.
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Neste trabalho, verificou-se ainda que mais da metade dos pacientes (59,4%)

possui DMT2. Essa doença impacta fortemente o prognóstico da DHGNA, em especial

quando associada à obesidade, o que é o caso dos pacientes desta pesquisa.

Relativamente a essa constatação, o estudo de Ott-Fontes, Neto e Goldoni83 revelou que,

entre pacientes com a mesma faixa de IMC, os que apresentam diabetes mellitus tipo 2

prevalecem e a gravidade da doença é maior.

Já a obesidade, por se tratar de uma condição inflamatória, pode influenciar

diretamente o desenvolvimento e a progressão da doença; demais investigações, aliás, já

apontaram uma correlação entre o grau de obesidade e a gravidade da esteatose46, 84, 85.

Estudos apontam que a prevalência de DHGNA é maior em pessoas obesas72, 86,

como pode ser verificado em outras pesquisas, tal qual a de Cruz et al.87, que encontrou

grande parte dos participantes com obesidade ou sobrepeso, assim como um estudo

libanês88, que identificou 56,6% de pacientes obesos com DHGNA, e o de Lee et al.89,

que obteve o mesmo achado em 49,4% deles.

Outras duas comorbidades comuns nos pacientes com DHGNA e associadas à SM

foram identificadas neste trabalho: a dislipidemia, verificada em metade da população

de pesquisa – assim como encontrado no trabalho de Silva et al.80 e de Shil et al.90 –, e a

hipertensão, constatada na maior parte dos pacientes – tal como nos estudos de

Kuzminova et al.91 e Silva et al.80.

Todos os participantes desta pesquisa apresentam ainda alguma comorbidade,

sendo as mais comuns a DMT2, a hipertensão e a obesidade. Segundo Chalasani et al.2 e

Cotrim et al.3, essas doenças são comumente encontradas em pacientes com DHGNA e

são importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares. Tal ponto merece

atenção visto que a principal causa da morte dos pacientes com DHGNA se dá por

doenças cardiovasculares72.

Por sua vez, a ansiedade e a depressão são os transtornos psiquiátricos mais

frequentes entre os pacientes com DHGNA92, porém a associação entre tais pontos

ainda permanece ambígua, uma vez que alguns estudos encontraram uma relação

positiva entre depressão e DHGNA42, 43, enquanto outros não alcançaram qualquer

associação significativa45, 46. Além disso, de acordo com Filipović et al.93, alguns estudos

relacionaram a depressão com a gravidade histológica da DHGNA, ao passo que outros

negaram a relação entre eles. Tal correlação não pôde ser realizada neste trabalho

devido ao baixo poder estatístico.
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A frequência de ansiedade e depressão dos pacientes desta investigação foi alta –

34% e 33% respectivamente – e maior do que alguns estudos anteriores que utilizaram a

mesma escala de medida, os quais apresentaram, por exemplo, 19,6% para ansiedade e

24,5% para depressão94 e 10,7% para ansiedade e depressão35. Ainda que a maior parte

dos pacientes não tenha manifestado uma probabilidade significativa para transtornos

psiquiátricos, entre os que demonstraram, a maioria já se encontrava em uma condição

clínica grave. Apesar disso, quase a totalidade dos pacientes medicados, apresentam o

quadro em estado grave.

É necessário levar em consideração que este estudo foi realizado em um hospital

terciário, no qual os pacientes já tinham um quadro mais grave da doença e maior tempo

de diagnóstico. Sendo assim, é possível que grande parte deles sofria com ansiedade

e/ou depressão havia muito tempo, contudo não tivera a oportunidade de detectar

precocemente e ter o devido tratamento. Deste modo, ao chegar nesta avaliação,

apresentaram um estado psicológico mais grave36. Sendo assim, é dada a importância da

avaliação psicológica nestes pacientes, na qual nesse trabalho foram descobertos 27

novos casos, que poderão ser devidamente acompanhados.

Estudos anteriores que utilizaram instrumentos semelhantes ao deste trabalho

sugeriram que a quantidade de pacientes com doença hepática crônica com transtornos

psiquiátricos já são semelhantes à prevalência de transtorno psiquiátrico em pessoas

com outras doenças crônicas36. Essa relação é importante de ser destacada visto que

estudos longitudinais já mostraram que há uma correlação entre doenças crônicas e

transtornos psiquiátricos, em que um aumenta a chance do outro aparecer, afetando

negativamente a adesão ao tratamento95.

Outro ponto a ser levantado é o uso de ansiolíticos e antidepressivos, pois, mesmo

que a maioria dos pacientes não use tais medicações, é essencial considerar a

possibilidade dos resultados serem ainda maiores caso eles não estejam medicados, uma

vez que tais medicamentos proporcionam efeitos sedativos e tranquilizantes, fazendo

com que sintam menos sintomas físicos e maior tranquilidade a nível emocional96.

Algumas questões dificultaram as análises, como o pequeno tamanho da amostra e

a presença de outras doenças hepáticas crônicas45, 46. Além disso, é relevante ainda

voltar a atenção ao fato de que os instrumentos utilizados solicitavam apenas a resposta

do paciente, e não a percepção da psicóloga sobre a postura da pessoa avaliada. Sendo
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assim, outros tipos de instrumentos poderiam levar a resultados ainda maiores se

considerados os aspectos para além das perguntas objetivas do teste.

Em nosso trabalho, a ansiedade nos pacientes com DHGNA se relaciona

significativamente com o sexo feminino, achado este que também foi descrito na

pesquisa de Labenz et al.97 Outros estudos, porém, não encontraram tal resultado e,

sendo assim, portanto, não há consenso na literatura sobre essa relação, visto haver

poucos trabalhos sobre a temática41, 98.

Enquanto a prevalência de DHGNA é maior nos homens, segundo a literatura, a

de sintomas depressivos é maior entre as mulheres, o que corrobora nosso estudo e é

consistente com achados anteriores98, 99. A diferença entre os sexos quando tratamos de

ansiedade e depressão pode se dar por fatores biológicos e/ou sociais que divergem

entre homens e mulheres100.

Nas últimas décadas, as mulheres têm passado por uma transformação

profissional, social e familiar dentro de uma cultura rígida e restrita com elas, que

acabam por ter uma chance maior de manifestar quadros depressivos e ansiosos devido

à combinação de estressores dentro da dinâmica biopsicossocial101. Entre as questões

vivenciadas por elas estão a pressão nos aspectos profissionais, a dificuldade no

mercado de trabalho e a necessidade de independência econômica, que induzem a

comportamentos competitivos e geram estresse.

Além disso, existe o desejo e/ou a necessidade de cuidar de uma família, o que

leva a mulher a ter uma dupla jornada de trabalho, cuidados com atividades domésticas,

filhos e familiares. Tais pontos geram um desgaste nela, produzindo tensão e o já

mencionado estresse. Diante desse cenário, a transformação da mulher não trouxe um

reconhecimento proporcional ao acúmulo de tarefas e responsabilidades que recai sobre

ela101, 102.

No que tange a outras questões que podem levar ao desenvolvimento da depressão

e da ansiedade em mulheres, demais estudos apontam também para a epigenética, ou

seja, a genética combinada a fatores ambientais. Além disso, devemos nos atentar às

diferenças biológicas, principalmente no que diz respeito ao sistema endócrino e aos

hormônios sexuais femininos, que podem alterar o desenvolvimento e o curso do

transtorno ansioso e depressivo103.

Sobre a depressão em particular, em concordância com o nosso trabalho, estudos

recentes apontaram para uma relação significativa entre depressão e doenças
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metabólicas, como verificado nas pesquisas de Jung et al.44 e de Repousi et al.104 Apesar

de ainda serem pouco conhecidos os mecanismos exatos que envolvem a relação entre

depressão e SM, algumas hipóteses foram levantadas a respeito, entre as quais tem-se o

estilo de vida pouco saudável, incluindo alimentação não saudável e pouca atividade

física105.

Outros estudos abordaram alguns pontos que a depressão e a SM têm em comum,

como a desregulação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) com inflamação

hipotalâmica final106, a associação com a inflamação crônica de baixo grau107 e a

probabilidade de que a progressão dessas doenças esteja relacionada ao estresse

oxidativo 108, 109. Além disso, um dos principais fatores que podem auxiliar no

desenvolvimento e na progressão da DHGNA é a resistência à insulina – especula-se

que esse fator possa desencadear processos associados à depressão44.

Observou-se ainda nesta pesquisa que o avanço da doença hepática afeta

diretamente a saúde física e mental dos pacientes, reduzindo de maneira drástica a sua

qualidade de vida. Como consequência, os pacientes podem apresentar alterações

psicológicas e comportamentais, a partir das quais se fará necessária a mudança de

hábitos e da maneira de enfrentar esses problemas, o que também pode causar muitos

conflitos e sentimentos internos, necessitando-se de um apoio médico e psicológico110.

O trabalho de Tomeno et al.111 mostrou, por sua vez, que as respostas ao

tratamento padrão para DHGNA dos pacientes com depressão são ruins e abaixo do

esperado. Complementarmente, Russ et al.112 verificaram que doenças como a ansiedade

e a depressão estão associadas à mortalidade em doenças hepáticas crônicas. Sendo

assim, em vista desses resultados, o ideal seria realizar uma triagem efetiva e um

tratamento adequado à ansiedade e à depressão no intuito de auxiliar na prevenção da

progressão da doença e a adesão ao tratamento.41, 113.

Sabe-se que, hoje, o tratamento para DHGNA se dá, principalmente, com a perda

de peso, a atividade física, a mudança no estilo de vida e o controle medicamentoso das

comorbidades. Porém, essas são metas difíceis de serem alcançadas e mantidas, visto

que envolvem questões para além da simples modificação de comportamento, como as

barreiras físicas, sociais e econômicas. Tais pontos não se referem apenas a uma questão

individual e podem influenciar diretamente o indivíduo de forma positiva ou negativa114.

Pensando-se nos pacientes deprimidos, sabe-se que eles costumam manifestar

comportamentos pouco saudáveis, tais como: dietas inflamatórias, ricas em alimentos
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palatáveis ou fast food; alta ingestão alimentar em busca de prazer; sedentarismo;

alteração do sono; e baixa adesão aos tratamentos115.

É sabido ainda que o prazer entre os indivíduos com ansiedade e depressão é

diminuído, fazendo com que o consumo de doces, por exemplo, que são uma grande

fonte de prazer, seja difícil de ser reduzido ou abolido. Uma das explicações fisiológicas

para esse movimento é que alguns hormônios agem como neurotransmissores, como a

dopamina, a serotonina e a ocitocina, atuando diretamente na regulação do humor e do

afeto. Sendo assim, alterações nesse sistema podem levar a uma alteração no humor

e/ou no comportamento. Desta forma, quando o indivíduo passar por uma situação de

estresse ou desgaste emocional, principalmente aquele que apresenta ansiedade e

depressão, ele poderá aumentar o consumo desses alimentos para compensar a

deficiência causada pela alteração hormonal116.

Ainda em relação à mudança do hábito alimentar, o indicado aos pacientes com

DHGNA é a dieta mediterrânea, porém ela pode ser vista como mais cara e de difícil

preparo117, implicando-se a necessidade de planejamento, supervisão e estruturação de

uma nova dieta a cada paciente, seguindo seus limites118. A mudança alimentar pode

ajudar na prevenção e ser terapêutico para a população com doenças mentais, incluindo

ansiedade e depressão119.

Os pacientes ansiosos e deprimidos precisam de algum nível de supervisão a fim

de gerar maior apoio e incentivo para que eles consigam iniciar e manter as novas

rotinas no plano de mudança do estilo de vida120. Desta forma, é necessário estabelecer

metas reais a cada paciente, sendo que, quanto mais o conhecermos e ajustarmos as suas

possibilidades e necessidades, maior a probabilidade de adesão121. Já em relação ao

exercício físico, ele não é apropriado a todos aqueles deprimidos, pois alguns deles

possuem limitações físicas e de crenças, fazendo com que a imposição da atividade

física possa diminuir a aderência à mudança122, 123. Isto porque, com esses pacientes, é de

suma importância que se pense e se coloque em prática estratégias de motivação e

adesão124.

Os pacientes com doenças crônicas aderem menos ao tratamento visto que, na

maioria das vezes, ele demanda empenho e continuidade. Alguns outros fatores

colaboram para a dificuldade de adesão, como a falta de apoio social, a presença de

doenças psiquiátricas e a mudança de um estilo de vida já estabelecido há muitos anos,

necessitando muito esforço para alterá-lo125, 126. Sendo assim, é preciso um
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acompanhamento multidisciplinar, principalmente no que tange à psicologia, que pode

intervir de maneira direta na motivação pessoal, na força de vontade, na autoestima e

nas crenças127.

A discussão sobre a causalidade deve ser vista de uma forma biopsicossocial, haja

vista que alterações psicológicas não necessariamente irão resultar em doenças, apesar

de sempre ser preciso acompanhá-las. Mello Filho e Burd128, por exemplo, postulam que

toda doença é considerada psicossomática, pois o organismo adoecido influencia

diretamente na condição psíquica e emocional do indivíduo. Sendo assim, é importante

olhar para os indivíduos com o entendimento de que corpo e mente são fatores

interdependentes, e não opostos128, 129, 130.

O profissional da psicologia também pode auxiliar a minimizar a distância do

discurso do médico e/ou nutricionista em relação aos seus hábitos diários, o que

comumente gera frustração no paciente por não conseguir acompanhar o que é

solicitado. Além disso, o psicólogo pode ajudá-lo a entender quais emoções e por que

elas podem interferir de modo direto na alimentação dele, ajustando e ofertando novas

ideias para lidar com os desejos não fisiológicos27, 131.

Este é um estudo observacional que analisa um ambulatório e como

característica este estudo, bem como outros estudos observacionais, são enviesados pela

amostra de pacientes locais. Uma comparação justa só é possível se considerarmos estes

vieses. Como os trabalhos relacionados na literatura não informam seus vieses, nossa

comparação é apenas quantitativa. Além disso, os questionários utilizados neste

trabalho focaram muito no aspecto físico, podendo fazer com que alguns pontos fossem

facilmente confundidos com questões clínicas dos pacientes. Diante disso, sugiro as

seguintes possibilidades: Apontar o local de realização da pesquisa a fim de comparar

diferentes níveis de cuidados e de progressão das doenças em instituições distintas,

atentar-se ao tipo de questionário aplicado a cada espaço e tipo de público, acompanhar

os pacientes a longo prazo de modo a observar se, com a piora do caso clínico, há

também uma piora da condição psicológica, ou vice-versa.
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5 CONCLUSÕES

As conclusões alcançadas com o desenvolvimento do presente estudo foram:

• Presença de ansiedade e depressão em grande parte do grupo estudado, sendo

que a maioria apresenta sintomatologia grave;

• Grupo concentrado na terceira idade, com muitas comorbidades, e presença de

síndrome metabólica (SM);

• A relação entre a ansiedade, a depressão e o sexo dos participantes se mostrou

positiva para o sexo feminino, mas não significativa para a obesidade e a maioria das

comorbidades; e

• Relação significativa entre SM e depressão.
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6 ANEXOS

ANEXO A – Aprovação COSEP
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ANEXO B - CAPPesq – Plataforma Brasil
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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ANEXO D – Questionário demográfico e clínico
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ANEXO E – Avaliação do consumo de álcool pelo instrumento AUDIT
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ANEXO F – Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS)
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ANEXO G – Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A)
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ANEXO H – Escala de Depressão de Hamilton (HAM-D)
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Estatísticas descritivas das características qualitativas avaliadas no estudo estratificada de acordo com a escala HADS de
Ansiedade incluindo frequência absoluta, relativa, intervalo de confiança de 95% e nível descritivo

Escala HADS – Ansiedade (HADS-A)
Ausência de ansiedade Presença de ansiedade *p-valor

n %(IC95%) n %(IC95%)
Sexo
Masculino 27 38,6%(27,8%-50,2%) 5 13,9%(5,5%-27,8%) 0,013Feminino 43 61,4%(49,8%-72,2%) 31 86,1%(72,2%-94,5%)
Grau de obesidade
Abaixo do peso 4 5,7%(2,0%-13,0%) 0 0,0%

0,601Eutrofia/adequado 9 12,9%(6,6%-22,1%) 5 13,9%(5,5%-27,8%)
Excesso de peso/Pré-obesidade 14 20,0%(12,0%-30,5%) 9 25,0%(13,2%-40,7%)
Obesidade grave 43 61,4%(49,8%-72,2%) 22 61,1%(44,8%-75,7%)
Síndrome metabólica
Não 23 32,9%(22,7%-44,4%) 16 44,4%(29,2%-60,6%) 0,290Sim 47 67,1%(55,6%-77,3%) 20 55,6%(39,4%-70,8%)
*Valor de p baseado no Teste Exato de Fischer



APÊNDICE B – Estatísticas descritivas das características qualitativas avaliadas no estudo estratificada de acordo com a escala HADS de
Depressão incluindo frequência absoluta, relativa, intervalo de confiança de 95% e nível descritivo

Escala HADS – Depressão (HADS-D)
Ausência de depressão Presença de depressão *p-valorn %(IC95%) n %(IC95%)

Sexo
Masculino 26 36,6%(26,1%-48,2%) 6 17,1%(7,5%-32,0%) 0,045Feminino 45 63,4%(51,8%-73,9%) 29 82,9%(68,0%-92,5%)
Grau de obesidade
Abaixo do peso 3 4,2%(1,2%-10,8%) 1 2,9%(0,3%-12,6%)

0,899Eutrofia/adequado 9 12,7%(6,5%-21,9%) 5 14,3%(5,7%-28,5%)
Excesso de peso/Pré-obesidade 17 23,9%(15,2%-34,8%) 6 17,1%(7,5%-32,0%)
Obesidade grave 42 59,2%(47,5%-70,0%) 23 65,7%(49,2%-79,7%)
Síndrome metabólica
Não 23 32,4%(22,4%-43,8%) 16 45,7%(30,1%-62,0%) 0,204Sim 48 67,6%(56,2%-77,6%) 19 54,3%(38,0%-69,9%)
*Valor de p baseado no Teste Exato de Fischer



APÊNDICE C – Estatísticas descritivas das características qualitativas avaliadas no estudo estratificada de acordo com a escala Hamilton
de Ansiedade incluindo frequência absoluta, relativa, intervalo de confiança de 95% e nível descritivo

Escala Hamilton – Ansiedade (HAM-A)

Mínimo Leve Moderado Grave *p-valo
r

n %(IC95%) n %(IC95%) n %(IC95%) n %(IC95%)
Sexo

Masculino 0 0,0% 4 66,7%(28,6%-92,3%
) 1 20,0%(2,3%-62,9%) 0 0,0%

0,001
Feminino 2 100,0% 2 33,3%(7,7%-71,4%) 4 80,0%(37,1%-97,7%

)
2
3 100,0%

Grau de obesidade
Abaixo do peso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

0,173

Eutrofia/adequado 1 50,0%(6,1%-93,9%
) 2 33,3%(7,7%-71,4%) 0 0,0% 2 8,7%(1,9%-25,1%)

Excesso de peso/Pré-obesidade 0 0,0% 2 33,3%(7,7%-71,4%) 0 0,0% 7 30,4%(14,8%-50,7%
)

Obesidade grave 1 50,0%(6,1%-93,9%
) 2 33,3%(7,7%-71,4%) 5 100,0% 1

4
60,9%(40,6%-78,6%
)

Síndrome metabólica

Não 1 50,0%(6,1%-93,9%
) 4 66,7%(28,6%-92,3%

) 3 60,0%(20,9%-90,6%
) 8 34,8%(18,0%-55,1%

) 0,431
Sim 1 50,0%(6,1%-93,9%

) 2 33,3%(7,7%-71,4%) 2 40,0%(9,4%-79,1%) 1
5

65,2%(44,9%-82,0%
)

*Valor de p baseado no Teste Exato de Fischer



APÊNDICE D – Estatísticas descritivas das características qualitativas avaliadas no estudo estratificada de acordo com a escala Hamilton
de Depressão incluindo frequência absoluta, relativa, intervalo de confiança de 95% e nível descritivo

Escala Hamilton - Depressão (HAM-D)
Mínimo Leve Moderado Grave *p-valorn %(IC95%) n %(IC95%) n %(IC95%) n %(IC95%)

Sexo
Masculino 0 0,0% 1 16,7%(1,9%-55,8%) 3 30,0%(9,3%-60,6%) 2 10,5%(2,3%-29,7%) 0,499Feminino 0 0,0% 5 83,3%(44,2%-98,1%) 7 70,0%(39,4%-90,7%) 17 89,5%(70,3%-97,7%)
Grau de obesidade
Abaixo do peso 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0%(1,1%-38,1%) 0 0,0%

0,282Eutrofia/adequado 0 0,0% 2 33,3%(7,7%-71,4%) 1 10,0%(1,1%-38,1%) 2 10,5%(2,3%-29,7%)
Excesso de peso/Pré-obesidade 0 0,0% 1 16,7%(1,9%-55,8%) 3 30,0%(9,3%-60,6%) 2 10,5%(2,3%-29,7%)
Obesidade grave 0 0,0% 3 50,0%(16,7%-83,3%) 5 50,0%(22,4%-77,6%) 15 78,9%(57,4%-92,4%)
Síndrome metabólica
Não 0 0,0% 3 50,0%(16,7%-83,3%) 8 80,0%(49,7%-95,6%) 5 26,3%(10,8%-48,4%) 0,019Sim 0 0,0% 3 50,0%(16,7%-83,3%) 2 20,0%(4,4%-50,3%) 14 73,7%(51,6%-89,2%)
*Valor de p baseado no Teste Exato de Fischer


