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RESUMO 

 

Resiliência diz respeito à capacidade de responder positivamente em face às 
situações adversas e à capacidade individual de alcançar, manter ou recuperar a 
saúde física ou emocional após doenças graves ou outras situações de estresse. A 
resiliência pode ser um importante fator de promoção de saúde. O objetivo deste 
estudo foi analisar a associação entre resiliência e sintomas de ansiedade e 
depressão em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, além de estimar a 
prevalência de sintomas de ansiedade e depressão nesses pacientes, estimar a 
prevalência de histórico de trauma e sua associação com resiliência, estimar a 
prevalência de baixa resiliência em pacientes com lúpus e sua associação com 
variáveis clínicas como: uso do corticoide, atividade e duração da doença e variáveis 
sociodemográficos.  Noventa e dois pacientes participaram do estudo e foram 
avaliados com a escala HAD de depressão e ansiedade, a escala de resiliência de 
Wagnild & Young, o Mex-Sledai e o THQ Questionário de História de Trauma. Os 
escores de resiliência encontrados foram: baixo 17 (18,4%) escore < 121, médio 56 
(60,9%) entre 121 e 146, alta 19 (20,7%) escore >146. A faixa de idade mais 
prevalente foi entre 18 e 30 anos, 65 (70,7%) pacientes tinham companheiros e 57 
(62,2%) não estão trabalhando. A prevalência de sintomas de depressão e 
ansiedade foi de 23 (25,0%) e 47 (51,1%), respectivamente. Na associação entre 
resiliência e variáveis sociodemográficas e clínicas de pacientes com lúpus 
observou-se uma relação direta entre a variável “educação” e uma relação inversa 
entre as variáveis “depressão”, “ansiedade”, em relação à resiliência.  Depressão foi 
o principal fator de risco para baixa resiliência. A associação entre resiliência e 
história de traumas não foi significativa estatisticamente. Identificar os fatores de 
risco e proteção é importante para o desenvolvimento de estratégias que aumentem 
a capacidade de resiliência do paciente. 
 
Palavras chaves: Lúpus eritematoso sistêmico. Depressão. Ansiedade. Resiliência. 
Estresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 ABSTRACT 

Resilience concerns human being’s capacity to respond positively to adverse 
situations they face, enabling individuals to achieve, maintain or recover physical or 
emotional health after devastating illness, losses  or other stressful situations. 
Resilience can be an important factor in health promotion. The aim of this study was 
to evaluate the association between symptoms of anxiety, depression and resilience 
with systemic lupus erythematosus, to estimate the prevalence of anxiety and 
depression in these patients,  to estimate the prevalence of trauma history and its 
association with resilience, to estimate the prevalence of low resilience in patients 
with systemic lupus erythematosus and its association with clinical variables such as: 
use of corticoids, activity and disease’s duration and sociodemografic variables. 
Ninety two patients participated in this study and were evaluated by HAD scale of 
depression and anxiety, Wagnild and Young Scale, The Mex-Sledai and THQ 
Trauma History Questionnaire. Among those, 17 (18,4%) had low resilience (score < 
121), 56 (60%) medium score (between 121 and 146), 19 (20,7%) high resilience 
(score>146). The most prevalent age group was between 18 and 30, 65 (70,7%) 
patients has companions and 57 (62,2%) were not working. The prevalence of 
symptoms of depression was 23 (25,0%) and the anxiety was 47 (51,1%). In the 
association between resilience and sociodemografic and clinical variables of patients 
with systemic lupus erythematosus there was a direct relationship between the 
variable “education” and an inverse relationship  between the variables “depression” 
and “anxiety”, in relation wirh “resilience”. Depression was the main variable 
associated with low resilience. The association between resilience and trauma 
history was not significant statistically. Identifying risk and protective factors is 
important for developing psychological support strategies in order to increase 
patient’s resilience. 
 
Keywords: Systemic lupus erythematosus. Depression. Resilience. Anxiety. Stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica e autoimune 

capaz de atingir vários órgãos, inclusive o sistema nervoso. As manifestações 

neuropsiquiátricas são comuns no LES, variando amplamente de 5% a 83%(1) 

incluindo transtorno psicótico, depressão maior e distúrbio cognitivo, 17% e 75% 

incluindo depressão, delírio e demência(2) e até 91%, segundo outros estudos(3,4), 

que também incluíram depressão, dor de cabeça e distúrbio cognitivo. Vieira et al. 

(2008) encontraram em pacientes internados, convulsão e cefaleia em 50%, psicose 

em 22%, acidente vascular cerebral (AVC) em 17%, síncope e depressão maior em 

11%. Neste estudo, as manifestações neuropsiquiátricas ocorreram em 11% dos 

pacientes antes do diagnóstico, 33% por ocasião do diagnóstico e 56% após o 

diagnóstico, em geral, no primeiro ano(5).  

 

Em nossa experiência, a depressão e a ansiedade são muito prevalentes em 

pacientes com LES, 42% e 74%, respectivamente(6), o que está de acordo com a 

alta prevalência encontrada por Bachen et al. (2009) e Nery  et al. (2008)(7,8), mas, 

são muito prevalentes também os distúrbios cognitivos que podem ocorrer de 15 a 

66% em pacientes com LES(9). Alguns estudos têm associado essas manifestações 

clínicas a anticorpos, como o anti-ribossomal P, anti-SSA, anti-DNA, e 

antifosfolípides(3,10,11), entretanto, há trabalhos que mostram resultados divergentes 

deles(8,12). 

 

O LES, devido a sua complexidade, afeta toda a vida pessoal e não apenas a 

dimensão física, mas também a emocional e a social, haja vista tratar-se de uma 

patologia que está associada à alta morbidade, mortalidade e cronicidade(13 -15). Com 

prognóstico incerto, pode levar à incapacitação, além de ser potencial causa de 

desfiguração(16). O estresse emocional decorrente dessa condição e o uso de 

corticoide para seu tratamento têm sido responsabilizados por boa parte de suas 

manifestações psicopatológicas(2,17). 

 

O fator etiológico das alterações psicopatológicas no LES ainda não está 

suficientemente esclarecido, apesar do aprimoramento das pesquisas nessa área. A 

presença de complicação psiquiátrica não tratada está associada à maior 
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morbidade, dificuldade de adesão ao tratamento(18) e aumento da utilização dos 

serviços médicos(19). Por outro lado, eventos de vida estressantes também podem 

influenciar o início de doenças, incluindo o LES e contribuir com a imunossupressão, 

acentuando a vulnerabilidade do indivíduo(20). 

 

O estudo da resiliência (RS), definida como a habilidade de alcançar, manter 

ou recuperar a saúde física ou emocional, após doença devastadora, como algumas 

doenças crônicas, perdas ou outras situações conhecidas como geradoras de 

estresse(21) tem-se mostrado de fundamental importância no campo da promoção de 

saúde. RS reduz a intensidade de estresse e de sinais emocionais negativos como 

depressão e ansiedade, comuns em doença crônica(22–24). O desenvolvimento da 

sintomatologia nessas doenças pode estar relacionado a processos psicológicos e 

interferir no funcionamento do sistema imune, aumentando a vulnerabilidade do 

organismo à enfermidade(25), influenciando, inclusive, na progressão da doença(24).  

 

O objetivo desta tese é avaliar a RS em um grupo de pacientes com LES e 

estudar sua associação com variáveis clínicas, como: tempo de diagnóstico, uso de 

corticoide, atividade da doença, depressão, ansiedade, além da relação entre RS, 

histórias de trauma e variáveis sociodemográficas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a associação entre resiliência e sintomas de ansiedade e depressão em 

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1 - Estimar a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com 

LES. 

2 - Estimar a prevalência de situações traumáticas em pacientes com LES. 

3 - Estimar a prevalência de baixa resiliência em pacientes com LES. 

4 - Avaliar a associação do histórico de traumas com resiliência. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE RESILIÊNCIA EM LÚPUS ERITEMATOSO 

SISTÊMICO 

 

RS refere-se ao fenômeno caracterizado por resultados positivos na presença 

de sérias ameaças à adaptação ou ao desenvolvimento(26). É a capacidade de o ser 

humano recuperar-se ante a vivência de eventos traumáticos e, inclusive, de 

aprender e sair fortalecido deles(27). Trata-se de um fenômeno comum entre pessoas 

que enfrentam experiências adversas e diz respeito a processos adaptativos do ser 

humano(26,28). 

 

Para Masten (2001) RS é um construto inferencial e contextual que envolve 

duas dimensões: a presença de processos de adaptação e fatores de risco(26). Na 

primeira dimensão, alguns autores definem adaptação baseados nas tarefas 

evolutivas esperadas para o ser humano ao longo do seu desenvolvimento e nas 

expectativas culturais, como, por exemplo, desempenho e competências(29–31), 

enquanto outros pesquisadores, principalmente do campo da saúde e prevenção de 

psicopatologia, referem-se à adaptação, à ausência de psicopatologia e ao baixo 

nível de sintomas. Outros estudiosos, no entanto, incluem esses dois tipos de 

critérios(32). 

 

A definição de adaptação adotada nesta tese envolve tanto a presença de 

habilidades e características que favoreçam as competências relacionadas a 

comportamentos chamados promotores de saúde, quanto a ausência de processos 

que geram disfunção e/ou sintomas psicopatológicos. 
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3.1 Resiliência: Dos aspectos históricos ao construto psicológico 

 

Segundo Timoshenko (1983), o estudo da RS foi proposto pela física e pela 

engenharia, sendo um de seus precursores o cientista inglês Thomas Young que, 

em 1807, considerando tensão e compressão, introduziu, pela primeira vez, a noção 

de módulo de elasticidade. Young descrevia experimentos sobre tensão e 

compressão de barras, buscando a relação entre a força que era aplicada num 

corpo e a deformação que ela produzia. Foi também precursor na análise dos 

estresses trazidos pelo impacto e elaborou um método para cálculo dessas 

forças(33). Para Silva Jr (1972), a RS de um material correspondente a determinada 

solicitação, a energia de deformação máxima que ele é capaz de armazenar sem 

sofrer deformações permanentes(34,35) é a capacidade de um material recobrar o seu 

estado anterior, depois de ter passado por alguma deformação. 

 

Esse construto foi incorporado pela ciência psicológica, especialmente a 

psicologia positiva, que investiga os aspectos potencialmente saudáveis dos seres 

humanos, diferentemente da psicologia tradicional e sua ênfase nos aspectos 

psicopatológicos. 

 

Em 1980, Martin Seligman, na condição de presidente da American 

Psychological Association, chamou a atenção, por meio de artigos mensais, sobre a 

necessidade de mudança do foco das contribuições da psicologia, que vinha 

centrada no interesse de compreender e tratar as patologias e, de alguma forma, 

negligenciava a sua mais importante missão: a de construir uma visão do ser 

humano com ênfase em aspectos “virtuosos”. A partir daí, surgiu um movimento 

denominado Psicologia Positiva, que vem afirmar-se na edição especial de 2001 do 

jornal American Psychologist, que leva os psicólogos a adotarem uma visão mais 

ampla e apreciativa dos potenciais das motivações e culpabilidades humanas(36). 

Dentro dessa nova perspectiva, a ciência psicológica busca transformar velhas 

questões em novas possibilidades de compreensão de fenômenos como felicidade, 

otimismo, altruísmo, esperança, alegria, satisfação e outros temas considerados tão 

importantes como, depressão, ansiedade, angústia, agressividade(35). 
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Alguns fenômenos indicativos de vida saudável têm sido referidos como 

sistemas de adaptação ao longo do desenvolvimento, entre os quais se destaca a 

RS, que foi assim identificada por estudar e, de alguma forma, tentar explicar o 

processo de superação em que, algumas pessoas, mesmo em situações de 

adversidade social, econômica e psicológica conseguem sobreviver e alcançar certo 

bem-estar(35,37). Acredita-se que tais características sejam oriundas não apenas da 

constituição biológica e do ambiente, mas também do mecanismo de percepção do 

mundo ao redor. Esse mecanismo seria adquirido devido ao estilo parental, durante 

o desenvolvimento, e acentuaria uma possível sensibilidade biológica(38-40). 

 

Muitas pessoas são expostas a algum tipo de violência ou situação que 

ameace sua vida ou de seus familiares em algum momento de suas vidas. Muitas 

vezes, são confrontadas com perdas de parentes e amigos. Algumas reagem com 

profundo estresse do qual não conseguem se recuperar, enquanto outras sofrem 

menos e, em curto período, são capazes de recuperar-se. Outras passam a 

apresentar problemas de saúde, de concentração ou dificuldade em sentir prazer na 

vida do jeito costumeiro(41), como no caso de muitos pacientes com LES, que se 

veem obrigados a desconstruir conceitos, formas e maneiras de conviver com sua 

realidade.  

 

Wagnild e Young (2009)(42) identificaram e descreveram cinco características 

essenciais da RS:  

1) Autoconfiança, a crença em si mesmo e na sua capacidade, confiança na 

habilidade de depender de si e reconhecer sua força pessoal e suas limitações. 

2) Perseverança, o ato de persistir, apesar das adversidades, o desejo de continuar 

a luta para reconstruir a vida e permanecer envolvido com a autodisciplina. 

3) Equanimidade, equilíbrio e harmonia na avaliação que faz das experiências 

vividas. 

4) Propósito na vida, a percepção de que a vida tem um propósito e a valorização de 

sua própria contribuição, o sentimento de ter algo para o que viver. 
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5) Sentimento de liberdade. Constatação de que a vida de cada pessoa é única e, 

enquanto algumas experiências são compartilhadas, há outras que devem ser 

enfrentadas sozinhas. 

 

Alguns autores afirmam que, em 1974, o psiquiatra infantil E. J. Anthony 

introduziu o termo “invulnerabilidade” na literatura da psicopatologia do 

desenvolvimento para referir-se a crianças que, embora tivessem vivenciado 

adversidades e estresse emocional por períodos prolongados, apresentavam saúde 

emocional e alta competência(43). 

 

Michael Rutter (1985, 1993), um dos pioneiros no estudo da RS, no campo da 

psicologia, afirma que o conceito de invulnerabilidade refere-se a uma ideia de 

resistência absoluta ao estresse, de uma característica individual imutável, como se 

fôssemos intocáveis(44,45). Para Zimmerman, RS e invulnerabilidade não são termos 

equivalentes e considera RS como a habilidade de superar adversidade, o que não 

significa que o indivíduo saia da crise ileso, como implica o termo 

invulnerabilidade(46). A característica do resiliente não é ser invulnerável às 

adversidades, ao contrário, trata-se de alguém que sofre, que vive esse sofrimento e 

faz com que ele o fortaleça, como o ouro depurado pelo fogo(47). 

 

Pesquisas mais recentes apontam para o fato de que a RS ou resistência ao 

estresse é relativa, que suas bases são tanto constitucionais como ambientais e que 

o grau de resistência não tem quantidade fixa, mas sim varia de acordo com as 

circunstâncias(44). 

 

Vulnerabilidade inclui componentes físicos e psicológicos, sendo que a 

vulnerabilidade biológica diz respeito a uma hipersensibilidade do sistema límbico, 

considerado o substrato neural das emoções, com alteração do eixo hipotalâmico-

hipofisário-adrenal (HHA) e sua relação com estresse e depressão(48,49).  

 

O HHA é o principal responsável pela resposta de um organismo a um 

estímulo estressante. Muitos pacientes com depressão apresentam concentrações 

aumentadas de cortisol (o glicocorticoide endógeno em humanos) no plasma, na 

urina, no líquido cerebrospinal, uma resposta exagerada de cortisol ao hormônio 
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adrenocorticotrófico (ACTH) e um aumento das glândulas hipófises e adrenais, o 

que demonstra a associação entre depressão e estresse, mas nem todos os 

pacientes com depressão apresentam essas alterações(50).  

 

Alguns autores acreditam que a depressão pode ser sintoma de estresse 

patológico devido à reatividade do eixo HHA, um dos eixos do estresse, o que, às 

vezes, torna difícil o diagnóstico diferencial entre estresse e depressão. Quando a 

necessidade de adaptação ultrapassa os recursos internos da pessoa, o quadro de 

estresse evolui para a fase de quase exaustão e, posteriormente, para a exaustão, 

quando a depressão geralmente surge(51). 

 

A hipercortisolemia, em alguns casos de pacientes com depressão, depende 

do tipo da gravidade da doença, do genótipo, da história de trauma durante a 

infância e da RS. Esses fatores determinam um endofenótipo vulnerável para a 

depressão(50).  

 

RS implica no entendimento dinâmico dos chamados fatores de risco e 

proteção. Os fatores de risco são aqueles eventos que aumentam a probabilidade de 

o indivíduo apresentar problemas físicos, psicológicos e sociais. São obstáculos 

individuais ou ambientais cuja presença é prejudicial ao desenvolvimento infantil. 

Segundo Pesce  et al., “risco” deve ser visto como um processo e variáveis como o 

número de fatores de risco a que foi exposta a criança, duração dessa exposição, 

momento e contexto da exposição os quais devem ser considerados(52). Já os 

fatores protetores são aqueles que modificam ou melhoram as respostas à situação 

de desadaptação (atributos disposicionais das pessoas, laços afetivos no âmbito 

familiar e em outros contextos, além do sistema de suporte social)(53,54). 

 

Para Brooks (1994)(55), e Emery e Forehand (1996)(56), os fatores de proteção 

podem ser divididos em três categorias: fatores individuais (autoestima positiva, 

autocontrole, autonomia, temperamento afetuoso e flexível), fatores familiares 

(coesão, estabilidade, respeito mútuo e apoio) e aqueles relacionados ao 

suporte/apoio oferecido pelo ambiente (bom relacionamento com os amigos, com os 

professores e demais pessoas significativas que possam oferecer referência segura 

para que a pessoa se sinta amada). A interação desses fatores em diferentes 
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contextos, com peculiaridades próprias do indivíduo, pode resultar em habilidades 

de enfrentamento às adversidades.  

 

Melillo (2005) descreve as características do sujeito resiliente, como: 

habilidade, adaptabilidade, baixa suscetibilidade, enfrentamento efetivo, capacidade, 

resistência à destruição, condutas vitais positivas, temperamento especial, 

habilidades cognitivas e afirma que não se adquire a RS naturalmente, no 

desenvolvimento, mas ela depende de certas qualidades do processo interativo do 

sujeito com outros seres humanos, o qual é responsável pela construção do sistema 

psíquico humano(57). Dentro dessa perspectiva dinâmica, uma pessoa pode ser 

resiliente diante de uma situação e não ser diante de outra ou em outro momento, 

podendo ocorrer modificações a depender das circunstâncias. A combinação de dois 

ou mais estressores aumenta o impacto de outros estressores presentes sobre o 

indivíduo(35,45,58). Para Rutter (2012), RS implica considerar padrões causais e 

examinar a interdependência gene-ambiente(59). 

 

3.2 Resiliência e Saúde 

 

Há um crescente interesse na influência da RS sobre a saúde e na sua 

promoção(60). RS foi considerada pelo Committee on Future Direction for Behavioral 

and Social Sciences como uma área de pesquisa prioritária para o National Institutes 

of Health(61). que considerou a importância dos processos psicológicos e de 

comportamento na etiologia da doença, do bem-estar e da promoção de saúde(60). O 

Medical Research Council and The Economic and Social Research Council no Reino 

Unido considera RS um importante fator de saúde e bem-estar ao longo da vida(62). 

 

RS tem uma íntima relação com a saúde mental e é considerado um 

componente importante para o ajustamento psicossocial(63). A associação entre 

algumas doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, e as doenças físicas 

varia de 0 a 70%(7,64). A depressão chega a ser 5 a 10 vezes maior em indivíduos 

que estão fisicamente doentes(65). A comorbidade entre doenças psiquiátricas e 

doenças físicas agrava o prognóstico dificultando o tratamento e a recuperação do 

indivíduo. 
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Há uma linha tênue que separa doença física da depressão maior, conforme 

mostrou o estudo de Fase 1 para o tratamento de neoplasias com citocinas 

recombinantes. Pacientes expostos a essas citocinas desenvolviam sintomas muito 

semelhantes aos da depressão maior(66). Evidências apontam para a ativação de 

citocinas pró-inflamatórias que sucede à administração do interferon alfa no 

tratamento de neoplasias e de doenças infecciosas como hepatite C(67,68). A ativação 

de citocinas pró-inflamatórias (TNF-alfa, IL-1 e IL-6) ocorre em condições clínicas 

como doenças autoimunes, neoplasias e infecções(67). Provavelmente, a ação 

dessas citocinas no sistema nervoso central (SNC) seja capaz de induzir alterações 

de comportamento que levem a semelhanças sintomatológicas com o quadro 

depressivo. Uma pessoa doente pode apresentar uma semelhança sintomatológica 

entre o “comportamento de doente” e os sintomas depressivos, como fadiga, perda 

de apetite, perda de prazer, isolamento social, alterações de peso e do sono, 

diminuição da libido(69), o que torna a depressão mais difícil de ser diagnosticada 

nessas situações.  

 

3.3 Depressão e Doença Crônica  

 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do IBGE, ano 

2013, no Brasil, 7,6% das pessoas de 18 anos de idade ou mais receberam 

diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental, o que representa 11,2% 

milhões de pessoas e demonstrando maior prevalência nas áreas urbana (8,0%) do 

que na rural (5,6%)(70). 

 

A depressão assume um papel fundamental na etiologia, curso e resposta do 

paciente ao tratamento da doença crônica(71), uma vez que a associação entre 

depressão e doença física pode piorar o diagnóstico clínico e interferir na 

recuperação do paciente, além de prejudicar a sua adesão ao tratamento e de ter 

um efeito direto na capacidade imunológica do indivíduo(25,72–74). A identificação do 

quadro depressivo torna-se mais difícil e a depressão mais resistente às 

intervenções terapêuticas. 



20 
 

Estudos epidemiológicos têm mostrado que, entre os pacientes com doenças 

clínicas diversas que apresentam sintomas depressivos, apenas um terço desses 

casos é diagnosticado pelos médicos,  apenas 10 a 30% deles recebem tratamento 

adequado e só uma pequena parcela é tratada com doses corretas(75,76). A 

desordem depressiva sobrecarrega e precipita a doença crônica, que, por sua vez, 

exacerba os sintomas da depressão. A depressão tem sido reconhecida com uma 

importância crescente na saúde pública, por trazer prejuízo à qualidade de vida do 

paciente(75), além de ser considerada uma das doenças mais incapacitantes(77). Os 

transtornos depressivos são o grupo diagnóstico psiquiátrico mais prevalente no 

hospital geral(65), que podem causar aumento do tempo de internação(78), a 

morbidade no pós-operatório(79) e a mortalidade após infarto de miocárdio(80). 

 

A literatura internacional vem ressaltando a importância do reconhecimento 

dos problemas de saúde mental pelos profissionais de saúde, incluindo os do 

cuidado primário. Parece crescer a evidência de que, sem a conjugação de esforços 

de capacitação para lidar com o problema e a inclusão de equipes multidisciplinares 

numa proposta integrativa, os resultados deixarão a desejar(81). 

 

Botega, Furlanetto e Fráguas Jr (2012) consideraram alguns desafios que os 

transtornos depressivos trazem para o médico que trabalha em hospital geral(82).  

 

  Reconhecer a depressão como algo “a mais”, além do quadro clínico do 

paciente. 

 Determinar sua causa, atentando para o potencial depressor de alguns 

medicamentos e doenças. 

 Indicar o tratamento adequado, considerando as nuances do quadro clínico, 

indicações, contraindicações e interações dos antidepressivos com outras 

doenças. 

 

Ainda segundo os autores (2012), a depressão no paciente clínico difere 

daquela descrita em pacientes de serviços psiquiátricos nos aspectos(82). 

 

 Maior importância do estresse no desencadeamento e na gravidade da 

depressão.  Entre os principais fatores estressantes, encontram-se: gravidade 
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da doença clínica, incapacidade, dor, desconforto e impacto do diagnóstico(83–

85). 

 Menor incidência de transtorno de humor em familiares, quando comparada 

com pacientes que apresentam exclusivamente transtorno de humor(86). 

 Maior dificuldade diagnóstica devido aos fatores confundidores entre os 

sintomas depressivos e os da doença clínica. 

 Particularidade do tratamento, como maior risco de interações 

medicamentosas e boa resposta a psicoestimulantes (87). 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais (DSM-V), 

um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação 
clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no 
comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos 
psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao 
funcionamento mental. Transtornos mentais estão frequentemente 
associados a sofrimento ou incapacidade significativos que afetam 
atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes 

(88)
.  

 

A comorbidade entre transtorno depressivo e doenças físicas, aqui 

consideradas como as doenças não psiquiátricas é muito prevalente(65) e, ao lado de 

outros fatores de risco (colesterol, hipertensão, fumo) pode desencadear infarto 

agudo do miocárdio. O aumento do tônus simpático e a diminuição da variabilidade 

da frequência cardíaca são fatores associados à depressão que podem aumentar o 

risco de infarto(69).  

 

No campo da dor crônica, sabe-se que depressão pode levar à dor (e dor leva 

à depressão). A prevalência de transtorno depressivo maior em pacientes com dor 

crônica é de, aproximadamente, 50%(89,90). Sintomas depressivos podem ocorrer em 

60% dos pacientes com câncer, sendo que a depressão maior tem uma frequência 

superior a 38%(91). Por outro lado, a condição médica também pode ocorrer 

concomitantemente, sem que exista uma associação entre ambas, do ponto de vista 

clínico. 

 

Pacientes deprimidos muitas vezes não são diagnosticados devido à crença 

de que sintomas depressivos são uma resposta normal a doenças físicas que 

ameaçam ou alteram significantemente a vida de alguém e, por outro lado, também 
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faz-se o diagnóstico de depressão em pacientes com tristeza ou com sintomas 

físicos causados pela doença de base(92,93). O paciente pode apresentar uma 

combinação de sintomas (depressão, ansiedade, preocupações, fadiga, insônia) 

acompanhados de várias queixas físicas como, tonturas, dores, zumbido, fraqueza, 

que pode confundir o médico e, assim, deixar de detectar o problema e de oferecer 

tratamento adequado. Muitas vezes, o médico tem preconceitos em relação à 

depressão e a transtornos mentais em geral(82). Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Atitudes que podem conduzir a erros no diagnóstico e tratamento 

do paciente deprimido(82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversas abordagens foram propostas na tentativa de solucionar a questão 

dos sintomas físicos que se confundem com os depressivos. Von Ammon (1955) 

sugeriu que sintomas como fadiga e alterações do sono, do apetite, do peso e da 

psicomotricidade ajudam a esclarecer o diagnóstico quando(94): 

a) São excessivos em relação ao esperado para a condição física. 

b) Estão associados temporalmente aos sintomas cognitivos e afetivos da 

depressão. 

“No lugar dele, eu também estaria deprimido” 

“Essa depressão é compreensível, não vou tratar” 

“Depressão só dá em quem tem fraqueza de caráter” 

“Ele só está estressado, pois não apresenta tristeza ou melancolia” 

“Depressão é uma consequência natural do envelhecimento” 

“Só depende de você, força de vontade cura depressão” 

“Antidepressivos são perigosos; só vou passar um comprimido por dia” 

“Quem quer se matar mesmo, não ameaça” 

“Primeiro vamos tentar algumas vitaminas para estresse” 

“Retorne daqui a uns dois meses e, então, conversaremos mais 
longamente” 
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Segundo estudo com pacientes brasileiros internados devido à doença física, 

sintomas como perda de interesse, pessimismo (desânimo), indecisão, irritabilidade 

e anedonia parecem melhor discriminar os pacientes com transtornos depressivos 

moderados e graves. Pacientes com sintomas como indecisão, insônia, baixa 

autoestima, desesperança ou anedonia tiveram pior prognóstico durante a 

internação independentemente da gravidade física inicial(95). 

 

Segundo Botega, e Furlanetto e Fráguas Jr (2012), o diagnóstico de 

depressão em pacientes com doenças físicas deve considerar os seguintes 

aspectos(82): avaliar o nível de consciência para evitar a confusão que ocorre entre 

disforia e a irritabilidade dos quadros iniciais de delirium e humor depressivo; 

observar a presença de sintomas cognitivos da depressão (ideias de culpa, baixa 

autoimagem, sensação de desamparo, pessimismo, ideias de suicídio); verificar a 

presença de anedonia, caracterizada pela incapacidade de o paciente sentir prazer, 

mesmo com pequenas coisas (uma conversa, uma visita esperada, uma leitura ou 

um programa de televisão); quando a apatia é predominante, a existência de 

transtorno orgânico do humor é mais provável; os sintomas somáticos não devem 

ser considerados se forem fáceis e totalmente explicados pela doença física e pela 

hospitalização, a não ser que estejam temporalmente relacionados ao humor 

depressivo e/ou anedonia e em intensidade desproporcional ao esperado em dada 

condição física; antecedentes pessoais e familiares são frequentes no transtorno de 

humor; a presença de patologia orgânica precisa ser cuidadosamente investigada; a 

determinação etiológica tem importantes implicações no tratamento. 

 

3.4 Depressão e Transtorno de Ansiedade  
 

De acordo com o DSM-V: 

os transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo da desregulação 
do humor, transtorno depressivo maior (incluindo episódio depressivo 
maior), transtorno depressivo persistente (distimia), transtorno disfórico pré-
menstrual, transtorno depressivo induzido por substância/medicamento, 
transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno 
depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado.  
A característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, 
vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que 
afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O 
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que difere entre eles são os aspectos de duração, momento ou etiologia 

presumida
(88). 

 

O transtorno depressivo maior representa a condição clássica desse grupo de 

transtorno. É caracterizado por episódio de, pelo menos, duas semanas de duração 

envolvendo alteração de humor, na cognição e em funções neurovegetativas com 

remissões esporádicas(88). 

 

Na depressão maior, três comorbidades são especialmente importantes: os 

transtornos de ansiedade, o abuso de substância e os transtornos alimentares. Os 

de ansiedade são os transtornos mentais mais prevalentes entre os pacientes com 

depressão, tanto em amostras populacionais(96) quanto nas amostras clínicas(97). 

 

As situações comórbidas estão associadas à maior morbidade, maiores níveis 

de prejuízo funcional, maior utilização dos serviços de saúde (médicos em geral, 

específicos de saúde mental e de serviço social), maior prejuízo no trabalho, 

resposta insuficiente aos tratamentos usuais e maior índice de suicídio(98–101). 

 

A ansiedade é um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa 

em relação ao futuro, uma inquietação interna desagradável(102). Pode ser um 

sentimento normal diante de situações desconhecidas e, nesse caso, geralmente é 

difusa, apresenta-se como um mal-estar físico e psíquico, com apreensão, 

palpitação, sudorese e até diarreia intermitente. É considerada normal se for um mal 

passageiro e suportável. Quando se torna um estado emocional persistente, 

podendo apresentar sintomas físicos devido à tensão, como, por exemplo, dor de 

cabeça e taquicardia, pode-se pensar numa ansiedade importante. 

  

De acordo com o DSM-V,  

 

transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham 
características de medo e ansiedade excessivos e perturbações 
comportamentais relacionados. Medo é a resposta emocional à ameaça 
iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça 
futura. Obviamente, esses dois estados se sobrepõem, mas também se 
diferenciam, com o medo sendo com mais frequência associado a períodos 
de excitabilidade autonômica aumentada, necessária para luta ou fuga, 
pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga, e a ansiedade 



25 
 

sendo mais frequentemente associada à tensão muscular e vigilância em 
preparação para perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva

 (88)
.  

 

A ansiedade patológica pode interferir no desenvolvimento normal, com 

prejuízo na autoestima, na socialização, na aquisição de conhecimento e memória, 

além de predispor a maior vulnerabilidade. É possível distinguir a ansiedade 

patológica da ansiedade normal em resposta a uma situação estressante, por quatro 

critérios(103).  

a) Autonomia: a ansiedade ocorre sem causa aparente ou, se existe uma causa, 

a reação é desproporcional. 

b) Intensidade: elevada com alto nível de sofrimento e baixa capacidade de 

tolerá-lo. 

c) Duração: Mantida ou recorrente 

d) Comportamento: mal-adaptativo, uso de rituais, compulsões, evitação, com 

prejuízo global do funcionamento. 

 

Muitos fatores podem ser responsáveis pelas altas taxas de comorbidade 

(depressão mais ansiedade). Pode-se pensar a comorbidade entre os dois 

transtornos de duas formas. 

a) Sob a perstectiva lumper, ou seja, de que ambas as condições representam a 

mesma entidade nosológica, mas considerada, de forma distinta, pelo sistema 

classificatório. O que fortalece essa forma de pensar é a presença de fatores 

de suscetibilidade comuns, como: genéticos(104), traços de temperamento(105), 

alterações no eixo HHA(106,107), história familiar sobreposta(108), presença de 

estressores de vida e traumas e o fato de os transtornos de ansiedade na 

infância aumentarem as chances de apresentar depressão na vida adulta(109–

111).  

b) Sob a perspectiva spliter, as condições presentes na comorbidade 

apresentam fatores de risco distintos, no entanto um transtorno psiquiátrico é 

fator de risco para que o outro ocorra. Embora existam diferenças, os quadros 

clínicos podem ser bem diferentes, além disto, os transtornos de ansiedade 

iniciam mais cedo enquanto os depressivos, mais tardiamente(112). 
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A depressão maior deve ser tratada com antidepressivos e/ou técnicas não 

farmacológicas, como psicoterapias de diversas abordagens. Mesmo que os 

resultados não sejam tão efetivos em curto prazo, os estudos indicam que a 

associação entre métodos farmacológicos e não farmacológicos é mais efetiva do 

que as intervenções isoladas. Mas a motivação do paciente para a psicoterapia deve 

ser considerada. A psicoeducação deve sempre estar presente, pois irá informar ao 

paciente sobre os aspectos subjetivos como o medo e a necessidade de enfrentá-

los, e pode melhorar a adesão ao tratamento(112). 

 

Quando existe comorbidade com ansiedade, a depressão deve ser tratada de 

forma mais agressiva(113). Importante tratar as duas condições, no entanto, o 

tratamento da depressão tem prioridade sobre o da ansiedade(114,115). 

 

Doenças da tireóide, da paratireóide, síndrome de Cushing, doença de 

Addison, epilepsia, esclerose múltipla e doença de Huntington numa condição 

comórbida psiquiátrica e médica, podem estar associadas à depressão refratária à 

medicação e resistente ao tratamento convencional(112). As depressões resistentes 

são um grande problema da psiquiatria, uma vez que a depressão é muito 

prevalente na população geral. O ônus que ela ocasiona é um dos graves problemas 

para a saúde pública. 

 

Quando o tratamento não segue a forma adequada no que diz respeito à 

duração e dosagem, fala-se em pseudo-resistência(116).  

 

No LES, a depressão é uma das mais frequentes manifestações psiquiátricas,  

com prevalência entre 10,8% até 75%(6,117–119). Vários são os motivos conhecidos 

para justificar a depressão no LES como, estresse psicossocial relacionado à 

doença crônica, a atividade da doença e as altas doses de corticosteroide usadas no 

tratamento da doença(17). Abu-Shakra (2016) não encontrou associação entre 

atividade da doença e depressão e considera que atividade da doença não está 

relacionada com depressão e sim com a experiência subjetiva da doença(120). O 

risco de suicídio é mais alto entre os pacientes com LES, 16 (35%), dos quais 9 

(17%) baixo risco, 1 (2%) moderado risco e 6(13%) alto risco(121). 
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A distimia é uma forma de depressão crônica, não-episódica, de 

sintomatologia menos intensa do que a depressão maior, muitas vezes não é 

percebida por ser caracterizado por baixo grau de sintomas, que surgem na maioria 

dos casos antes dos 25 anos. Apesar dos sintomas mais brandos, a cronicidade e a 

ausência de reconhecimento da distimia fazem com que o prejuízo à qualidade de 

vida dos pacientes seja maior do que nos outros tipos de depressão(122,123). A 

prevalência da distimia no LES é de 22%(6). 

 

Distúrbio de ansiedade foi encontrado em 74% dos pacientes na nossa 

experiência, principalmente agorafobia 43%, fobia social 22%, e ansiedade 

generalizada 21%(6). 

 

3.5 Estresse 
 

O termo estresse foi utilizado pela primeira vez na física, significando tensão 

ou força aplicada sobre um corpo, capaz de causar deformação. Mais tarde este 

conceito foi transferido para a biologia e a psicologia, tornando-se um dos 

constructos mais citados da literatura biomédica e comportamental(124). 

 

Cannon foi o primeiro a observar que em situações de frio intenso, falta de 

oxigênio e fortes emoções o sistema nervoso simpático libera substâncias que 

determinam reações orgânicas numa tentativa de adaptação, denominada “luta ou 

fuga” (fight or flight)(125). 

 

Hans Selye em 1936 descreveu a “síndrome de adaptação geral”, que 

envolve um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, 

psíquica, infecciosa ou ambiental e definiu estresse como sendo uma resposta 

inespecífica do indivíduo a qualquer demanda (infecções, toxinas, exercícios físicos) 

capaz de perturbar sua estabilidade(126,127).  

 

Em 1969 Solomon publicou um artigo expondo uma teoria que integrava os 

conhecimentos sobre a influência das emoções na imunidade e na doença(128). Mais 

tarde surge o conceito de psiconeuroimunologia, introduzido por Ader e Cohen 
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(1982) a partir de estudos sobre a imunossupressão de ratos com sacarina, após 

condicionamento com estímulos aversivos, e sobre o aumento da sobrevida de ratos 

com LES, tratados apenas com sacarina após serem condicionados com estímulos 

aversivos(129). 

 

McEwen e Seeman (2003) definiram estresse como uma ameaça real ou 

direcionada à integridade física ou psicológica do indivíduo, cuja percepção da 

mesma, desencadeia uma série de reações fisiológicas, numa tentativa de 

adaptação e de lidar com uma situação de estresse, o que é denominado 

alostase(130).  

 

Homeostase se refere ao funcionamento ideal de parâmetros fisiológicos 

como: pH, tensão de oxigênio e temperatura corporal, fundamentais para a 

manutenção da vida, enquanto alostase diz respeito ao processo ativo de 

manutenção da estabilidade ou da homeostase(131). A alostase abrange a 

capacidade do corpo de produzir hormônios (cortisol, adrenalina, e hormônio de-

hidroepiandrosterona DHEA) e outros mediadores (como citocinas) responsáveis por 

ajudar o indivíduo a adaptar-se a uma nova situação ou desafio(130). 

 

Quando a recuperação fisiológica do evento agudo não é acompanhada de 

uma resposta compensatória adequada, podem ocorrer danos devido à sobrecarga 

alostásica, causadas por ativação repetitiva, ausência ou não recuperação da 

resposta alostásica, levando a um desgaste do organismo, como mostra a figura 1, 

que foi adaptada do estudo de McEwen e Stellar (1993)(132). 
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Figura 1 - Modelo de Carga 

Alostática 
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A ativação do eixo HHA é considerada a mais importante resposta fisiológica 

devido ao estímulo estressante, e seu principal produto é o cortisol, hormônio 

esteroide envolvido em diversos processos metabólicos, importantes para a 

manutenção da vida. São alguns desses processos, a deposição do glicogênio no 

fígado, produção de glicose a partir de aminoácidos, além de reduzir a oxidação da 

glicose. Aumenta o débito cardíaco, a força de concentração do miocárdio e atua 

nos vasos sanguíneos sensibilizando-os à ação da norepinefrina, preparando o 

corpo para a resposta ao estresse(133). Tem efeito também na regulação do sistema 

imune, variando entre as situações de estresse agudo e crônico(134). 

 

3.6 Trauma e Estresse 

 

“Trauma”, em sua raiz etimológica grega, significa lesão causada por agente 

externo e ocorre quando as defesas psicológicas naturais são transgredidas. O 

trauma psíquico caracteriza-se por um afluxo de excitação que é excessivo em 

relação à tolerância do indivíduo e à sua capacidade de dominar e de elaborar tais 

excitações. 

 

A maneira como os indivíduos processam o evento estressor é fundamental 

para a determinação ou não do trauma. A dificuldade em sintetizar, categorizar e 

integrar a memória traumática em uma narrativa pode estar relacionada ao volume 

diminuído do hipocampo, à relativa diminuição da atividade do córtex pré-frontal, do 

cíngulo anterior e da área da Broca(135,136). Os níveis mais baixos do cortisol podem 

influenciar na formação e no processamento da memória traumática. Memória e 

percepção estão intrinsecamente relacionadas à construção de processos 

adaptativos(137). 

 

O trauma evoca uma resposta biológica que precisa permanecer fluida, com 

capacidade de se adaptar, não fixada e não adaptada. Uma resposta mal-adaptada 

gera um mal-estar, um desconforto que pode ir de um leve incômodo até a 

debilitação total. O potencial para a fluidez ainda existe na não adaptação e precisa 

ser evocado para que haja a restauração do bem-estar e do pleno funcionamento. A 

cura do trauma depende do reconhecimento de seus sintomas. Os sintomas 
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traumáticos, muitas vezes, são difíceis de serem reconhecidos, pois, em geral, são 

resultados de respostas primitivas(138). 

 

3.7 O Trauma Infantil 

 

Há evidências de que o abandono e o abuso infantil são fatores de risco para 

depressão, tanto no início quanto na idade adulta(139,140). Como o eixo HHA é ativado 

em resposta a estressores, eventos estressantes, no início da vida, podem ter um 

papel etiológico significativo nas anormalidades desse eixo, encontradas nos 

processos depressivos(141). 

 

A criança, pela imaturidade do aparelho psíquico e da pouca capacidade de 

organização, terá menores chances de se adequar a uma situação de excitação do 

que um adulto(142). À mãe tem sido imputado o papel de mediar os processos de 

organização mental para o bebê e, depois, a criança toma para si esses poderes, 

permitindo que as funções (somáticas, psicossomáticas e psíquicas) evoluam de 

sistemas mais simples para os mais complexos. 

 

É função materna transformar as experiências emocionais intoleráveis do 

bebê em experiências assimiláveis pelo aparelho mental primitivo(143). Falhas nessas 

funções, durante o desenvolvimento da criança, poderão levar a organizações 

psíquicas mal estruturadas com insuficiência do funcionamento mental e, em muitos 

casos, a uma solução somática. 

 

No âmbito do trauma infantil, Bernstein et al. (1994) consideram os seguintes 

episódios(144): 

 

Abuso emocional – Ataque verbal ou senso de valor ou de bem-estar de uma 

criança ou qualquer comportamento humilhante, desrespeitoso, dirigido a uma 

criança por adulto ou pessoa mais velha.  

 

Abuso físico – É o ataque corporal a uma criança por um adulto ou uma 

pessoa mais velha, que a coloque em risco ou resulte em injúria. 
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Abuso sexual – É o contato ou conduta sexual entre uma criança e um adulto 

ou uma pessoa mais velha. 

Negligência emocional – Falha do cuidado em reconhecer as necessidades 

emocionais de pertencer a, cuidado e suporte.  

Negligência física – Falha dos cuidadores em prover as necessidades físicas 

básicas, incluindo comida, abrigo, agasalho, segurança e assistência à saúde. 

 

Muitos estudos têm mostrado a relação entre psicopatologias em adultos e 

adversidades vividas precocemente, como traumas ocorridos na infância, abusos 

físicos e psicológicos, perda de genitores na infância, cuidado parental inadequado, 

divórcio etc. e concluíram que vivência de estressores, no início da vida, associa-se 

ao maior risco de transtorno de humor, de ansiedade e da personalidade, na fase 

adulta(45,123). 

 

Pesquisas têm demonstrado que pacientes deprimidos, com história de 

trauma infantil e formas crônicas de depressão maior, têm maior probabilidade de 

apresentar hiperatividade do eixo HHA. Costumam ter sintomas mais resistentes aos 

antidepressivos padrões, mas podem se beneficiar com o tratamento concomitante 

com a psicoterapia(147). Variáveis como idade do indivíduo, na época em que sofreu 

os maus-tratos, responsividade parental, exposição subsequente a estressores, tipo 

de maus-tratos e tipo de psicopatologia ou alteração comportamental podem 

influenciar o grau e o padrão do distúrbio do eixo HHA. 

 

Os estudos que avaliaram a relação entre maus-tratos na infância, 

psicopatologia e eixo HHA têm variado nas suas conclusões. Enquanto a maioria 

relata desequilíbrio no eixo HHA associado a maus-tratos, depressão maior e 

ansiedade, há aqueles que mostram resultados negativos. Mais estudos devem ser 

realizados para avaliar também o tipo de estressor, o que pode fazer diferença nos 

resultados(50). 
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3.8 O Contexto do Estresse Crônico 
 

Gottlieb (1997) descreve estresse crônico como uma vasta ordem de 

condições e dificuldades na vida diária da pessoa, que variam na forma e 

severidade, que podem estar em primeiro plano ou de forma secundária (como pano 

de fundo) e que representam uma contínua possibilidade ou expectativa de dano, ou 

ameaça que não pode ser controlada ou evitada. Por exemplo, uma vizinhança 

barulhenta, suja e insegura é um estressor secundário, uma vez que pode levar a 

problemas. Há uma distinção entre estresse crônico e episódio estressor(148). 

 

O estresse crônico trata de demanda que ameaça ou excede os recursos do 

indivíduo na área da família, casamento, trabalho, saúde, habitação, finanças etc., 

que se origina, muitas vezes, de baixa renda ou desempenho de papéis ou 

combinação entre ambos os aspectos. Aqueles com estressores crônicos na vida 

familiar, como pais solteiros, pais de crianças com deficiência de aprendizagem ou 

problemas maiores de saúde, assim como cuidadores de pessoas idosas ou 

esposos com doenças de Alzheimer ou, ainda, estresse crônico no casamento que  

pode acontecer devido ao baixo comprometimento, pobre comunicação e alto 

conflito ou separação, ou divórcio(149). Há evidências de que estresse marital 

influencia a saúde(150).  

 

Estresse crônico no trabalho inclui jornada com excessiva carga de trabalho, 

com risco de burnout, exposição a estressor físico, riscos diversos, como nas 

construções ou com aumentadas, ou pouca demanda etc. Esses são alguns 

exemplos de situações entre inúmeras outras, que podem gerar estresse na vida 

diária da pessoa. Muitas vezes, esses fatores ocorrem simultaneamente. 

 

Conviver com estresse crônico está associado a adversas condições físicas e 

mentais(151–155). Há indícios de que ele pode causar problemas cardiovasculares, 

endócrinos e na função imune(156,157), assim como prejudicar comportamentos 

protetores da saúde, como: exercícios, sono, dieta saudável e levar a 

comportamentos de risco(158,159). 
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Algumas pesquisas têm considerado o impacto dos eventos estressantes ao 

lado de características individuais de proteção, como a capacidade de enfrentamento 

(coping)(160), a rede de apoio social(161) e a espiritualidade. Acredita-se que fatores 

protetores possam ser desenvolvidos para funcionar como mediadores entre a 

vulnerabilidade biológica e os eventos estressantes de vida(51).  

 

Outro aspecto importante a ser considerado nessa relação são as 

características de personalidade, como inibição comportamental e neuroticismo, 

ambos vinculados a transtorno de humor e ansiedade(162–164).  

 

O neuroticismo, caracterizado pela tendência a vivenciar o afeto negativo, e a 

depressão maior compartilham ainda fatores de risco genéticos que implicam em 

vulnerabilidade genética(165,166). 

 

A inibição comportamental, definida como tendência ao retraimento e a evitar 

situações novas, foi associada aos transtornos de ansiedade em estudos de família 

e nos longitudinais prospectivos com crianças pequenas acompanhadas da infância 

à adolescência(167). Diversas linhas de pesquisa apontam a possibilidade de que a 

personalidade ou o temperamento seja responsável por associações entre estresse, 

depressão e hiperatividade do eixo HHA. A personalidade influencia a probabilidade 

de exposição ao estresse e pode, ainda, atribuir sensibilidade aos estressores. Da 

mesma forma, algumas características de personalidade, como tendência a 

vivenciar afeto negativo ou a ser socialmente inibido, pode resultar da sensibilidade 

psicológica ou fisiológica ao estressor(168). 

 

3.9 Estresse e Lúpus 

 

Estresse crônico tem sido descrito como responsável por piorar a condição do 

paciente com LES e que eventos de vida estressantes provocaram exacerbação dos 

sintomas da doença(169,170). 

 

Hinrichsen et al. (1992) estudaram a influência de estressor psicológico agudo 

e sua relação com marcadores laboratoriais, como catecolaminas plasmáticas, 
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cortisol e na distribuição de subpopulações de linfócitos em 14 pacientes com LES 

comparados com 10 pacientes sem “colagenoses”, mas tratados com prednisona e 

14 controles saudáveis. O estresse induziu um aumento significativo nos níveis 

plasmáticos de adrenalina e noradrenalina, quando comparados aos parâmetros 

basais nos três grupos estudados, porém, os níveis de cortisol permaneceram 

inalterados. O aumento das catecolaminas estava fortemente associado à 

mobilização celular nos controles e nos indivíduos tratados com prednisona, mas 

esse não foi o se observou com os pacientes com LES. As células CD+19 

aumentaram significativamente em número com relação aos valores basais nos 

controles e nos tratados com prednisona e permaneceram inalterados nos pacientes 

com LES. Os autores concluíram que os pacientes com LES apresentaram redução 

da mobilização celular em razão do estresse psicológico, embora apresentassem 

alterações hormonais semelhantes aos outros grupos que foram estudados(171). 

Pawlak et al. (1999) também encontraram que pacientes com LES diferem de 

controles saudáveis nas respostas imunes induzidas por estresse(172). 

 

Em sua revisão, Nery et al. (2004) encontraram que há um padrão diferente 

de resposta imune nos pacientes, quando comparados a pessoas saudáveis, que 

podem estar ligados à piora ou exacerbação da doença e que estressores cotidianos 

podem preceder à piora da atividade clínica do LES(20). Outros autores também 

encontraram suporte para uma relação entre variáveis, como estresse, depressão, 

ansiedade e manifestações da doença, como rash, funcionamento renal e níveis de 

anticorpos(173,174). 

 

  Numa revisão sistemática, Bricou et al. (2007) mostraram o impacto do 

estresse, seja no estresse diário ou em eventos estressantes sobre a qualidade de 

vida. A associação entre estresse diário e atividade da doença não é uniforme e há 

uma resposta diferenciada dos controles saudáveis à resposta imune induzida por 

estresse(175) principalmente diferenças em padrões de citocinas e aumento dos 

níveis de autoanticorpos(176).  
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3.10 Resiliência e Doenças Crônicas 
 

Vários estudos sugerem que a RS tem impacto no tratamento de diversas 

doenças crônicas, como diabetes, artrite reumatoide, LES, doenças de chagas, HIV 

etc.(37,121,177–179) e que pode interferir na função imune ocasionando uma acentuação 

da vulnerabilidade para a doença, o que ocorre devido ao processo psicológico 

envolvido no adoecimento e decorrente do estresse no lidar com a doença e seus 

efeitos impactantes na vida da pessoa(25,180). Coping, adesão ao tratamento e 

possibilidade de buscar apoio social são aspectos que são otimizados com uma 

maior capacidade de RS(18,181). 

 

Altos escores de RS estão diretamente associados à melhor saúde física e 

menos sintomas e inversamente relacionados à depressão e a outros transtornos 

psiquiátricos, além de estarem relacionados à melhor qualidade de vida(182). 

 

 Em uma recente revisão, Cal et al. (2015)(24) descreveram artigos que 

pontuaram uma relação negativa entre RS e depressão, ansiedade, incapacitação e 

somatização(183–186). Uma inversa correlação foi também observada entre os escores 

de RS e a progressão da doença (atividade da doença em espondilite anquilosante, 

controle do nível de glicemia, e gravidade da depressão)(145,177,186) e uma associação 

entre  RS, qualidade de vida e comportamento de promoção da saúde (185,187). 

 

Aspectos da RS, como emoções positivas, otimismo, vitalidade e extroversão, 

estão relacionados ao aumento da eficácia, da atividade física e coping (178), e à 

aceitação de suporte social(10). Em um estudo com mulheres com osteoartrite e/ou 

fibromialgia observou-se que recursos da RS podem ajudar no tratamento da dor ou 

do estresse em população com doenças crônicas e sugere que a equipe de 

profissionais de saúde seja treinada para intervir no sentido de, uma vez 

conhecendo as características de RS dos pacientes, possam efetivamente ajudá-los 

a desenvolver habilidades de coping(178,188,189). No campo da clínica, é possível 

identificar fatores predisponentes ou fatores de risco para a psicopatologia ou 

patologia em questão e desenvolver novas estratégias de intervenção que atuem de 

forma preventiva e terapêutica(190,191). 
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3.11 Medindo Resiliência 
 

As medidas de RS, embora sendo um desafio devido à dificuldade de 

identificar suas características, são importantes na prática psicológica, pois podem 

fornecer evidências a respeito de quais fatores são mais importantes para recuperar 

e manter a saúde mental de diferentes pessoas e também para predizer a habilidade 

para tolerar estresse e seus efeitos negativos, sendo muito útil igualmente no campo 

da pesquisa.  

São algumas dessas escalas: 

Brief Resilience Scale (BRS) – Parece ser um meio confiável de medir RS, assim 

como a habilidade de recuperar-se do estresse enquanto sugere caminhos de 

coping na relação com estressores. Há críticas quanto ao rigor metodológico e à 

capacidade de controlar as variáveis envolvidas, uma vez que avaliar RS requer 

explorar aspectos pessoais (internos) e ambientais (externos), como família e 

ambiente social que desempenham  importante papel na RS individual (192).  

The Connor-Davidson Resilience scale (CD-RISC) – É uma breve escala 

autoavaliativa, com propriedades psicométricas, com boa consistência interna e 

confiável teste-reteste. Possui 25 itens, cada um avaliado em uma escala de 5 

pontos (0-4) sendo o maior escore significando maior RS. Ao se usar a CD-RISC, 

fica assim demonstrado. 

– A RS é influenciada pelo status de saúde, isto é, indivíduos com doença mental 

têm menor nível de RS do que a população em geral. A RS é modificável e pode 

melhorar com tratamento e aumento da RS corresponde a uma melhoria do estado 

geral (193).  

Áreas onde o CD-RISC pode ser utilizada. 

– Na prática clínica através de intervenções em que se busca identificar os pontos 

fortes do indivíduo e atributos positivos que lhe permitam se engajar mais em 

atividades adaptativas. A CD-RISC é compatível com a intervenção, pois ajuda a 

identificar as características resilientes e avalia também a resposta para a 

intervenção. 
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– Nas pesquisas que avaliam adaptativas e mal-adaptativas estratégias de coping 

para estresse, assim como avaliar indivíduos para atividades de alto risco e alto 

estresse ocupacional. 

Resilience Scale for Adults (RSA) – Foi avaliada quanto a seu valor preditivo para 

dor e estresse e considerado um instrumento válido para avaliar esses aspectos. 

RSA pode detectar diferenças individuais nas experiências de dor, níveis de 

funcionamento geral e possibilidades em relação à medicação para dor(194). 

Escala de RS de Wagnild e Young(22) – Derivou de um estudo qualitativo realizado 

em 1987 sobre 24 mulheres que vivenciaram uma perda recente (esposo, saúde, 

emprego etc.) e souberam lidar com essas perdas e, de outro, com 39 cuidadoras de 

esposos com doença de Alzheimer. A escala de RS consta de 25 questões que 

abrangem os aspectos identificados pelos autores, como componentes da RS, que 

são: autoconfiança, sentido de vida, perseverança, autossuficiência e serenidade.  

 

Melhorar RS tem o objetivo de promover saúde mental e desenvolver 

competência socioemocional. Conhecer a origem da RS é crucial e importante 

precursor para o sucesso das intervenções, que se devem estender a grupos como 

família, escola, grupos comunitários, numa proposta preventiva. Há vários relatos de 

intervenções (psicoterapêuticas ou não) utilizadas para desenvolver RS, com 

sucesso, em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), psicose, 

esclerose múltipla, afasia, artrite reumatoide etc.(195–198). Um estudo avaliou o efeito 

de marcadores neurobiológicos sobre a RS de pacientes com TEPT. Marcadores 

fisiológicos (frequência cardíaca e respiratória, tônus vagal, balanço simpático e 

condutância da pele), variáveis neuroendócrinos (cortisol e DHEA) e marcadores 

psicométricos autorrelatados (afetos negativos, RS, sintomas de TEPT, depressão, 

ansiedade e apoio social) foram avaliados antes e depois de quatro meses de 

psicoterapia. Como resultado, houve uma redução na frequência cardíaca, 

frequência respiratória, balanço simpático, conductância da pele e cortisol.  

Posteriormente, a psicoterapia reduziu os sintomas de TEPT, depressão, ansiedade, 

os escores de afetos negativos e melhorou os escores de RS e apoio social(197). 
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 Dobkin et al. (2002)(199) acompanharam 130 pacientes com LES durante 15 

meses seguindo estressores cotidianos, sintomas psiquiátricos, qualidade de vida, 

suporte social e coping, trimestralmente, além da atividade da doença no início e fim 

do estudo. Neste estudo, o estresse não esteve associado à atividade da doença, 

porém, todos os pacientes estavam acompanhados em psicoterapia de grupo, o que 

pode ter sido um fator protetor. 

 

 Intervenções com amostra não clínica também têm sido realizadas para 

prevenção da saúde mental e física, observando-se significativa melhora na saúde 

mental e no bem-estar(200). A meditação, por exemplo, tem sido utilizada como 

intervenção, com resultados satisfatórios no bem-estar, que se mantém com o 

passar dos meses(174,175). 

 

O acompanhamento psicológico, independentemente da técnica utilizada 

ou de sua fundamentação teórica, pode trazer benefícios para o paciente no 

sentido de maior adaptação à doença, redução da dor e agravamento da doença, 

adesão ao tratamento, habilidades de coping (sistema de adaptação e 

enfrentamento), melhora da depressão e ansiedade, além de mudanças 

significativas nos escores da autoestima e na qualidade de vida do paciente, 

portanto, pode ser uma ferramenta importante, no sentido de auxiliar, de forma 

significativa, o trabalho da equipe médica, o que reforça a importância da equipe 

multidisciplinar atuando nos hospitais e ambulatórios de saúde(24).  

 

Os fatores protetores são considerados mais importantes do que os fatores de 

risco para melhorar a capacidade de RS do indivíduo. Estratégias para desenvolver 

ou melhorar a RS são necessárias no campo da saúde. 

 

3.12 Resiliência e Religiosidade/Espiritualidade 
  

A religiosidade e a espiritualidade sempre foram consideradas como 

importantes aliadas das pessoas que sofrem e/ou estão acometidas de doenças 

graves e/ou crônicas. Nessa condição, a religiosidade é considerada fator protetor 

para suicídio, abuso de drogas e álcool, comportamento delinquente, satisfação 
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marital, sofrimento psicológico e alguns diagnósticos de psicose funcional(203). Há uma 

diferença nos conceitos de religiosidade e espiritualidade. 

 

  Para Silva (2009), religiosidade envolve um sistema de culto e doutrina 

compartilhado por um grupo e possui características comportamentais, sociais, 

doutrinárias e valores específicos. Por sua vez, espiritualidade refere-se às questões 

de significado da vida e da razão de viver, independentemente de crenças e práticas 

religiosas(204). 

 

A espiritualidade abarca as religiões e independe das tradições, remetendo, 

desse modo, às dimensões profundas da experiência que não são mais perceptíveis 

em muitas formas de religião(205). A espiritualidade é um traço básico da natureza 

humana. Trata-se da tendência profundamente enraizada em nós de abrir-nos para a 

totalidade e para a unidade. Essa é uma tendência em todos os seres vivos, pois ela 

é a força motriz da evolução. 

 

No entanto, a força religiosa está desvinculando-se das religiões tradicionais: 

há cada vez mais pessoas que são religiosas, sem confessar o credo de nenhuma 

religião. Para Dorst, trata-se de um vestígio da evolução progressiva da 

consciência(205). 

 

Entre o leque de significados da espiritualidade, Anton A. Bucher (apud Dorst, 

2015) fala dela como conexão com a natureza, como relação com os outros, como 

relação consigo mesmo, como formas de práxis específicas (oração e meditação), 

como capacidade e experiências paranormais (por ex. experiência de quase morte) e 

como autotranscedência. É muito comum que a práxis espiritual, como meditação, 

exercícios de Qigong, treinamento de atenção, percepção plena etc., faça parte do dia 

a dia das pessoas(205). 

 

Para Dalgalarrondo (2008), há certo consenso entre cientistas sociais, filósofos 

e psicólogos sociais de que religião é uma importante instância de significação e 

ordenação da vida, de seus reveses e sofrimentos(206). Ela é fundamental, 

principalmente naqueles momentos de maior impacto para os indivíduos, perda de 

pessoas próximas, doenças graves, incapacitação e morte, por se sentirem 
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amparados por uma força superior (o númen, descrito por Jung, 1990). O contato com 

a experiência do numinoso é subjetiva e altamente transformadora(207). 

 

E como religiosidade/espiritualidade é um elemento constitutivo da 

subjetividade e doador de significado ao sofrimento, deve ser considerado como um 

objeto privilegiado na interlocução com a saúde e com os transtornos mentais. 

 

A perspectiva biopsicossocial da saúde e da doença integra aspectos 

biológicos, psicológicos e socioeconômicos, entretanto, em 1988, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) despertou para o interesse em aprofundar as 

investigações nessa área, com a inclusão espiritual no conceito multidimensional de 

saúde e acrescentou o bem-estar espiritual como um elemento importante para a 

saúde. A fé pode desempenhar um papel significativo na aceitação da doença e 

coping(208). Para Pilch et al. (2015), bem-estar espiritual está associado a maior 

vitalidade e a menores escores de depressão(208).  

 

Numa revisão qualitativa sobre experiências e perspectivas de pacientes 

vivendo com LES, Sutanto et al. (2013) refere-se à espiritualidade como um fator 

protetor para RS nas doenças crônicas(209). A espiritualidade tem sido apontada 

como pedra angular da RS, capaz de promovê-la e mediá-la(210). 

 

Religião e espiritualidade estão associadas com várias condições de saúde 

mental, como depressão(211) e ansiedade(212). Há um reconhecimento entre 

pesquisadores de que a religião é um elemento que pode ter influência para 

amenizar a depressão e, portanto, ser um fator preditor de RS(213). 

 

A religião, entretanto, é um construto multidimensional(214) cuja relação com 

saúde é bem estabelecida e vários são os aspectos associados aos resultados em 

saúde. Por exemplo, religião tem um impacto positivo na saúde devido ao fato de 

demandar um estilo de vida saudável e desaconselhar comportamentos prejudiciais 

à saúde como fumar ou usar bebidas alcoólicas(215). Outro fator é o apoio social que 

tem impacto positivo na saúde física e mental(216), o que pode ser obtido da 

congregação, dos líderes religiosos ou diretamente de Deus(217). Suporte social 
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religioso é fundamentado na compaixão, na ajuda, no perdão e pode ser efetivo para 

a saúde e para o bem-estar(218). 

 

Há, ainda, evidências de que a religião é um fator protetor para estresse, 

incluindo melhora dos recursos de coping e promoção de integração e suporte 

social(219).  
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4 TESTE DE HIPÓTESES 

 

H0 – A probabilidade de sintomas elevados de ansiedade e depressão é 

independente da capacidade de resiliência. 

H1– Existe uma associação positiva entre sintomas elevados de ansiedade e 

depressão e baixa resiliência (escore baixo na escala de resiliência). 
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5 CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODO 

 

5.1 Desenho do Estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, que foi realizado no 

ambulatório de Reumatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, com 

um grupo de pacientes diagnosticados com LES, segundo os critérios do American 

College of Rheumatology (220). 

 

O ambulatório de reumatologia possui 1.700 pacientes inscritos. Os 

selecionados foram convidados a participar voluntariamente deste estudo e incluídos 

somente após assinarem o Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE).  

 

5.1.1 Critérios de Inclusão 

 

 Pacientes com idade de 18 a 65 anos. 

 

5.1.2 Critérios de Exclusão 

 

 Pacientes sem condição física ou psíquica de responder aos questionários. 

 Pacientes com distúrbios psiquiátricos atribuídos a infecção ou a uso de 

medicações. 

 

5.1.3 Instrumentos de Avaliação 

 

-  Questionário com questões semiestruturadas e abertas para obter dados 

sociodemográficos, nível socioeconômico, escolaridade, presença de comorbidades 

dos pacientes com LES e dos seus familiares. 

 

-  ÍNDICE DE ATIVIDADE MEX-SLEDAI – Desenvolvido por Guzmán et al., em 

1992. Embora numa versão simplificada, é similar ao Systemic Lupus Erythematosus 
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Disease Activity Index (SLEDAI), obtido através da opinião de uma gama de 

especialistas no que refere à atividade da doença. No entanto, quando se considera 

a realidade de países do Terceiro Mundo, alguns fatores como testes imunológicos e 

outros tipos de testes são de difícil acesso em alguns países. Por essa razão, 

desenvolveu-se um outro instrumento de maior acessibilidade com confiabilidade e 

validade comprovada(221). Nesse instrumento, são definidas 10 variáveis clínicas, 

sendo a principal o transtorno neurológico e os subitens: psicose, evento vascular 

cerebral, convulsões, síndrome orgânica cerebral, mononeurites, mielites, com peso 

8. Em seguida, com peso 6, o transtorno renal; com peso 4, vasculites; com peso 3, 

hemólise/trombocitopenia, além de miosite; com peso 2, artrite, afecções cutâneas e 

serosites; com peso, 1 febre e fadiga, além de leucopenia e linfopenia. 

 

O escore total varia de 0-32. Na avaliação do resultado, se o escore for < 2 

será considerado inativo, se for de 2 a 5, provavelmente ativo e, se for > 5, 

claramente ativo. 

 

A avaliação do paciente pelo MEX-SLEDAI foi feita por um médico residente, 

durante o atendimento do paciente.  

 

-  ESCALA DE RS DE WAGNILD & YOUNG(22,222,223), validada para o português por 

Pesce et al. (2005), para medir níveis de adaptação psicossocial positiva em face de 

eventos de vida adversos(224). A escala de RS, publicada em 1993, foi o primeiro 

instrumento desenhado para medir diretamente RS e tem sido consistentemente 

confiável. Derivou de um estudo qualitativo, realizado em 1987, com 24 mulheres 

idosas que experimentaram uma perda recente (por exemplo, perda do esposo, 

saúde, emprego) e tiveram sucesso em lidar com isso e, em um estudo qualitativo 

com 39 cuidadores, de esposos com a doença de Alzheimer(42,225).  

 

Os escores variam de 25-175. Escores maiores que 145 indicam alta RS, 

escores entre 121-145 indicam moderados níveis de RS e escores de 120 ou 

menores que 120 indicam baixa RS. 

  

-  ESCALA Hospital Anxiety Depression (HAD) DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO, 

desenvolvida por Zigmond e Snaith, em 1983(226), e validada no Brasil por Botega et 
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al., em 1998,e Castro et al em 2006. Possui 14 itens, sendo 07 para ansiedade e 07 

para depressão, tendo como ponto de corte 8 para ansiedade e 9 para 

depressão(227,228). 

 

-  QUESTIONÁRIO DE HISTÓRIA DE TRAUMA (THQ), de Gree (1996)(229) e 

adaptado para o português por Fizman et al. (2005)(230). Consiste em uma escala 

que pode ser autoaplicativa e tem o objetivo de avaliar a ocorrência de uma ampla 

variedade de traumas de grande magnitude ao longo da vida. Composta de 26 itens 

sobre eventos traumáticos, para os quais o indivíduo responde sim ou não, com 

relação à ocorrência de trauma. Os itens incluem, principalmente, assalto, invasão 

de domicílio, acidentes, desastres, abuso físico ou sexual e outras situações em que 

o indivíduo foi ameaçado ou testemunhou alguma morte ou lesão grave. 

 

5.1.4 Cálculo Amostral  

 

Foi calculado através da calculadora do Laboratório de Epidemiologia e 

Estatística da USP (LEE), na qual a proporção de depressão na população com LES 

foi de 40%, com precisão absoluta de 10%, nível de significância de 5%, sendo 

necessária uma amostra de 92 voluntários. Usou-se a proporção de depressão 

porque não havia, na ocasião, dados referentes à prevalência de RS no LES. 

 

Os pacientes foram selecionados através de randomização, utilizando-se uma 

Tabela de Números Aleatórios (retirada de Stevenson, William J. Estatística aplicada 

à administração, São Paulo. Harbra 1981)(231). 

 

A randomização ocorreu utilizando-se, a cada dia de atendimento, um número 

correspondente na Tabela de Números Aleatórios. Fazia-se a soma desse número e 

o resultado correspondia ao número do paciente a ser atendido na lista do 

atendimento médico. Caso esse paciente estivesse com algum dos critérios de 

exclusão, buscava-se novo número na tabela logo abaixo dele, cuja soma 

correspondia ao próximo paciente a ser convidado para participar da pesquisa. 
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 5.1.5 Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 19.0 para Windows. Os resultados das variáveis contínuas 

serão apresentados na forma de média ± desvio padrão (DP), enquanto as variáveis 

categóricas, expressas em proporção. Utilizou-se o teste qui quadrado de Pearson 

ou o Exato de Fischer para avaliar associações entre variáveis qualitativas e, para 

calcular a razão de prevalência, foi utilizada a Análise multivariada (Regressão de 

Poisson). O nível de significância adotado foi de p < 0,05. 

 

5.1.6 Aspectos Éticos 

 

Seguindo orientação da declaração de Helsinki, de 1989, e da resolução 

466/12 sobre pesquisa envolvendo seres humanos, os pacientes foram informados a 

respeito da natureza desta pesquisa e assinaram o TCLE, no qual concordaram em 

participar dela e permitiram o uso científico dos dados. 

 

Esse protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital Santa Izabel, Parecer nº 90/2012 (Anexo 1), em 19 de fevereiro 

de 2013.  
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6 RESULTADOS 
 

6.1 Descrição da Amostra 
 

Foram incluídos no estudo 92 pacientes acompanhados no ambulatório, 

durante período de 8/4/2013 a 14/7/2014. A amostra selecionada foi 100% do 

gênero feminino, apresentou idade que variou de 18 a 65 anos (média de 36,83, 

desvio padrão 9,943). A faixa de idade mais prevalente foi de 18 a 30 anos e 70% 

tinham companheiros (esposos, companheiros ou namorados).  

 

Quanto à avaliação socioeconômica, 19 (21,3%) das pacientes tinham renda 

familiar abaixo do salário mínimo, enquanto 23,6% possuíam renda familiar 

correspondente ao salário mínimo e 57 (62%) das pacientes não estavam realizando 

atividade laboral remunerada (algumas recebiam benefício). 

 

A religião mais prevalente foi a evangélica com 40 indivíduos (43%), enquanto 

37 (40%) dos pacientes eram católicos, três espíritas (3,30%) e dois tinham outras 

religiões (2,17%). Apenas dez (10,9%) não tinham religião. Os dados 

sociodemográficos das pacientes estudadas estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Variáveis sociodemográficas dos pacientes com lúpus eritematoso 

sistêmico 

 

Variáveis     N (%) 

Gênero  Feminino 92 (100) 

Idade    

(anos)  ≥18 e ≤ 30 27 (29,3)  

  > 30 e ≤ 36 21 (22,8) 

  > 36 e ≤ 44 22 (23,9) 

  > 44 22 (23,9) 

Tem companheiro  

  Sim 65 (70,7) 

  Não 27 (29,3) 

Religião    

  católica 37 (40,2) 

  evangélica 40 (43,5) 

  espírita  3 (3,30) 

  outras religiões  2 (2,17) 

  sem religião 10 (10,9) 

Escolaridade   

  Fundamental  22 (23,9) 

  Médio 57 (62,0) 

  Superior 13 (14,1) 

Renda Familiar (R$)   

  < 724,00 19 (21,3) 

  724,00 21 (23,6) 

  > 724,00 e < 1.500,00 21 (23,6) 

  > 1.500,00 e < 3000,00 22 (24,5) 

  > ou = 3000,00    6 (6,7) 

Ocupação    

  Não  57 (62,0) 

    Sim 35 (38,0) 
                         Observação: R$ 724,00 corresponde ao salário mínimo da época em que foi realizada a pesquisa. 

Com relação às características clínicas, o tempo de diagnóstico mais 

prevalente foi ≤ 4 anos. Um total de 55 pacientes (59,7%) estava usando corticoide. 

Baseando-se no MEX-SLEDAI, 42 (45%) das pacientes não estavam com o LES 

ativo e os demais eram “provavelmente ativo” 20 (21,7%) ou “ativo” 30 (32,6%).  

 

A avaliação do grau de RS, na população estudada, revelou os seguintes 

resultados: Baixa RS foi identificada em 17 casos (18,5%) (escore <120), moderada 

RS em 56 (60,9%) (escores entre 121-145) e alta RS em 19 (20,7%) (escore >145). 
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Neste estudo agrupamos a classificação dos escores de RS em “baixa” e 

“média/alta”. Na avaliação de sintomas de depressão nos pacientes com LES, 69 

(75%) não apresentaram sintomas de depressão, enquanto 23 (25%) apresentaram 

tais sintomas. Com relação à ansiedade 45 (48,9%) não apresentaram sintomas de 

ansiedade, enquanto 47 (51,1%) apresentaram tais sintomas. 

 
 

Tabela 2 - Variáveis clínicas dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 

Variáveis   N° % 

Tempo de 
diagnóstico 

≤ 4 29 31,5 

(anos) 
 

>4 e ≤8 19 20,7 

  

>8 e ≤12 23 25,0 

  

>12 21 22,8 

     Uso de corticoide Não 37 40,2 

  

<= 20 mg 51 55,4 

  

>20mg<=40mg 2 2,2 

  

>40mg 2 2,2 

     Mex-Sledai Não ativo 42 45,7 

  

Provavelmente 
ativo 

20 21,7 

  

Ativo 30 32,6 

     HAD Depressão Não 69 75,0 

  

Sim 23 25,0 

     HAD ansiedade Não 45 48,9 

  
Sim 47 51,1 

     
Resiliência Baixa (<120) 17 18,5 

    Média/alta (≥ 120) 75 81,5 

     
 

Quanto à exposição a eventos traumáticos, 16 (17,4%) das pacientes 

vivenciaram violência sexual e, entre elas, nove eram crianças na ocasião em que o 

fato ocorreu. Os abusadores eram amigo da família, primo, vizinho, padrasto, tio. 

Apenas dois casos não foram pessoas possivelmente próximas, um era estranho e, 

o outro, funcionário do pai. 
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Entre as que vivenciaram violência não sexual, a prevalência foi de 55 

(59,8%), a mais comum foi o roubo, relatado por 30 (32,6%) e roubo usando força ou 

ameaça 25 (27,2%), seguidos de violência física (bater, empurrar, golpear de forma 

suficiente para causar lesões), relatado por 14 pacientes (15,2%). 

 

No total, 82 (89,1%) pacientes testemunharam ou receberam notícias de 

morte ou danos a outros, que já viram alguém ser seriamente machucado ou morto, 

já viram cadáveres ou já perderam por morte um esposo(a), companheiro(a), 

namorado(a) ou filho (a). Entre as que sofreram acidente grave 19 (20,7%), as que 

vivenciaram desastres naturais 12 (13%), desastres causados pelo homem 5 (5,4%), 

exposto a radioatividade 8 (8,7%), tomou parte de combates 1 (1,1%), vivenciaram 

outros traumas 24 (26,1%). Os diversos eventos traumáticos estão apresentados na 

Tabela 3. A Tabela 4 resume as exposições aos estressores traumáticos em sim e 

não. 
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Tabela 3 - Exposição a eventos traumáticos dos pacientes com lúpus 

eritematoso sistêmico 

 

Eventos traumáticos n (%) 

Vítimas de violência não sexual   

Alguém já tentou tirar alguma coisa de você usando força ou ameaça? 25 (27,2) 

Alguém já tentou roubar seus objetos? 30 (32,6) 

Alguém já tentou invadir sua casa quando você não estava lá? 12 (13,0) 

Alguém já tentou invadir sua casa quando você estava lá? 12 (13,0) 

Já foi atacado com revólver, faca ou outra arma qualquer? 5 (5,40) 

Alguém já o atacou sem arma e o feriu gravemente? 4 (4,30) 

Alguém, incluindo membros de sua família, já lhe bateu, empurrou, 
golpeou de forma suficiente para causar lesões? 

14 (15,2) 

Vítimas de violência sexual   

Já foi forçado a ter relações sexuais, oral ou anal contra sua vontade? 9 (9,80) 

Alguém já tocou em partes íntimas do seu corpo ou o obrigou a tocar na 
dele sob força ou ameaça? 

13 (14,1) 

Houve outra situação em que alguém tentou ter contato sexual contra sua 
vontade?  

2 (2,2) 

Testemunhou ou recebeu notícias de morte ou danos a outros   

Já viu alguém ser seriamente machucado ou morto? 44 (47,8) 

Já viu cadáveres (excluindo em funerais), ou tocou em cadáveres? 33 (35,9) 

Já teve algum amigo próximo ou membro de sua família assassinado por 
um motorista bêbado? 

18 (19,6) 

Já perdeu por morte um esposo(a), companheiro(a), namorado(a), ou 
filho(a)? 

17 (18,5) 

Já recebeu a notícia de que alguém próximo a você foi gravemente ferido, 
72 (78,3) 

 Teve doença que ameaçou a vida ou morreu de forma inesperada? 

Vítimas de acidente? 19 (20,7) 

Vítimas de desastre natural? 12 (13,0) 

Vítimas de desastre causado pelo homem? 5 (5.4) 

Já foi exposta a radioatividade ou agentes químicos perigosos? 8 (8.7) 

Participou de combates? 1 (1,1) 

Vítimas de outros traumas? 4 (4,3) 
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Tabela 4 - Exposição total a eventos traumáticos dos pacientes com lúpus 

eritematoso sistêmico 

Eventos traumáticos n (%) 

Vítimas de violência não sexual   

Não 37 (40,2) 

Sim 55 (59,8) 

Vítimas de violência sexual   

Não 76 (82,6) 

Sim 16 (17,4) 

Testemunhou ou recebeu notícias de morte  
ou danos a outros   

Não 10 (10,9) 

Sim    8 (89,1) 

Vítimas de acidente?   

Não  73 (79,3) 

Sim 19 (20,7) 

Vítimas de desastre natural?   

Não 80 (87,0) 

Sim 12 (13,0) 

Vítimas de desastre causado pelo homem?   

Não 87 (94,6) 

Sim    5 (5,4) 

Já foi exposto a radioatividade ou  
agentes químicos perigosos?   

Não 84 (91,3) 

Sim    8 (8,7) 

Participou de combates?   

Não 91 (98,9) 

Sim    1 (1,1) 

Vítimas de outros traumas?   

Não 68 (73,9) 

Sim 24 (26,1) 

 

 
Na associação entre as variáveis “resiliência” e variáveis “sociodemográficas”, 

observou-se que a escolaridade mais baixa tem maior prevalência de RS baixa, 

enquanto pessoas com escolaridade mais elevada têm escores de RS mais 

elevados sendo, sua associação, estatisticamente significativa (Tabela 4)”.  
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Tabela 5 - Associação entre resiliência e variáveis sociodemográficas de 

pacientes com LES 

 

Variáveis Resiliência (n%) 

  Baixa Média/Alta p 

Idade (anos)    

≥ e ≤ 30 3 (17,6) 24 (32,0)  

> 30 e ≤ 36 3 (17,6) 18 (24,0) 0,456 

> 36 e ≤ 44 6 (35,3) 16 (21,3)  

> 44 5 (29,4) 17 (22,7)  

Tem companheiro**    

Não 6 (35,3) 21 (28,0) 0,565 

Sim 
11 
(64,7) 54 (72,0)  

Ocupação**    

Não 7 (41,2) 50 (66,7) 0,059 

Sim 
10 
(58,8) 25 (33,3)  

Religião    

Católica 6 (35,3) 31 (41,3)  

Evangélica 
11 
(64,7) 29 (39,7)  

Espírita 0 (0,0) 3 (4,0) 0,224 

Outras 0 (0,0) 2 (2,7)  

Não tem 0 (0,0) 10 (13,3)  

Escolaridade    

Fundamental 8 (47,1) 14 (18,7)  

Médio 7 (41,2) 50 (66,7) 0,045* 

Superior 2 (11,8) 11 (14,7)  

Renda Familiar (R$)    

<724,00 4 (25,0) 15 (20,5)  

724,00 6 (37,5) 15 (70,5)  

>724,00 e <1500,00 3 (18,8) !8 (24,7) 0,541 

>1500,00 e <3000,00 2 (12,5) 20 (27,4)  

≥ 3000,00 1 (6,2) 5 (6,8)   

Utilizou-se o qui-quadrado p≤0,05   

** Exato de Fisher    
                      Observações: R$ 724,00 corresponde ao salário mínimo da época em que foi realizada a pesquisa.  

 
Houve uma associação positiva, estatísticamente significativa, entre ausência 

de sintomas de depressão, escore elevado de RS, presença de sintomas de 

depressão e baixos escores na escala de RS. Da mesma forma, houve uma 

associação positiva, estatisticamente significativa, entre ausência de sintomas de 

ansiedade, maior resiliência, presença de sintomas de ansiedade e escores baixos 
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na escala de ansiedade.  Não houve significância para as variáveis “atividade da 

doença”, “uso de corticoide” e “tempo de diagnóstico” (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Associação entre resiliência e variáveis clínicas de pacientes com 

lúpus eritematoso sistêmico 

 

Variáveis Resiliência n(%)   

    Baixa Média/Alta p 

Sintomas de depressão    

Não  6 (35,3) 63 (84,0) 0,000* 

Sim  11 (64,7) 12 (16,0)  

Sintomas de ansiedade**    

Não  3 (17,6) 42 (56,0) 0,006* 

Sim  14 (82,4) 33 (44,0)  

Uso de corticoide    

≤ 20mg  9 (52,9) 28 (37,3)  

≥ 20mg  7 (41,2) 44 (58,7) 0,337 

> 20mg e ≤ 40mg 0 (0,0) 2 (2,7)  

>40mg  1 (5,9) 1 (1,3)  

Tempo de diagnóstico    

<4  5 (29,4) 24 (32,0)  

>4 e ≤8  0 (0,0) 19 (25,3) 0,075 

>8e≤12  7 (41,2) 16 (21,3)  

>12  5 (29,4) 16 (21,3)  

MEX-SLEDAI    

<2  7 (41,2) 42 (56,0)  

≥2  5 (29.4) 8 (10,7) 0,130 

>5   5 (29,4) 25 (33,3)   

Utilizou-se qui quadrado p≤0,05    

** Exato de Fischer    

 

A Tabela 7 mostra a associação entre resiliência e exposição a situações 

traumáticas. Não houve associação significativa entre exposição a situações 

traumáticas e escores de RS.  

 

 

 



56 
 

Tabela 7 - Associação entre resiliência e história de traumas em pacientes com 

lúpus eritematoso sistêmico 

 

Variáveis   Resiliência n(%)   

    Baixa Média/Alta p 

Violência não sexual**     

Não  6 (35,3) 31 (41,3) 0,786 

Sim  11 (64,7) 44 (58,7)  

Violência sexual**     

Não   14 (82,4) 62 (82,7) 1,000 

Sim  3 (17,6) 13 (17,3)  

Exposto a radioatividade**    

Não  16 (94,1) 68 (90,7) 1,000 

Sim  1 (5,9) 7 (9,3)  

Sofreu acidente grave**     

Não  17 (100) 4 (5,3) 1,000 

Sim  0 (100) 71 (94,7)  

Participou de combates**     

Não  17 (100) 74 (98,7) 1,000 

Sim  0 (0,0) 1 (1,3)  

Desastre natural**     

Não  16 (94,1) 64 (85,3) 0,454 

Sim  1 (5,9) 11(14,7)  

Outros traumas**     

Não  13 (76,5) 55 (73,3) 1,000 

Sim  4 (23,5) 20 (26,7)  

Testemunhou ou recebeu** 
notícias de dano a outros 

Não  2 (11,8) 13 (17,3)   1,000 

Sim   15 (88,2) 62 (82,7)   

Utilizou-se o teste do qui quadrado p≤0,05  

  Exato de Fischer ** 

 

Realizou-se a análise da associação entre RS e exposição a situações de 

violência, calculando separadamente, cada tipo de violência e, depois, com o 

somatório das variáveis agrupadas e não houve significância estatística. 

 

Com relação à violência sexual infantil, apenas nove pacientes tinham 

passado por essa experiência, e entre eles, apenas dois não apresentaram 

acentuados sintomas de depressão e ansiedade. Aqueles que foram abusados por 

padrasto, tio, amigo apresentaram sintomas de ansiedade e/ou depressão.  
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Utilizando-se a análise multivariada para identificar as variáveis associadas 

com RS, a depressão foi a única variável significativa (Tabela 8). Os resultados 

sugerem que a probabilidade de baixa RS é 5,5 vezes maior em pacientes que têm 

depressão. 

 

Tabela 8 - Análise com regressão de Poisson para avaliar variáveis associadas 

com escores de baixa RS 

 

Variáveis Exp(B) p 
Final 
Exp(B)  p IC 95% 

Escolaridade 
média 

0,428 0,304 
        

Escolaridade 
fundamental 

0,863 0,859 
    

Depressão 3,252 0,040 5,500 0,001 2,034 14,872 

Ansiedade 3,318 0,085 
        

              Exp (B): coeficiente de regressão, p:nível de significância, IC: intervalo de confiança 
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7 DISCUSSÃO  

   

Os resultados deste estudo indicam que escores de baixa RS estão 

associados à depressão, o que está de acordo com estudos publicados 

anteriormente que atestaram uma relação inversa entre depressão, ansiedade e RS, 

tanto em relação ao LES quanto em outras condições clínicas(121,145,183–186). Por isso, 

sugere-se que altos escores de RS podem proteger contra o desenvolvimento de 

doenças psiquiátricas tão prevalentes nas condições crônicas(6,232) e que tanto 

prejudicam a qualidade de vida do paciente, aqui relacionada com o impacto que a 

doença e o tratamento têm sobre a habilidade individual para funcionar e sua 

percepção de bem-estar em domínios físicos, mentais e sociais(233). 

 

Depressão é uma das mais sérias e comuns consequências da doença 

crônica, associada com aumentada morbidade e mortalidade(234,235). Para os 

pacientes com LES, o transtorno depressivo configura-se como um desafio para 

coping psicológico, que são sistemas de adaptação e enfrentamento, ou seja, o 

conjunto de mecanismos de que o organismo lança mão em reação aos agentes do 

estresse, representando a forma como cada pessoa avalia e lida com essas 

agressões(236). Esse desafio deve-se ao fato de que são muito variáveis os padrões 

de sintomas e severidade do  LES e muito comum a ausência de diagnóstico, além 

do fato de ser uma doença de causa desconhecida e ter um curso não previsível(237). 

Por outro lado, também, a depressão nem sempre é diagnosticada e tratada 

adequadamente(76). 

 

Variáveis que podem afetar a qualidade de vida dos pacientes com lúpus são: 

atividade da doença, incapacitação, comorbidades principalmente fibromialgia e 

depressão, escolaridade, autocrítica e autoestima, mas também o fato de a doença 

interferir na rotina, nos interesses e relacionamentos(120). Para Abu-Shakra (2016), 

tratar fibromialgia, melhorar mecanismo de coping e identificar ansiedade e 

depressão devem fazer parte integralmente do tratamento do paciente com LES(120). 

 

Neste estudo, em concordância com estudos prévios(6,232), encontrou-se uma 

prevalência dos sintomas de ansiedade (51,1%) ainda maior do que os encontrados 

para a variável depressão, que foi de (25%). Sabe-se que existe uma associação 



59 
 

entre ansiedade e RS, confirmadas num primeiro momento da análise deste estudo, 

quando se avaliou os dados através do qui quadrado ou exato de Fischer, mas que 

não foi confirmada na análise multivariada. Apesar disso e até pelo fato de a 

ansiedade ser a principal comorbidade da depressão, pode-se entender a ansiedade 

como um fator de risco para RS.  

 

Variáveis clínicas, como tempo de diagnóstico, uso de corticoide e atividade 

da doença não foram associadas a um menor ou maior escore de RS, achados 

esses semelhantes ao estudo prévio realizado em nosso centro(121).  Abu-Shakra 

(2016) também não encontrou associação entre RS e atividade da doença. Para 

esse autor, a depressão está associada à experiência subjetiva da doença e não à 

doença em si ou à atividade da doença(120), enquanto Schatner (2010) considera a 

atividade da doença um preditor para depressão em lúpus(237). 

 

Entre as variáveis sociodemográficas, a única que alcançou significância 

estatística na associação com RS, embora não confirmada na análise multivariada, 

foi a escolaridade, o que é coerente, uma vez que, na vida moderna, em que as 

mudanças são rápidas e constantes, exige-se também constantes esforços de 

adaptação, condição que faz da RS um grande desafio, pois RS implica em variáveis 

e processos nos quais as competências e habilidades humanas se apoiam para 

serem utilizadas ante adversidades que cada um tem que enfrentar em maior ou 

menor intensidade(238).  

 

A variável religião não teve associação com RS, mas sabe-se que o fato de 

se ter uma religião institucionalizada, muitas vezes não é o que faz a diferença, 

quando nos reportamos a fatores de proteção, e sim a espiritualidade. A 

espiritualidade, como fenômeno universal, é uma constante antropológica com 

múltiplas formas de manifestação e está além da religião institucionalizada. Para 

Jung, apud Dorst (2015), as religiões se acham tão próximas da natureza humana, 

com tudo que elas são e exprimem que a psicologia não poderia ignorá-la. 

Considera a “experiência religiosa” um fenômeno psíquico com característica de 

experiência integradora, curadora, salvadora e abrangente(205), embora, segundo 

ele, a experiência espiritual põe a pessoa em contato com âmbitos situados além da 

consciência cotidiana. Não se trata de algo misterioso, suprassensível ou metafísico, 
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mas tal experiência pode ser entendida através de uma função psicológica que 

denominou “função transcendente” que tem o objetivo de diminuir a distância entre 

conteúdos conscientes e inconscientes e trata-se de um aspecto de autorregulação 

da psique(205).   

 

Principalmente em momentos de crise, quando há uma quebra de padrões 

costumeiros da vida, geralmente há uma busca por respostas nos níveis mais 

profundos do ser, pelo sentido da vida, pela religiosidade e transcendência. 

 

No que diz respeito ao estudo do estresse e à história de trauma, sabe-se que 

o paciente com lúpus convive no dia a dia com o estresse diário relacionado à sua 

condição crônica e todas as interfaces já relatadas no corpo desta revisão. 

 

Depressão e estresse são frequentemente confundidos devido à 

hiperatividade do eixo HHA, o que torna o diagnóstico diferencial muito difícil. A 

depressão, como sintoma do estresse, está relacionada às condições de adaptação 

do momento(51).  

 

O modelo de vulnerabilidade está diretamente relacionado à sensibilidade 

individual ao estresse emocional, certos traços podem ser desenvolvidos para servir 

como buffers (fatores de proteção) que fazem uma síntese entre vulnerabilidade 

biológica e os eventos de vida estressante(51). 

 

Todos os artigos encontrados que estudaram estresse em LES referiam-se ao 

estresse cotidiano, psicossocial. Este é o primeiro trabalho a explorar a associação 

entre RS e história de trauma em pacientes com essa condição. 

 

A violência infantil, seja violência física ou psicológica, abuso sexual ou 

negligência é um problema que ocorre em todas as sociedades(239), embora os 

registros de casos de maus-tratos infantis não correspondam à realidade, eles são 

apenas estimados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a incidência real de crianças 

abusadas pode ser duas vezes maior do que os dados oficiais(240). 
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A literatura tem mostrado que maus-tratos ocorridos na infância e/ou 

adolescência, em conjunto ou individualmente, são associados a distúrbios mentais, 

físicos e comportamentais(239,240), como transtorno de déficit de atenção, 

hiperatividade (TDAH)(241), distúrbios cognitivos e somatizações(242), história de 

abuso ou dependência de álcool, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT) e aumento da inflamação medida por marcadores inflamatórios, 

como interleucina 6 (IL-6) e a proteína C reativa (PCR)(243), além de comportamento 

de autolesão(244). 

 

O abuso sexual é a forma de maltrato que exerce maior força associativa com 

danos mentais(245,246). Crianças que sofrem vários tipos de abuso podem 

experimentar intensidade elevada dos efeitos nocivos desses traumas. Sintomas 

comórbidos são frequentes nesses casos(247). 

 

Vivências de estressores no início da vida são consideradas fatores de risco 

para depressão, ansiedade e transtorno de personalidade na idade adulta. No atual 

estudo, por ter uma amostra pequena, não foi confiável explorar esse aspecto. Os 

resultados mostraram que sete das nove pacientes abusadas na infância por 

pessoas próximas, apresentaram fortes sintomas de depressão e ansiedade, o que 

torna a experiência traumática um fator de risco para a baixa RS. Mas, 

estatisticamente, a variável “história de trauma” não alcançou significância na 

associação com RS, talvez devido ao instrumento utilizado. Uma metodologia 

qualitativa talvez leve a resultados diferentes.   

 

Prevenção e promoção de saúde são questões prioritárias das sociedades 

atuais. A Conferência Internacional de Promoção de Saúde, em Ottawa, no Canadá, 

elaborou um documento denominado Carta de Ottawa em que define Promoção de 

saúde como processo e capacitação da comunidade de modo que ela possa intervir 

na melhoria da qualidade de vida e de saúde (World Health Organitazion – WHO, 

1986), citado por Lasmar & Ronzani, 2009(248). Neste sentido a RS tem despertado o 

interesse de pesquisadores e se mostrado de fundamental importância, pois pode 

identificar os atributos que atuariam como fatores protetores, capazes de aumentar a 

capacidade adaptativa do paciente. 
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Segundo Ralha-Simões (2001), RS caracteriza-se por um modo flexível de 

manejar circunstâncias adversas ao longo do desenvolvimento, o que inclui uma 

estrutura de personalidade que disponha de uma abertura a novas experiências, 

novos valores e a fatores de transformação dessa mesma estrutura, que, embora 

seja bem estabelecida, é flexível e não apresenta resistência à mudança(249). 

 

Do ponto de vista histórico, o construto RS vem passando por diferentes 

definições e enfoques, como: traços de personalidade, invulnerabilidade, RS como 

conjunto de competências e habilidades aprendidas e desenvolvidas, fatores de 

risco e proteção. Para Infante (2005), a maioria dos pesquisadores da primeira 

geração de estudos sobre RS que se concentraram na descoberta dos fatores 

protetores como suporte para adaptação positiva de indivíduos que vivem em 

condições de adversidade, identificaram-se com o modelo triádico de RS: atributos 

individuais, os aspectos da família e as características dos ambientes sociais a que 

pertencem. Uma segunda geração que começou a publicar, nos anos 1990, 

expandiu o tema em dois aspectos: noção de processo e a dinâmica entre os fatores 

que estão na base da adaptação resiliente e a busca de modelos para promover 

resiliência de forma efetiva em termos de programas sociais(250). Desse grupo, Edith 

Grotberg (2005)(251) organizou os fatores resilientes em quatro categorias: Suporte 

social (Eu tenho) – apoio, confiança, estímulos ao autodesenvolvimento, pessoas 

que me ajudam, pessoas ao meu redor em quem confio. Força interna (Eu sou) – 

alguém que os outros sentem apreço e carinho, respeitado e querido pelos outros e 

(Eu estou) – disposto a assumir as responsabilidades das minhas ações, certo de 

que tudo ficará bem. Habilidades (Eu posso) falar sobre meus medos e inquietudes, 

encontrar soluções para os problemas. Para essa autora, o comportamento 

resiliente pressupõe uma interação dinâmica do “eu tenho”, “eu sou”, “eu estou” “eu 

posso” para enfrentar as adversidades. 

 

Para Yunes (2003), Yunes e Szymanski (2001), os fatores protetores são os 

verdadeiros determinantes da RS, que seria o produto desses fatores de 

proteção(35,252). 

 

Para Rutter (1987), os processos de proteção caracterizam-se por propiciar a 

modificação das respostas do indivíduo aos processos de risco. Esses processos 
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têm as funções de: reduzir o impacto dos riscos sobre o indivíduo; reduzir reações 

negativas em cadeia, que, com frequência, se seguem a exposição ao risco; 

estabelecer e manter a autoestima e a autoeficácia e criar oportunidades para que 

se revertam os efeitos do estresse(45). 

 

Pesce et al. (2004) ponderaram sobre a inevitabilidade das experiências 

negativas, destacaram a importância dos níveis de exposição aos fatores de risco e 

dos limites individuais. Limites individuais são as habilidades comportamentais no 

enfrentamento de situações adversas, bem como as características de 

personalidade e ambientais(52). Considera-se, atualmente, a importância do acúmulo 

dos fatores de risco na predição da RS. Embora não seja conclusivo, estudos 

demonstraram a influência desse acúmulo na origem de transtornos psiquiátricos(51). 

 

Segundo Slap (2001), cada pessoa deve ser capaz de reconhecer os seus 

próprios recursos e deve aprender a geri-los, saber como e quando aplicá-los(253). O 

desenvolvimento da capacidade de RS e a promoção de condutas resilientes 

requerem diferentes estratégias no sentido de mobilizar e ativar capacidades que 

venham lidar com a adversidade, superá-las e deixá-las reforçadas ou mesmo 

transformadas.  

 

Os resultados dessa pesquisa não deixam dúvidas quanto a se apontar a 

intervenção psicológica como uma ferramenta imprescindível no tratamento do LES. 

De acordo com Córdoba-Sánchez e Limonero-García (2015), uma efetiva 

intervenção psicológica (seja grupo psicoterapêutico de apoio, psicoterapia 

combinada com psicoeducação, psicoterapia cognitiva comportamental ou grupo 

psicossocial) junto ao tratamento médico para pacientes com LES poderia promover 

um coping ativo. Essas intervenções devem integrar componentes de 

psicoeducação a respeito da doença, suporte e estratégias de autorregulação, além 

de focar em autoeficácia, autoestima e fortalecimento de rede de apoio social(254). 

Pode-se especular ainda que, como é entendido por Jung, quando se trata de 

recuperar a saúde de uma forma integral, o espaço de experiência psicoterapêutica  

precisa estar aberto para o numinoso, para a busca de sentido e para todas as 

questões espirituais e religiosas que são parte inseparáveis da existência 

humana(205). 
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A assistência psicológica pode trazer benefícios no sentido de maior 

adaptação à doença, redução da dor e melhora do quadro clínico, adesão ao 

tratamento, estratégias de coping, melhora da depressão e ansiedade, mudanças na 

autoestima e qualidade de vida do paciente, influenciando o curso da doença. Uma 

vez identificada a situação de estresse vivida por trauma pregresso e, havendo sua 

ressignificação, um novo futuro se descortina, pode-se escrever de uma forma 

diferente o livro da vida e isso inclui a saúde.  
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8 LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

Entre as limitações do presente estudo estão o fato de não ter sido incluído 

nenhum paciente do sexo masculino, o que ocorreu devido à randomização e ao fato 

de o número de homens com lúpus ser bem menor, numa proporção de um homem 

para 10 mulheres. Outra variável que não foi explorada foi o fato de o paciente já ter 

tido alguma outra doença crônica cuja experiência tenha sido traumática. 

 

Vivências de estressores no início da vida são consideradas fatores de risco 

para depressão, ansiedade e transtorno de personalidade na idade adulta. No atual 

estudo, por ter uma amostra pequena de pacientes que vivenciaram estressores, 

nessa fase da vida, não foi confiável explorar esse aspecto.  

 

Como perspectivas de pesquisas futuras, sugere-se maior aprofundamento 

entre lúpus e história de trauma, principalmente no que diz respeito à idade do 

trauma, pois sabe-se que situações potencialmente traumáticas vividas na infância 

podem ter um papel etiológico importante. 

 

Projetos que incluam a assistência psicológica ao paciente com lúpus nos 

ambulatórios de saúde, assim como um esforço para conscientizar pacientes e 

médicos das implicações dos aspectos emocionais na saúde são necessários.  
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9 CONCLUSÃO 

 

A prevalência de sintomas depressivos em pacientes com LES, utilizando-se 

a escala HAD, foi de 25% e de sintomas ansiosos foi de 51,1%. 

 

Depressão é a principal associação com baixa RS em pacientes com LES 

podendo influenciar o surgimento e o curso da doença e acentuar a vulnerabilidade 

do paciente.    

 

Há uma associação negativa entre RS e ansiedade e uma associação positiva 

entre RS e educação, em pacientes com LES.  

 

História pregressa de trauma não alcançou significância estatística na 

associação com RS, mas sabe-se que trauma é uma condição muito subjetiva e 

deverá ser melhor explorada com metodologia qualitativa. 

 

Fatores protetores são considerados mais importantes que os fatores de risco 

para melhorar a capacidade individual de RS. Estratégias para melhorar a resiliência 

são necessárias no campo da saúde. 

 

O acompanhamento psicológico é de fundamental importância no tratamento 

do paciente com lúpus e deveria estar lado a lado do tratamento médico. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

1- Dados de Identificação do sujeito da pesquisa 
 

Nome: 

Doc de identidade: 

Sexo: 

Data de nascimento: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone:                                           Cidade:                       CEP: 

 

 

2- Dados sobre a pesquisa científica: 
 

1- Título do protocolo: “Resiliência em lúpus eritematoso sistêmico: avaliação de 
sua associação com depressão, ansiedade, estresse e outros fatores emocionais”. 
2- Pesquisadora: Sílvia Fernanda Lima de Moura Cal 

3- Formação: Psicóloga, Mestre em Medicina e Saúde Humana 

4- Inscrição no Conselho Regional: CRP: 03/0258 

5- Orientador: Dr. Mittermayer Barreto Santiago 
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3- Registro das explicações do Pesquisador ao paciente e seu 

representante legal sobre a pesquisa, consignando. 

 

Estamos realizando esta pesquisa para avaliar os escores de Resiliência 

(capacidade do ser humano em responder de forma positiva às situações adversas 

que enfrenta) nos pacientes com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, e 

identificar fatores de risco e de proteção, além de levantar o histórico de traumas 

nesses pacientes.  

Avaliação de riscos da pesquisa: Não há riscos. 

As análises serão realizadas através de tratamento estatístico dos dados coletados.  

Os resultados obtidos poderão ser apresentados em reuniões científicas, além de 

serem utilizados para a elaboração de artigos científicos. 

Você tem o direito de não autorizar este estudo.  A sua participação nessa pesquisa 

é voluntária e só ocorrerá se você espontaneamente desejar. 

Esta pesquisa consiste na realização de uma entrevista e na aplicação de três 

questionários com várias questões envolvendo aspectos de sua vida pessoal. Se 

você concordar em participar deste estudo nós lhe garantimos que seu nome ou 

qualquer outra identificação pessoal será mantido em absoluto sigilo. 

Se alguma anormalidade psiquiátrica for detectada, assumiremos o compromisso do 

encaminhamento para unidade especializada mais próxima de sua residência. 

O telefone para contato em caso de dúvida 71- 33412320. 

 

4-Consentimento pós-esclarecido: 

1-    Eu,.................................................declaro que após convenientemente 

esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que foi explicado, consinto em 

participar da pesquisa: “Resiliência em lúpus eritematoso sistêmico: avaliação de 

sua associação com depressão, ansiedade, estresse e outros fatores emocionais”, e 

autorizo o uso científico  dos dados obtidos. 
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                                    Salvador, 5 de fevereiro de 2013. 

 

 

                             _________________________________              

Data___/___/___ 

                                 Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

                                

                             _____________________________________    Data ___/___/___ 

                                Assinatura do pesquisador 
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Apêndice 2 – Entrevista 

Entrevista 

Nome: 

Endereço: 

Idade: 

Tel: 

Religião: 

Ocupação: 

Data: 

Há quanto tempo tem o diagnóstico de LES? 

Medicação em uso: 

 

Dados familiares 

_____________________________________________________________ 

1. Com quem vive o paciente? 

        ( ) Só                             ( ) com os pais                        ( ) com a mãe   ( ) com o pai 

        ( ) com o esposo (a)       ( ) com o companheiro (a)     ( ) amigo (a)     ( ) outro: 

2. Relações com a família de origem: 

      ( ) não tem família            ( ) muito boa       ( ) boa    ( ) regualar     ( ) má 

3. Atitude dos pais/familiares para com a doença do paciente: 

      ( ) não tem pais         ( ) indiferença     ( ) compreensão/ajuda     ( ) autoritária/agressiva 

      ( ) superproteção        ( ) apoio só da mãe  ( ) apoio só do pai       ( ) outra: 

4. Organização familiar: 

      ( ) separação dos pais    ( ) morte do pai    ( ) morte da mãe     ( ) morte dos pais 

      ( ) desenvolvimento pessoal fora da família  ( ) pais integrados  ( ) outra: 

5. Idade que tinha o paciente na ocasião da separação ou morte dos pais: ______ 

6. Relação entre os pais: 

    ( ) não tem pais    ( ) morte de um dos pais   ( ) muito boa   ( ) boa   ( ) má  ( ) regular 

7. Número de irmão incluindo o paciente: _____________ 

8. Posição que ocupa entre os irmãos: ________________ 

9. Algum dos pais ou irmãos sofre/sofreu de alguma doença reumatológica: 

   ( ) não   ( )sim     não sabe informar 
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10. Relação do paciente com os irmãos: 

    ( ) não tem irmãos    ( ) muito boa  ( ) boa  ( ) regular  ( ) má 

11. Há quanto tempo vive com o companheiro (a) atual? 

     ( ) não tem companheiro   ( ) menos de seis meses      ( ) sete meses a um ano 

     ( ) 1-2 anos                        ( ) 2-5 anos                          ( ) mais de 5 anos 

12. Relações com o companheiro. 

     ( ) não tem companheiro(a)   ( ) muito boa   ( ) boa   ( ) regular   ( ) má 

     ( ) Tem namorado? 

      Há quanto tempo?________________________ 

13. Número de filhos: ___________ 

14. Relação com os filhos: 

      ( ) não tem filhos        ( ) muito boa    ( ) boa    ( ) regular   ( ) má 

 

Estressores psicossociais 

1. Em sua opinião o que o levou a adoecer? 

 

 

 

2. Houve algum fato importante em sua vida antecedendo o surgimento da doença? 

 

3. Contrariedade, emoções, excesso de trabalho interferem com a doença? 
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Apêndice 3 – Escala (HAD) de Ansiedade e Depressão 

 

A       1º)  Você se sente  tenso ou contraído? 

3               (   )  A maior parte do tempo 

2               (   ) Boa parte do tempo 

1               (   ) De vez em quando 

0               (   ) Nunca 

 

D        2º) Sente gosto pelas mesmas coisas de antes? 

0               (   ) Sim, do mesmo jeito que antes 

1               (   )  Não tanto quanto antes 

2               (   )  Só um pouco 

3               (   )  Já não sinto mais prazer em nada 

 

A        3º) Sente uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse 

acontecer? 

3               (   ) Sim, e de um jeito muito forte 

2               (   ) Sim, mas não tão forte 

1               (   ) Um pouco, mas isso não me preocupa 

0               (   ) Não sinto nada disso 

 

D        4º) Dá risada e se diverte quando vê coisas engraçadas? 

0               (   ) Do mesmo jeito que antes 

1               (   ) Atualmente um pouco menos 

2               (   ) Atualmente bem menos 

3               (   ) Não consigo mais 
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A        5º) Está com a cabeça cheia de preocupações? 

3               (   ) A maior parte do tempo 

2               (   ) Boa parte do tempo 

1               (   ) De vez em quando 

0               (   ) Raramente 

 

D        6º) Você se sente alegre? 

3              (   ) Nunca 

2              (   ) Poucas vezes 

1              (   ) Muitas vezes 

0              (   ) A maior parte do tempo 

 

A       7º) Consegue ficar sentado á vontade e se sentir relaxado? 

0              (   ) Sim, quase sempre 

1              (   ) Muitas vezes 

2              (   ) Poucas vezes 

3              (   ) Nunca 

 

D         8º) Se sente lento para pensar e fazer as coisas? 

3               (   ) Quase sempre 

2               (   ) Muitas vezes 

1               (   ) De vez em quando 

0               (   ) Nunca 
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A      9º) Sente uma sensação ruim  de medo, como um frio na barriga ou um aperto 

no estômago?  

0           (   ) Nunca 

1           (   ) De vez em quando 

2           (   ) Muitas vezes 

3           (   ) Quase sempre 

 

D     10º)  Perdeu o interesse em cuidar em cuidar da sua apar6encia? 

3           (   ) Completamente 

2           (   ) Não estou mais me cuidando como eu deveria 

1           (   ) Talvez não tanto quanto antes 

0           (   ) se cuida do mesmo jeito que antes 

 

A    11º)  Sente-se  inquieto, como se não pudesse  ficar parado em lugar nenhum? 

3             (   ) Sim, demais 

2             (   ) Bastante 

1             (   ) Um pouco 

0             (   ) Não se sente assim 

 

D     12º) Fica esperando animado as coisas boas que estão por vir? 

0             (   ) Do mesmo jeito que antes 

1             (   ) Um pouco menos do que antes 

2             (   ) Bem menos do que antes 

3             (   ) Quase nunca 
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A     13º) De repente, já teve a sensação de entrar em pânico? 

3              (   ) A quase todo momento 

2              (   ) Várias vezes 

1              (   ) De vez em quando 

0              (   ) Não sinto isso 

 

D      14º) Consegue sentir prazer quando assiste um bom programa  de televisão, 

de rádio, ou    

                quando lê alguma coisa? 

0           (   ) Quase sempre 

1           (   ) Várias vezes 

2           (   ) Poucas vezes 

3           (   ) Quase nunca 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Comitê de Ética 
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Anexo 2 – Exemplo de uma tabela de números aleatórios 
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Anexo 3 – Escala de Resiliência 
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Anexo 4 – Indice de Actividad: MEX-SLEDAI 
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Anexo 5 – THQ 
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Anexo 6 – Artigo Resilience in systemic lupus erythematosus 
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Anexo 7 – Artigo – Resilience in chronic diseases: A systematic review 
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Figure 1. PRISMA flow diagram 
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Anexo  8 – Artigo: Psychological Resilience and Immunity   
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