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Resumo 

O trabalho teve como objetivo principal verificar a utilização do psicodiagnóstico 
interventivo como forma de psicodiagnóstico e procedimento clinico em pacientes 
idosos com diagnóstico para a depressão. Para tanto, foi utilizado o modelo de 
Paulo (2004) em um grupo de quatro mulheres com idade acima de 60 e que se 
enquadravam no diagnóstico de depressão. Como proposta de um método para a 
avaliação do grau de depressão foi utilizado o Inventario de depressão de Beck, 
onde a pontuação obtida por cada participante foi tida como critério de inclusão 
para o estudo. Também foi utilizado o teste de relações objetais de Phillipson e um 
questionário dissertativo como instrumentos de psicodiagnóstico. Ao final desse 
estudo, foi possível observar uma queda no escore do inventario de depressão de 
Beck em três dos quatro participantes em relação ao início do estudo 
 
Palavras-Chave: Senescência, Depressão, Psicodiagnóstico interventivo.  
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Abstract  

This work had as primary objective to verify the use of the interventive 
psychodiagnosis as a clinic psychoadignosis procedure in elderly patients with the 
depression diagnosis. To that end, it has been used the Paulo´s (2004) model in a 
four elderly women group whit ages higher than 60 years old, and that fit in the 
depression diagnosis. As a method proposal for the degree of depression 
evaluation it has been used the Beck´s Depression Inventory, being the score of 
each participant the inclusion criterion for the study. The Phillipson object relation 
test was also used, as well as a questionnaire dissertation as an instrument for 
psychodiagnosis. At the end of this study it was possible to observe a drop in the 
Beck inventory score in three of the four participants in relation to the beginning of 
the study  
 
Key Words: Elderly, Depression, Interventive psychodiagnosis. 
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Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual 

ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. O que mais me atormenta em 

relação às tolices de minha juventude, não é havê-las cometido...é sim não poder 

voltar a cometê-las. Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. Muitas 

pessoas não chegam aos oitenta porque perdem muito tempo tentando ficar nos 

quarenta. Aos vinte anos reina o desejo, aos trinta reina a razão, aos quarenta o 

juízo. O que não é belo aos vinte, forte aos trinta, rico aos quarenta, nem sábio ao 

cinquenta, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio.... Quando se 

passa dos sessenta, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. Os jovens 

pensam que os velhos são bobos; os velhos sabem que os jovens o são. A 

maturidade do homem é voltar a encontrar a serenidade como aquela que se 

usufruía quando se era menino. Nada passa mais depressa que os anos. Quando 

era jovem dizia: “verás quando tiver cinquenta anos”. Tenho cinquenta anos e não 

estou vendo nada. Nos olhos dos jovens arde a chama, nos olhos dos velhos brilha 

a luz. A iniciativa da juventude vale tanto a experiência dos velhos. Sempre há um 

menino em todos os homens. A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os 

jovens andam em grupo, os adultos em pares e os velhos andam sós. Feliz é quem 

foi jovem em sua juventude e feliz é quem foi sábio em sua velhice. Todos 

desejamos chegar à velhice e todos negamos que tenhamos chegado. Não 

entendo isso dos anos: que, todavia, é bom vivê-los, mas não tê-los.   

Envelhecer - Albert Camus (N.D.)  
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Introdução  

Atualmente a expectativa de vida não apenas no Brasil, como no mundo, é 

maior do que outrora. Assim como a expectativa de vida, o número de casos de 

transtornos depressivos também vem aumentando. Hoje no Brasil, pessoas com 

mais de 65 anos representam 8,17% da população (ou 16 milhões de pessoas) 

(IBGE, 2015). Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 

2010) mostra que 48,9% dos idosos no Brasil sofre de mais de uma doença crônica, 

sendo que uma das mais graves é a depressão (9,2%).  

O fenômeno do envelhecimento envolve modificações que ocorrem no 

corpo, na dimensão física e psíquica dos seres humanos que passam por esta 

etapa do processo de viver. Geralmente, a senescência constitui-se como um 

período marcada por vivências de perdas e limitações que podem resultar em um 

sentimento de dependência, impotência e vulnerabilidade. Essas vivências podem, 

muitas vezes, induzir vivências depressivas de variada intensidade.  

Nesse sentido, faz-se necessário não só a avaliação diagnóstica desse 

fenômeno, mas sobretudo a busca por modalidades de intervenções precoces que 

possibilitem o mais rápido restabelecimento da qualidade de vida para a pessoa 

idosa. 

Avanços significativos têm ocorrido na área do psicodiagnóstico da 

depressão. O Psicodiagnóstico Interventivo constitui-se como um avanço que 

considera no mesmo ato não apenas o entendimento dos fatores psicodinâmicos 

envolvidos no processo depressivo, mas sobretudo a possiblidade de utilização 

desta compressão para intervenções que visam a um efeito terapêutico. Como 

exemplo desta perspectiva, em seu trabalho sobre depressão em adultos, Paulo 
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(2004) realizou a aplicação de um diagnóstico interventivo visando verificar a 

eficácia de intervenções durante o diagnóstico. 

Nessa mesma perspectiva, o presente trabalho teve como principal objetivo 

verificar a utilização do psicodiagnóstico interventivo como forma de 

psicodiagnóstico e procedimento clinico em pacientes idosos com diagnóstico para 

a depressão. 

 

1. A Depressão na Senescência  

A expectativa de vida está em ascensão (OMS, 2014). Esse senário também 

pode ser observado no Brasil, onde a população de idosos dobrou desde 1991, 

chegando a 23,5 milhões de pessoas com mais de 65 anos de idade. Sendo que a 

expectativa de vida do brasileiro de 75 anos de idade em 2015 irá para 78 anos em 

2025 (IBGE, 2010), 

O fenômeno do envelhecimento envolve modificações que ocorrem no 

corpo, na dimensão física, na forma de pensar, de sentir e de agir dos seres 

humanos que passam por esta etapa do processo de viver (Santos, 2010). 

Constitui-se como um período marcado por mudanças em várias dimensões, 

muitas vezes, caracterizado por perdas e limitações que podem resultar em um 

sentimento de dependência, impotência e vulnerabilidade:  

Por mais avanços, progressos que se tenha tido no campo da saúde, é 

inevitável lembrar que, quanto mais velho o corpo vai ficando, a pessoa 

tende a apresentar algumas limitações, quer seja física, quer seja de 

decisões, até mesmo como resultado das outras fases da sua vida. Essa 

realidade pode torná-la dependente dos outros ou até mesmo isolá-la 
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socialmente, o que consequentemente a leva a ter uma visão negativa do 

processo de envelhecimento. (Mayrink & Cunha, 2011, p. 121) 

A depressão é um transtorno que não surgiu exatamente no século XX, mas 

ganhou grande visibilidade nesta época. Em 1948 o CID-6 possuía várias 

classificações sobre a psicose, entre elas a psicose maníaco-depressiva e a 

melancolia de involução. Em 1978 com o CID-9, o tópico ganhou nova repaginação 

e foi retratado como depressão. O mesmo poderia ser observado no DSM-III em 

1980. Já em 1996-1997 o CID-10 retrata o item em discussão como transtorno da 

afetividade, e em 1995 o DSM-IV traz o termo transtorno do humor e em 2014 o 

DSM-V nomeia como transtorno depressivo. 

As vivências de perdas e limitações relacionadas à senescência podem 

induzir vivências depressivas de variada intensidade. Sobre esse aspecto, a 

revisão de Pinho, Custódio e Makdisse (2009) analisou a incidência de sintomas 

depressivos em idosos. Os principais fatores de risco associados a depressão 

geriátrica foram agrupados em cinco grupos: (A) fatores sóciodemográficos 

(gênero, idade, situação conjugal, escolaridade, condição socioeconômica e 

condições de moradia), (B) suporte social, (C) eventos de vida estressores, (D) 

morbidades psiquiátricas (histórico psiquiátrico prévio pessoal e familiar, 

comorbidades psiquiátricas, tipo de personalidade, abuso ou dependência de 

álcool, distúrbio do sono e déficit cognitivos, e (E) condições de saúde. O gênero 

foi destacado como um dos fatores de risco para a depressão. Há uma maior 

incidência de depressão em mulheres do que em homens. Isso ocorre não apenas 

devido ao fato da mulher ter uma expectativa de vida maior do que a do homem, 

mas também envolve questões hormonais e fisiológicas.  
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Para Valcarenghi et al (2011) outro fator que colabora com um maior indicie 

de depressão em mulheres está ligado ao papel social da mulher em décadas atrás, 

onde, as mulheres eram incentivadas ao trabalho precoce (afazeres domésticos), 

assim como a pouca valorização à educação. Ferreira et al (2013) em seu artigo 

afirma que há um maior número de depressão entre mulheres idosas, 

principalmente aqueles que exercem a atividade laboral de “dona de casa”. A 

mesma conclusão pode ser vista na pesquisa de Almeida et al (2015) onde a maior 

incidência de depressão em mulheres deve-se a um período maior de exposição à 

sintomas de doenças crônicas em função da maior longevidade. A predominância 

da depressão em mulheres também foi mencionada por Rodrigues et al. (2014), 

Alvarenga, Oliveira e Faccenda (2012) e Oliveira et al (2012). 

As mulheres, por terem um período de vida mais longo que os homens, têm 

mais probabilidade de ficarem viúvas, além de serem vistas como 

responsáveis pela estrutura de sua família pela sociedade. Esses fatos, 

juntamente, com o processo de envelhecimento, ocasionam duas vezes 

mais chances do que os homens para o desenvolvimento da depressão 

(Silva et al, 2014, p. 84). 

O próprio envelhecer é fator de incidência de depressão tanto em homens 

como em mulheres, o aumento da idade relaciona-se à probabilidade do 

surgimento da depressão. Esse fato pode ser explicado por um maior período de 

exposição às condições crônicas. Silva et al (2013) afirma que um dos fatores de 

risco da depressão é a chegada da aposentadoria que geralmente ocorre entre os 

60 a 65 anos. 
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Em relação aos fatores sociodemográficos, é possível afirmar que há uma 

maior incidência de idosos depressivos viúvos e divorciados em relação aos idosos 

que convivem com os cônjuges, assim como, a incidência de depressão é menor 

em idosos que residem com a família (filhos, netos, irmão e etc.).  

Outro estudo sobre a relação conjugal e a relação com a depressão em 

idosos foi feito por Oliveira et al. (2012) onde 79,20% dos idosos viúvos apresentam 

depressão leve e 5,1% apresentam depressão moderada. A associação entre a 

situação conjugal e os sintomas depressivos também foi identificada no estudo de 

Silva et al, (2013), onde pessoas que vivem sem companheiro têm maior 

prevalência de sintomas depressivos. 

Em relação ao sentimento de solidão, existem diversos estudos que 

comprovam que o índice de depressão é maior em idosos que se sentem solitários 

em relação aos idosos que moram com a família cônjuges e/ou amigos. Rodrigues 

et al. (2014) afirma que a situação de isolamento social e solidão é mais grave em 

zonas rurais, isso por que em zonas urbanas há um maior acesso a atividades 

sociais diárias. A mesma conclusão pode ser observada nos estudos de Vaz & 

Gaspar (2011), Ferreira et al (2013), Minghelli et al (2013) entre outros. 

Em relação ao impacto da convivência social no idoso, Silva et al (2014) 

questionaram um grupo de idoso sobre sua percepção sobre o que é depressão, 

54% reconheceu a doença como medo, solidão e tristeza. Esse resultado mostra 

que o idoso não apenas sente a tristeza, mas também a solidão e medo como os 

principais sintomas da depressão. Para Carneiro (2007) a situação de isolamento 

é tão prejudicial como o habito do tabagismo, a alta pressão arterial, a obesidade 

e o sedentarismo. O sentimento de solidão é intensificado quando o idoso é viúvo 
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ou divorciado, assim como, quando não reside com seus filhos e netos. O 

sentimento de solidão e abandono é mais sentido pelas mulheres do que pelos 

homens, até mesmo por que mulheres possuem uma expectativa de vida cerca de 

oito anos a mais do que o homem (IBGE, 2015). 

A situação socioeconômica e o nível de escolaridade foram outros fatores 

identificados como fatores de risco para a depressão. Segundo Almeida et al. 

(2015) a maioria dos idosos não recebe o suficiente para custear as altas despesas 

com medicamentos e instituições de saúde. A baixa condição de renda também foi 

vista como um fator de risco para a depressão por Oliveira at. al. (2012). Em sua 

pesquisa, a maioria dos idosos depressivos recebiam menos de um salário-mínimo 

por mês, e a média de aposentadoria encontrada era de até dois salários-mínimos. 

Em relação ao nível de escolaridade, Almeida et al. (2015) e Rodrigues et. al. 

(2014) afirmaram que a baixa escolaridade em idosos é um fator de risco para 

depressão por dificultar o acesso e a adequação aos cuidados da saúde. No 

entanto Oliveira et. al. (2012) afirma que não há relação entre o índice de depressão 

em idoso que sabem ler e escrever quando comparados aos analfabetos. 

Talvez o principal fator de risco para a senescência esteja relacionado ao 

suporte social e eventos estressores, onde é possível citar a condição da 

institucionalização de idosos. Vaz e Gaspar (2011) afirmam que o índice de 

depressão em idosos institucionalizados chega a ser de três a cinco vezes maior, 

e que isso ocorre devido a que, durante a institucionalização do idoso, não é levado 

em consideração sua vida antes da sua admissão. Os autores chegaram à 

conclusão que 46,7% dos idosos institucionalizados apresentam sintomas 
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depressivos, 33,3% apresentando depressão ligeira e 13,4% apresentando 

depressão grave.  

Vaz e Gaspar (2011) afirmam ainda que a depressão mesmo na condição 

de institucionalizado, é sub-diagnosticada e sub-tratada, havendo indícios que esse 

quadro continuará a se repetir ainda por algum tempo, principalmente em 

instituições que não possuem uma equipe multidisciplinar capaz de identificar os 

fatores de risco da depressão. Esse fato faz com que seja ainda menor o 

sentimento de suporte social.  

Existem vários estudos sobre a relação da depressão com pacientes 

institucionalizados, entre eles podemos citar, Gonçalves e Andrade (2010), Neu 

(2011), Silva et al (2012) e Rocha at al (2014). A institucionalização é vista como 

um forte fator de risco para o surgimento de sintomas depressivos, uma vez que 

além do motivo da institucionalização, o idoso a partir desse ponto está afastado 

do seu ambiente de costume, e na maioria das vezes da família e amigos. Esses 

fatores além de colaborarem com o surgimento dos sintomas depressivos, também 

dificultam o diagnóstico do mesmo. 

As doenças crônico-degenerativas como cardiopatias, diabetes, 

hipertensão, incapacidades cognitivas, depressão, quedas e fragilidade são fatores 

que levam a institucionalização. Borges et al. (2013) pesquisaram a incidência de 

depressão em idosos institucionalizados por risco de quedas, e verificaram uma 

maior incidência de quedas em idosos institucionalizados em relação aos idosos 

na comunidade. Foi possível verificar também um maior número de idosos 

institucionalizados com depressão em comparação a idosos na comunidade. 

Apesar de não ter sido possível estabelecer uma relação com o maior número de 
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quedas em idosos institucionalizados com a depressão, os autores apontam para 

a necessidade de um maior aprofundamento no diagnóstico da depressão, tendo 

em vista que esta pode ocasionar indiferença ao meio ambiente, alteração do nível 

de atenção, alteração de deambulação, diminuição de energia, diminuição da 

autoconfiança, reclusão e perdas cognitivas 

Outro fator que leva o idoso a institucionalização e que é considerado como 

fator de estresse é o déficit cognitivo, onde o idoso apresenta dificuldade na fala, 

no sentido de lembrar das palavras e objetos, dificultando assim o diálogo normal. 

Sé, Nerí e Bilton (2004) indicam que além de haver um maior índice de depressão 

em idosos institucionalizados, esses índices são ainda maiores em idosos que 

apresentam déficit cognitivos: 

No nível discursivo, os idosos podem apresentar dificuldades com 

inferências, resumo e interpretação de histórias. Nos relatos sobre 

procedimentos, podem ocorrer omissões de informação. No discurso 

conversacional, podem aparecer dificuldades na compreensão da fala do 

interlocutor, problemas de clareza do enunciado, perturbações do processo 

de significação, problemas com pressupostos interpretativos, violação de 

leis conversacionais, alterações na coesão e na coerência textual e 

dificuldades no acesso e na manutenção de tópicos (p. 204). 

Esse déficit cognitivo, além de ser um evento estressor na senescência 

também é um fator de risco para a depressão, onde o idoso começa a passar 

longos períodos de tempo sem interação social.  

As morbidades psiquiátricas também são fatores de risco para a depressão, 

e podem servir como gatilho para desencadear a sintomatologia depressiva e/ou o 
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agravamento das mesmas. Os principais fatores que colaboram com a presença 

da depressão estão ligados especialmente a ansiedade e a personalidade 

“neurótica”, ou seja, os indivíduos que se sentem mais vitimizados pelas 

circunstâncias e ocorrências negativas ao longo da vida possuem uma maior 

probabilidade de apresentar sintomas depressivos: 

As dimensões de personalidade podem contribuir para a adaptação ao 

envelhecimento, influenciando a saúde e a longevidade na velhice. Embora 

as bases dessa associação ainda sejam pouco conhecidas, há evidências 

da importância da personalidade no bem-estar subjetivo e no início de 

depressão em idosos (Irigaray & Schneider, 2007, p.170) 

No estudo de Irigaray e Schneider (2007) foi possível observar que a 

personalidade do idoso sofre modificação devido a eventos estressores que 

requerem adaptações. A personalidade é um dos fatores que podem desencadear 

a depressão, onde os baixos níveis de dominância e altos níveis de neuroticismo 

compõem os traços de uma personalidade mais fértil à depressão.. 

Ainda em relação a comorbidades psiquiátricas, Paulo e Yassuda (2009) 

fizeram um estudo sobre a depressão em pacientes idosos que sofrem problemas 

de memória. Foi possível observar que tais sintomas são fatores de risco para 

desencadear principalmente sintomas de ansiedade, dessa forma, os problemas 

de memória podem ser vistos como fatores indiretos para a sintomatologia da 

depressão. Os hábitos que foram adotados ao longo da vida também podem ser 

fatores de risco para a depressão. O uso abusivo do álcool, distúrbios do sono 

como insônia e hipersonia, rotina de exercícios e de alimentação têm relação direta 

com a saúde quando se chega na senescência.  
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Uma forma de minimizar o risco do surgimento da depressão é a realização 

de atividades físicas e atividades de lazer, contudo, outra causa da depressão em 

idosos está ligada a falha do corpo e da mente, de forma que, o idoso se vê com 

sua independência limitada e sua qualidade de vida no que diz respeito a saúde 

reduzida. O corpo não é mais capaz de realizar a mesma atividade e o cansaço 

físico e mental ocorre constantemente, o fato de não ser capaz de fazer tão bem 

atividades que se está acostumado a vida inteira não é apenas uma redução na 

qualidade de vida, como pode envolver a perda de diversos objetos de prazer. 

Assim, segundo Melo e Teixeira (2011): 

A imagem que muitos idosos têm de si mesmo é negativa, como aquele ser 

que não consegue fazer isto ou aquilo, que não tem forças para fazer o que 

fazia antes, que não se lembra mais das coisas como antes, que seu corpo 

não responde mais aos movimentos e não faltam aqueles que ao olhar no 

espelho dizem para si mesmo “eu já fui muito bonito(a)”, muitos ainda têm 

que conviver com a perda da possibilidade do autocuidado e da perda da 

independência seja ela decorrente de problemas financeiros ou da perda da 

capacidade sensorial (p. 43). 

Por isso os hábitos adotados ao longo da vida são de vital importância para 

reduzir os riscos de depressão em idosos, uma vez que grande parte dos fatores 

de risco dos sintomas depressivos possuem correlação entre si, dessa forma, a 

prevenção de um desses fatores pode ter impacto positivo na prevenção de outros. 

Segundo Silva et al. (2013) as doenças cardiovasculares são as principais 

causas de mortalidade no Brasil, sendo que, mais da metade ocorre em pessoas 

de 45 a 69 anos. As formas de prevenir as doenças cardiovasculares estão 
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relacionadas aos hábitos que foram adotados ao longo da vida, como uma dieta 

adequada, a prática de exercícios regulares, a diminuição do uso do álcool e a 

cessação do tabagismo. Outro agravante das doenças cardiovasculares é a sua 

relação com a sintomatologia da depressão. Na pesquisa de Silva et. al. (2013), a 

hipertensão arterial sistêmica foi um dos fatores de risco para o surgimento da 

depressão. Cerca de 30% dos hipertensos que participaram da pesquisa 

apresentaram depressão. Entre eles estavam principalmente os idosos do sexo 

feminino, viúvos e divorciados, aposentados e com baixa renda. Em relação aos 

participantes que fizeram ou fazem uso de bebidas alcoólicas, não foi possível 

estabelecer uma relação com a depressão; no entanto, o uso do álcool está 

relacionado com a hipertensão, fazendo com que seja um fator de risco indireto 

para a sintomatologia da depressão. O mesmo pode ser observado sobre o uso do 

tabaco. Em relação aos participantes sedentários, também não foi possível 

estabelecer uma relação entre o sedentarismo e a depressão, no entanto as 

atividades físicas são a principal maneira não medicamentosa de se evitar a 

hipertensão, consequentemente diminuindo a probabilidade da depressão. 

Outra doença crônica que pode ser evitada através das escolhas dos hábitos 

adotados ao longo da vida é a síndrome de fragilidade (Tavares et al. 2014), que 

foi definida como: 

uma “síndrome médica com múltiplas causas e fatores contribuintes 

caracterizadas pela diminuição de força, resistência e funções fisiológicas 

reduzidas que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo para o 

desenvolvimento de dependência funcional e/ou morrer (p. 348) 
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A síndrome de fragilidade acomete principalmente em idosos e possui a 

depressão como um dos principais fatores de risco, onde os sintomas típicos da 

depressão podem desencadear a perda da massa muscular, força e tolerância aos 

exercícios, baixa velocidade de marcha e desempenho físico, mobilidade 

prejudicada e incapacidade funcional, aumentando assim a incidência de quedas e 

outros acidentes.  

Tavares et al. (2014) afirma que a síndrome de fragilidade possui relação 

direta com a depressão, onde a incidência e os fatores de risco são os mesmos em 

ambos os casos, no entanto diferenciando-se na questão do sexo, onde a síndrome 

de fragilidade pode ser notada com a mesma frequência em homens e mulheres. 

O autor assinala que uma rotina de exercícios e boa alimentação se mostram como 

formas diretas para evitar a síndrome de fragilidade e indiretamente diminui a 

probabilidade do surgimento de sintomas depressivos. 

Segundo Ferreira et. al. (2013), o número de idosos que não praticam 

exercícios físicos e que apresentam sintomas depressivos é significativamente 

maior em relação aos idosos que têm uma rotina de exercícios definida. O mesmo 

pode ser observado em relação as atividades de lazer, onde os idosos que têm o 

habito de ver televisão, ouvir rádio, jogar, realizar atividades manuais e dançar 

apresentaram menor indicie de depressão. Comparando idosos que residem em 

zonas rurais e idosos residentes em zonas urbanas, os pesquisadores,  indicaram 

um maior risco da instauração da sintomatologia depressiva em idosos que residem 

em zonas rurais. Isso porque, os idosos têm menor acesso as atividades de lazer 

e rotinas de exercícios, além de haver menos profissionais capacitados para 

atender a demanda do público idoso, (como na área da saúde e transporte) 
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colocando assim o idoso em estado de isolamento. Esses fatores, quando somados 

a predominância da baixa classe econômica e baixo nível de escolaridade das 

zonas rurais, dificultam ainda mais o diagnóstico e tratamento da depressão em 

idosos. 

No Brasil, pesquisas realizadas com idosos residentes em zonas rurais 

destacam que essas localidades apresentam peculiaridades, as quais 

podem interferir no acesso aos serviços de saúde pelo idoso, como a 

distância e escassez de transporte. Adicionalmente, observa-se na zona 

rural uma realidade em que predominam o baixo nível socioeconômico e de 

escolaridade, presença de comorbidades crônicas e o isolamento 

geográfico, culminando na dificuldade de acesso aos recursos sociais e de 

saúde. Esses fatores podem inviabilizar a detecção precoce da depressão 

e o início e continuidade do tratamento, podendo agravar as condições de 

saúde do idoso (p. 198). 

Em relação a alimentação, Valença e Andrade (2011) afirmam que há 

relação entre a depressão e a má alimentação em idosos, principalmente 

relacionados a desnutrição. Dessa forma para muitos idosos o mau hábito 

alimentar acaba se tornando um fator de risco não apenas para uma maior 

probabilidade do surgimento da depressão, mas também para a desnutrição e 

todos os riscos que vêm com ela. No entanto, há uma grande dificuldade em 

diagnosticar essa desnutrição, uma vez que, assim como na depressão, os traços 

da desnutrição muitas vezes são confundidos com as características típicas da 

senescência: 
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A identificação do risco para desnutrição no idoso é uma atividade 

complexa, por causa das peculiaridades apresentadas pelo idoso (60 anos 

ou mais) decorrentes do processo de envelhecimento como: a) redução 

progressiva da altura; b) ganho progressivo de peso até 65 a 70 anos, 

diminuindo a partir de então; c) alterações da composição corporal, com 

redistribuição de gordura, que diminui perifericamente e aumenta no interior 

do abdome, e redução de massa magra e da força muscular. Ocorrem ainda 

alterações no funcionamento digestivo e na percepção sensorial e 

diminuição da sensibilidade à sede (p.15). 

Em resumo, é importante concluir que os impactos podem ser maiores ou 

menores dependendo dos hábitos de vida que foram estabelecidos ao longo do 

percurso do envelhecimento. Assim, idosos que mantiveram saudáveis as relações 

com seus cônjuges e familiares, assim como presaram pelo cuidado com o corpo 

e mente, apresentam menores chances de apresentarem sintomas depressivos. 

Outro fator observado pelos pesquisadores foi um menor índice de sintomas 

depressivos entre os idosos que possuíam atividades de lazer, praticavam 

exercícios regularmente e não faziam uso abusivo de álcool. Em relação ao ciclo 

social, é possível afirmar que idosos que moram com filhos e netos possuíam 

menos probabilidade de apresentarem sintomas depressivos que os idosos que 

residem apenas com seus cônjuges ou sozinhos. 

Segundo Silva (2014) a depressão é a doença psiquiátrica mais comum 

entre os idosos, mas muitas vezes seguem sem diagnostico ou tratamento, 

causando grande impacto na qualidade de vida dessa faixa etária devido aos seus 
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custos diretos e indiretos além de aumentar a probabilidade do aumento da taxa 

de suicídios dentro dessa faixa etária. 

Para Gazalle et al (2004), a investigação de depressão em idosos torna-se 

cada vez mais importante. Na medida e que se trata de uma enfermidade muito 

prevalente e que não deve ser negligenciada na medida em que causa severos 

danos à qualidade de vida do idoso, de seus familiares e resulta em custos 

elevados para a sociedade em geral. 

Barbieri (2002) e Tardivo (2004), no que diz respeito ao diagnóstico, 

consideram a importância de técnicas que impliquem além da vertente diagnóstica 

a possibilidade de intervenção terapêutica. Consideramos que no caso da 

depressão na senescência, os elevados custos pessoais, familiares, sociais e, 

muitas vezes, os efeitos devastadores desse transtorno, tornam necessário avaliar 

a efetividade dessa perspectiva de atendimento em Psicodiagnóstico Interventivo 

(Paulo, 2004), visando facilitar a investigação dos aspectos psicodinâmicos e as 

possibilidades de intervenções, visando uma melhora no quadro depressivo. 

 

2. Histórico do Diagnóstico e o Psicodiagnóstico 

O psicodiagnóstico é uma ferramenta central no trabalho psicológico. De 

modo geral, o psicodiagnóstico objetiva uma compreensão psicológica globalizada 

do consulente, como ênfase no julgamento clínico e abordando aspectos da 

dinâmica intrapsíquica, interpessoal e sociocultural. Pode utilizar-se de entrevistas, 

observações, instrumentos, exames complementares, etc (Dor,1991, pg. 14). 

Do mesmo modo que outras ferramentas clínicas, o psicodiagnóstico evolui. 

Novas técnicas e instrumentos são desenvolvidos em consonância às 
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necessidades que se fazem presentes. Sob esse aspecto, Paulo (2006) definiu o 

psicodiagnóstico interventivo como uma forma de avaliação psicologia, 

subordinada ao pensamento clinico, ou seja, o psicodiagnóstico é realizado já 

visando o aspecto terapêutico, trabalhando dessa forma com aspectos 

problemáticos que emergem durante o processo. Desse modo, o psicodiagnóstico 

interventivo inclui simultaneamente intervenções que visam mudanças que possam 

beneficiar o paciente desde as consultas iniciais. Assim:  

O psicodiagnóstico interventivo é “um procedimento clínico que consiste em 

efetuar intervenções já no momento de realização de entrevistas e aplicação 

de testes, oferecendo ao paciente devoluções durante todo o processo 

avaliativo e não somente ao seu final ... Nessa perspectiva de 

psicodiagnóstico, os testes configuram-se como instrumentos que facilitam 

o contato do psicólogo com o paciente e auxiliam nas intervenções durante 

o processo psicodiagnóstico como consequência daquilo que o paciente 

apresenta, de forma a provocar mudanças (Barbieri, 2009, pg. 210). 

Trata-se de um psicodiagnóstico com a aplicação de instrumentos 

psicológicos, mas que são utilizados como mediadores do contato terapêutico. 

Implica em utilizar as respostas do participante como ponto de partida para a 

intervenção terapêutica. O modelo de atendimento é estruturado de acordo com 

uma sequência de procedimentos, num processo breve de aproximadamente 12 

sessões de 50 minutos (Paulo, 2006).  

Barbieri (2010) afirma que o psicodiagnóstico interventivo não possui 

etapas, mas eixos a serem seguidos, que são:  

1) Objetivo de elucidar o significado latente e as origens das perturbações;  
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2) Ênfase na dinâmica emocional inconsciente do paciente e de sua família;  

3) Consideração de conjunto para o material clínico;  

4) Busca de compreensão globalizada do paciente;  

5) Seleção de aspectos centrais e nodais para a compreensão dos focos de 

angústia, das fantasias e mecanismos de defesa;  

6) Predomínio do julgamento clínico, implicando no uso dos recursos mentais 

do psicólogo para avaliar a importância e o significado dos dados;  

7) Subordinação do processo diagnóstico ao pensamento clínico: ao invés 

de existir um procedimento uniforme, a estruturação do  

psicodiagnóstico depende do tipo de pensamento clínico utilizado pelo 

profissional;   

8) Prevalência de métodos e técnicas de exames fundamentados na 

associação livre, como entrevista clínica, observação, testes psicológicos 

utilizados como formas de entrevistas, cujos resultados são avaliados por 

meio da livre inspeção.  

Em outra perspectiva, Paulo (2006) assinala as etapas do Psicodiagnóstico 

Interventivo:  

1) Entrevista inicial semi-dirigida com a finalidade de acolhimento e 

intervenção desde o início, se necessário. No final desse primeiro encontro 

apresenta-se o contrato de trabalho;  

2) Avaliação e aplicação dos instrumentos psicológicos; 

3) Sessões terapêuticas; 
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4) Possibilidades de intervenção - avaliar o momento mais adequado para 

introduzir os assinalamentos necessários depende da formação teórica e 

experiência clínica do psicólogo; 

5) Duração do processo – adequar às necessidades do paciente e às 

condições da instituição; 

6) Reavaliação - A reavaliação final é feita pela observação clínica, relatos 

do paciente e reaplicação do BDI;. 

7) Término do processo; 

8) Acompanhamento dos pacientes posteriormente ao Psicodiagnóstico 

Interventivo - avaliar a retomada de desenvolvimento do paciente ou a necessidade 

de novo encaminhamento.  

Considerando essas etapas, mas ao mesmo tempo realizando adaptações 

que se fizeram necessárias, apresenta-se a seguir, uma metodologia que visou 

avaliar a as possibilidades de aplicação de um modelo de Psicodiagnóstico 

Interventivo em situação de depressão na senescência.  

Como foi demostrado nesse item, o psicodiagnóstico interventivo é uma 

ferramenta poderosa para tratamentos de curta duração. Por isso foi escolhido para 

esse trabalho com o objetivo de dar suporte tanto no psicodiagnóstico de 

transtornos depressivos, como na psicoterapia breve que foi fornecida aos 

participantes ao longo do trabalho 

 

3. Método  

A presente pesquisa se caracteriza como um estudo qualitativo de uma série 

de casos clínicos, assim como um estudo descritivo e exploratório de pacientes da 
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terceira idade atendidos em órgão de amparo social. Tem como principal objetivo 

investigar o impacto da depressão em idosos. E secundariamente investigar a 

aplicação do modelo de psicodiagnóstico interventivo nesses pacientes idosos 

diagnosticados como depressivos. 

  

3.1. Participantes  

O estudo contou com quatro participante, com idade entre 60 a 67 anos de 

idade, todas do sexo feminino. Todas as participantes pertencem a baixa classe 

social. A pontuação no Inventario de Depressão de Beck (IDB, (2001)), foi o 

principal critério para a inclusão dos participantes no estudo, onde foi aceito apenas 

participantes com escores superiores a 15 pontos.  Outro critério de inclusão é 

possuir idade superior a 60 anos de idade, não importando credo, posição 

econômica ou nível de escolaridade. Dentro do critério de exclusão está todos 

aqueles que não se encaixem nesses parâmetros. 

Todas as participantes foram contatadas através do Núcleo de Assistência 

Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia (SEMAS). Todos 

os participantes do estudo foram informados sobre a pesquisa e aos mesmos foi 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa. Os sujeitos 

foram informados sobre a garantia da privacidade, sobre o anonimato e sobre o 

sigilo das informações. Atualmente apenas uma participante não está em processo 

terapêutico. 
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3.2. Instrumentos  

Os instrumentos utilizados foram o inventário de depressão de Beck, 

traduzido e validado no Brasil por Cunha (2001), o questionário dissertativo que foi 

elaborado especificamente para esse estudo seguindo o modelo de construção de 

questionários de Bandeira (2003), e o teste projetivo de relações objetais de 

Phillipson (1972). Foram também confeccionados o termo de esclarecimento e o 

termo de livre consentimento  

O inventario de depressão de Beck é um teste consiste em vinte e um 

conjuntos de quatro afirmações. Cada afirmação possui uma pontuação que varia 

de zero a três pontos. O participante deve escolher com qual das afirmações de 

cada conjunto mais se identifica. A somatória final das afirmações de cada conjunto 

será a pontuação final, onde escores abaixo de 15 indica ausência de depressão, 

escores entre 15 e 20 pontos se enquadra no quadro de disforia, depressão 

moderada a grave fica entre 20 a 30 pontos e de 30 a 63 indica depressão grave.  

O teste das relações objetais de Phillipson é composto por 13 laminas 

contendo imagens, e a última lamina está em branco. Essas laminas são divididas 

em três series de quatro laminas (A,B e C). O teste preconiza que as relações com 

os objetos internos refletem como os indivíduos lidam com os objetos externos. 

Dessa forma é possível analisar as relações dos objetos através das imagens.   

Na primeira série (A), as figuras foram desenhadas com carvão com 

sombreamento mais leve. Tem uma composição indefinida, e fora as figuras 

humanas, há pouco ou nenhum conteúdo de realidade. Deixando a cargo do 

participante preencher as laminas com conteúdo pessoais.  
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A série seguinte (B) possui pranchas em que as figuras humanas são 

desenhadas em contraste branco ou preto. Assim como elementos bem definidos 

(mesa, cadeira, lareira e etc.). Esses objetos do ambiente físico determinam que a 

interpretação está ligada ao contexto de realidade, ou seja, o participante não cria 

elementos, e sim dá significado aos elementos definidos da prancha.  

A última série (C), é altamente diferenciada por possuir mais detalhes que 

as anteriores, as pranchas são mais evocativas, enquanto localiza um maior 

número de objetos que podem ser usados pelos participantes. Está serie está 

ligada ao contexto emocional.  

O questionário dissertativo é configurado por uma série de perguntas sobre 

um determinado tópico. É útil dentro do contexto exploratório uma vez que além 

dos conteúdos principais, o questionário dá margem para a obtenção de várias 

informações secundarias que contribui para uma melhor compreensão de dados 

não apenas sobre o tópico, mas também sobre o participante. 

 

4. Procedimento  

Seguindo as etapas propostas por Paulo (2004), é possível dividir o estudo 

em cinco etapas:  

1 - A entrevista Inicial: Essa etapa é onde foi informado ao participante quais 

os objetivos do estudo, informado o termo de esclarecimento e assinado o termo 

de consentimento livre. Nessa etapa foram levantados dados decisivos para a 

inclusão ou exclusão dos participantes, assim como, foi informado aos participantes 

os procedimentos e o tempo de duração do psicodiagnóstico interventivo. 
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2 - A aplicação dos instrumentos: O Inventário de Depressão de Beck (IDB), 

o Questionário Dissertativo (QD) e o Teste das Relações Objetais (TRO). Os testes 

foram aplicados entre os dias 09 e 18 de dezembro de 2014, e teve a duração em 

média de duas horas, e foi realizado em dois encontros com cada participante. 

3 - As sessões terapêuticas: Foram realizadas 10 sessões com cada 

participante. As sessões foram baseadas nas informações coletadas durante a 

segunda etapa, que as tornaram mais objetivas e focadas. 

4 - Reavaliação: Foi feita após o termino das 10 sessões, onde foi reaplicado 

o IDB para comparar os resultados finais com os resultados obtidos na segunda 

etapa. 

5 - O acompanhamento dos pacientes após o Psicodiagnóstico Interventivo: 

Um mês após a quarta etapa, foi feito contato com os participantes para constatar 

a necessidade de continuidade de atendimento ou de possível encaminhamento 

dos pacientes para outros profissionais. 

 

5. Resultado e Discussão  

A pontuação obtida pelos participantes no IDB (Cunha, (2001), foi indicativa 

para a presença de quadro depressivo em níveis variados. Na primeira aplicação, 

as participantes C e D apresentando pontuação dentro do intervalo para Disforia e 

as participantes A e B pontuação dentro do intervalo para Depressão Moderada. 

Na segunda aplicação, as participantes A, C e D pontuaram dentro do intervalo 

para Disforia e a participante B permaneceu dentro do intervalo para Depressão 

Moderada.  
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É importante ressaltar que todas as participantes, exceto a participante C, 

apresentaram redução na pontuação entre a primeira e a segunda aplicação do 

IDB (Cunha, (2001). Sendo que a participante A apresentou uma mudança da 

classificação de Depressão Moderada para Disforia. Essa redução da pontuação é 

indicativa de uma redução sintomas depressivos descritos avaliados pelo IDB 

(Cunha, (2001). A tabela 1 apresenta os escores de cada participante em cada uma 

das avaliações. 

1ª Tabela: primeira e segunda aplicação do IDB 

Participante 1ª Aplicação 2ª Aplicação 

A 25 20 

B 27 22 

C 17 17 

D 20 17 

 

Apresentamos a seguir um resumo dos resultados de cada participante 

(anexos A B C e D) no Questionário Desiderativo e no Teste das Relações Objetais 

de Phillipson (1972). 

Participante A 

Após a aplicação do teste das relações objetais (1972) e do questionário 

dissertativo (2015), foi possível observar que as principais queixas da participante 

estão ligadas ao sentimento de depressão e de cansaço, assim como, à 

dependência em relação a outras pessoas para a realização das tarefas cotidianas. 

Foi possível observar que a participante é dependente emocionalmente dos 

membros de sua família, e apesar de muitas vezes dizer se sentir solitária, relata 
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dificuldade para fazer novas amizades e confiar nas pessoas fora de sua 

constelação familiar.  

No teste das relações objetais (1972), na maioria das lâminas da série A, a 

participante remete-se a uma sensação de cansaço e fadiga. Dessa forma, mesmo 

nas pranchas que apresentam poucos conteúdos, dando maior margem para a 

criação, o que sobressai são falas sobre o cansaço e a preocupação.  

Em uma das pranchas, onda havia apenas um personagem, a participante 

apresentou respostas negativa e assim ocorreu com todas as pranchas que 

poderiam indicar a temática da solidão. Esse aspecto das respostas pode ser 

demonstrativo de sua dificuldade em estar só, assim como a dependência que 

possui em relação aos familiares mais próximo: “Eu não gostei dessa. Me dá medo. 

Como se todos estivessem dormindo e a casa foi invadida. Algo ruim está prestes 

a acontecer” (Anexo 5, p.14). 

No entanto, no teste de relações objetais, mesmo a participante se sentido 

só, as pessoas que estão próximas são colocadas à distantes, podendo-se inferir 

uma dificuldade da paciente para estabelecer novos relacionamentos: “aqui tem 

outras pessoas, está vendo? Mas ela está longe dessas outras pessoas” (Anexo 5, 

p.38) e “Eu sinto que perdi, e, eu luto muito para não depender das pessoas, pelejo 

mesmo” (Anexo 5, p.18). 

Também, no questionário dissertativo a participante verbalizou, por várias 

vezes, estar com depressão e, mais de uma vez, referiu-se ao sentimento de 

cansaço. Do mesmo modo, a dependência familiar foi tema no questionário 

dissertativo e, em praticamente todas as respostas, a participante mencionou 

algum membro de sua família.  
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De modo geral, as situações relatadas ao longo do teste de relações objetais 

(1972) e questionário dissertativo (2015), indicam sentimento de perda do vigor 

físico, da autoestima, da autonomia e dificuldades nas relações interpessoais. A 

participante vê-se afastada de seus familiares e amigos, e sente-se incapaz de 

fazer novas amizades. Perde assim o prazer que tinha nessa convivência. 

Durante as sessões do diagnóstico interventivo, tentou-se esclarecer com a 

participante o papel desempenhado por ela nas situações de dependência e 

solidão, e esta foi encorajada, nas situações cotidianas (salão, igreja, etc.), a 

vencer as barreiras internas que a impediam de ampliar seu campo de relações 

interpessoais para além do contexto familiar. Também, foi indicado a troca da igreja 

que ela frequentava com o marido por uma em que pudesse frequentar sozinha e 

se sentir mais à vontade, abrindo assim a possibilidade para conhecer e se 

relacionar com novas pessoas fora do grupo familiar. 

A participante também foi encorajada a consultar um médico para verificar 

a possibilidade de fazer exercícios que melhorassem sua condição física, 

minimizando o sentimento de cansaço e consequentemente a falta de autonomia. 

Com as sessões, a participante pode começar a compreender seu papel nos 

contextos interpessoais, disse “não estar tão mal sozinha” e que seus esforços 

estavam sendo recompensados, já que, ao ser convidada por uma “colega”, havia 

entrado em um grupo de leitura na igreja.  

Ao final das sessões, aplicou-se o inventário de depressão de Beck (2001), 

indicando uma queda de cinco pontos em relação ao escore obtido na aplicação 

inicial. 

Participante B  
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A participante obteve 27 pontos após a primeira aplicação do IDB (2001), 

sendo a pontuação mais alta entre as participantes. As principais queixas da 

participante estavam relacionadas ao sentimento de solidão, e à culpa que sente 

em ter se afastado da filha “desde muito cedo”. Durante o teste de relações objetais 

(1972) e o questionário dissertativo (2015) foi possível visualizar que a participante 

sofre por não se sentir bonita como fora antigamente (Anexo 6, p.34), e que está 

experienciando a terceira idade de forma negativa. 

No TRO (1972), a participante demostrou possuir sentimentos de solidão, e 

mesmo sendo capaz de cultivar novas amizades, ela se sente só e não foi capaz 

de superar o divórcio. Ao olhar as respostas do Teste das Relações Objetais de 

Phillipson (1972) podemos perceber que a participante visualizou uma história 

utilizando todas as pranchas do teste. No final concluiu que a protagonista dessa 

história seria ela mesma. Inicialmente, fica evidente que a participante possui uma 

história de divórcio que não foi superada: 

“Ele está indo embora ou alguma coisa do gênero. Tipo indo trabalhar e 

deixando a mulher em casa. Mas mais que isso, não tem romance entente? 

Como se fosse algo mecânico. Algo rotineiro, um casal à beira do divórcio.” 

(Anexo 6, p.28) 

Outro fator que contribui para o sentimento de solidão é o afastamento da 

filha, sendo que ela gostaria de ser mais presente não apenas na vida desta, como 

sofre por não participar na criação da neta:, 

“Aqui eu não sei bem como continuar a história com essa imagem. Eu acho 

que parece um pai e um filho, no meu caso uma mãe e uma filha. Conversando, 

compartilhando experiências. Passando sabedoria. Eu não tive muita oportunidade 
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de fazer isso com minha filha sabe? Eu precisei assumir as contas da casa e quase 

não tinha tempo para conversar com a minha filha.” (Anexo 6, p.30) 

Esse aspecto também foi visualizado durante o questionário dissertativo, 

onde a participante menciona a distância existente entre ela e a filha: 

“A família por bem ou por mal sempre vai estar perto de você. Agente briga, 

discute, se machuca até, mas no fim não importa. Eu sei que minha filha com todos 

os problemas dela sempre vai aparecer uma vez por semana.”(Anexo 6, p.36) 

Foi possível observar que, além do divórcio e do distanciamento em relação 

à filha, uma outra perda vivenciada pela participante está ligada a estética, sendo 

que tanto no TRO (1972) como no Questionário Dissertativo (2015) foi mencionado 

diversas vezes a falta que a participante tem da juventude e da beleza que possuía, 

assim como a dificuldade que tem em lidar com a terceira idade: 

“Está sem graça, solitária, mas ainda não é o fim. Acho que essa imagem 

representa a velhice... A beleza se foi com a juventude.” (Anexo 6, p.30) 

Após ser discutido com a participante os aspectos centrais do seu 

sofrimento, a participante foi aconselhada a tentar se reaproximar da filha, para que 

pudesse estar mais presente no processo de criação da neta. Esse aspecto 

pareceu significar para a participante uma possibilidade de reparação tanto na 

relação com a filha quanto com a neta. A participante foi capaz de fazer avanços 

em sua relação com a filha, o que possibilitou a vivência de prazer e a diminuição 

do sentimento de culpa. 

Ao fim das 10 sessões, obteve uma redução de 5 pontos no Inventário de 

Depressão de Beck (2001). No entanto, continua na faixa descrida como depressão 

moderada a grave. 
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Participante C  

A participante C obteve 17 pontos na primeira aplicação do inventário de 

depressão de Beck (2001), foi o menor escore entre as participantes, colocando-a 

dentro da faixa de classificação para a disforia. A principal queixa da participante é 

o cansaço e a dependência, de forma que não consegue mais realizar atividades 

de rotina como limpar a casa e cuidar dos demais afazeres domésticos. 

Na aplicação do TRO (1972), um fato que chama a atenção é que, em todos 

os momentos, suas responsabilidades pareciam ser mais uma carga do que uma 

atividade tomada dentro de uma dimensão do prazer. No entanto, por vezes, a 

participante demonstra não saber se comportar a partir da retirada dessas 

responsabilidades de sua rotina:  

“Eu imagino mais ou menos isso. Uma mãe acordada umas duas ou três da 

manhã, por que perdeu o sono. Seja por que os filhos não chegaram, ou por 

que está preocupada com as contas ou coisa do gênero. ...Essa daqui é o 

oposto da outra. Um dia ensolarado, não quente de escaldar, mas fresco e 

com sol. ...Um dia que as coisas rendem sabe? É claro para limpar a casa, 

o dia está bonito para fazer supermercado”. (Anexo 7, p.44) 

Ainda, durante o teste projetivo, foi possível notar que a participante acredita 

ter perdido qualidade de vida, no sentido da perda da independência, e da força 

física, e mostra constantemente falas negativas no que diz respeito as relações 

com outras pessoas: “Meu pai é igual eu, comia de tudo, maus irmão brigava com 

ele. Ele ia pra casinha dele, fazia a feijoada dele e comia sozinho para ninguém 

atrapalhar ele”. (Anexo 7, p.47) 
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As falas da participante durante a entrevista, somadas as falas no teste 

projetivo, mostram que a participante parece não ter elegido muitos objetos de 

prazer ao longo da vida, sugerindo também que, como as outras participantes, a 

perda da juventude (perda da saúde, força e resistência física) e a dependência 

característica da senescência são as queixas centrais da participante.  

É importante ressaltar que, durante o questionário dissertativo (2015), a 

participante também se mostrou muito reticente, se mantendo fixa às perguntas e 

não comentando estritamente o que foi perguntado. Pode-se inferir desse fato, uma 

resistência à investigação psicológica, o que também ocorreu em relação às 

seções terapêuticas e que talvez tenha influenciado o resultado no IDB (2001). 

Destarte, no caso da Participante C, podemos concluir que o processo 

diagnóstico e as dez sessões foram insuficientes para produzir mudanças no 

quadro apresentado e que se fez necessário um prolongamento das sessões 

visando trabalhar a resistência da participante. No entanto, a interrupção pela 

paciente das sessões impediu a continuidade do processo. 

Participante D  

A pontuação inicial da participante D no inventário de depressão de Beck 

(2001) foi de 20 pontos, classificando-a na margem de depressão moderada a 

grave. Durante o questionário dissertativo (2015) verbalizou que o sentimento de 

solidão é o maior problema pelo qual está passando. O fato de não morar na casa 

dos filhos e netos, assim como o divórcio com o marido, deixam a participante só a 

maior parte do tempo. Embora receba visitas frequentes de familiares, afirma não 

possuir mais muitos amigos próximos: “Só que eu fui ter depressão foi exatamente 



39 
 

nessa época. Depois dos 60 anos. É uma coisa que hoje para mim pesa sabe. Ela 

para mim apareceu com solidão. Para mim é solidão“(Anexo 8, p.60). 

No teste projetivo de Phillipson (1972), nas pranchas (BG e CG) que fazem 

alusão ao sentimento de exclusão ou solidão, a participante não foi capaz de notar 

tais aspectos, centrando-se na percepção da paisagem fundo em vez da figura em 

si:  

“Não sei por que, mas eu não vejo ninguém em especifico aqui. Vejo um 

lugar. Pessoas passando o tempo todo. Uma escadaria de uma igreja ou um 

museu. Um lugar público entende? Onde passam pessoas o tempo todo. Às 

vezes, pessoas sozinhas, às vezes, em grupos grandes. Mas a imagem é 

do lugar e não das pessoas” (Anexo 8, p.58). 

Também, na prancha C2, a prancha não é capaz de perceber a enfermidade 

ou o sentimento de vulnerabilidade. No geral, a participante apresenta uma recusa 

à percepção de aspectos centrais das pranchas e ênfase em aspectos secundários: 

“Como se estivesse de dia ainda. Pode ser que esse homem tenha 

almoçado em casa e está indo escovar os dentes, ou deitar um pouco antes 

de voltar a trabalhar. Mas a ideia é bem a mesma. Cansaço, como se o dia 

estivesse, ou está sendo longo” (Anexo 8, p.58).  

Ao do questionário dissertativo (2015), a participante mostrou estar 

passando por um momento delicado de sua vida pois não foi capaz de superar o 

divórcio e mora sozinha, pois, as filhas saíram de sua casa. O sentimento que 

predomina é a solidão, uma vez que já perdeu bons amigos e familiares, e não faz 

parte do mesmo ciclo social das filhas e netos. As perdas dos objetos nesse caso 



40 
 

são evidentes. Aqueles com qual teve maior contato ao longo da vida já faleceram, 

ou a “abandonaram”: 

“a gente precisa de amigos da nossa idade também, para a gente poder 

conversar. Para poder ser abrir né? ...E é assim, as vezes a pessoa que a 

gente mais se apega, são os que vão embora” (Anexo 8, p. 60). 

Durante as dez sessões, foram trabalhados os sentimentos de solidão e 

afastamento como eixo central da vivência da participante e quais seriam as 

possibilidades para reestabelecer contato com pessoas importantes em sua vida. 

A partir da ajuda de um dos netos que a ensinou a manusear o computador e criou 

uma conta no facebook para a participante, esta se diz sentir mais próxima do neto 

e de antigos amigos encontrados na rede social. A experiência foi mencionada pela 

participante como: “descobrir um outro mundo”.  

Ao fim das sessões a participante apresentou uma queda na pontuação no 

inventário de depressão de Beck (2001) de 20 para 17 pontos. Saindo do estágio 

de depressão moderada a grave, para o estágio da disforia. Nota-se que a 

participante na terceira idade perdeu vários investimentos objetais 

consecutivamente (família, amigos, marido) e com isso, os sintomas depressivos 

foram se instalando gradativamente à medida que a participante experimentava a 

perda da qualidade de vida, e a perdas dos investimentos objetais. 

Em resumo, pode-se notar que as principais dificuldades observadas nas 

participantes que estão na terceira idade, envolvem principalmente o sentimento 

de solidão, dependência e perda das capacidades físicas. Apesar da maior 

expectativa de vida, o distanciamento de familiares como os filhos e amigos se 

torna fonte de sentimentos de abandono e solidão. O declínio da capacidade física 



41 
 

característica dessa fase, faz com que cresça a dependência de outras pessoas e 

aumente o sentimento de impotência. 

No geral, observou-se que, no caso das quatro participantes, ocorreram 

perdas de investimentos afetivos e estas perdas aliadas ao declínio físico são 

centrais na instalação de sintomas depressivos na senescência, essa conclusão 

está de acordo com o estudo de Pinho et al.(2009). Ainda segundo os autores, 

pode ser observado a predominância da depressão em idosos do sexo feminino, 

que moram sozinha ou apenas com o cônjuge, que exerceram apenas a função de 

dona de casa ao longo da vida e apresentam alguma doença crônica ou limitante. 

Esses fatores segundo Valcarenghi et al (2011), Ferreira et al (2013), Oliveira et al. 

(2012) e Borges et al. (2013) contribuem com um maior indicie de depressão em 

idosos e podem ser observados como condições existentes na maioria das 

participantes. 

 

6. Considerações Finais 

Nota-se que, após as sessões, para três participantes, ocorreu uma redução 

da pontuação no inventário de Beck. No entanto, a redução dessas pontuações 

não retirou as participantes da faixa de depressão moderada à grave, exceto no 

caso da participante D que teve sua pontuação reduzida de 20 para 17 pontos, 

saindo da faixa de depressão moderada à grave para a faixa de disforia.  

Dessa forma, em comparação ao estudo de Paulo (2004), percebe-se que 

houve uma leve melhora no quadro do transtorno depressivo das participantes, fato 

importante, mas indicativo da necessidade de um processo terapêutico tradicional 

que possa dar continuidade ao “sucesso” obtido.  
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Contudo, esse fato não depõe contra o psicodiagnóstico interventivo na 

medida em que este pode se constituir como uma ferramenta importante a ser 

utilizada em situações que dificultam processos terapêuticos tradicionais, ou, 

simplesmente, como mais um instrumento a ser utilizado visando facilitar o 

processo terapêutico. 

 

O estudo indica a necessidade de aprofundar os estudos sobre a depressão 

na senescência e a importância de se desenvolver e aprimorar novas ferramentas 

diagnósticas e/ou terapêuticas para intervenção em situações que requerem uma 

terapia mais focal e/ou de curta duração. 

Esperamos que este estudo possibilite e incentive a produção de novas 

pesquisas sobre as questões relativas à senescência, esse período tão importante 

e, ao mesmo tempo, com grandes demandas á nossa capacidade de reformulação 

contínua do nosso ser.  
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Anexo 1: Termo de Esclarecimento  

  

Título da Pesquisa: Psicodiagnóstico Interventivo em Idosos Depressivos  

Pesquisador Responsável: José Guilherme Almeida Campos Falbo, mestrando 

em psicológica clinica pela pontifícia universidade católica de Goiás.  

  

Termo de Esclarecimento  

  

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do estudo “Depressão na 

Senescência, Um Psicodiagnóstico Interventivo”, cujo o objetivo é discutir a 

proposta de psicodiagnóstico interventivo, em pacientes da terceira idade, com a 

finalidade de verificar a eficácia desse método em ralação ao psicodiagnóstico 

tradicional. Caso o Sr. (a) decida participar do estudo, será necessário fazer a 

transcrição das consultas, que poderão ser gravadas. As transcrições serão feitas 

pelo próprio pesquisador com o auxílio do aparelho de gravação. Cabe ao 

pesquisador manter absoluto sigilo sobre o conteúdo das sessões, de forma que 

será impossível a sua identificação. Além das transcrições, será necessário que 

você responda alguns questionários com o intuito de avaliar a presença de 

sintomas depressivos, assim como será aplicado um teste, onde será solicitado que 

o Sr. (a) construa narrativas de acordo com as pranchas apresentadas. Você 

poderá adquirir todas as informações necessárias em caso de duvidas com o 

pesquisador, assim como você tem o direito de se recusar a fazer parte do estudo 

ou retirar seu consentimento em qualquer ponto do processo. Havendo 

necessidade de continuidade no atendimento após o termino da pesquisa o Sr. (a) 

será devidamente encaminhado para atendimento capacitado. Não será pago 

nenhuma quantia em dinheiro pela sua participação na pesquisa, no entanto sua 

participação ajuda com o desenvolvimento da ciência que poderá trazer benefícios 

para muitas pessoas no futuro. O termo de consentimento deverá ser assinado 

duas vezes, de forma que uma via fique com o Sr. (a) e a segunda via ficará 

anexada ao projeto como comprovação documental.   
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Anexo 2: Termo de Consentimento Livre  

  

Título da Pesquisa: Psicodiagnóstico Interventivo em Idosos Depressivos  

Eu, _____________________________________________________, li e ouvi os 

termos de esclarecimento do estudo em questão, e compreendi o valor da minha 

participação nesse estudo. Estou de acordo com os procedimentos que estarei 

sendo submetido (a), assim como estou ciente dos benefícios e prejuízos que 

possam vir a ocorrer. Compreendo que estou livre para desistir do processo a hora 

que eu quiser, sem necessidade de justificar minha decisão, assim como estou 

ciente que meu nome não será divulgado e minha privacidade será respeitada. 

Entendo que não estarei recebendo nenhuma forma de remuneração por participar 

do estudo, assim como não terei despesas também. Dessa forma, aceito a 

participar do estudo.   

  

Goiânia ____/____/____   

  

 

______________________________________     ______________________  
Assinatura do voluntario ou responsável legal                 Documento de Identidade  

  

  

  

_____________________________                    _____________________________  

      Pesquisador Responsável                                  Pesquisador Orientador 

     José Guilherme A. C. Falbo                                   Fabio Jesus Miranda 

              CRP-09 007522                                                 CRP-09 001191 

 

Qualquer dúvida estaremos disponíveis nos telefones abaixo:  

José Guilherme Almeida Campos Falbo – (62) 8117-2911  

Fabio Jesus Mirando – (62) 9675-2727  
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Anexo 3: Inventario de Depressão  

  

Nome:________________________ Idade:___________ Data: ____________  

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 
próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 
tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 
parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 
cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua 
escolha.  

  
1  0 – Não me sinto triste  

1 – Eu me sinto triste  

2 – Estou sempre triste e não 

consigo sair disto  

3 – Estou tão triste ou infeliz que 

não consigo suportar  

12  0 – Não perdi o interesse pelas 

outras pessoas  

1 – Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava estar  

2 – Perdi a maior parte do meu 

interesse pelas outras pessoas  

3 – Perdi todo o interesse pelas 

outras pessoas  

2  0 – Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro  

1 – Eu me sinto desanimado quanto 

ao futuro  

2 – Acho que nada tenho a esperar 

3 – Acho o futuro sem esperanças e tenho 

a impressão de que as coisas não podem 

melhorar  

13  0 – Tomo decisões tão bem quanto antes 

1 – Adio as tomadas de decisões mais do 

que costumava  

2 – Tenho mais dificuldades de 

tomar decisões do que antes  

3 – Absolutamente não consigo 

mais tomar decisões  

3  0 – Não me sinto um fracasso  

1 – Acho que fracassei mais do que 

uma pessoa comum  

2 – Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um monte de 

fracassos  

3 – Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14  0 – Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes  

1 – Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo  

2 – Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, que me 

fazem parecer sem atrativo  

3 – Acredito que pareço feio  
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4  0 – Tenho tanto prazer em tudo como 

antes  

1 – Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes  

2 – Não encontro um prazer real em 

mais nada  

3 – Estou insatisfeito ou aborrecido 

com tudo  

15  0 – Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1 – É preciso algum esforço extra para 

fazer alguma coisa  

2 – Tenho que me esforçar muito 

para fazer alguma coisa  

3 – Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho  

5  0 – Não me sinto especialmente culpado 1 

– Eu me sinto culpado grande parte do 

tempo  

2 – Eu me sinto culpado na maior 

parte do tempo  

3 – Eu me sinto sempre culpado  

16  0 – Consigo dormir tão bem como o 

habitual  

1 – Não durmo tão bem como 

costumava 2- Acordo 1 a 2 horas mais 

cedo do que habitualmente e acho difícil 

voltar a dormir 3 - Acordo várias horas mais 

cedo do que costumava e não consigo 

voltar a dormir  

6  0 – Não acho que esteja sendo punido  

1 – Acho que posso ser punido  

2 – Creio que vou ser punido  

3 – Acho que estou sendo punido  

17  0 – Não fico mais cansado do que o 

habitual  

1 – Fico cansado mais facilmente do 

que costumava  

2- Fico cansado em fazer qualquer coisa 3- 

Estou cansado demais para fazer qualquer 

coisa  

7  0 – Não me sinto decepcionado 

comigo mesmo  

1 – Estou decepcionado comigo 

mesmo  

2 – Estou enojado de mim  

3 – Eu me odeio  

18  0 – O meu apetite não está pior do 

que o habitual  

1 – Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser  

2 – Meu apetite é muito pior agora  

3 – Absolutamente não tenho mais 

apetite  
8  0 – Não me sinto de qualquer modo 

pior que os outros  

1 – Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros  

2 – Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 3 – Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19  0 - Não tenho perdido muito peso se 

é que perdi algum recentemente  

1 – Perdi mais do que 2 quilos e meio  

2 – Perdi mais do que 5 quilos  

3 – Perdi mais do que 7 quilos  

Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: Sim _____ 

Não _____  



53 
 

9  0 – Não tenho quaisquer ideias de 

me matar  

1 – Tenho ideias de me matar, mas 

não as executaria  

2 – Gostaria de me matar  

3 – Eu me mataria se tivesse 

oportunidade  

20  0 – Não estou mais preocupado com a 

minha saúde do que o habitual 1 – 

Estou preocupado com problemas 

físicos, tais como dores, indisposição 

do estômago ou constipação 2 – Estou 

muito preocupado com problemas 

físicos e é difícil pensar em outra coisa  

3 – Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não consigo pensar 

em qualquer outra coisa  

10  0 – Não choro mais que o habitual  

1 – Choro mais agora do que 

costumava  

2 – Agora, choro o tempo todo  

3 – Costumava ser capaz de chorar, 

mas agora não consigo, mesmo que o 

queria  

21  0 – Não notei qualquer mudança 

recente no meu interesse por sexo  

1 – Estou menos interessado por 

sexo do que costumava  

2 – Estou muito menos interessado 

por sexo agora  

3 – Perdi completamente o interesse 

por sexo  

11  0 – Não sou mais irritado agora do 

que já fui  

1 – Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava  

2 – Agora, eu me sinto irritado o 

tempo todo  

3 – Não me irrito mais com coisas 

que costumavam me irritar  

 Pontuação Final = 

Escores: <15 = sem depressão; 15-20 = disforia; 20-30 = depressão moderada a grave; 30-63 = 
depressão grave.  
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Anexo 4: Questionário Dissertativo  

  
  

Nome: _________________________ Idade: _________ Data: ____/____/____  

  

1 - Atualmente acredita-se que a depressão é um mal comum entre os 

idosos, especialmente após os 65 anos de idade. Isso por que nessa idade a saúde 

tanto física como mental já não são a mesma como antigamente.  

Descreva a sua compreensão do assunto.  

  

2 - É comum para pessoas idosas se sentirem sozinhas hoje em dia, 

isso por que fica cada vez mais difícil manter contato com os amigos de 

antigamente, além do fato de muitas vezes não possuir a mesma mentalidade de 

pessoas mais jovens como os filhos e netos. Fato que dificulta a interação social, 

fazendo com que o sentimento de solidão cresça. Qual a sua opinião sobre o 

assunto.  

  

3 - Com a idade alimentar-se se torna um problema no que diz respeito 

ao prazer do ato de se alimentar. Isso por que com a chegada da idade não é 

possível comer as mesmas coisas que se comia antigamente. Devido ao 

envelhecimento do corpo as refeições consideradas mais gostosas são também 

aquelas que mais devem ser evitadas, o que pode trazer certo desânimo na hora 

de se alimentar.  
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4 - Não é novidade que com a chegada da idade o corpo parece se 

cansar muito mais rápido, assim como a mente. Atividades que antes eram simples 

parecem se tornar mais complicadas, dessa forma vem o cansaço físico e mental, 

trazendo a sensação de dependência e consequentemente a perda da 

independência, o que piora muito a qualidade de vida.  

  

5 - Assim como o dia, as estações do ano e as fases da lua são ciclos, 

a vida também é, no entanto, diferente dos ciclos naturais da vida. O ciclo da vida 

traz um enorme desconforto à medida que vai se aproximando de seu fim. Fato 

pelo qual qualquer humano sente medo e muitas vezes sentimento de impotência 

em relação a morte.  

  

6 - Doenças como Parkinson, Alzheimer entre outras do grupo 

degenerativo são características da terceira idade. É comum para qualquer ser 

humano temer tais males uma vez que o relógio só corre em uma única direção, e 

as probabilidades só aumentam a cada ano. A qualidade de vida que já é reduzida 

ainda conta com a sombra de poder piorar cada vez mais, fato que pode trazer 

muito desconforto e sentimento de impotência com a terceira idade.  

  

7 - A expectativa de vida do ser humano no Brasil, segundo o IBGE é 

de 74 anos de idade. Todo mundo já perdeu amigos e familiares, assim como 

parceiros. A sensação de perder aqueles mais próximos e amados é uma das 

piores experiências que um ser humano pode experimentar. Isso por que não 
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apenas traz à tona o sentimento de solidão e luto, mas também lembra da 

fragilidade da própria condição do idoso.  

  

8 – Envelhecer com saúde é um dos temas mais amplamente discutidos 

pela ciência. Acredita-se que mesmo com as limitações características desse 

processo, o apoio da família e amigos torna tal experiência de certa forma mais 

fácil e menos traumática.  
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Anexo 5: Protocolo da Participante A  

Nome: Participante A               Idade: 63 anos                        Data: 02/12/2014  

Questionário Inicial 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 
próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 
tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 
parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 
cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua 
escolha.  

1  

0. Não me sinto triste  
1. Eu me sinto triste  
2. Estou sempre triste e não consigo 

sair disto  
3. Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar  

12  0. Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas  
1. Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar  
2. Perdi a maior parte do meu interesse 

pelas outras pessoas  
3. Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas  
2 0. Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro  
1. Eu me sinto desanimado quanto ao 

futuro  
2. Acho que nada tenho a esperar 

3. Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as coisas 

não podem melhorar  

13  0. Tomo decisões tão bem quanto 

antes  
1. Adio as tomadas de decisões mais do 

que costumava  
2. Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes  
3. Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões  

3 0. Não me sinto um fracasso  
1. Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum  
2. Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos  
3. Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14  0. Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes  
1. Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo  
2. Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem atrativo  
3. Acredito que pareço feio  

4 0. Tenho tanto prazer em tudo como 

antes  
1. Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes  
2. Não encontro um prazer real em 

mais nada  
3. Estou insatisfeito ou aborrecido com 

tudo  

15  0. Posso trabalhar tão bem quanto 

antes 

1. É preciso algum esforço extra para 

fazer alguma coisa 

2. Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa 

3. Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho  
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5 

0. Não me sinto especialmente culpado 

1. Eu me sinto culpado grande parte 

do tempo 

2. Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo 

3. Eu me sinto sempre culpado  

16  0. Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1. Não durmo tão bem como costumava 

2. Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que 

habitualmente e acho difícil voltar a 

dormir 

3. Acordo várias horas mais cedo do 

que costumava e não consigo voltar a 

dormir  

6 

0. Não acho que esteja sendo punido 

1. Acho que posso ser punido 

2. Creio que vou ser punido 

3. Acho que estou sendo punido  

17  0. Não fico mais cansado do que o 

habitual  

1. Fico cansado mais facilmente do 

que costumava 

2. Fico cansado em fazer qualquer 

coisa 

3. Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa  
7 

0. Não me sinto decepcionado comigo 

mesmo 

1. Estou decepcionado comigo mesmo 

2. Estou enojado de mim 

3. Eu me odeio  

17  0. O meu apetite não está pior do que o 

habitual 

1. Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2. Meu apetite é muito pior agora 

3. Absolutamente não tenho mais apetite  

8 
0. Não me sinto de qualquer modo pior 

que os outros 

1. Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 

2. Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 

3. Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19  0. Não tenho perdido muito peso 

se é que perdi algum 

recentemente 

1. Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2. Perdi mais do que 5 quilos 

3. Perdi mais do que 7 quilos  
Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: 

Sim _____ Não _____ 
9 

0. Não tenho quaisquer ideias de me 

matar 

1. Tenho ideias de me matar, mas não 

as executaria 

2. Gostaria de me matar 

3. Eu me mataria se tivesse 

oportunidade  

20  0. Não estou mais preocupado com a 

minha saúde do que o habitual 

1. Estou preocupado com 

problemas físicos, tais como 

dores, indisposição do 

estômago ou constipação 

2. Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil pensar 

em outra coisa 

3. Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não consigo 

pensar em qualquer outra coisa  
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10 

0. Não choro mais que o habitual 

1. Choro mais agora do que costumava 

2. Agora, choro o tempo todo 

3. Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo, mesmo que o 

queria  

21  0. Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1. Estou menos interessado por sexo do 

que costumava 

2. Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3. Perdi completamente o interesse 

por sexo  

11  0. Não sou mais irritado agora do que já 

fui  
1. Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2. Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3. Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar  

 

Pontuação Final = 25 pontos 
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Teste das Relações Objetais de Phillipson 

Participante A                                Idade 63 anos                                Data:09/12/2014  

Prancha A1   

É uma pessoa sozinha, indo para casa depois de um longo dia de trabalho. Está 

andando na rua sozinha, indo para um ponto de ônibus. Na minha cabeça eu vejo 

como se ela estivesse cansada sabe? Como se tivesse trabalhado muito e no fim 

do dia ela está cansada. E aqui tem outras pessoas está vendo? Mas ela está longe 

dessas outras pessoas. As cores me dão a ideia de cansaço e tristeza. É bem isso 

mesmo. Uma pessoa cansada indo para casa, sozinha. 

 

Prancha A2  

Duas pessoas conversando. Parece marido e mulher. Um casal. Eles não estão 

brigando nem nada. Estão conversando como se tivessem que resolver um 

problema. Algum problema com os filhos, ou com dinheiro, ou alguma outra coisa 

que precisem decidir o que fazer para mudar a situação né? São duas pessoas que 

se amam, que passaram a vida juntos, que fazem tudo junto, mas estão com 

problemas. Parecem preocupados. Mas vão conseguir passar pelos problemas 

juntos entende? É isso que eu vejo aqui. 

 

Prancha C3  

Essa não dá para entender direito. Principalmente aqui em baixo. Mas me parece 

um homem dentro de uma casa, tem essa flor aqui. Então é uma casa de pessoas 

cuidadosas. E tem essa coisinha vermelha aqui também. Parece um coração 

invertido. Mas se fosse para visualizar uma situação. Eu diria que é um moço que 

foi na casa da namorada. Ele está esperando ela se arrumar na sala. Ela deve estar 

fazendo a maquiagem ou coisa do tipo. Ele está na sala, com bastante expectativa. 

Querendo que tudo dê certo no encontro deles. Aquele nervosismo bom sabe? 

Como se ele quisesse estar ali mas mesmo assim tem medo do que pode 

acontecer. 
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Prancha B3  

Essa é bem mais nítida né? Parece um casal, um casal bem feliz. Que está 

comemorando alguma coisa. Um dia das mães ou dos pais. Um aniversário de 

casamento, alguma coisa de família sabe? Alguma coisa especial vai acontecer. 

Um almoço, um jantar. Algum tipo de festança. E o filho deles está vendo tudo bem 

aqui. Escutando os planos dos pais. Parece uma família bem unida. 

 

Prancha AG  

Volta a ideia do cansaço, só que agora com um monte de gente. Como se todos 

estivessem indo trabalhar. Mas eles já chegam para trabalhar cansados.  Cansados 

da rotina, cansados do dia a dia, cansado de serem eles mesmos entende? 

Seguindo em filas, fazendo as mesmas coisas e por ai vai. Acho que mais uma vez 

as cores não ajudam muito. Dá ideia de um mundo sem graça. Cinza. 

 

Prancha B1  

Eu não gostei dessa. Me dá medo. Como se todos estivessem dormindo e a casa 

foi invadida. Algo ruim está prestes a acontecer entende? Um assalto por exemplo. 

Não sei não. Só não gosto dessa imagem. 

 

Prancha CG  

Nessa volta a ideia de solidão. Como se uma pessoa estivesse andando sozinha 

na rua. E tivesse outras pessoas comentando sobre ela. Como se ninguém 

quisesse chegar perto. Ela está indo para casa, como se tivesse ido a padaria ou 

ao mercado e agora está voltando para casa. Mas sempre sozinha. E no caminho 

alguém faz algum comentário maldoso sobre essa pessoa. Ideia de solidão sabe? 

Como se a pessoa não tivesse amigos. 

 

Prancha A3  

Não sei direito o que ver aqui. Parece pessoas conversando. Nada importante 

sabe, falando sobre o dia, o preço das coisas. Eles estão em um parque, ou uma 

praça. Algum lugar aberto e ensolarado. Cada um vivendo suas vidas e 

conversando alguma coisinha ou outra. Gosto dessa imagem. Parece clara, 
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Amigável. Me lembre dia de domingo depois da missa. Quando todos vão para 

casa, e caminham juntos para ir para casa. Ou ficam um pouco mais na praça da 

igreja para comer alguma coisa. 

 

Prancha B2  

Um casal de namorados. Namorando em baixo de uma arvore. Não estão fazendo 

nada de errado. Só estão lá. Juntos. Olhando para as estrelas, fazendo planos. 

Relembrando histórias. Um casal que já está junto a muito tempo. Têm muita coisa 

em comum e uma vida inteira juntos. Estão passando um tempo juntos de noite. 

Depois vão ver um filme ou alguma coisa parecida. 

 

Prancha BG  

Mais uma vez tem uma pessoa sozinha aqui. Enquanto estão todos juntos aqui, 

tem uma pessoa isolada desse lado. Ela está indo para o trabalho ou voltando dele. 

Parece que está esperando alguma coisa. O ônibus ou uma carona de algum 

parente ou marido. Mas mais uma vez eu vejo solidão aqui. Uma pessoa que se 

não fosse pelos familiares estaria sozinha. 

 

Prancha C2  

É uma pessoa que acabou de chegar em casa de um dia de trabalho. Agora ela vai 

tomar um banho, jantar, assistir um pouco de televisão e dormir. Sabe quando você 

finalmente chega em casa? Teve um dia cheio e agora pode descansar. Me lembra 

isso. Fim do dia. Hora de descansar. Paz entende? 

 

Prancha C1  

Isso é fim de semana. O dia bem ensolarado. Sem ter muita coisa para fazer, Uma 

casa vazia. A família se reuniu para passear. O dia está claro e fresco. Gosto mais 

dessas imagens com menos preto sabe? Parece luz. Me passa uma boa ideia.  

Aqui eu sinto como se fosse uma casa em um dia preguiçoso. O vento agradável. 

Acho que isso. Na minha cabeça só vem final de semana. 
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Prancha em Branco  

Acho que isso é paz. Tudo tranquilo né? Nada para atrapalhar. Um sono gosto, 

daqueles que você acorda bem descansado. Depois de todas as imagens que você 

me mostrou, olhar uma folha em branco só me dá a ideia de paz. Não aquela paz 

da morte, mas paz de espirito. Nenhuma preocupação, nenhum problema. Só paz. 
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Questionário Dissertativo  

Participante A                             Idade: 63 Anos                               Data:16/12/2014  

1 - Atualmente acredita-se que a depressão é um mal comum entre os idosos, 

especialmente após os 65 anos de idade. Isso por que nessa idade a saúde 

tanto física como mental já não são a mesma como antigamente. Descreva a 

sua compreensão do assunto.  

R: Eu acho certo né? Hoje em dia tem tanta gente com depressão. Tanto idoso 

quanto jovem. Esses dias o sobrinho do meu esposo que trabalhava nas lojas, eu 

esqueci qual, ai ele saiu da loja porque está com depressão, não faz mais nada, e 

tem uns anos já, tem fez que fica ruim, fica barbudo, e a mãe fala para ele se cuidar 

mas nada adianta, eu também as vezes não quero fazer nada, fico só em casa, 

mas o senhor é forte e me dá forças e não fico tanto tempo que nem ele, preso em 

casa. Que nem o pai da minha nora, ele tem depressão forte. Fica em casa o dia 

todo e nem banho toma as vezes. Não come direito, as roupas estão sempre 

“molambentas” a barba sem fazer, dá até pena. 

 

2 - É comum para pessoas idosas se sentirem sozinhas hoje em dia, isso por 

que fica cada vez mais difícil manter contato com os amigos de antigamente, 

além do fato de muitas vezes não possuir a mesma mentalidade de pessoas 

mais jovens como os filhos e netos. Fato que dificulta a interação social, 

fazendo com que o sentimento de solidão cresça. Qual a sua opinião sobre o 

assunto. 

R: Eu acho que procede. Por que a gente vai ficando cansado ne? Descrente de 

sair, a gente já não que mais ir nos lugares. Eu mesmo fico mais em casa olhando 

a minha casa e da minha filha, mais os outros se não vierem me buscar eu não 

consigo ir visitar, por que é longe né? Então eu fico em casa mesmo. As pernas já 

não ajudam e agora tudo é muito longe. Tem semana que passo inteira sem sair 

de casa. Até os amigos moram longe, e eu não consigo mais ver eles como quando 

eu era mais novinha. Era mais fácil entrosar com as pessoas, agora é difícil né? 

Mas mesmo que as pernas funcionassem, tá todo mundo cuidando da vida, cuidar 
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de casa dá trabalho e ninguém tem mais muito tempo para conversar. Tem vez que 

chamo meus filhos para jantar aqui e eles não vêm por que estão cansados e 

acorda cedinho no dia seguinte. Então é difícil né? Não se sentir sozinha. Mesmo 

com o marido em casa, mas eu sinto falta de ver meus amigos e meus filhos as 

vezes.  

 

3 - Com a idade alimentar-se se torna um problema no que diz respeito ao 

prazer do ato de se alimentar. Isso por que com a chegada da idade não é 

possível comer as mesmas coisas que se comia antigamente. Devido ao 

envelhecimento do corpo as refeições consideradas mais gostosas são 

também aquelas que mais devem ser evitadas, o que pode trazer certo 

desânimo na hora de se alimentar.  

R: A quando a gente é jovem a gente como de tudo né? Agora não, a gente tem 

que comer o que dá. Depois de certa idade não é qualquer coisa que agente poder 

comer. Não pode comer uma comida mais gordurosa, gordurosa não, mais 

temperada. Eu mesmo não posso. Eu não posso com uma cebola, e eu gosto de 

mais de uma comida bem temperada, mas se eu como eu fico agitada. Eu também 

tenho problema no estomago, então eu não posso né. Tenho hérnia, refluxo, tenho 

gastrite também, então é difícil. Eu tenho diabetes também. E é tão bom comer uma 

comida bem feitinha, eu gosto de fazer uma comida bem temperada. Mas agora 

tem que usar menos óleo, menos tempero. E gente nova come de tudo, eu não 

posso mais comer essas coisas, se comer passa mal né? Como que Faz? Não 

come né? 

 

4 - Não é novidade que com a chegada da idade o corpo parece se cansar 

muito mais rápido, assim como a mente. Atividades que antes eram simples 

parecem se tornar mais complicadas, dessa forma vem o cansaço físico e 

mental, trazendo a sensação de dependência e consequentemente a perda da 

independência, o que piora muito a qualidade de vida. 

R: Eu sinto que perdi, e eu luto muito para não depender das pessoas, pelejo 

mesmo. Ontem mesmo eu tive que pagar minha sobrinha para passar uma agua 

nos quartos e na área, por que eu não aguento, não aguento ficar muito tempo em 
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pé mais não. Mas o que eu puder fazer para não depender dos outros eu faço. Não 

te falei que até para sair fim de semana se não tiver alguém para me apanhar aqui 

eu não consigo mais sair. Outra coisa, nunca tive que pagar alguém para fazer 

minhas unhas. Agora nem isso eu consigo fazer direito. Não sou de pintar unha que 

nem essas coisas que meninas mais novas fazem, mas ter a mão bem feita e bom 

né? 

 

5 - Assim como o dia, as estações do ano e as fases da lua são ciclos, a vida 

também é. No entanto diferente dos ciclos naturais da vida. O ciclo da vida 

traz um enorme desconforto a medida que vai se aproximando de seu fim. 

Fato pelo qual qualquer humano sente medo e muitas vezes sentimento de 

impotência em relação a morte.  

R: Tem dias que eu tenho, fico pensado: Ô meu deus como que vai ser? Mas com 

a graça de Deus eu vou ter forças nessas horas. Peço muito a benção dele. Mas te 

contar uma coisa, conheço um rapaz que estava indo pra casa, foi buscar a esposa 

no trabalho, ela era cabelereira eu acho, eles estavam com a criança no banco de 

traz, seis anos só o menino. Quando chegou no Meia Ponte veio um carro e passou 

ralando na latera no carro dele, esse carro deu a volta e veio para cima desse rapaz 

de novo. Ele subiu em cima do canteiro para sair da rua, quando foi ver o homem 

do carro dava dando a volta de novo quando um Scania veio correndo e acertou o 

homem desse carro. Tinha ele e uma mulher no carro, morreu os dois na hora. O 

motorista da Scania estava tento um ataque cardíaco e bateu nesse homem doido. 

Então eu sei que ninguém vive para sempre e as vezes eu tenho medo de pensar 

nisso. Mas a gente vê tanta história maluca por ai. Só sei que quando chegar a hora 

ela chegou e pronto. Deus é que sabe o destino dos homens. 

 

6 - Doenças como Parkinson, Alzheimer entre outras do grupo degenerativo 

são características da terceira idade. É comum para qualquer ser humano 

temer tais males uma vez que o relógio só corre em uma única direção, e as 

probabilidades só aumentam a cada ano. A qualidade de vida que já é 

reduzida ainda conta com a sombra de poder piorar cada vez mais, fato que 



67 
 

pode trazer muito desconforto e sentimento de impotência com a terceira 

idade.   

R: Tenho por que eu tenho uma irmã que esta acamada né? Ele deve essa doença 

né? O tal do derrame. Duas irmãs minhas já morreram por causa de coração. E 

essa também tem loucura né? Ela é louca louca louca. Se você soltar ela assim, 

ela pega a rua e vai embora. Não sabe pra onde. Louca mesmo, se der comida 

come, se não der também não faz diferença. E minha sobrinha pediu para olhar ela 

duas vezes já. Eu fiquei com ela aqui. Moço eu vou te falar uma coisa, prefiro ir 

como as duas irmãs que morreram do coração do que ficar daquele jeito. Ela não 

dormia não, passava a noite inteira andando pela casa. Para sossegar você tinha 

que trancar ela dentro do quarto. Ela não conhecia os filhos, os irmãos, os netos, 

nada nada nada. Não pode tomar banho sozinha, não pode comer sozinha, trocar 

de roupa. Nada sabe? Quero ficar assim não, Deus me livre. 

 

7 - A expectativa de vida do ser humano no Brasil, segundo o IBGE é de 74 

anos de idade. Todo mundo já perdeu amigos e familiares, assim como 

parceiros. A sensação de perder aqueles mais próximos e amados é uma das 

piores experiências que um ser humano pode experimentar. Isso por que não 

apenas traz à tona o sentimento de solidão e luto, mas também lembra da 

fragilidade da própria condição do idoso. 

R:  Como te falei perdi minhas irmãs, mas não só elas, eu sinto isso daí que você 

falou demais. Tinha uma amiga que morava ai na frente, pessoa maravilhosa, 

humilde, pessoa boa. Ela sofreu demais para ir. Teve câncer, eu achei ruim, ela 

não merecia sofrer assim. E eu conversava muito com ela. Agente vai perdendo os 

amigos né? Principalmente os mais velhos. Não tem como não ficar com o coração 

pequeno aqui desse lado né? 

 

8 - Envelhecer com saúde é um dos temas mais amplamente discutidos pela 

ciência. Acredita-se que mesmo com as limitações características desse 

processo, o apoio da família e amigos torna tal experiência de certa forma 

mais fácil e menos traumática.   
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R; É verdade, aqui não tem muita gente, mas quando reúne a família é bom demais. 

Eu, tem fim de semana aqui, que eu faço comida para um batalhão. Sobrinhos, 

filhos, netos e todo mundo. Eu nem como direito, por que eu não posso né? Mas é 

bom demais ter todo mundo perto. O corpo chega a doer de ficar em pé muito 

tempo, mas vale a pena sabe? Eu esqueço da solidão, esqueço que não consigo 

mais fazer as coisas, arranjo forças não sei de onde. Acho que quando a família 

está perto para dar força a vida fica muito mais fácil né? É o que eu acho.  
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Nome: Participante A                   Idade: 63 anos                         Data: 24/02/2015  

Questionário Final 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 
próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 
tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num 
grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 
cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua 
escolha.  
 1  

0. Não me sinto triste  
1. Eu me sinto triste  
2. Estou sempre triste e não consigo 

sair disto  

3. Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar  

12  0. Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas  

1. Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar 

2. Perdi a maior parte do meu interesse 

pelas outras pessoas  

3. Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas  

2 
0. Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro  

1. Eu me sinto desanimado quanto ao 

futuro  

2. Acho que nada tenho a esperar 
3. Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as coisas 

não podem melhorar  

13  
0. Tomo decisões tão bem quanto 

antes  

1. Adio as tomadas de decisões mais do 

que costumava  

2. Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes  

3. Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões  

3 
0. Não me sinto um fracasso  
1. Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum  

2. Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos  

3. Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14  0. Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes  

1. Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo  

2. Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem atrativo  

3. Acredito que pareço feio  
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4 0. Tenho tanto prazer em tudo como 

antes  

1. Não sinto mais prazer nas coisas como 

antes  

2. Não encontro um prazer real em 

mais nada  

3. Estou insatisfeito ou aborrecido com 

tudo  

15  
0. Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1. É preciso algum esforço extra para 

fazer alguma coisa  

2. Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa  

3. Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho  

5 

0. Não me sinto especialmente culpado 

1. Eu me sinto culpado grande parte 

do tempo  

2. Eu me sinto culpado na maior parte do 

tempo  

3. Eu me sinto sempre culpado  

16 0. Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1. Não durmo tão bem como costumava  

2. Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que 

habitualmente e acho difícil voltar a 

dormir  

3. Acordo várias horas mais cedo do que 

costumava e não consigo voltar a 

dormir  
6 

0. Não acho que esteja sendo punido  

1. Acho que posso ser punido  

2. Creio que vou ser punido  

3. Acho que estou sendo punido  

17 0. Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1. Fico cansado mais facilmente do 

que costumava 

2. Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3. Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa  

7 
0. Não me sinto decepcionado comigo 

mesmo  

1. Estou decepcionado comigo mesmo  

2. Estou enojado de mim  

3. Eu me odeio  

18 0. O meu apetite não está pior do que o 

habitual 

1. Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2. Meu apetite é muito pior agora 

3. Absolutamente não tenho mais apetite  

8 
0. Não me sinto de qualquer modo pior 

que os outros  

1. Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros  

2. Eu me culpo sempre por minhas falhas 

3. Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19 0. Não tenho perdido muito peso se 

é que perdi algum recentemente 

1. Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2. Perdi mais do que 5 quilos 

3. Perdi mais do que 7 quilos  

Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos:  

Sim _____ Não _____  
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9 

0. Não tenho quaisquer ideias de me 

matar 

1. Tenho ideias de me matar, mas não as 

executaria 

2. Gostaria de me matar 

3. Eu me mataria se tivesse oportunidade 

20 0. Não estou mais preocupado com a 

minha saúde do que o habitual 

1. Estou preocupado com 

problemas físicos, tais como 

dores, indisposição do estômago 

ou constipação 

2. Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil pensar 

em outra coisa 

3. Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não consigo 

pensar em qualquer outra coisa  

10  

0. Não choro mais que o habitual 

1. Choro mais agora do que costumava 

2. Agora, choro o tempo todo 

3. Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo, mesmo que o 

queria  

21 0. Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1. Estou menos interessado por sexo do 

que costumava 

2. Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3. Perdi completamente o interesse por 

sexo  

11  0. Não sou mais irritado agora do que já 

fui 

1. Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2. Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3. Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar  

 

Pontuação Final = 20 pontos 
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Anexo 6: Protocolo da Participante B  

  
Nome: Participante B               Idade: 67 anos                     Data: 02/12/2014  

  

Questionário Inicial 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 

próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 

tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num 

grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. 

Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer 

sua escolha.  
1 

0. Não me sinto triste 

1. Eu me sinto triste 

2. Estou sempre triste e não 

consigo sair disto 

3. Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar  

12  0. Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas  
1. Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar  
2. Perdi a maior parte do meu 

interesse pelas outras pessoas  
3. Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas  
2 0. Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro 

1. Eu me sinto desanimado quanto 

ao futuro  
2. Acho que nada tenho a esperar 

3. Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as coisas 

não podem melhorar  

13  0. Tomo decisões tão bem quanto 

antes 

1. Adio as tomadas de decisões 

mais do que costumava 

2. Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes  
3. Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões  

3 0. Não me sinto um fracasso 

1. Acho que fracassei mais do que 

uma pessoa comum 

2. Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos 

3. Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14  0. Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes 

1. Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo 

2. Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem atrativo 

3. Acredito que pareço feio  

4 0 Tenho tanto prazer em tudo como 

antes 

1 Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes 

2 Não encontro um prazer real em 

mais nada 

3 Estou insatisfeito ou aborrecido 

com tudo  

15  0. Posso trabalhar tão bem quanto 

antes 

1. É preciso algum esforço extra 

para fazer alguma coisa 

2. Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa 

3. Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho  
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5 

0. Não me sinto especialmente 

culpado 

1. Eu me sinto culpado grande 

parte do tempo 

2. Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo 

3. Eu me sinto sempre culpado  

16  0. Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1. Não durmo tão bem como 

costumava 

2. Acordo 1 a 2 horas mais cedo do 

que habitualmente e acho difícil 

voltar a dormir 

3. Acordo várias horas mais cedo do 

que costumava e não consigo voltar 

a dormir  

6 

0. Não acho que esteja sendo 

punido 

1. Acho que posso ser punido 

2. Creio que vou ser punido 

3. Acho que estou sendo punido  

17 0. Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1. Fico cansado mais facilmente do 

que costumava 

2. Fico cansado em fazer qualquer 

coisa 

3. Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa  
7 

0. Não me sinto decepcionado comigo 

mesmo 

1. Estou decepcionado comigo 

mesmo 

2. Estou enojado de mim 

3. Eu me odeio  

18  0. O meu apetite não está pior do 

que o habitual 

1. Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2. Meu apetite é muito pior agora  
3. Absolutamente não tenho mais 

apetite  
8 

0. Não me sinto de qualquer modo 

pior que os outros 

1. Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 

2. Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 

3. Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19  0. Não tenho perdido muito peso 

se é que perdi algum 

recentemente 

1. Perdi mais do que 2 quilos e 

meio 

2. Perdi mais do que 5 quilos 

3. Perdi mais do que 7 quilos  
Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: 

Sim _____ Não _____  
9  

0. Não tenho quaisquer ideias de 

me matar 

1. Tenho ideias de me matar, mas não 

as executaria 

2. Gostaria de me matar 

3. Eu me mataria se tivesse 

oportunidade  

20 0. Não estou mais preocupado com 

a minha saúde do que o habitual 

1. Estou preocupado com 

problemas físicos, tais como 

dores, indisposição do 

estômago ou constipação 

2. Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil 

pensar em outra coisa 

3. Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não 

consigo pensar em qualquer outra 

coisa  
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10  
0. Não choro mais que o habitual  
1. Choro mais agora do que 

costumava 

2. Agora, choro o tempo todo 

3. Costumava ser capaz de chorar, 

mas agora não consigo, mesmo 

que o queria  

21 0. Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1. Estou menos interessado por sexo 

do que costumava 

2. Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3. Perdi completamente o interesse 

por sexo  

11  0. Não sou mais irritado agora do que 

já fui 

1. Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2. Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3. Não me irrito mais com coisas 

que costumavam me irritar  

 

Pontuação Final = 27 pontos 
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Teste das Relações Objetais de Phillipson  

Participante B                                Idade 67 anos                                   Data:09/12/2014   

Prancha A1  

Um homem andando sozinho de noite, ele está indo encontrar os amigos, em um 

barzinho ou festa, talvez a namorada. Ele se arrumou todo, está com roupas novas, 

banho recém tomado. Tem umas pessoas na rua mas não são importantes. Me dá 

a impressão que ele está bem feliz. Eu gosto de andar a noite as vezes. Se não 

fosse tão perigoso eu faria sempre sabe. Quando eu era jovem vivia na rua a noite. 

Acho que até hoje eu prefiro a noite do que o dia. 

 

Prancha A2  

Um casal de namorados. Recém se conheceram, um namoro novo entende?  Eles 

se conheceram a pouco tempo, mas parece que tem muita coisa em comum. Estão 

se conhecem de verdade. Fazendo a coisa do jeito certo sabe? Sem essa coisa de 

ficar com um, e depois ficar com outro. Esse negócio de ficar não é jeito de se 

conhecer alguém sabe? Não de verdade. Um namoro precisa ter comprometimento 

entente. Querer estar junto. Os jovens de hoje não sabem o que é namorar de 

verdade. 

 

Prancha C3  

Eu vejo um homem aqui, ele está pegando alguma coisa em cima da cômoda, tem 

uma mulher deitada na cama aqui. Mas me dá a impressão que não é uma cena 

boa. Ele está indo em bora ou alguma coisa do gênero. Tipo indo trabalhar e 

deixando a mulher em casa. Mas mais que isso, não tem romance entente? Como 

se fosse algo mecânico. Algo rotineiro, um casal à beira do divórcio. 

 

Prancha B3  

Se for para seguir uma história, eu vejo aqui um casal que está brigando, o filho 

está assistindo. A relação entre eles já não estava boa a muito tempo. Estão 

brigando sempre. E chega uma hora que basta né? É um divórcio, ou a beira de 

um bem aqui. É chato né? Quando o amor acaba. Mas no mundo de hoje eu acho 

que é normal. Tanta gente se divorciando né? 
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Prancha AG  

Foi o que eu disse, meio que comum hoje em dia. Essa pessoa agora faz parte de 

uma multidão de gente que passou pela mesma coisa. A vida ficou mais do mesmo 

entende? Sem cor, sem graça. Você só segue o fluxo. Cuida da família, trabalha, 

arruma a casa, dorme e faz tudo de novo no dia seguinte. 

 

Prancha B1  

Acho que essa daqui mostra o sentimento de solidão. De estar sozinho em casa. 

De acordar no meio da noite e não ter ninguém na cama do lado. Eu senti muito 

isso no começo quando me divorciei. Mas depois de um tempo você acostuma. 

Segue aquele fluxo da imagem anterior. No fim acho que você não sente mais nada 

entende? Mas no início é bem ruim. 

 

Prancha CG  

Não sei hoje em dia, mas na minha época, e do jeito que eu fui criada, mulher 

divorciada e com filho, no meu caso filha. Não é uma coisa muito bem vista 

entende? As pessoas falam, jugam, descriminam. Minha mãe vivia me julgando. 

Naquela época não era só o fato de não ser fácil de arranjar outro marido, mas 

minha criação foi religiosa, e o divórcio era muito mais mal visto do que hoje em 

dia. E é isso que eu vejo nessa imagem. Pessoas apontando dedos, falando pelas 

costas, julgando entende? 

 

Prancha A3  

Aqui eu já vejo pessoas conversando. São amigos, ou familiares. A vida seguindo. 

O tempo já passou. Deixou de doer um pouco. Não dá para ficar para baixo para 

sempre né? Mas a família e os amigos são importantes nessas horas. Não tem 

nada mais importante no mundo que os amigos né? 
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Prancha B2  

Aqui eu não sei bem como continuar a história com essa imagem. Eu acho que 

parece um pai e um filho, no meu caso uma mãe e uma filha. Conversando, 

compartilhando experiências. Passando sabedoria. Eu não tive muita oportunidade 

de fazer isso com minha filha sabe? Eu precisei assumir as contas da casa e quase 

não tinha tempo para conversar com a minha filha. Um dos meus maiores 

arrependimentos é deixar minha mãe criar minha filha. Queria poder passar mais 

tempo com ela entende? 

 

Prancha BG  

Aqui eu acho que é o hoje né? Tem uma pessoa de cabeça erguida. Ela pode até 

estar sozinha, mas mesmo que o tempo tenha passado, o corpo ficou feio, as rugas 

apareceram. A beleza se foi com a juventude. Mas ainda assim, eu gosto de 

conversar com gente jovem. Mesmo que eu não faça parte do grupo deles, mesmo 

que não tenha a mesma cabeça que eles. Mas continuo vivendo entende? 

 

Prancha C2  

Continua no hoje, A pessoa chega em casa, os filhos não moram mais na mesma 

casa. Eles já têm sua própria família. A casa fica vazia, mas a vida segue.  

Não é o fim, tem coisas para fazer antes de ir. A vida ainda não chegou ao fim. Está 

sem graça, solitária, mas ainda não é o fim. Acho que essa imagem representa a 

velhice. O estar sozinho em casa. Seja por que o parceiro se foi, seja por que os 

filhos mudaram. Mas no fim é isso. No fim fica a solidão. 

 

Prancha C1  

Essa daqui é o fim né? O homem de cima chamou. A casa ficou sozinha Não gostei 

muito dessa última não. Mas é o fim inevitável certo? No final das contas não tem 

como fugir. Aqui o que eu vejo é bem isso. O final da história é a morte. Mas eu 

não cheguei lá inda. E espero não chegar tão cedo. 
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Prancha em Branco  

Essa folha mostra o momento de refletir. A hora de pensar na vida sabe? Em 

quanto agente ainda tem. Não pensei que esse teste pudesse ser tão profundo 

assim. Eu sei que cada pessoa vê coisas diferentes, mas eu vi minha história 

todinha aqui. E agora na folha em branco eu acho que é o espaço para pensar nela. 

Nas minhas escolhas. Gostei muito desse teste.  
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Questionário Dissertativo  

Participante B                              Idade: 67 Anos                            Data:16/12/2014  

1 - Atualmente acredita-se que a depressão é um mal comum entre os idosos, 

especialmente após os 65 anos de idade. Isso por que nessa idade a saúde 

tanto física como mental já não são a mesma como antigamente. Descreva a 

sua compreensão do assunto.  

R: A depressão é a doença do século né? Mas não é só os idosos não, tem muito 

jovem mais depressivo que gente velha. Se o idoso aprender a aceitar a idade dá 

para ser bem feliz. Curtir os filhos e os netos. Então assim, a depressão não é 

exclusiva do idoso. Mas assim, acho que o idoso é mais sozinho sim, agente é 

depressivo? Sim somos, a gente se sente sozinho. Eu começo a pensar quando eu 

era jovem, eu ia para o barzinho, para a casa de um amigo, coisas que eu não 

posso mais fazer isso. Mas sabe eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Se não 

eu vou morrer. Depressão mata. Minha neta é depressiva, eu sei por que eu 

conheço muito bem a mãe dela, que é minha filha. E eu tenho muito medo. Medo 

do que ela vai se tornar, o que eu sinto eu não desejo para ninguém.  

 

2 - É comum para pessoas idosas se sentirem sozinhas hoje em dia, isso por 

que fica cada vez mais difícil manter contato com os amigos de antigamente, 

além do fato de muitas vezes não possuir a mesma mentalidade de pessoas 

mais jovens como os filhos e netos. Fato que dificulta a interação social, 

fazendo com que o sentimento de solidão cresça. Qual a sua opinião sobre o 

assunto.  

R: Olha é difícil, apesar da minha situação, eu tenho uma mentalidade de um 

menino de 15 anos, eu não quero morrer, não quero sobreviver, eu quero viver. 

Então assim, eu não acredito que só por que eu estou longe dos meus amigos eu 

não posso fazer outros, não posso ir em barzinho? Ok. Nem em boate? Ok. Mas 

posso conhecer a vizinha, os amigos dos meus netos, e quem eu puder. Minha vida 

é o que eu faço dela, se as pessoas não querem ser meus amigos eu procuro 

outras. Mas se for para ficar sozinha eu sei ficar sozinha mesmo. Por que eu acho 
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que, se eu não sei ficar sozinha eu vou morrer cedo, por que ficar sozinho é uma 

verdade nossa. Mas se eu posso evitar eu evito, mas se não puder, eu aprendi a 

ficar sozinha. Adoro ler e de cada livro que eu leio eu tiro um pouquinho, seja um 

romance, seja uma ficção, seja de um livro religioso. Eu sou espirita né? Então eu 

acho que nada acontece por acaso. Então, ficar sozinho ninguém quer, e tem 

soluções para isso. Mas se tudo der errado, aprenda a ficar com você mesmo. 

 

3 - Com a idade alimentar-se se torna um problema no que diz respeito ao 

prazer do ato de se alimentar. Isso por que com a chegada da idade não é 

possível comer as mesmas coisas que se comia antigamente. Devido ao 

envelhecimento do corpo as refeições consideradas mais gostosas são 

também aquelas que mais devem ser evitadas, o que pode trazer certo 

desânimo na hora de se alimentar.  

R: Não. Está vendo como eu sou do contra, eu não acho. Minha maior dificuldade 

de me alimentar é por que eu perdi todos os meus dentes. Então eu não tenho uma 

mastigação perfeita, de mastigar mesmo. O problema é que se eu comer de mais 

na minha juventude eu não vou poder comer mais na minha velhice. E eu sempre 

me preocupei com meu corpo, de forma que hoje eu como de tudo que eu quero 

comer. Mas assim eu nunca exagerei em nada, uma concha de feijoada por mês 

não mata ninguém. Eu não como a gordura da picanha, eu adoro batata frita e 

amendoim, mas não como os dois em um mesmo mês por exemplo. Então, me 

incomoda mais o fato de usar dentadura, do que de fato de não poder comer um 

bife frito por exemplo. Eu aceito que tenho que reduzir sal, pimenta e outros 

temperos. Mas eu já fiz tanta dieta na minha vida que hoje mudar a alimentação 

não é tanto problema. 

 

4 - Não é novidade que com a chegada da idade o corpo parece se cansar 

muito mais rápido, assim como a mente. Atividades que antes eram simples 

parecem se tornar mais complicadas, dessa forma vem o cansaço físico e 

mental, trazendo a sensação de dependência e consequentemente a perda da 

independência, o que piora muito a qualidade de vida.  
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R: É verdade, isso ai eu tenho que admitir. Mas isso acontece mais com pessoas 

que não fazem exercícios, eu parei de me exercitar, mas eu fazia muito exercícios 

antigamente. Eu era uma mulher muito bonita sabia? Tinha um corpo de dar inveja. 

Mas eu fui me cansando e hoje eu me canso muito fácil. Antigamente eu arrumava 

a casa todo dia, de levantar a televisão e tudo mais. Mas com o tempo eu comecei 

a fazer duas vezes por semana, depois uma vez. Hoje é uma vez por mês e quando 

eu chamo a moça para fazer faxina. O joelho começa a doer, o ombro e tudo mais. 

Então assim, eu tentei voltar a academia, mas o instrutor disse que no meu estado 

só podia fazer hidroginástica né? Mas eu não tenho dinheiro pra isso. Mas eu acho 

que o segredo para ter uma boa saúde na velhice, e se cuidar desde jovem. 

 

5 - Assim como o dia, as estações do ano e as fases da lua são ciclos, a vida 

também é. No entanto diferente dos ciclos naturais da vida. O ciclo da vida 

traz um enorme desconforto à medida que vai se aproximando de seu fim. 

Fato pelo qual qualquer humano sente medo e muitas vezes sentimento de 

impotência em relação a morte.  

R: Não, eu não tenho medo de morrer, eu sei que estou aqui para pagar umas 

dividas, mais aquelas que fiz por aqui. Mas eu acho que não, se uma pessoa tem 

medo de morrer, ela também tem medo de viver, uma pessoa pode morrer daqui 

para ali. Eu não tenho medo de morrer como eu te disse, acho que eu tenho muito 

o que fazer aqui ainda, alguns erros para consertar, algumas pessoas para ajudar. 

O que mais me atrapalha na minha idade é eu estar esquecendo tudo o tempo todo. 

Quando estou nervosa é pior. Estou até preocupada com isso. Outra coisa que me 

atrapalha muito é minha estética. Me olho no espelho e me sinto feia. Sem graça. 

Eu te falei que era uma mulher linda, mas agora está tudo caído. Então assim, 

quero pagar minhas dividas com o tempo que me resta, e não vou me preocupar 

com a morte. E sim com a vida. 

 

6 - Doenças como Parkinson, Alzheimer entre outras do grupo degenerativo 

são características da terceira idade. É comum para qualquer ser humano 

temer tais males uma vez que o relógio só corre em uma única direção, e as 

probabilidades só aumentam a cada ano. A qualidade de vida que já é 
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reduzida ainda conta com a sombra de poder piorar cada vez mais, fato que 

pode trazer muito desconforto e sentimento de impotência com a terceira 

idade.   

R: Olha eu nunca tive medo da AIDS, por que eu nunca busquei a AIDS, até na 

hora de tomar injeção eu levo a minha agulha. Não tenho medo de morrer 

atropelada por exemplo, por que é uma coisa que eu posso evitar. Mas esses dois 

que você disse eu não posso evitar. Tenho medo sim. Já disse que me preocupa 

muito minha mente estar falhando, me preocupa que eu não posso evitar. Até o 

câncer já tem alguns progressos em direção a cura. Mas esses dois me parece que 

não estão nem perto. Então assim, morro de medo de perder a única coisa que me 

restou. Já não perdi minha juventude. Minha mente também é demais né? 

 

7 - A expectativa de vida do ser humano no Brasil, segundo o IBGE é de 74 

anos de idade. Todo mundo já perdeu amigos e familiares, assim como 

parceiros. A sensação de perder aqueles mais próximos e amados é uma das 

piores experiências que um ser humano pode experimentar. Isso por que não 

apenas traz à tona o sentimento de solidão e luto, mas também lembra da 

fragilidade da própria condição do idoso.   

R:  Já falamos um pouquinho disso. Eu não tenho medo de ficar sozinha, nem de 

morrer. Mas acho que se eu puder evitar ficar sozinha eu vou tentar entende? Eu 

acho que eu preciso aceitar essa condição. Eu perdi sim alguns amigos ao longo 

da vida. Se sinto a falta deles? Claro que sinto. Mas foi o tempo deles entende? 

Minha vida não pode parar por que a deles parou. Eu faço novos amigos quando 

dá. Gosto de andar com gente jovem, com uma mentalidade nova. E acho que me 

cercar dessas pessoas tira meu pensamento da morte. Minha irmã quando o marido 

dela morreu nunca mais fez mais nada. Não sai de casa, não compra roupas novas, 

não pinta o cabelo se quer. Vive em um mundo onde tudo que ela tem são 

lembranças do morto. Não quero isso para mim entende? Acho que as pessoas me 

acham fria, mas no ponto onde eu estou eu quero mais é viver, como eu disse, 

tenho minhas contas para pagar antes de ir embora. Talvez o meu jeito só esteja 

criando novas. Mas não quero passar esse tempo que me resta com mais essas 

preocupações.   
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8 - Envelhecer com saúde é um dos temas mais amplamente discutidos pela 

ciência. Acredita-se que mesmo com as limitações características desse 

processo, o apoio da família e amigos torna tal experiência de certa forma 

mais fácil e menos traumática.   

R: Eu acho que sim. Não sou a melhor pessoa do mundo para dizer, eu mesma 

tenho muitos problemas com minha família. Mas acho que se existe alguém em 

que podemos nos apegar é a família. Já teve muitas pessoas que passaram na 

minha vida. Hoje muitas delas já se foram, não para a morte, mas por outros 

caminhos. A família por bem ou por mal sempre vai estar perto de você. Agente 

briga, discute, se machuca até, mas no fim não importa. Eu sei que minha filha com 

todos os problemas dela sempre vai aparecer uma vez por semana, assim como 

minha irmã que não sai de casa, sempre me recebe aos domingos. Eu sei que se 

eu tivesse muito dinheiro, eu ia direto para São Paulo falar com o Pitanguy. Mas 

como isso não é possível eu tenho que aceitar o que eu tenho e viver com o que 

eu tenho, aceitar minha condição, para mim é um passo para sair da depressão. E 

eu sei que se tem alguém que posso contar para me apoiar é minha família.  
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Nome: Participante B                   Idade: 67 anos                         Data: 24/02/2015  

Questionário Final 

  

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 

próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 

tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 

parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 

cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua 

escolha.  
1  

0 Não me sinto triste 

1 Eu me sinto triste 

2 Estou sempre triste e não consigo 

sair disto 

3 Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar  

12  0. Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas 

1. Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar 

2. Perdi a maior parte do meu interesse 

pelas outras pessoas 

3. Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas  

2 0. Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro 

1. Eu me sinto desanimado quanto ao 

futuro 

2. Acho que nada tenho a esperar 

3. Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as coisas 

não podem melhorar  

13  0. Tomo decisões tão bem quanto 

antes 

1. Adio as tomadas de decisões mais 

do que costumava 

2. Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes 

3. Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões  

3 0. Não me sinto um fracasso 

1. Acho que fracassei mais do que 

uma pessoa comum 

2. Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos 

3. Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14  0. Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes 

1. Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo 

2. Acho que há mudanças permanentes 

na minha aparência, que me fazem 

parecer sem atrativo 

3. Acredito que pareço feio  

4 
0. Tenho tanto prazer em tudo como 

antes 

1. Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes 

2. Não encontro um prazer real em mais 

nada 

3. Estou insatisfeito ou aborrecido com 

tudo  

15  
0. Posso trabalhar tão bem quanto 

antes 

1. É preciso algum esforço extra 

para fazer alguma coisa 

2. Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa 

3. Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho  
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5 

0. Não me sinto especialmente culpado 

1. Eu me sinto culpado grande parte 

do tempo 

2. Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo 

3. Eu me sinto sempre culpado  

16 0. Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1. Não durmo tão bem como costumava 

2. Acordo 1 a 2 horas mais cedo do 

que habitualmente e acho difícil 

voltar a dormir 

3. Acordo várias horas mais cedo do 

que costumava e não consigo voltar a 

dormir  

6 

0. Não acho que esteja sendo punido 

1. Acho que posso ser punido 

2. Creio que vou ser punido 

3. Acho que estou sendo punido  

17 0. Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1. Fico cansado mais facilmente do 

que costumava 

2. Fico cansado em fazer qualquer 

coisa 

3. Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa  
7 

0. Não me sinto decepcionado 

comigo mesmo 

1. Estou decepcionado comigo mesmo 

2. Estou enojado de mim 

3. Eu me odeio  

18  0. O meu apetite não está pior do que 

o habitual 

1. Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2. Meu apetite é muito pior agora 

3. Absolutamente não tenho mais 

apetite  
8 

0. Não me sinto de qualquer modo 

pior que os outros 

1. Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 

2. Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 

3. Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19  0. Não tenho perdido muito peso 

se é que perdi algum 

recentemente 

1. Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2. Perdi mais do que 5 quilos 

3. Perdi mais do que 7 quilos  
Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: 

Sim _____ Não _____  
9  

0. Não tenho quaisquer ideias de me 

matar 

1. Tenho ideias de me matar, mas não 

as executaria 

2. Gostaria de me matar 

3. Eu me mataria se tivesse 

oportunidade  

20  0. Não estou mais preocupado com a 

minha saúde do que o habitual 

1. Estou preocupado com 

problemas físicos, tais como 

dores, indisposição do 

estômago ou constipação 

2. Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil pensar 

em outra coisa 

3. Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não consigo 

pensar em qualquer outra coisa  
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10  
0. Não choro mais que o habitual 

1. Choro mais agora do que 

costumava 

2. Agora, choro o tempo todo 

3. Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo, mesmo que o 

queria  

21  0. Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1. Estou menos interessado por sexo do 

que costumava 

2. Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3. Perdi completamente o interesse 

por sexo  

11  0. Não sou mais irritado agora do que já 

fui 

1. Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2. Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3. Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar  

 

Pontuação Final = 22 pontos 
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Anexo 7: Protocolo da Participante C  

  

Nome: Participante C                   Idade: 62 anos                         Data: 04/12/2014   

Questionário Inicial 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 

próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 

tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 

parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 

cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua 

escolha.  
1  

0. Não me sinto triste 

1. Eu me sinto triste 

2. Estou sempre triste e não consigo 

sair disto 

3. Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar  

12  0. Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas 

1. Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar 

2. Perdi a maior parte do meu 

interesse pelas outras pessoas 

3. Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas  
2 0. Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro 

1. Eu me sinto desanimado quanto 

ao futuro 

2. Acho que nada tenho a esperar 

3. Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as 

coisas não podem melhorar  

13  0. Tomo decisões tão bem quanto 

antes 

1. Adio as tomadas de decisões mais do 

que costumava 

2. Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes 

3. Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões  

3 
0. Não me sinto um fracasso 

1. Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum 

2. Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos 

3. Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14  0. Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes 

1. Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo 

2. Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem 

atrativo 

3. Acredito que pareço feio  
4  0. Tenho tanto prazer em tudo como 

antes 

1. Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes 

2. Não encontro um prazer real em mais 

nada 

3. Estou insatisfeito ou aborrecido com 

tudo  

15  0. Posso trabalhar tão bem quanto 

antes 

1. É preciso algum esforço extra para 

fazer alguma coisa 

2. Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa 

3. Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho  
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5  

0. Não me sinto especialmente culpado 

1. Eu me sinto culpado grande parte 

do tempo 

2. Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo 

3. Eu me sinto sempre culpado  

16  0. Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1. Não durmo tão bem como costumava 

2. Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que 

habitualmente e acho difícil voltar a 

dormir 

3. Acordo várias horas mais cedo do 

que costumava e não consigo 

voltar a dormir  

6  

0. Não acho que esteja sendo punido 

1. Acho que posso ser punido 

2. Creio que vou ser punido 

3. Acho que estou sendo punido  

17  0. Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1. Fico cansado mais facilmente do que 

costumava 

2. Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3. Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa  

7  
0. Não me sinto decepcionado 

comigo mesmo 

1. Estou decepcionado comigo mesmo 

2. Estou enojado de mim 

3. Eu me odeio  

18  0. O meu apetite não está pior do que o 

habitual 

1. Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2. Meu apetite é muito pior agora 

3. Absolutamente não tenho mais 

apetite  
8  0. Não me sinto de qualquer modo 

pior que os outros 

1. Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 

2. Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 

3. Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19  0. Não tenho perdido muito peso 

se é que perdi algum 

recentemente 

1. Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2. Perdi mais do que 5 quilos 

3. Perdi mais do que 7 quilos  
Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: 

Sim _____ Não _____  
9  

0. Não tenho quaisquer ideias de me 

matar 

1. Tenho ideias de me matar, mas não 

as executaria 

2. Gostaria de me matar 

3. Eu me mataria se tivesse 

oportunidade  

20 0. Não estou mais preocupado com a 

minha saúde do que o habitual 

1. Estou preocupado com 

problemas físicos, tais como 

dores, indisposição do 

estômago ou constipação 

2. Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil pensar 

em outra coisa 

3. Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não consigo 

pensar em qualquer outra coisa  
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10  
0. Não choro mais que o habitual 

1. Choro mais agora do que 

costumava 

2. Agora, choro o tempo todo  

3. Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo, mesmo que o 

queria  

21  0. Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1. Estou menos interessado por sexo 

do que costumava 

2. Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3. Perdi completamente o interesse por 

sexo  

11  0. Não sou mais irritado agora do que já 

fui 

1. Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2. Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3. Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar  

 

Pontuação Final = 17 pontos 
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Teste das Relações Objetais de Phillipson 

Participante C                         Idade 62 anos                            Data:11/12/2014  

Prancha A1  

É um homem. Parece um homem forte, tem os ombros grandes está vendo. É um 

homem decidido. Que sabe o que quer e para onde vai. Eu digo que é jovem por 

que tem os ombros largos. Gente velha não tem um corpo assim não. Nem homem, 

nem mulher. Então para mim é isso. Um homem novo e forte, decidido, que sabe 

o que quer, e para onde vai.  

  

Prancha A2  

Eu vejo duas pessoas conversando. Podem ser dois homens ou duas mulheres, 

ou um homem e uma mulher. Tanto faz. Estão conversando. Parece algo ruim. 

Estão de cabeça baixa. A morte de alguém. Ou doença. São duas pessoas que se 

conhecem. Que receberam uma notícia ruim. Penso que podem ser irmãos. Isso. 

Dois irmãos que acabaram de receber uma notícia ruim.  

  

Prancha C3  

É um homem em uma casa. Parece uma casa grande e luxuosa. De gente rica 

sabe. Mas parece que mesmo com todo o luxo, quem mora nela não tá feliz. Eu 

imagino um homem com mais duas pessoas em casa. Com tudo do bom e do 

melhor, essas duas pessoas estão ali para brigar com o homem, ou para cobrar 

alguma coisa. Não sei bem mas o clima é pesado entende? Ele fez alguma coisa 

errada. E está arrependido, não arrependido, mas sabe que tem que remediar a 

situação.  

  

Prancha B3  

Parece um casal que recebeu a notícia de uma gravidez. Não sabem se ficam 

felizes ou triste, por que ter filho é caro né? Mas vão continuar juntos sempre. E 

aqui tem uma criança. Ela está escutando a conversa escondido. Imaginando como 

será a vida com um novo irmão. Sem saber se vai gostar ou não. Acho que me dá 

essa ideia. De que alguma coisa grande está por vir e eles não sabem se é bom 

ou não, se estão preparados ou não.  
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Prancha AG  

Várias pessoas reunidas. Estão todas juntas pelo mesmo motivo. Um velório por 

exemplo. Tem um monte de pessoas de cabeça baixa. A postura deles me passa 

a ideia de tristeza sabe? Alguém que era muito amado morreu. Reuniu muita gente. 

Para mim é isso. Um velório. Um velório de uma pessoa que foi bem amada.  

  

Prancha B1  

Acho que isso é uma pessoa acordada de madrugada. Tipo quando você acorda 

para pegar agua? Ou quando você está esperando os filhos chegarem de uma 

festa? Eu imagino mais ou menos isso. Uma mãe acordada umas duas ou três da 

manhã, por que perdeu o sono. Seja por que os filhos não chegaram, ou por que 

está preocupada com as contas ou coisa do gênero.  

  

Prancha CG  

Não sei por que mas essa imagem me dá a ideia de reencontro, como quando você 

vai pegar um parente na rodoviária sabe? Duas pessoas que não se veem a muito 

tempo, estavam distantes por causa de trabalho, por causa vida. Um filho que 

casou e mudou para longe, ou conseguiu um emprego em outra cidade. Pode ser 

um marido também. Só sei que parece uma família se reencontrando.  

   

Prancha A3  

Reunião de família. Um aniversário de alguém, um almoço de família. Feriado. Tem 

gente conversando por todos os lados. Um grupinho aqui, outro ali. Esperando o 

almoço ou jantar ficar pronto. Reunir os parentes distantes sabe? Gente que não 

se vê a muito tempo. Os amigos também. É tão difícil reunir todo mundo que 

quando acontece vira festa né?  

 

 

Prancha B2  

Um casal pensando na vida. Tem uns problemas a serem resolvidos. Problemas 

com dinheiro, mais um membro na família. Alguma coisa que precisam decidir 
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juntos. Me parece um casal preocupado. Com problemas sérios. Dando uma volta 

para espairecer. Procurando achar uma saída. Um jeito de contornar a situação. 

Mas o que me vem na cabeça é preocupação.  

  

Prancha BG  

Uma pessoa no dia a dia. Sozinha, cuidando da casa, fazendo supermercado, 

pagando contas. Está esperando os filhos saírem do colégio. Ou o marido sair do 

trabalho. Uma pessoa que tem o dia bem cheio né? tem que fazer várias coisas ao 

mesmo tempo. E faz tudo isso sozinho.  

  

Prancha C2  

Uma mulher indo dormir em um dia bem frio. Sabe quando tá frio de doer nos 

ossos? Pois é. Acho que me lembra um dia frio. Quando tudo é mais difícil de fazer. 

Tomar banho é ruim. Arrumar a casa é ruim. Lavar a louça é ruim. Sair de casa é 

ruim. Ou seja, é um dia ruim. Frio, nublado e sem sol. Para piorar só falta chover.  

  

Prancha C1  

Essa daqui é o oposto da outra. Um dia ensolarado, não quente de escaldar, mas 

fresco e com sol. Dia bom de trabalhar, ou um dia bom de estar com os amigos. 

Um dia que as coisas rendem sabe? É claro para limpar a casa, o dia está bonito 

para fazer supermercado. É um daqueles dias que é bom colocar a cadeira do lado 

de fora só para ver o dia sabe?  

  

Prancha em Branco  

Não sei não. Uma folha em branco só me dá a ideia de nada. Fim. Como se todas 

as outras mostrassem coisas da vida, e a em brando é o fim. Talvez a morte. Não 

tem nada mais para fazer, ninguém para cuidar. Por um lado parece bom né? Mas 

por outro me parece monótono.   
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Questionário Dissertativo 

Participante C                             Idade: 62 Anos                          Data:18/12/2014  

1 - Atualmente acredita-se que a depressão é um mal comum entre os idosos, 

especialmente após os 65 anos de idade. Isso por que nessa idade a saúde 

tanto física como mental já não são a mesma como antigamente. Descreva a 

sua compreensão do assunto.  

R: É verdade, não é nunca como era. Agente vai ficando mais fraco, mais doente e 

mais depressivo, vai acabando as forças. Jovem não sabe como é difícil quando 

não se pode mais fazer as coisas que estamos acostumados a vida toda. 

 

2 - É comum para pessoas idosas se sentirem sozinhas hoje em dia, isso por 

que fica cada vez mais difícil manter contato com os amigos de antigamente, 

além do fato de muitas vezes não possuir a mesma mentalidade de pessoas 

mais jovens como os filhos e netos. Fato que dificulta a interação social, 

fazendo com que o sentimento de solidão cresça. Qual a sua opinião sobre o 

assunto. 

R: Falar com jovens eu não tenho problemas, eu gosto. Agora com os idosos eu 

nunca me dei, nem com criança. Sabe por que? Quando a gente fala com gente 

velha é só dor, dor, e mais dor. Então quando eu estou com jovem eu me dou bem 

demais. São mais animados. Eles fazem perguntas do meu tempo e eu respondo 

com prazer, então eu não tenho nada mesmo contra jovem. Algumas coisas 

erradas eu acho nos jovens, mas eles têm muito respeito, e trata bem. Então eu 

acho que é melhor. Agora a terceira idade eu não gosto não. Tenho muita liberdade 

com meus filhos e meus netos. O que eles quiserem falar eu converso. Se eles têm 

problemas eles falam para mim. E se um fala, eu não conto para o outro. Eu sou 

assim, muito reservada sabe? Por que se você fala, é estar falando contra. Não é 

assim? E isso eu aprendi com meus pais. Não sou contra eles, aceito eles e por 

isso eles me aceitam também. Na terceira idade vai acabando tudo, só não acaba 

e o amor, acaba as forças, mas a vontade não acaba. A vontade de passear, de 

fazer as coisas. A vontade não acaba não.   
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3 - Com a idade alimentar-se se torna um problema no que diz respeito ao 

prazer do ato de se alimentar. Isso por que com a chegada da idade não é 

possível comer as mesmas coisas que se comia antigamente. Devido ao 

envelhecimento do corpo as refeições consideradas mais gostosas são 

também aquelas que mais devem ser evitadas, o que pode trazer certo 

desânimo na hora de se alimentar. 

R: Da terceira idade, a primeira coisa que vai cortar é a carne, não por que não 

pode, é por que vai perdendo o sabor entende? Vai querendo comer mais verdura, 

legume e fruta. Eu não deixei de comer nada por causa de saúde, mas algumas 

coisas eu deixei de comer por vontade própria. Meu pai é igual eu, comia de tudo, 

maus irmão brigava com ele. Ele ia pra casinha dele, fazia a feijoada dele e comia 

sozinho para ninguém atrapalhar ele. Às vezes eu faço uma sopa aqui, e faço 

aquela sopa forte mesmo. Com bastante tempero. Eu gosto. Até rapadura eu como. 

Olha que eu não tenho um dente na boca, mas eu não fico sem comer não. Isso é 

de família mesmo eu acho. Mas carne eu passo dias sem comer as vezes, não vejo 

mais graça. Às vezes eu tenho desejo de comer um pão com manteiga sabe? Eu 

peço para os meninos que estão na rua jogando bola para trazer pão para mim. 

Dou o dinheiro e eles trazem o pão. Eu não consigo mais sair como saia antes. Até 

supermercado eu tenho que pedir para entregar. Mas eu não tenho frescura para 

comer não, as vezes eu não quero mais comer uma comida ou outra, mas não por 

causa de saúde, é por que eu não quero mesmo. 

 

4 - Não é novidade que com a chegada da idade o corpo parece se cansar 

muito mais rápido, assim como a mente. Atividades que antes eram simples 

parecem se tornar mais complicadas, dessa forma vem o cansaço físico e 

mental, trazendo a sensação de dependência e consequentemente a perda da 

independência, o que piora muito a qualidade de vida.  

R: Tem que depender dos outros por que a gente não dá conta, as vezes a gente 

não lembra, vai no supermercado e esquece das coisas então tem que depender. 

E eu vou te falar uma coisa. Depender dos outros é a pior coisa do mundo. Eu não 

gosto, eu acho ruim, o que eu posso fazer eu faço, o que eu não posso eu pago. É 
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mais ruim do que colocar pimenta nos olhos. Nunca dependi dos outros. Agora né? 

O que eu posso fazer eu faço, mas o resto eu dependo dos filhos, e quando eles 

não podem eu pago. Mas eu nunca vou acostumar a depender dos outros entende. 

Gosto de ter as coisas da minha vida organizadas sabe? Para quando deus chamar 

não ter dor de cabeça. Que nem uma vez que eu quebrei o pé e eles não me 

deixaram ficar lá sem um acompanhante, tive que tirar minha filha do trabalho para 

ficar comigo, mas é ruim viu. Nem ir no medico sozinha mais eu posso. 

 

5 - Assim como o dia, as estações do ano e as fases da lua são ciclos, a vida 

também é. No entanto diferente dos ciclos naturais da vida. O ciclo da vida 

traz um enorme desconforto a medida que vai se aproximando de seu fim. 

Fato pelo qual qualquer humano sente medo e muitas vezes sentimento de 

impotência em relação a morte.  

R:  Assim, a morte a gente espera, mas tem medo né? Por que assim, se não para 

que tomar remédio né? E é que nem meu marido. Fica ai no canto depois do 

derrame, não faz nada. Às vezes acho que é melhor acabar logo com isso né? Eu 

tenho mais medo de ser enterrada viva sabia? Morre de medo disso. Eu odeio o 

escuro. Tem muito caso que a gente escuta por ai de gente que é enterrada viva. 

Eu acho o seguinte. Morrer ninguém quer, mas quando Deus chama não tem mais 

o que fazer tem? Agora. Pelo amor de Deus, tenha certeza que eu morri mesmo. 

Uma coisa que eu tenho medo é ser enterrada viva. 

 

6 - Doenças como Parkinson, Alzheimer entre outras do grupo degenerativo 

são características da terceira idade. É comum para qualquer ser humano 

temer tais males uma vez que o relógio só corre em uma única direção, e as 

probabilidades só aumentam a cada ano. A qualidade de vida que já é 

reduzida ainda conta com a sombra de poder piorar cada vez mais, fato que 

pode trazer muito desconforto e sentimento de impotência com a terceira 

idade.   

R: Ahh meu filho, eu tenho fibromialgia, e é ruim demais! Vai queimando tudo, as 

vezes se o dia for mais frio dói muito e se for muito quente dói também. Mas assim 

eu não tenho medo por que eu já sei o que é, e eu convivo com ela o dia a dia. Ela 
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não vai no coração e nem no cérebro. Pelo menos isso é o que os médicos dizem. 

Eu vou lavando, pedindo a Deus, e assim vai até quando o Homem chamar 

entende? Minha vida eu deixo que Deus cuida, Jesus cuida da gente e assim eu 

vou vivendo entende? 

 

7 - A expectativa de vida do ser humano no Brasil, segundo o IBGE é de 74 

anos de idade. Todo mundo já perdeu amigos e familiares, assim como 

parceiros. A sensação de perder aqueles mais próximos e amados é uma das 

piores experiências que um ser humano pode experimentar. Isso por que não 

apenas traz à tona o sentimento de solidão e luto, mas também lembra da 

fragilidade da própria condição do idoso.   

R: É a gente sente sim. Se você tem uma amizade muito boa com uma pessoa 

assim e perde, a gente sente, Mas antes eu sentia mais antes, as vezes eu ia atrás 

das pessoas, mas agora eu não procuro mais entende. Uma amizade pode se 

desmanchar cedo ou tarde, quando eu gosto de uma pessoa é sincera. Perder uma 

pessoa qualquer pessoa sente, seja jovem ou seja velho. Mas como eu te disse, 

hoje em dia eu prefiro ficar perto das pessoas mais jovens. E se alguém que eu 

gosto muito vai pro lado de Deus, o que que eu posso fazer, é a hora dele e não a 

minha. Já perdi muito mais amigo não sei dizer o porquê, do que perdi para a morte 

entende? E fiz muito amigos depois de velha também, tudo gente jovem da sua 

idade assim. Então não penso muito na morte dos outros não entende? 

 

8 - Envelhecer com saúde é um dos temas mais amplamente discutidos pela 

ciência. Acredita-se que mesmo com as limitações características desse 

processo, o apoio da família e amigos torna tal experiência de certa forma 

mais fácil e menos traumática.   

R: Ajuda, com certeza ajuda. Mais por que com você conversando o tempo 

vai passando, eu quando podia passava o tempo com meu trabalho, quando 

acabava cedo eu ia para a rua. E o tempo ia passando. Agente não precisa de tanta 

coisa para viver, eu tenho minha casa, tenho minhas coisas, tenho um carro. E o 

que é meu, é dos meus filhos também. E eu lutei viu, só Deus sabe o quanto eu 

lutei e sozinha. Para poder dar tudo que eles precisavam. O meu marido bebia 
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muito e fumava muito, e as vezes saia arrastando perna por ai para poder beber 

mais de madrugada. Então assim, eu briguei para dar uma vida boa para os meus 

filhos, briguei como uma leoa. E até hoje, quando um deles precisa, é a mim que 

eles procuram. Família é importante sim, importante para todas as horas.  
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Nome: Participante C                 Idade: 62 anos                         Data: 27/02/2015  

Questionário Final 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 
próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 
tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num 
grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 
cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua 
escolha.  

1 

0. Não me sinto triste 

1. Eu me sinto triste 

2. Estou sempre triste e não consigo 

sair disto 

3. Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar  

12  0. Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas 

1. Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar 

2. Perdi a maior parte do meu 

interesse pelas outras pessoas 

3. Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas  
2 0. Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro 

1. Eu me sinto desanimado quanto 

ao futuro 

2. Acho que nada tenho a esperar 

3. Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as 

coisas não podem melhorar  

13  0. Tomo decisões tão bem quanto 

antes 

1. Adio as tomadas de decisões mais do 

que costumava 

2. Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes 

3. Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões  

3 
0. Não me sinto um fracasso 

1. Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum 

2. Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos 

3. Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14  0. Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes 

1. Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo 

2. Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem 

atrativo 

3. Acredito que pareço feio  
4 0. Tenho tanto prazer em tudo como 

antes 

1. Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes 

2. Não encontro um prazer real em mais 

nada 

3. Estou insatisfeito ou aborrecido com 

tudo  

15  0. Posso trabalhar tão bem quanto 

antes 

1. É preciso algum esforço extra para 

fazer alguma coisa 

2. Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa 

3. Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho 
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5 

0. Não me sinto especialmente culpado 

1. Eu me sinto culpado grande parte 

do tempo 

2. Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo 

3. Eu me sinto sempre culpado  

16  0. Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1. Não durmo tão bem como costumava 

2. Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que 

habitualmente e acho difícil voltar a 

dormir 

3. Acordo várias horas mais cedo do 

que costumava e não consigo 

voltar a dormir  

6 

0. Não acho que esteja sendo punido 

1. Acho que posso ser punido 

2. Creio que vou ser punido 

3. Acho que estou sendo punido  

17 0. Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1. Fico cansado mais facilmente do que 

costumava 

2. Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3. Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa  

7 
0. Não me sinto decepcionado 

comigo mesmo 

1. Estou decepcionado comigo mesmo 

2. Estou enojado de mim 

3. Eu me odeio  

18  0. O meu apetite não está pior do que o 

habitual 

1. Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2. Meu apetite é muito pior agora 

3. Absolutamente não tenho mais 

apetite  
8 0. Não me sinto de qualquer modo 

pior que os outros 

1. Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 

2. Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 

3. Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19  0. Não tenho perdido muito peso 

se é que perdi algum 

recentemente 

1. Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2. Perdi mais do que 5 quilos 

3. Perdi mais do que 7 quilos  
Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: 

Sim _____ Não _____  
9 

0. Não tenho quaisquer ideias de me 

matar 

1. Tenho ideias de me matar, mas não 

as executaria 

2. Gostaria de me matar 

3. Eu me mataria se tivesse 

oportunidade  

20  

0. Não estou mais preocupado com a 

minha saúde do que o habitual 

1. Estou preocupado com 

problemas físicos, tais como 

dores, indisposição do 

estômago ou constipação 

2. Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil pensar 

em outra coisa 

3. Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não consigo 

pensar em qualquer outra coisa  
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10  
0. Não choro mais que o habitual 

1. Choro mais agora do que 

costumava 

2. Agora, choro o tempo todo 

3. Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo, mesmo que o 

queria  

21  0. Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1. Estou menos interessado por sexo 

do que costumava 

2. Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3. Perdi completamente o interesse por 

sexo  

11  0. Não sou mais irritado agora do que já 

fui 

1. Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2. Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3. Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar  

 

Pontuação Final = 17 pontos 
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Anexo 8: Protocolo da Participante D  

Nome: Participante D                   Idade: 62 anos                       Data: 04/12/2014  

Questionário Inicial 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 

próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 

tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num 

grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 

cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua 

escolha.  
1  

0. Não me sinto triste 

1. Eu me sinto triste 

2. Estou sempre triste e não consigo 

sair disto 

3. Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar  

12  0. Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas 

1. Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar 

2. Perdi a maior parte do meu interesse 

pelas outras pessoas 

3. Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas  
2 0. Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro 

1. Eu me sinto desanimado quanto ao 

futuro 

2. Acho que nada tenho a esperar 

3. Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as coisas 

não podem melhorar  

13  0. Tomo decisões tão bem quanto 

antes 

1. Adio as tomadas de decisões mais 

do que costumava 

2. Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes 

3. Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões  

3 0. Não me sinto um fracasso 

1. Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum 

2. Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos 

3. Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14 0. Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes 

1. Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo 

2. Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem atrativo 

3. Acredito que pareço feio  

4 0 Tenho tanto prazer em tudo como 

antes 

1 Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes 

2 Não encontro um prazer real em mais 

nada 

3 Estou insatisfeito ou aborrecido com 

tudo  

15  0. Posso trabalhar tão bem quanto 

antes 

1. É preciso algum esforço extra para 

fazer alguma coisa 

2. Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa 

3. Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho  
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5 

0 Não me sinto especialmente culpado 

1 Eu me sinto culpado grande parte 

do tempo 

2 Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo 

3 Eu me sinto sempre culpado  

16  0. Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1. Não durmo tão bem como costumava 

2. Acordo 1 a 2 horas mais cedo do 

que habitualmente e acho difícil 

voltar a dormir 

3. Acordo várias horas mais cedo do 

que costumava e não consigo voltar a 

dormir  

6 

0. Não acho que esteja sendo punido 

1. Acho que posso ser punido 

2. Creio que vou ser punido 

3. Acho que estou sendo punido  

17 0. Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1. Fico cansado mais facilmente do que 

costumava 

2. Fico cansado em fazer qualquer 

coisa 

3. Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa  
7 0. Não me sinto decepcionado comigo 

mesmo 

1. Estou decepcionado comigo 

mesmo 

2. Estou enojado de mim 

3. Eu me odeio  

18  0. O meu apetite não está pior do que 

o habitual 

1. Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2. Meu apetite é muito pior agora 

3. Absolutamente não tenho mais 

apetite  
8 

0. Não me sinto de qualquer modo 

pior que os outros 

1. Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros 

2. Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 

3. Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19  
0. Não tenho perdido muito peso 

se é que perdi algum 

recentemente 

1. Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2. Perdi mais do que 5 quilos 

3. Perdi mais do que 7 quilos  
Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: 

Sim _____ Não _____  

9 

0. Não tenho quaisquer ideias de me 

matar 

1. Tenho ideias de me matar, mas não 

as executaria 

2. Gostaria de me matar 

3. Eu me mataria se tivesse 

oportunidade  

20  
0. Não estou mais preocupado com 

a minha saúde do que o habitual 

1. Estou preocupado com problemas 

físicos, tais como dores, 

indisposição do estômago ou 

constipação 

2. Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil 

pensar em outra coisa 

3. Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não 

consigo pensar em qualquer outra 

coisa  
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10  
0. Não choro mais que o habitual 

1. Choro mais agora do que costumava 

2. Agora, choro o tempo todo 

3. Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo, mesmo que o 

queria  

21  0. Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1. Estou menos interessado por sexo 

do que costumava 

2. Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3. Perdi completamente o interesse por 

sexo  
11 0. Não sou mais irritado agora do que 

já fui 

1. Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2. Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3. Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar  

 

Pontuação Final = 20 pontos 
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Teste das Relações Objetais de Phillipson 

Participante D                              Idade 62 anos                                Data:11/12/2014 

Prancha A1  

Um homem andando sozinho na rua em um dia frio. Está indo comer alguma coisa, 

ou está indo para um bar. Parece que não está bem. Querendo esquecer alguma 

coisa.   

  

Prancha A2  

Um homem e uma mulher, estão conversando. Uma paquera, um flerte. Estão se 

conhecendo melhor. Se conheceram por acaso. Aparentemente pode ser o fim da 

procura dele, ou dela. Um tipo de encontro que parece que é mentira, mas está 

acontecendo.  

  

Prancha C3  

Um homem em casa. Apaixonado talvez. Tem essa coisinha vermelha aqui que 

lembra um coração. Está pensando na mulher que está apaixonado, como se ela 

não saísse da cabeça dela por nada. Anda pela casa meio ansioso. Não consegue 

ficar sentado. Quase um sentimento adolescente. Nem percebe essa mulher aqui 

atrás, pode ser a mãe ou a irmã, mas de qualquer forma a cabeça dele está tão 

longe que ele não vê mais nada em volta dele.  

  

Prancha B3  

Aqui já saiu do rumo da história. Ou pulou muita coisa. Essa imagem me dá a ideia 

de uma criança vendo os pais escondendo o presente de natal, ou de aniversário. 

Os pais estão discutindo onde esconder ou o que comprar para o filho. E ele está 

ali escondido vendo tudo. Coisa de menino mesmo sabe?  

  

Prancha AG  

Um monte de gente, eles podem estar vendo um recital, ou um espetáculo. Talvez 

um show ou uma partida de futebol. Mas parece que não está muito bom não. Estão 

todos sérios. As vezes pode ser uma palestra ou pronunciamento. Bem de qualquer 

forma são várias pessoas prestando atenção em alguma coisa. 
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Prancha B1  

Um homem indo dormir. Parece que o dia foi longo, que ele não fez nem metade 

do que deveria fazer, mas mesmo assim foi um dia construtivo. Ele parece cansado 

e a cama parece me confortável e quentinha. Ele vai dormir bem eu acho.  

  

Prancha CG  

Não sei por que, mas eu não vejo ninguém em especifico aqui. Vejo um lugar. 

Pessoas passando o tempo todo. Uma escadaria de uma igreja ou um museu. Um 

lugar público entende? Onde passam pessoas o tempo todo. As vezes pessoas 

sozinhas, as vezes em grupos grandes. Mas a imagem é do lugar e não das 

pessoas.  

  

Prancha A3  

Aqui eu imagino uma praia. Está muito claro. Com um sol bem forte. Tem umas 

pessoas conversando, ou apreciando a paisagem. Mas me parece um dia bem 

quente, escaldante até. Com pessoas correndo para a praia tentando se refrescar.  

  

Prancha B2  

Aqui eu já vejo uma fazenda. Uma fazenda a noite. Um céu bem claro. Que ilumina 

tudo. Tem umas pessoas olhando para as estrelas ou para a lua. Meio que 

contemplando a cena. Mais uma vez eu não consigo pensar nas pessoas. Imagino 

a fazenda. Com muito verde, com muita vida. Um lugar bem preservado.   

  

Prancha BG  

Um local público de novo. Tem um pessoal entrando, e tem essa pessoa saindo 

aqui. Ela parece frustrada. Como se o que ele tivesse ido fazer não tivesse dado 

certo. Um pouco irritada eu diria. Esperando o ônibus ou a carona. Acho que o 

sentimento que me vem a cabeça vendo essa imagem é frustração. 

  

Prancha C2  

Parece aquela que você já me mostrou. Do homem indo dormir. Mas essa é mais 

clara. Como se estivesse de dia ainda. Pode ser que esse homem tenha almoçado 
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em casa e está indo escovar os dentes, ou deitar um pouco antes de voltar a 

trabalhar. Mas a ideia é bem a mesma. Cansaço, como se o dia estivesse, ou está 

sendo longo.  

  

Prancha C1  

 Um quarto velho. Com a janela fechada. Imagino o cheiro de poeira. Um lugar que 

precisa de uma reforma. Principalmente correr um ar. A cama tem um lençol velho 

por cima. Não gosto muito dessa imagem. Me lembra um quarto que eu fiquei logo 

que vim para Goiânia. A cama parecia que ia quebrar sempre que eu deitava. Na 

mesa as gavetas não fechavam direito. Péssimo o lugar.  

  

Prancha em Branco  

A prancha em branco me parece a reviravolta. O futuro, o desconhecido. Aquilo 

que ainda não aconteceu. Acho que é a história que ainda não foi contada, ou 

escrita. Algo que não é bom ou ruim, porque ainda não aconteceu. A certeza do dia 

seguinte. Expectativa, ansiedade.  
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Questionário Dissertativo 

Participante D                                Idade: 62 Anos                          Data:18/12/2014 

1 - Atualmente acredita-se que a depressão é um mal comum entre os idosos, 

especialmente após os 65 anos de idade. Isso por que nessa idade a saúde 

tanto física como mental já não são a mesma como antigamente. Descreva a 

sua compreensão do assunto. 

R: Eu não tenho assim uma afirmação total, mas eu nunca vi e nem imaginei que 

depressão aparecesse na terceira idade. Só que eu fui ter depressão foi 

exatamente nessa época. Depois dos 60 anos. É uma coisa que hoje para mim 

pesa sabe. Ela para mim apareceu com solidão. Para mim é solidão. Os filhos vão 

cada um para um lugar, os amigos já se foram ou moram longe. Então assim, eu 

creio que seja solidão mesmo. Eu não imagino outra explicação. 

 

2 - É comum para pessoas idosas se sentirem sozinhas hoje em dia, isso por 

que fica cada vez mais difícil manter contato com os amigos de antigamente, 

além do fato de muitas vezes não possuir a mesma mentalidade de pessoas 

mais jovens como os filhos e netos. Fato que dificulta a interação social, 

fazendo com que o sentimento de solidão cresça. Qual a sua opinião sobre o 

assunto.  

R: Assim, os filhos e os netos estão sempre juntos de você, mas a gente precisa 

de amigos da nossa idade também, para a gente poder conversar. Para poder ser 

abrir né? Por mais que os filhos e os netos estejam sempre juntos, a mentalidade 

é outra.  E é assim, as vezes a pessoa que a gente mais se apega, são os que vão 

embora. Uma vez eu tive uma amiga, que tinha o mesmo conhecimento da palavra 

de Deus como eu. Espalhava os ensinamentos de Deus como eu. Um dia ela teve 

uma doença sabe? Descobriu alguma coisa grave, e eu pensei, meu Deus, será 

que eu vou perder a amiga agora? Eu estava assim, nem me via mais como a 

amiga daquela pessoa, e sim a que perdeu aquela amiga sabe? Ela até sobreviveu, 

mas teve que se mudar para longe sabe? E agora não tem como eu ficar perto dela, 

não tem como mesmo. E essa amiga é como uma irmã para mim, sabe relação de 
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irmãs mesmo? Então assim, essa foi a primeira que me fez sentir solidão. Acho que 

todo mundo tem uma determinada pessoa que a gente costuma ouvir né? Que 

conta e escuta os problemas e tal, e tem outra que não te passam aquela confiança 

entende? Então eu sinto falta desse convivo com essa pessoa, e o que ficou foi 

solidão mesmo. 

 

3 - Com a idade alimentar-se se torna um problema no que diz respeito ao 

prazer do ato de se alimentar. Isso por que com a chegada da idade não é 

possível comer as mesmas coisas que se comia antigamente. Devido ao 

envelhecimento do corpo as refeições consideradas mais gostosas são 

também aquelas que mais devem ser evitadas, o que pode trazer certo 

desânimo na hora de se alimentar.  

R: Não, eu até que não me sinto assim não, eu sei que tem algumas coisas que eu 

comia antes eu não deveria comer agora, e as vezes a gente até substitui ne? Então 

eu não sinto falta de nada não. Às vezes meus filhos até brigam comigo, dizendo 

que eu não devia comer isso ou aquilo, mas eu não mudei muito a minha 

alimentação, e o que eu mudei eu consegui substituir sem problemas. 

 

4 - Não é novidade que com a chegada da idade o corpo parece se cansar 

muito mais rápido, assim como a mente. Atividades que antes eram simples 

parecem se tornar mais complicadas, dessa forma vem o cansaço físico e 

mental, trazendo a sensação de dependência e consequentemente a perda da 

independência, o que piora muito a qualidade de vida.  

R: Assim eu não cheguei nessa parte ainda, mas já penso demais nisso daí sabe? 

Eu penso assim, quando eu tinha 15 anos, eu pensava nos meus 20, quando eu 

tinha meus 20 eu pensava nos meu 30 e assim por diante sabe? Então assim, esse 

tipo de coisa ai eu sei que todo mundo vai passar por isso sabe? Então assim, eu 

fico preocupada. Sabe por que? Eu passei por isso com a minha mãe, que ficou 7 

anos em uma cadeira de rodas, então, era muito difícil. Eu acho que para quem 

está lidando é difícil, mas para quem está sendo cuidado também é muito difícil. 

Perde toda a sua condição de se cuidar, a gente está acostumado a vida toda a se 

cuidar, a ter saúde, e de repente depender dos outros é complicado. 
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5 - Assim como o dia, as estações do ano e as fases da lua são ciclos, a vida 

também é. No entanto diferente dos ciclos naturais da vida. O ciclo da vida 

traz um enorme desconforto a medida que vai se aproximando de seu fim. 

Fato pelo qual qualquer humano sente medo e muitas vezes sentimento de 

impotência em relação a morte.  

R:  A gente vive se perguntando assim? Vai Chegar? É real? E eu não deixo de 

pensar né? E quando você fica assim muito sozinha é pior. Quando você deita e 

dorme tranquilo está tudo bem né? Agora quando você deita e começa a penar que 

você está sozinha, por que quando você tem alguém do lado para conversar é mais 

fácil, mas ficar sozinha e pensar nisso tudo não é bom não. Eu morava com o ex-

marido até pouco tempo sabe? Mas assim, ele na dele e eu na minha, a gente não 

tinha mais aquele laço de companheirismo. Ele tem problema de alcoolismo, então 

as vezes ele chegava em casa me xingando, gritando e batendo porta. Ele só ficou 

lá por que ele não tinha para onde ir. Mas mesmo quando ele estava lá eu ficava 

extremamente solitária lá em casa. E é difícil não pensar bobeira. 

 

6 - Doenças como Parkinson, Alzheimer entre outras do grupo degenerativo 

são características da terceira idade. É comum para qualquer ser humano 

temer tais males uma vez que o relógio só corre em uma única direção, e as 

probabilidades só aumentam a cada ano. A qualidade de vida que já é 

reduzida ainda conta com a sombra de poder piorar cada vez mais, fato que 

pode trazer muito desconforto e sentimento de impotência com a terceira 

idade. 

R: Sim, tem esse lado sim, acho que todo ser humano tem medo disso né, ainda 

mais depois de certa idade né? De adoecer, de ficar acamado. Eu prefiro não 

pensar muito nisso não. Quando eu era mais nova, não podia ver uma chuva, 

principalmente se fizesse calor por muito tempo. Era só chover e eu “zap”! Corria 

direto para chuva. Hoje em dia eu já não faço isso mais né? Primeiro que essa 

agua agora é suja. Naquela época também era. Mas meu organismo não aguenta 

mais isso. Por que se eu fizer, depois vem a gripe, ou o resfriado, quem sabe até 

alguma coisa mais séria né. Adoecer todo mundo tem medo, a fazer alguns 

esforços para evitar é bom. Mas o que não pode ser evitado não pode ser evitado.  
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7 - A expectativa de vida do ser humano no Brasil, segundo o IBGE é de 74 

anos de idade. Todo mundo já perdeu amigos e familiares, assim como 

parceiros. A sensação de perder aqueles mais próximos e amados é uma das 

piores experiências que um ser humano pode experimentar. Isso por que não 

apenas traz à tona o sentimento de solidão e luto, mas também lembra da 

fragilidade da própria condição do idoso.   

R: Eu sei como que é isso. Nós somos oito irmãos, tem irmão mais velhos e mais 

novos. Tenho irmã mais nova que eu, que está muito mais doente do que eu. E dos 

meus irmãos todos, quatro já foram. Então não foi só amigos que eu perdi entende? 

Inclusive eu tenho um filho que adora um irmão meu. Ele diz para esse meu irmão 

que não importa a hora que seja, que pode ligar para ele que, ele vem sem 

problemas. Então assim, meu próprio filho sente que ele está perto de ir, e olha que 

ele é mais novo que eu. Acho que a coisa que mais me dá medo, e de acontecer 

alguma coisa quando ele estiver sozinho. Acho que meu medo é da solidão mesmo. 

Tanto para mim como para os outros. 

 

8 - Envelhecer com saúde é um dos temas mais amplamente discutidos pela 

ciência. Acredita-se que mesmo com as limitações características desse 

processo, o apoio da família e amigos torna tal experiência de certa forma 

mais fácil e menos traumática. 

R: Não tem nem como discutir uma coisa dessas. É logico que sim. Para você tem 

uma ideia, eu tenho um lá em Araguaína, que faz muito tempo que eu não vejo, 

tentei me comunicar, tentei, tentei e tentei. Até que eu achei ele no facebook. 

Descobri que ele ficou viúvo. A gente conversou muito tempo sobre isso, ele me 

ajudando a superar meus problemas com meu marido, e eu a morte da esposa 

dele. Tudo pela internet mesmo. Não posso falar por ele, mas para mim fez uma 

diferença enorme. Até por que era uma situação onde meus eu não queria jogar 

meus filhos contra o meu marido entende? Então nessas horas você tem que contar 

é com os amigos mesmo. Logico que meus filhos me ajudaram também, mas meus 

amigos, mesmo que longe, fizeram uma diferença bem grande.  
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Nome: Participante D                      Idade: 62 anos                     Data: 27/02/2015  

Questionário Final 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 
próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 
tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num 
grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome 
cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua 
escolha.  
 1  

0. Não me sinto triste 

1. Eu me sinto triste 

2. Estou sempre triste e não consigo 

sair disto 

3. Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar  

12 0. Não perdi o interesse pelas outras 

pessoas 

1. Estou menos interessado pelas 

outras pessoas do que costumava 

estar 

2. Perdi a maior parte do meu interesse 

pelas outras pessoas 

3. Perdi todo o interesse pelas outras 

pessoas  

2  0. Não estou especialmente 

desanimado quanto ao futuro 

1. Eu me sinto desanimado quanto ao 

futuro  

2. Acho que nada tenho a esperar  

3. Acho o futuro sem esperanças e 

tenho a impressão de que as coisas 

não podem melhorar  

13 0. Tomo decisões tão bem quanto 

antes 

1. Adio as tomadas de decisões mais 

do que costumava 

2. Tenho mais dificuldades de tomar 

decisões do que antes  

3. Absolutamente não consigo mais 

tomar decisões  
3  

0. Não me sinto um fracasso  

1. Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum  

2. Quando olho para trás, na minha 

vida, tudo o que posso ver é um 

monte de fracassos  

3. Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso  

14  0. Não acho que de qualquer modo 

pareço pior do que antes  

1. Estou preocupado em estar 

parecendo velho ou sem atrativo 

2. Acho que há mudanças 

permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem 

atrativo  

3. Acredito que pareço feio  

4 0. Tenho tanto prazer em tudo como 

antes 

1. Não sinto mais prazer nas coisas 

como antes 

2. Não encontro um prazer real em mais 

nada 

3. Estou insatisfeito ou aborrecido com 

tudo  

15  0. Posso trabalhar tão bem quanto 

antes 

1. É preciso algum esforço extra para 

fazer alguma coisa 

2. Tenho que me esforçar muito para 

fazer alguma coisa 

3. Não consigo mais fazer qualquer 

trabalho  
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5 

  
0. Não me sinto especialmente 

culpado 

1. Eu me sinto culpado grande parte do 

tempo 

2. Eu me sinto culpado na maior parte 

do tempo  

3. Eu me sinto sempre culpado  

16  0. Consigo dormir tão bem como o 

habitual 

1. Não durmo tão bem como costumava 

2. Acordo 1 a 2 horas mais cedo do 

que habitualmente e acho difícil 

voltar a dormir 

3. Acordo várias horas mais cedo do 

que costumava e não consigo voltar a 

dormir  

6 

0. Não acho que esteja sendo punido  

1. Acho que posso ser punido 

2. Creio que vou ser punido 

3. Acho que estou sendo punido  

17  0. Não fico mais cansado do que o 

habitual 

1. Fico cansado mais facilmente do que 

costumava 

2. Fico cansado em fazer qualquer 

coisa 

3. Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa  

7 

0. Não me sinto decepcionado 

comigo mesmo  

1. Estou decepcionado comigo mesmo  

2. Estou enojado de mim  

3. Eu me odeio  

18  0. O meu apetite não está pior do que 

o habitual 

1. Meu apetite não é tão bom como 

costumava ser 

2. Meu apetite é muito pior agora 

3. Absolutamente não tenho mais 

apetite  

8 
0. Não me sinto de qualquer modo 

pior que os outros 

1. Sou crítico em relação a mim por 

minhas fraquezas ou erros  

2. Eu me culpo sempre por minhas 

falhas 

3. Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece  

19  0. Não tenho perdido muito peso 

se é que perdi algum 

recentemente 

1. Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2. Perdi mais do que 5 quilos 

3. Perdi mais do que 7 quilos  
Estou tentando perder peso de 

propósito, comendo menos: 

Sim _____ Não _____  
9 

0. Não tenho quaisquer ideias de me 

matar 

1. Tenho ideias de me matar, mas não 

as executaria 

2. Gostaria de me matar 

3. Eu me mataria se tivesse 

oportunidade  

20  
0. Não estou mais preocupado com 

a minha saúde do que o habitual 

1. Estou preocupado com problemas 

físicos, tais como dores, 

indisposição do estômago ou 

constipação 

2. Estou muito preocupado com 

problemas físicos e é difícil 

pensar em outra coisa 

3. Estou tão preocupado com meus 

problemas físicos que não 

consigo pensar em qualquer outra 

coisa 
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10 

0. Não choro mais que o habitual 

1. Choro mais agora do que costumava 

2. Agora, choro o tempo todo 

3. Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo, mesmo que o 

queria  

21 0. Não notei qualquer mudança recente 

no meu interesse por sexo 

1. Estou menos interessado por sexo 

do que costumava 

2. Estou muito menos interessado por 

sexo agora 

3. Perdi completamente o interesse por 

sexo  
11 0. Não sou mais irritado agora do que 

já fui 

1. Fico aborrecido ou irritado mais 

facilmente do que costumava 

2. Agora, eu me sinto irritado o tempo 

todo 

3. Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar  

 

Pontuação Final = 17 pontos 

  

  


