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Resumo
A ansiedade tem componentes psicológicos e fisiológicos, e é caracterizada por sensações de antecipação, medo ou
apreensão associadas com excitação e reatividade autônoma. Embora sintomas depressivos possam estar presentes,
tendem a ser secundários ou menos graves, sendo caracterizados por manifestações afetivas de intensidade ou de
freqüência inadequadas. O transtorno de pânico, um tipo específico de distúrbio de ansiedade, caracteriza-se por
ataques de pânico recorrentes e inesperados, seguidos por pelo menos um mês de preocupação persistente sobre ter
outro ataque ou sobre suas conseqüências. Este estudo avaliou a presença de sintomas depressivos em 20 pacientes
com transtorno de pânico e correlacionou sua freqüência com o nível de ansiedade. Resultados revelaram que 76% dos
participantes apresentaram depressão significativa. Houve, ainda, correlação positiva entre os escores no Inventário
Beck de Depressão e no Inventário Beck de Ansiedade, sugerindo que, no transtorno do pânico, quanto maior a
ansiedade, tanto maior a depressão.
Palavras-chave: avaliação psicológica, transtorno de ansiedade, depressão.

Incidence of depressive symptoms in panic disorder

Abstract
The emotional state of anxiety has psychological and physiological components, characterized by anticipatory feelings,
fear and apprehension associated with autonomic arousal and reactivity. Despite the depressive symptoms may be
present in a secondary and lesser degree, they are characterized by affective manifestations with inadequacy in terms
of intensity and/or frequency. Panic disorder is a particular type of anxiety disorder manifested by recurrent and
unexpected panic episodes, which tend to be followed by at least one month of persistent preoccupation with respect
to the possibility of having a new panic episode and its consequences. This study assessed the presence of depressive
symptoms in twenty panic disorder patients, and the correlation between symptom frequency and anxiety level.
Results revealed significant depression in 76% of the participants, and a significant positive correlation between Beck
Depression and Beck Anxiety Inventories, thus suggesting that, in panic disorder, the higher the anxiety level, the
bigger the depression level.
Keywords: psychological assessment, anxiety disorder, depression.
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A ansiedade é considerada um estado emocional
com componentes psicológicos e fisiológicos (Marks,
1987) e é caracterizada por sensações subjetivas de
antecipação, medo ou apreensão associadas com
graus de grande excitação e reatividade autônoma
(Sharma, Andriukaitis & Davis, 1995). Para Marks
(1987), a ansiedade faz parte dos sentimentos nor-
mais, tornando-se patológica quando é desproporcio-
nal à situação que a desencadeia ou quando não existe
um objeto específico ao qual se direcione.

Os distúrbios de ansiedade são definidos em ter-
mos de características como o tipo de manifestações

(episódica ou persistente), os fatores desencadeantes
(problemas físicos ou psicológicos) e se estão ou não
associados a outros transtornos mentais (Andrade &
Gorenstein, 2000). A incidência dos transtornos de an-
siedade varia em função dos critérios de avaliação
diagnósticos utilizados (Hoehn-Saric & Mcleod, 1988).
O cálculo da incidência também é dificultado pelo fato
de que alguns dos sintomas podem ocorrer devido a
outros distúrbios psiquiátricos ou outras condições
médicas associadas (Tucker, 1997).

Dados de Gliatto (2000) sugerem uma incidência
de aproximadamente de 4 a 6 indivíduos em 100, sen-
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do mais comum em mulheres do que em homens. Para
Antai-Otong (2003), as manifestações dos transtor-
nos de ansiedades são os mais prevalentes e incapa-
citantes dos transtornos psiquiátricos, comumente
ocasionando prejuízos no funcionamento e na quali-
dade de vida destes pacientes. Suas causas parecem
ser multidimensionais e freqüentemente seus porta-
dores procuram serviços de saúde de diferentes es-
pecialidades médicas (Fishel, 1998).

As manifestações de sintomas ansiosos de modo
paroxístico são denominadas ataque de pânico (Ber-
nik, 1999); os sintomas surgem de forma súbita tendo
um tempo estimado de aproximadamente 10 minutos.
A Organização Mundial de Saúde (1993) também
caracteriza ataques de pânico individuais como tendo
duração de apenas alguns minutos, podendo por ve-
zes ser mais prolongados. A freqüência dos ataques e
o curso do transtorno podem ser variáveis, dependen-
do das circunstâncias e dos padrões de pensamentos.
Por definição, o ataque de pânico não deve ser resul-
tado de excitações físicas ou de situações reais de
ameaça à integridade do indivíduo.

Um ataque de pânico inicia-se com um período de
extrema apreensão, medo ou terror intenso. Progressi-
vamente os sintomas se intensificam e são avaliados
como maiores que a capacidade do indivíduo de des-
considerá-los ou de reagir de forma efetiva, gerando
manifestações como taquicardia, sensações de calor e
frio, sudorese, tremores ou agitação, parestesias, medo
de morrer, de descontrolar-se, de ficar louco, dispnéia,
vertigem, despersonalização, desrealização e descon-
fortos físicos (Beck, Emery & Greenberg, 1985).

O transtorno de pânico, um dos vários distúrbios
de ansiedade, caracteriza-se pela ocorrência de ata-
ques de pânico recorrentes e inesperados, seguidos
por pelo menos um mês de preocupação persistente
sobre ter um outro ataque, sobre as implicações do
ataque e suas conseqüências, ou com uma alteração
comportamental significativa relacionada aos ataques
(Associação Psiquiátrica Americana, 2002). Os ata-
ques não são ligados a situações ou predispostos por
situações, com ocorrência repentina, tendo como ca-
racterísticas apreensão, medo, intenso terror e fre-
quentemente sentimentos de incapacidade (Beck,
Emery & Greenberg, 1985). Essas reações surgem
diante da interpretação do indivíduo de situações catas-
tróficas eminentes (Williams, Mathews & MacLeod,
1996). As pioras no estado clínico e nos sintomas po-
dem promover sensações de desrealização e desper-

sonalização, de desmaio, medo de morrer e enlouque-
cer e a sintomas físicos importantes, como taquicar-
dia (Cassano et al. 1989).

Estudos indicam que indivíduos com esse transtor-
no tendem a fazer uma associação excessiva entre
estímulos relevantes e medos aversivos, sendo este um
modo poderoso de confirmação as suas expectativas
de perigo (p. ex., Wiedemann, Pauli & Dengler, 2001).
Ou seja, pacientes com transtorno de pânico especifi-
camente exageram a associação entre estímulos rele-
vantes de pânico (p. ex., taquicardia, hiperventilação)
e as suas conseqüências negativas (p. ex., infarto, su-
focação). Essa expectativa de contingência distorcida
é específica a sintomas de pânico, não sendo observa-
da em relação a outras sensações, e é conseqüência
do valor ameaçador exagerado atribuído, pelo indiví-
duo, àquela sensação, o que tende não somente a cau-
sar o transtorno, mas também a mantê-lo.

As comorbidades psiquiátricas ocasionam freqüen-
temente maior severidade dos sintomas ansiosos (Po-
tokar & Nutt, 2000) e maior prejuízo cognitivo
(Paradiso & Robinson, 1998). Especificamente em
relação ao transtorno de pânico, é freqüente haver
comorbidades, que podem ser prévias ou desenvolvi-
das de forma secundária (Dick, Bland & Newman,
1994). Comumente o transtorno de pânico apresenta,
por exemplo, comorbidades relacionadas ao uso de ál-
cool ou abuso de outras substâncias químicas (Pollack
& Marzol, 2000). Estimativas sugerem que de 25% a
28% dos pacientes apresentam uso ou abuso de álco-
ol e outras substâncias psicoativas ou histórico de uso
de álcool anterior às crises (Bear, Connors & Paradiso,
2002; Reich & Chaudry, 1987).

Outras patologias também podem estar associadas
ao transtorno de pânico de ansiedade, sendo que 14,3%
dos pacientes apresentam também agorafobia; 23,8%
apresentam fobia social; 4,6%, fobias simples; 13,6%,
transtorno de ansiedade generalizada; 27,3%, depres-
são maior; 4,6%, depressão recorrente; 6,3%, distimia;
9,5%, insônia e 19,1% apresentam alcoolismo (Angst
& Wicki, 1993). Em dados mais recentes (Antony &
Swinson, 2000), os ataques de pânico apresentam
diagnóstico adicional de transtorno obssessivo-compul-
sivo em 5,3% dos casos; de fobia social em 23,4%; de
fobias específicas em 31,9%; de transtorno de ansie-
dade generalizada em 18,1%; de transtorno de estresses
pós-traumáticos em 3,2%; de transtornos depressivos
em 11,7%; de transtornos distímicos em 6,4% e de trans-
tornos somatoformes em 6,2% dos casos.
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Por sua vez, os dados de Grunhaus (1988) corro-
boram o fato de que os transtornos depressivos são
as comorbidades mais freqüentes do transtorno de
pânico, após outros distúrbios de ansiedade, com inci-
dência estimada de 15% a 30%. Estima-se que 20%
dos indivíduos com transtorno de pânico tenham vul-
nerabilidade para tentativas de suicídio (Hirschfeld,
1996). Essa vulnerabilidade é mais presente quando
há comorbidades associadas, especialmente transtor-
nos de humor (Henriksson e cols., 1996). Neses casos,
o prognóstico é bem menos favorável, principalmente
devido ao próprio paciente avaliar-se como cognitiva-
mente incapaz para lidar com a situação e sua condi-
ção (Schmidt, Woolaway-Bickel & Bates, 2001).

Os transtornos de humor e episódios depressivos
são caracterizados por manifestações afetivas inade-
quadas, em parte por sua intensidade e freqüência, e
tendem a afetar de 2 a 12% da população urbana bra-
sileira durante a vida (Almeida Filho e cols., 1997;
Andrade, Lolio, Gentil & Laurenti, 1999). Esses sinto-
mas podem envolver sentimentos de tristeza, incluindo
perda do interesse ou prazer em situações que eram
prazerosas até o início dos sintomas e manifestações
de choro; sintomas vegetativos, como alterações no
período de sono seja por insônia ou hipersonia, altera-
ções no apetite e no peso, fadiga e possível perda da
libido; alterações motoras, como inibição ou retardo
nos comportamentos, manifestações de agitação ou
inquietação; manifestações sociais inadequadas, como
apatia, isolamento, sensações de incapacitação no
desempenho atividades diversas; alterações cogniti-
vas, manifestas em sentimentos de desesperança,
culpa, desamparo, indecisões, alterações no julgamento,
podendo apresentar ideações suicidas; manifestações
de irritabilidade, hostilidade e agressões corriqueiras
(Associação Psiquiátrica Americana, 2002; Blackburn,
Roxborough, Muir, Glabus & Blackwood, 1990).

Freqüentemente pacientes com transtornos de an-
siedade tendem a desenvolver alguns desses sinto-
mas depressivos (Gorman & Coplan, 1996). Nesse
contexto, ocorrem com mais freqüência crises de cho-
ro, alterações freqüentes de humor, sensações de fa-
diga, isolamento ou retraimento social, perda do prazer
ou do interesse em atividades diárias, irritabilidade, pos-
síveis manifestações relacionadas a déficits cogniti-
vos (Kessler et al., 1998).

A associação entre sintomas ansiosos e depressi-
vos não parece ser devida a um funcionamento cogni-
tivo comum, visto que tais quadros estão relacionados

a diferentes tipos de funcionamento. Assim, enquanto
pacientes ansiosos tendem a focar uma possível amea-
ça física ou psicológica, pacientes depressivos tendem
a focar perdas pessoais e possibilidades de fracassos
em suas atitudes. Parece, em vez disso, que os sinto-
mas característicos de depressão são resultantes do
sofrimento ocasionado pelos sintomas e comprometi-
mentos gerados pelo quadro de ansiedade (p. ex., pelos
ataques de pânico) (Clark & Watson, 1991). O presen-
te trabalho buscou investigar a relação entre ansiedade
e depressão em pacientes com transtorno de pânico.
Para tanto, correlacionou-se o nível de ansiedade e o
nível de depressão em pacientes com tal transtorno.

Método

Participantes
Participaram desta pesquisa 20 indivíduos, de am-

bos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos,
sendo a média de idade dos participantes de 32 anos.
Todos os indivíduos apresentavam transtorno de pâni-
co, segundo os critérios da Associação Psiquiátrica
Americana - DSM-IV-TR (2002), conforme dados
coletados durante a entrevista de anamnese, e tinham
desempenho caracterizado como sintomático em um
instrumento de avaliação de sintomas de transtorno
de pânico e agorafobia, a Escala para Pânico e Ago-
rafobia (Ito & Ramos, 2000).

Materiais
Avaliação de ansiedade

Para a avaliação da ansiedade foi usado o Inven-
tário de Ansiedade de Beck – BAI (Beck, Brown,
Epstein & Steer, 1988), que avalia sintomas caracte-
rísticos de ansiedade. O inventário é composto de 21
e um itens relacionados à presença de sintomas ansio-
sos (Cunha, 2001). Para cada item o sujeito deve es-
colher um entre quatro níveis de ansiedade, ou seja,
deve escolher um ponto numa escala likert de quatro
pontos, variando de 0 a 3, que evoluem quanto ao grau
de intensidade dos sintomas, sendo 0 correspondente
a “ausente”; 1 correspondente a “suave, não me in-
comoda muito”; 2 correspondente a “moderado, é
desagradável, mas consigo suportar”; 3 corresponden-
te a “severo, quase não consigo suportar”. No caso
do sujeito escolher mais de um nível, deve ser regis-
trado sempre o de maior intensidade.

A soma dos escores obtidos em cada item resulta
em um escore total, variando de 0 a 63 pontos. Se-
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gundo o manual de aplicação do instrumento (Beck,
Brown, Epstein & Steer, 1988), um escore total de
até 10 pontos indica ausência de sintomas ansiosos;
um escore variando entre 11 e 19 pontos indica ansie-
dade leve a moderada; entre 20 e 30 pontos, ansieda-
de moderada; entre 31 e 63 pontos, ansiedade grave,
sendo considerado o escore de 21 pontos como indi-
cativo da existência de ansiedade clinicamente signi-
ficativa.

O inventário encontra-se adaptado para o portu-
guês, com dados de precisão e validade (Cunha, 2001),
tendo sido mantidos os mesmos escores do original
para classificar os diferentes níveis de intensidade dos
sintomas ansiosos. A correlação entre teste e reteste
variou de 0,53 a 0,56 e há evidências de validade de
conteúdo por concordância com os critérios para o
distúrbio de ansiedade segundo o DSM-IV-TR (As-
sociação Psiquiátrica Americana, 2002). A vali-
dade convergente por correlação com o IDATE foi
significativa, com r = 0,78 na correlação com o as-
pecto Traço e com r = 0,76 na correlação com o as-
pecto Estado. O instrumento discriminou entre grupos
de indivíduos com sintomas psiquiátricos, com quei-
xas físicas e sem queixas específicas, mostrando evi-
dências de validade discriminante.

Em relação aos pontos de corte (isto é, a determi-
nação dos critérios para avaliação do nível de intensi-
dade dos sintomas ansiosos), Cunha (2001) ressalta
que esse ponto deve considerar a amostra dos sujei-
tos avaliados e os objetivos dessa avaliação. Por exem-
plo, nos processos de triagem de sujeitos com hipóteses
de sintomas ansiosos, é sugerida a diminuição dos li-
mites superiores dos escores; no caso de pesquisas, é
sugerido o aumento dos limites dos escores.

Inventário Beck de Depressão (BDI)
Para a avaliação de sintomas depressivos foi usa-

do o Inventário Beck de Depressão – BDI (Beck,
Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961), tradução
de Cunha (2001), que avalia sintomas característicos
de depressão, discriminando graus de intensidade dos
sintomas. O inventário é composto por 21 categorias
de sintomas e atitudes, relacionados à presença de
manifestações comportamentais, cognitivas, afetivas
e somáticas de sintomas depressivos, incluindo humor,
tristeza, pessimismo, sentimentos de fracasso, insatis-
fação, sentimentos de culpa, sentimentos de punição,
autodepreciação, auto-acusação, desejo de autopuni-

ção, crises de choro, irritabilidade, isolamento social,
indecisão, inibição no trabalho, distúrbios do sono, fa-
tigabilidade, perda de apetite, perda de peso, preocu-
pações somáticas e perda da libido.

Para cada categoria o sujeito deve escolher uma
pontuação que julgue ser a que mais demonstra sua
condição, numa escala de 0 a 3, sendo que 0 corres-
ponde à ausência de sintomas depressivos e 3, à pre-
sença de sintomas intensos. Assim, quanto maior a
pontuação do sujeito, maior a intensidade dos sinto-
mas. Caso os escores fiquem entre 0 e 9 pontos, atri-
bui-se ausência de depressão ou sintomas depressivos
mínimos; pontuações de 10 a 18 pontos são atribuídas
à depressão leve a moderada; de 19 a 29 pontos de-
pressão moderada a grave e de 30 a 63 pontos de-
pressão grave. O escore de 21 pontos pode ser
considerado como indicativo da existência de sinto-
mas depressivos clinicamente significativos. Não há
tempo determinado para a aplicação, podendo ser rea-
lizada por um avaliador ou em auto-aplicação.

Na adaptação brasileira (Cunha, 2001), os crité-
rios para a classificação dos níveis de intensidade
dos sintomas depressivos são um pouco diferentes,
sendo que escores de 0 a 11 demonstrariam grau
depressivo mínimo; de 12 a 19, sintomas leves; de
20 a 35, sintomas moderados; de 36 a 63, sintomas
graves de depressão. Segundo Cunha (2001), a po-
pulação em geral apresenta escore total entre 18 e
19 pontos.

A precisão pelo procedimento teste-reteste do BDI
variou de 0,48 a 0,86 (Cunha, 2001). Há evidências
de validade de conteúdo por concordância com os cri-
térios para episódio de depressão maior, segundo a
Associação Psiquiátrica Americana (2002), e evidên-
cias de validade convergente por correlação com a
Escala de Depressão de Hamilton (r = 0,45), com a
Escala de Depressão de Montgomery-Asberg (r =
0,62) e com a Escala de Lentificação Motora de Wi-
dlöcher (r = 0,58). O instrumento discriminou entre
grupos com sintomas psiquiátricos de depressão, com
queixas físicas e sem queixas especificas de forma
significativa, revelando evidências de validade discri-
minante. Segundo Andrade e Gorenstein (1998), a con-
sistência interna do Inventário foi de 0,81.

Procedimento
Inicialmente, para cada participante, foram eluci-

dados os objetivos do estudo e, após a leitura e assi-
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natura do termo de consentimento, os participantes
foram avaliados em uma única sessão individual. Fo-
ram aplicados a entrevista de anamnese; a Escala para
Pânico e Agorafobia (Ito & Ramos, 2000); o Inventário
de Ansiedade de Beck – BAI (Beck, Brown, Epstein &
Steer, 1988) e o Inventário Beck de Depressão – BDI
(Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961),
tradução de Cunha (2001).

Resultados e discussão

A Tabela 1 resume dados sobre sexo e idade dos
participantes, bem como suas pontuações totais no
Inventário Beck de Ansiedade (BAI) e no Inventá-

rio de Depressão de Beck (BDI). Os dados encon-
tram-se ordenados, de forma crescente, pela pontua-
ção no BAI.

Como resumido na Tabela 1, a pontuação média
obtida no Inventário Beck de Ansiedade (BAI) foi de
42,3 pontos, com desvio-padrão de 7,48 pontos. Usando
os critérios da escala (Cunha, 2001), observa-se que
um participante apresentou ansiedade moderada, que
corresponde a pontuações entre 20 e 30, e 19 apre-
sentaram ansiedade grave, com pontuações iguais ou
superiores a 31 pontos. É interessante observar que
todos os participantes tiveram presença de ansiedade
clinicamente significativa, ou seja, escores acima de
21 pontos (Cunha, 2001).

Tabela 1 – Dados sobre sexo e idade dos participantes, e pontuações totais no Inventário Beck de
Ansiedade (BAI) e no Inventário de Depressão de Beck (BDI)

O escore médio no Inventário de Depressão de
Beck (BDI) foi de 24 pontos, com desvio-padrão
de 9,05 pontos. Dos 20 participantes avaliados, um
apresentou grau depressivo mínimo; sete apresen-
taram sintomas leves; onze, sintomas moderados;
um, sintomas graves de depressão. Escores iguais

ou maiores que 21 pontos, conforme apontado na
descrição do instrumento, são indicativos de sinto-
mas depressivos clinicamente significativos. Con-
siderando tal ponto de corte, constata-se que 12
participantes, ou seja, 60% apresentaram depres-
são significativa.

setnapicitraP oxeS edadI IAB IDB
1 F 13 03 41
2 F 82 23 7
3 F 22 43 91
4 M 34 53 71
5 M 24 63 33
6 F 72 63 32
7 M 94 73 32
8 F 42 83 51
9 F 13 04 12
01 F 72 14 91
11 F 13 54 12
21 F 22 64 53
31 F 04 64 43
41 F 53 74 64
51 F 52 74 71
61 F 12 74 81
71 F 25 74 82
81 M 22 05 13
91 F 23 35 92
02 F 82 95 03

aidéM 6,13 3,24 0,42
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Foram calculados os coeficientes de precisão nos
Inventários Beck de Ansiedade e de Depressão. Para
o Inventário de Ansiedade, o alfa de Cronbach foi de
0,78 e o coeficiente de Spearman-Brown, de 0,82. A
Tabela 2 resume, para cada um dos 21 itens, média de
acerto, desvio-padrão, correlação item–total e alfa no
teste se o item fosse excluído.

Para o Inventário de Depressão, o alfa de Cronbach
foi de 0,81 e o coeficiente de Spearman-Brown, de
0,78. A Tabela 3 resume, para cada um dos 21 itens,
média de acerto, desvio-padrão, correlação item–total
e alfa no teste se o item fosse excluído. Observa-se,
portanto, que os coeficientes de precisão foram satis-
fatórios tanto para o Inventário de Ansiedade quanto
para o Inventário de Depressão, estando, até mesmo,
acima do intervalo relatado por Cunha (2001) de coe-
ficientes de precisão pelo procedimento teste–reteste
para o BAI, que variaram de 0,53 a 0,56, e dentro do
intervalo para o BDI, que variaram de 0,48 a 0,86.

Análises de correlação de Pearson entre os es-
cores nos Inventário de Depressão e de Ansiedade

e as idades dos participantes em anos revelaram
correlação negativa significativa entre sintomas de
depressão e idade, com r = -0,46 e p = 0,041. Quan-
to maior a idade dos participantes, menor tendeu a
ser a pontuação no Inventário de Depressão. Não
houve, porém, correlação significativa entre idade e
pontuação no Inventário de Ansiedade.

Análise de correlação de Pearson entre os esco-
res no Inventário de Depressão de Beck e no Inven-
tário Beck de Ansiedade revelaram efeito
significativo, com r = 0,57 e p = 0,009. Tal resultado
sugere que, quanto maior o grau de sintomas de an-
siedade, maior tende a ser o grau de sintomas de
depressão.

Tais dados sugerem que indivíduos com sintomas
de ansiedade tendem a apresentar sintomas de de-
pressão em comorbidade com a manifestação dos sin-
tomas ansiosos, corroborando os dados de Gorman e
Coplan, (1996); Grunhaus (1988); Montgomery (1993);
Potokar e Nutt (2000) e Rosenberg (1993). Segundo
tais autores, os transtornos depressivos são as comorbi-

Tabela 2 – Descrição, para cada um dos 21 itens do BAI, de média de acerto, desvio-padrão, correlação
item–total e alfa no teste se o item fosse excluído

metI aidéM -oivseD
oãrdap

oãçalerroC
latot-meti

metiesaflA
odíulcxeessof

1 51,1 57,0 81,0 77,0
2 55,1 49,0 11,0 87,0
3 07,1 66,0 03,0 67,0
4 56,2 95,0 91,0 77,0
5 57,2 55,0 03,0 77,0
6 00,2 79,0 53,0 67,0
7 52,2 17,0 05,0 57,0
8 05,1 49,0 44,0 57,0
9 50,2 98,0 63,0 67,0
01 07,2 74,0 23,0 77,0
11 51,2 78,0 65,0 57,0
21 08,1 01,1 74,0 57,0
31 59,1 28,0 72,0 77,0
41 06,2 06,0 44,0 67,0
51 09,1 97,0 46,0 57,0
61 03,2 22,1 43,0 77,0
71 55,2 67,0 24,0 67,0
81 07,1 30,1 10,0 97,0
91 06,1 99,0 74,0 57,0
02 54,1 99,0 42,0 77,0
12 58,1 40,1 82,0 77,0
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dades freqüentes nos transtornos ansiosos, que variam
em torno de 15% a 30% durante os episódios de ata-
ques de pânico e de 55% a 70% durante a incidência
do transtorno de pânico e ao longo da vida de tais pacien-
tes. É importante ressaltar, porém, a natureza correla-
cional, e não causal, de tais achados. Ou seja, apesar
de haver uma tendência de que quanto maior a gravi-
dade dos sintomas de ansiedade, maior a gravidade dos
sintomas de depressão, não é possível afirmar, pura-
mente a partir desses dados qual é a causa ou o distúr-
bio primário (se houver) que leva aos demais distúrbios.

Comentários finais

O presente estudo demonstrou que transtornos de
ansiedade, especificamente o transtorno de pânico,
apresentam forte relação com características de sin-
tomas depressivos, evidenciando que, quanto maior o
grau de sintomas de ansiedade, tanto maior tende a
ser o grau de sintomas de depressão. Tal resultado é
compatível com a bibliografia revista e com os dados

de Mattis e Ollendick (2002), segundo os quais indiví-
duos que sofrem ataques de pânico apresentam ten-
dências a níveis altos de sensibilidade ansiosa e
atribuições negativas internas.

A relação entre ansiedade e depressão pode ser
observada em alguns sintomas comuns aos transtor-
nos de ansiedade e de humor. Por exemplo, as altera-
ções na atenção (Dalgalarrondo, 2000; Kremen,
Seidman, Faraone, Pepple & Tsuang, 1992), que oca-
sionam comprometimentos na seleção de informações
e conseqüente desorganização em diferentes ativida-
des cotidianas (Kenny & Meltzer, 1991). Outro as-
pecto comum a ambos os transtornos é a importância
da linguagem e das estratégias de codificação de in-
formações (Beck e cols., 1988). Assim, em ambos os
distúrbios há a presença de pensamentos “disfuncio-
nais”, sendo a modificação de tais pensamentos uma
técnica central na terapia (Beck e cols., 1988), visan-
do à substituição de interpretações errôneas, tornan-
do os pensamentos mais realistas e positivos (Matuzas,
Jack, Andriukaitis, Olson & Hernandez, 1995).

Tabela 3 – Descrição, para cada um dos 21 itens do BDI, de média de acerto, desvio-padrão, correlação
item–total e alfa no teste se o item fosse excluído.

metI aidéM -oivseD
oãrdap

oãçalerroC
latot-meti

metiesaflA
odíulcxeessof

1 03,1 29,0 08,0 97,0
2 02,1 09,0 27,0 97,0
3 01,1 19,0 95,0 97,0
4 01,1 97,0 63,0 08,0
5 00,1 19,0 05,0 08,0
6 02,1 05,1 17,0 08,0
7 57,0 55,0 65,0 08,0
8 04,1 28,0 06,0 08,0
9 03,0 74,0 90,0 18,0
01 52,1 20,1 62,0 18,0
11 04,1 98,0 01,0 28,0
21 59,0 67,0 21,0 18,0
31 04,1 90,1 64,0 08,0
41 59,0 49,0 05,0 08,0
51 03,1 08,0 05,0 08,0
61 55,1 32,1 12,0 18,0
71 04,1 28,0 62,0 18,0
81 090, 97,0 40,0 28,0
91 58,0 40,1 10,0 28,0
02 52,1 69,0 61,0 18,0
12 05,1 91,1 35,0 08,0
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Deve-se ressaltar, porém, que, apesar da corre-
lação significativa entre presença de sintomas ansio-
sos e depressivos, esta foi moderada, com o valor de
0,57. Isso indica que, apesar de haver característi-
cas similares entre os sintomas de ansiedade e os de
depressão, uma parte substancial de tais sintomas
se diferencia, preservando a individualidade de cada
quadro.

Assim, apesar da evidente correlação entre sin-
tomas ansiosos e depressivos obtida no presente es-
tudo, explanações mais detalhadas são necessárias.
Não é claro, por exemplo, se há relações de causa e
efeito que entre ambas as sintomatologias. Além dis-
so, este estudo foi conduzido especificamente com
um distúrbio de ansiedade, o transtorno de pânico, e
com um número modesto de participantes. Estudos
futuros devem ser conduzidos com maior número de
participantes e com outros tipos de distúrbios de an-
siedade de forma a evidenciar, com maior proprie-
dade, a relação destes com a depressão, analisando
também, com maiores detalhes, os sintomas e o fun-
cionamento cognitivo comum a ambos os quadros.
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