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RESUMO 

 

A depressão tem sido um dos problemas de saúde que não apenas tem causado danos ao 

sujeito em si, mas também prejudica, de forma indireta, o sistema de saúde como um todo; de 

forma geral, a depressão é compreendida como transtorno de humor que interfere nas dimensões 
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cognitivas, comportamentais, fisiológicas, sociais e econômicas, podendo incapacitar as pessoas e 

leva-las à morbidades, co-morbidades e até a morte prematura. O presente estudo tem como 

objetivo verificar a consistência da estrutura fatorial do inventário de depressão de Beck, bem 

como, avaliar os níveis de depressão na amostra avaliada. Participaram do estudo 1864 sujeitos, 

homens e mulheres, com idade variando de 12 e 20 anos. Estes, responderam questões 

sociodemográficas e o Inventário de Depressão de Beck (BDI). Observaram-se indicadores 

psicométricos que garantiram a estrutura trifatorial proposta previamente pelos autores, a saber: 

auto-depreciação, cognição e afeto e dimensão somática; é preciso salientar que, independente do 

grupo etário (pré-adolescente, adolescentes e adulto-jovens) o modelo hipotetizado foi mantido, 

condição essa, que torna consistente a estrutura fatorial do BDI, bem como, o torna útil quando se 

pretender avaliar esse fenômeno em jovens.  

 

Palavras-chave: escala de depressão, análise de construto, estrutura fatorial, jovens. 
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INTRODUÇÃO 

 

A depressão, de forma geral, é definida como um transtorno de humor, que abrange fatores 

cognitivos, comportamentais, fisiológicos, sociais e econômicos, entre outros (Ribeiro; Oliveira; 

Coutinho; Araújo, 2007); tal transtorno encontra-se hoje, entre as doenças mais prejudiciais e 

causadores de comportamentos incapacitantes na pessoa, podendo levar, a partir do nível de 

gravidade experienciado por seu portador, à morbidades, co-morbidades e até a morte prematura 

(Teng, Humes & Demetrio, 2005).  

As projeções para os próximos 10 anos são de que este transtorno alcance o primeiro lugar 

entre as doenças de maior prevalência no mundo, a frente mesmo de doenças como câncer, HIV e 

doenças infecciosas (Bahls, 1999, 2002).  O prejuízo causado pelas doenças medido pela Disability 

Adjusted Life Years mostra que a depressão maior, quarta causa geradora de sobrecarga em 1990, 

será a segunda causa no ano 2020, só perdendo para as doenças cardíacas (Murray & Lopez, 1996). 
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 A depressão está associada ao maior risco de morbidade e de mortalidade, à negligência no 

autocuidado, ao aumento na utilização dos serviços de saúde, a adesão reduzida aos regimes 

terapêuticos e também maior risco de suicídio (Paradela, Lourenço & Veras, 2005). O problema é 

maior quando se considera os gastos públicos com saúde, pois, as altas taxas de prevalência tem 

gerado um prejuízo aos cofres dos países do mundo inteiro; de acordo com  Ballone (2003), a 

depressão apresentava um crescimento acelerado ano após ano, exigindo um alto preço social à 

humanidade. O autor inferiu, na época desta publicação, que mais de 5% da população sofreria de 

uma depressão grave em algum momento das suas vidas e, mais ou menos, 3% experimentaria uma 

depressão menos severa. Nos dias atuais observa-se que estes valores já extrapolaram os 

percentuais imaginados por Ballone (2003).   

No Brasil, a depressão já caminha no mesmo ritmo, apresentando uma variação, em sua 

especificade geo-politica: variam de 4% a 10% na população em geral, de 2,8% (Brasília), 1,9% 

em São Paulo e 10,2% em Porto Alegre (Almeida-Filho et. al., 1997; Lima, 1999). Esta incidência 

atinge todas as faixas etárias independente dos fatores sociodemográficos (Baptista, Baptista & 

Dias, 2001; Bardagi, 2002).   

As situações vivenciadas com seus desafios e exigências implicam em gerir competências e 

recursos de adaptação, para as quais, muitas vezes as pessoas não estão preparados para lidar. De 

acordo com Andriola e Cavalcante (1999), quanto mais problemas de comportamento a criança 

apresentar maior será a probabilidade de desenvolver um quadro depressivo tanto na adolescencia 

quanto na vida adulta. Para Monteiro, Coutinho e Araujo (2007) este quadro depressivo 

influenciará significativamente na vida diária, nas relações sociais e no bem-estar geral do 

individuo. 

Segundo Beck (1967), em sua teoria esquemática, o processo depressivo tem uma abordagem 

cuja a base teórica e empírica revelava que alguns indivíduos têm mais vulnerabilidade do que 

outros em desenvolver distúrbios depressivos ou desordens de ansiedade. Para o autor supracitado, 

essa vulnerabilidade depende da formação, na primeira idade, de certos esquemas ou estruturas de 

conhecimento e afetos organizadas. Em seus estudos mais recentes, Clark, Beck e Alford (1999) 

inferem que a organização esquemática do indivíduo clinicamente depressivo é constituída e 

dominada pelos traços de negatividade. Para estes pesquisadores um traço cognitivo negativo é 

evidente na visão de self da pessoa deprimida e este pode interferir nos seus processos cognitivos 

tais como a atenção, a percepção, o aprendizado e a recuperação de informações. 

Assim sabendo da influencia desta doença na vida do individuo, estudiosos do mundo todo 

buscaram construir escalas que viessem a diagnósticar possiveis sintomas da depressão, a fim de 

ajudar no tratamento da mesma, em variadas faixas etárias. Dentre as escalas mais utilizadas 

encontram-se escalas que devem ser aplicadas por profissionais especializados (geralmente, de uso 

restrito) como Escala de Avaliação para Depressão de Hamilton, Escala de Avaliação para 
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Depressão de Montgomery-Asberg, Escala de Melancolia de Bech-Rafaelsen, Escala de Depressão 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), Escala de Raskin e a Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão. 

Já dentre aquelas que são autoaplicáveis podemos citar: Escala de Autoavaliação de 

Depressão de Zung, Inventário de Sintomatologia Depressiva de Rush, Escala de Autoavaliação 

de Depressão de Carroll, Escala de Humor e Depressão de Von Zerssen, Lista de adjetivos para 

Depressão de Lubin e o Inventário de Depressão de Beck. De acordo com as regras da Psicometria 

esta ultima forma de aplicação tem uma maior vantagem por ser de baixo custo já que não requerem 

a presença de um profissional especializado, porem deve-se selecionar amostras com graus de 

instrucão suficientes para a leitura e interpretação da mesma. 

Dentre os vários instrumentos citados acima, destaca-se o Inventário de depressão de Beck 

(BDI) elaborado em 1961 e já validado para várias línguas, inclusive para o Brasil em 1998 por 

Gorenstein e Andrade. Estes autores fizeram várias validações nos mais diversos tipos de 

amostragem (escolares, univeristarios, pacientes hospitalares com traços depressivos, dentre 

outros) e conseguiram altos indices de confiabilidade para todas estas amostras variando de 0,74 a 

0,88. Diferenças de médias em todos os estudos foram enontradas principalmente quando se refere 

ao sexo (sendo que a mulher apresenta traços mais depressivos) e a idade (jovens apresentam 

valores mais altos que os mais idosos). Os fatores teóricos que o embasam esta escala estão 

pautados na auto-depreciação, cognição e afeto e dimensão somática. Apesar da existencia de 

estudos quanto a consistência do presente instrumento não se encontraram estudos que avaliassem, 

através uma análise confirmatória, em diferentes secções amostrais, a organização e fidedignidade 

da sua estrutura fatorial. 

Essa análise confirmatória, realizada no pacote estatístico Amos 21.0, destina-se ao cálculo 

de modelagem de equações estruturais (SEM); esse programa estatístico tem a função de 

apresentar, de forma mais robusta, indicadores psicométricos que vise uma melhor construção, 

adaptação e acurácia de escalas de medidas, bem como, permite desenhar um modelo teórico a que 

se pretende provar a organização fatorial com uma menor probabilidade de erro e consistência 

teoria-empiria quanto a sua medida. Assim este estudo teve por objetivo a esta estrutural fatorial e 

a consistência interna deste inventário. 
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MÉTODO 

 

Amostra 

Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e de cunho exploratório. Este, foi 

composto por 1864 sujeitos dos quais 51% eram do sexo feminino com idade entre 12 e 20 anos 

(M = 15,70; Dp = 2,46). Tomou-se como critério de inclusão no estudo o sujeito que estivesse, 

devidamente, matriculado em uma escola pública, respondesse corretamente o instrumento da 

pesquisa (não ter questões em branco ou com respostas duplamente marcadas), não ter idade 

superior a 20 e inferior a 12. A amostra foi não probabilística, pois se considerou a pessoa que, 

consultada, se dispusera a colaborar, respondendo o questionário que foi apresentado.  

 

Instrumento 

Inventário de Depressão de Beck, Ward, Mendelson, Mock e Erbaugh (1961) - (BDI) 

validado por Gorestein e Andrade (1998), este inventário de depressão, após várias revisões, 

apresenta 19 itens de sintomas ou atitudes e mais dois que são referentes à perda de peso e à 

diminuição da libido. Os itens de composição dizem respeito à tristeza, ao pessimismo, à sensação 

de fracasso, à falta de satisfação, à sensação de culpa, de punição, à auto depreciação, à 

autoacusações, à idéias suicidas, à crises de choro, à irritabilidade, à retração social, à indecisão, à 

distorção da imagem corporal, à inibição para o trabalho, ao distúrbio de sono, à fadiga, à perda de 

apetite, à preocupação somática os quais deverão ser pontuados em uma escala de likert que varia 

de 0 a 3 (0, 1, 2 ou 3) que devia ser marcado em cada grupo aquela a qual descrevesse melhor a 

maneira como o indivíduo tem se sentido nesta semana, incluindo o dia atual (hoje), justamente, 

na hora de responder o mesmo. Os Alpha de Cronbach observadas nesse estudo foram para a auto-

depreciação 0,85; para a cognição e afeto 0,82; a dimensão somática 0,81 e a depressão 0,92. 

 

Procedimentos 

Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na 

Resolução 466/2012 do CNS e na Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia (CNS, 

1996; ANPEPP, 2000). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Unimontes, no qual obteve 

a aprovação através do Parecer Consubstanciado Nº 528 de 15/12/2006. 
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Administração 

Colaboradores com experiência prévia na administração e aplicação do instrumento de 

pesquisa foram responsabilizados pela coleta dos dados, e apresentaram-se nas diretorias das 

instituições e, posteriormente, aos professores responsáveis pelas disciplinas no momento da 

aplicação.  

O responsável pela aplicação apresentou-se como interessado em conhecer as opiniões e os 

comportamentos dos alunos sobre as situações descritas nos instrumentos. Solicitou-se a 

colaboração voluntária dos jovens no sentido de responderem um breve questionário. Após ficarem 

cientes das condições de participação na pesquisa, assinaram um termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foi-lhes dito que não havia resposta certa ou errada. A todos foi assegurado o 

anonimato das suas respostas informando que estas seriam tratadas em seu conjunto.  

Apesar de o instrumento ser autoaplicável, contando com as instruções necessárias para que 

possam ser respondidos, os colaboradores na aplicação estiveram presentes durante toda a 

aplicação para retirar eventuais dúvidas ou realizar esclarecimentos que se fizessem 

indispensáveis. Um tempo médio de 30 minutos foi suficiente para concluir essa atividade.  

 

Análise dos dados 

Quanto à análise dos dados, tomando como base o estudo de Beck et al., (1961) realizou-se 

uma análise fatorial confirmatória, com o objetivo de avaliar o modelo multidimensional, 

previamente encontrado por esses autores, e os indicadores psicométricos da sua estrutura fatorial 

proposta.    

Considerou-se como entrada a matriz de covariâncias, tendo sido adotado o estimador ML 

(Maximum Likelihood). Sendo um tipo de análise estatística mais criteriosa e rigorosa, testou-se a 

estrutura teórica que se propõe neste estudo: isto é, a estrutura com quatro fatores. Esta análise 

apresenta alguns índices que permitem avaliar a qualidade de ajuste do modelo proposto (Bilich; 

Silva; Ramos, 2006; Byrne, 1989; Joreskög; Sörbom, 1989; Hair; Tatham; Anderson; Black, 2005; 

Tabachnick; Fidell, 1996; Van De Vijver;  Leung, 1997).  

- O χ² (qui-quadrado) testa a probabilidade do modelo teórico se ajustar aos dados: quanto 

maior o valor do χ²  pior o ajustamento. Entretanto, ele tem sido pouco empregado na literatura, 

sendo mais comum considerar sua razão em relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). Neste caso, 

valores até 3 indicam um ajustamento adequado.  

- Raiz Quadrada Média Residual (RMR), que indica o ajustamento do modelo teórico aos 

dados, na medida em que a diferença entre os dois se aproxima de zero.  
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- O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) são análogos 

ao R² na regressão múltipla e, portanto, indicam a proporção de variância–covariância nos dados 

explicada pelo modelo. Os valores desses indicadores variam de 0 a 1, sendo que os valores na 

casa dos 0,80 e 0,90, ou superiores, indicam um ajustamento satisfatório.  

- A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de confiança de 

90% (IC90%), é considerado um indicador de “maldade” de ajuste, isto é, valores altos indicam 

um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-

se valores até 0,10. 

- O Comparative Fit Index (CFI) -   compara de forma geral o modelo estimado ao modelo 

nulo, considerando valores mais próximos de um como indicadores de ajustamento satisfatório. 

- Tucker-Lewis Index (TLI), apresenta uma medida de parcimônia entre os índices do modelo 

proposto e do modelo nulo. Varia de zero a um, com índice aceitável acima de 0,90. 

- O Expected Cross-Validation Index (ECVI) e o Consistent Akaike Information Criterion 

(CAIC) são indicadores geralmente empregados para avaliar a adequação de um modelo 

determinado em relação a outro. Valores baixos do ECVI e CAIC expressam o modelo com melhor 

ajuste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para atender o objetivo principal do presente estudo, no pacote estatístico AMOS 21.0, 

efetuou-se uma análise fatorial confirmatória; verificou-se a estrutura fatorial da escala em uma 

amostra de adolescentes, tendo como orientação da organização itens-fatores o modelo teórico 

trifatorial proposto por Beck et al., (1961) e observado por Gorestein e Andrade (1998) no Brasil 

contemplando os fatores de auto-depreciação, cognição e afeto e dimensão somática.  

Para comprovar a estrutura fatorial proposta procurou-se testá-la considerando os dois 

modelos como o objetivo de comparar a qualidade e consistência da estrutura fatorial: (a) Modelo 

1 – unifatorial - no qual, todos os itens da escala apresentam saturação em um único fator e (b) 

Modelo 2 - neste optou-se em avaliar a estrutura com três fatores, o qual, trata-se da proposta 

teórica e empiricamente já destacada.  

Optou-se por deixar livre as covariâncias (phi, φ) entre os fatores; os indicadores de qualidade 

de ajuste de cada modelo se mostraram próximas as recomendações apresentadas na literatura 

(Byrne, 1989; Tabachnick & Fidell, 1996; Van De Vijver & Leung, 1997). De acordo com os 

resultados obtidos nas análises, o modelo proposto e observado pelas autoras Gorestein e Andrade 

(1998), apresentaram indicadores estatísticos que justificam a sua consistência estrutural em 
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diferentes níveis de idade (ver tabela 1) em jovens não clínicos. Tais indicadores corroboram a 

adequabilidade da estrutura da escala de depressão para o contexto amostral avaliado neste estudo. 
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Tabela 1:  

Indicadores psicométricos da estrutura fatorial da Escala de depressão de Beck em jovens 

brasileiros de distintas idades. 

 

AMOSTRAχ²/gl   RMR      GFI   AGFICFITLI RMSEA    CAIC     ECVI 

                (intervalo)     (intervalo) 

Amostra 1a  

Unifatorial4.200.070.920.950.910.900.05  1260.98     0.30 

                                                                                           (0.04-0,05)                (0.27-0.34)        

Trifatorial*1.100.021.000.991.000.990.01  1026.71     0.17 

                                                                                           (0.00-0.02)                (0.16-0.18)        

Amostra 2b 

Unifatorial2.250.060.960.930.950,970.04    864.58     0.61 

                                                                                           (0,03-0,05)               (0.54-0.68)        

Trifatorial*1.110.030.980.970.990.990.01    761.28   0.43 

                                                                                           (0.00-0,02)               (0.41-0.47)        

Amostra 3c 

Unifatorial2.480.050.960.920.940,950.05    924.66 0.64 

                                                                                           (0,04-0,05)               (0.57-0.71)        

Trifatorial*1.130.030.980.970.990.990.01    799.20    0.43 

                                                                                           (0,00-0,02)               (0.42-0.46)        

Amostra 4d 

Unifatorial2.300.050.950.900.950,970.05    857.83    0.80 

                                                                                           (0,04-0,06)               (0.72-0.90)        

Trifatorial*1.090.030.980,991.000.990.01   748.53    0.56 

                                                                                           (0,00-0,03)               (0.54-0.62)        

Notas: a = Amostra total; b =Amostra jovens de 12-14anos; c = Amostra jovens 15-17anos; d = Amostra 

jovens 18-20anos.  *p > 0,05. 

Com todas as saturações (Lambdas, λ) dentro do intervalo esperado |0 - 1|, denotando não 

haver problemas de estimação proposta, estas, foram estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, 

p < 0,05). Tais resultados corroboram a estrutura psicométrica composta pelos fatores da auto-

depreciação, cognição e afeto e dimensão somática; estes fatores, por sua vez, apresentaram 
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lambdas () associativos positivos entre os três fatores da escala, em todas as secções amostrais: 

para a amostra total foi de 0.77 a 0.83, para a amostra jovens de 12-14 anos foi de 0.80 a  0.87, na 

amostra jovens de 15-17 anos observou-se um lambda de 0.82 a  0.84; por fim, na amostra de 

jovens de 18 a 20 anos, os lambdas foram de 0.81 a  0.86. 

Vale destacar que os alfas de Cronbach variaram, da amostra total, bem como, para as 

amostras dos respectivos grupos de idade, de 0.92 a 0.86; especificamente, o fator auto-depreciação 

apresentou um alfa acima de 0,80, o fator cognição e afeto, de 0,82, por fim, o fator somático foi 

de 0,81. Confirmado os indicadores que garante a estrutura fatorial da medida de depressão, 

procurou-se avaliar a freqüência geral das respostas dos sujeitos em relação ao nível de depressão 

em cada dimensão; no gráfico 1, pode observar a variação percentual dos respondentes em cada 

dimensão da depressão, em todas elas, destaca-se um baixo nível desse problema. 

Gráfico 1: Freqüência, em percentagem, do nível das dimensões de depressão. 

 

A partir desses resultados, pode-se destacar tanto a consistência interna quanto, a partir do 

modelo de equação estrutural, a adequabilidade estrutural da escala proposta por Beck et al., 

(1961). De forma geral, os múltiplos indicadores estatísticos garantiram não apenas a consistência 

psicométrica do instrumento, mas, também, a qualidade deste em uma amostra em questão, 

principalmente, em suas distintas secções amostrais.  

Ao considerar tais resultados, mesmo que a amostra não tenha sido de sujeitos clinicamente 

avaliados, aponta-se em direção da capacidade dos respondentes, não apenas reconheceram as 

questões referentes ao construto da depressão, mas que, também, independente do grupo etário, a 

depressão é um fenômeno que facilmente poderá ser percebido, principalmente, quando tal 
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problema é distribuído em três fatores, condição que, provavelmente, por se observar que eles 

estiveram interelacionados, ao reconhecer um desses fatores de traços depressivos, este, 

influenciará os demais. Por exemplo, observado uma maior pontuação do sujeito em dos fatores, 

também, existiria uma alta pontuação nos outros fatores. 

Quando se comparou o modelo proposto (isto é, o trifatorial) com o modelo alternativo 

(unifatorial), o primeiro, o qual, hipotetizado, demonstrou-se fidedigno e consistente, corroborando 

tanto a estrutura fatorial pretendida e que foi capaz de avaliar os traços de depressão; 

especificamente, ao observar a tabela 1, note-se que os indicadores reforçam a capacidade de 

medida da escala pois, a avaliação estatística realizada, revelaram indicadores estatísticos 

comumente tidos em conta para corroborar o modelo teórico estabelecido (por exemplo, χ2/gl, GFI, 

AGFI, RMR, CFI, TLI, RMSEA) estabelecendo segurança na evidência empírica que contempla 

todos os fatores sugeridos pelos os autores supracitados, os quais, associados entre si (por exemplo, 

auto-depreciação; cognição e afeto e dimensão somática). Porém, apesar da qualidade da medida, 

na análise de frequência dos respondentes quanto aos traços de depressão, observou-se que eles 

foram mais altos no que se refere ao baixo fator depressivo, especificamente, na auto-depreciação, 

cognição-afeto e dimensão somática; mas, esse já era um resultados esperado, pois, os participantes 

das pesquisas, supostamente, não tinham história de depressão e muito menos foram clinicamente 

avaliados. 

Ao avaliar a escala de depressão de Beck em jovens de diferentes idades, mesmo que este 

instrumento já tenha sido reconhecido e administrado em diferentes estudos no Brasil (Gorenstein 

& Andrade, 1998), apresentar mais um critério estatístico que possa sugerir a confiabilidade do 

instrumento, supõem grande vantagem de divulgação e aplicabilidade entre teoria-empiria. De 

forma geral, a comprovação da organização dos itens em seus respectivos fatores e a consistência 

interna da escala avaliada, tanto oferece uma base teórica quanto empírica para conhecer a 

amplitude e estrutura da avaliação desse construto de forma confiável, bem como, a partir da 

administração desse instrumento aos sujeitos, predizer conseqüências futuras na dinâmica 

psicossocial dos jovens na sociedade contemporânea e distintos fenomenos psicológicos correntes 

nessa idade. Sendo assim, os achados deste estudo apresenta uma condição que estar além de uma 

simples corroboração do instrumento, julga-se que foi util para confirmar a acurácia dessa medida 

quanto a temporalidade e condição geo-política  na avaliação da construto da depressão em jovens. 

Apesar da confiança desses resultados a partir dos indicadores psicométricos, um limite neste 

estudo merece ser destacado: seria de extrema importância conhecer os aspectos que podem ser 

comuns a todas as culturas e aqueles que são específicos, contribuindo para consolidar um marco 

teórico proposto sobre a depressão; não menos útil, reunir evidências adicionais de sua validade e 

precisão intra, inter e pan-culturais, por exemplo, validade de critério ou convergente em relação a 

construtos correlatos, bem como, conhecer sua estabilidade temporal (teste-reteste), comparando 
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com os resultados que podem ser indicados por outros autores em relação a replicabilidade da 

escala, considerando tanto amostras maiores e mais diversificadas quanto às características dos 

participantes, incluindo também jovens adultos, meia idade e terceira idade de diferentes contextos 

socioculturais e econômicos, bem como,  avaliar também este construto  na dinâmica interna da 

família, seria importante para avaliar o processo socializador do bem estar nesse grupo (Muenjohn 

& Armstrong, 2007; Trianis et al., 1993; Triandis, 1995; Van De Vijver & Leung, 1997). 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.01.2018 

 

 

Thatiana Maia Tolentino, Nilton Soares Formiga, Maria de 
Fátima de Matos Maia, Berenilde Valéria de Oliveira Sousa, 
Gislane Ferreira de Melo 

13 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

REFERÊNCIAS 

 

Almeida F. N., Mari, J.J., Coutinho, E.S.F., França, J., Fernandes, J., Andreoli, S.B., & 

Busnello, E.A. (1997).  Brazilian multicentric study of psychiatric morbidity: metodological 

features and prevalence estimates. British Journal of Psychiatry, 171, 524-529.  

Andriola, W. B., Cavalcante, L. R. (1999). Avaliação da depressão infantil em alunos da pré-

escola. Psicologia: Reflexão e Crítica  12 (2), 419-428. 

Associação nacional de pesquisa e pós-graduação em psicologia – ANPEPP (2011). 

Contribuições para a discussão das Resoluções CNS nº. 196/96 e CFP Nº 016/2000. Recuperado 

em 02 de Setembro de 2011, da WEB (página da WEB): 

http://www.anpepp.org.br/XIISimposio/Rel_ComissaoEticasobre_Res_CNS_e_CFP.pdf2000. 

Bahls S-C. (1999). Depressão: uma breve revisão dos fundamentos biológicos e cognitivos. 

Interação, 3, 49-60. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/7660/5463>. 

Acesso em: 19 novembro de 2017 

Bahls S-C. (2002). Aspectos clínicos da depressão em crianças e adolescentes. Jornal de 

Pediatria, 78 (5), 359-366. Consultado em 21 de abril, 2017. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-

75572002000500004&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0021-75572002000500004.,  

Ballone, G. J. (2003). Depressão na Adolescência. Consultado em 12 de julho de 2017, em: 

http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/adoelesc2.html. 

Baptista, M. N., Baptista, A. S. D., & Dias, R. R. (2001). Estrutura e suporte familiar como 

fatores de risco na depressão de adolescentes. Psicologia: ciência e profissão, 21 (2), 52-61. 

Bardagi, M. (2002). Os estilos parentais e sua relação com a indecisão profissional, 

ansiedade e depressão dos filhos adolescentes. Dissertação de Mestrado não-publicada, Curso de 

Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, RS. 

Beck, A. T. (1967). Depression: Causes and treatment. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/7660/5463


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.01.2018 

 

 

Thatiana Maia Tolentino, Nilton Soares Formiga, Maria de 
Fátima de Matos Maia, Berenilde Valéria de Oliveira Sousa, 
Gislane Ferreira de Melo 

14 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for 

measuring depression. Archives of general psychiatry, 4, 561-571. 

Bilich, F., Silva, R., & Ramos. P. (2006). Análise de flexibilidade em economia da 

informação: modelagem de equações estruturais. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de 

Informação, 3 (2), 93-122. 

Byrne, B. M. (1989). A primer of LISREL: Basic applications and programming for 

confirmatory factor analytic models. New York: Springer –Verlag. 

Clark, D. A., Beck, A. T., & Alford, B. A. (1999). Cognitive theory and therapy of 

depression. New York: John Wiley and sons. 

Conselho Nacional de Saúde – CNS. (1996). Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. Recuperado em 02 de Setembro de 2011, da WEB (página 

da WEB): http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm.  

Garson, G. D. (2003). PA 765 Statnotes: An online textbook. Recuperado em 15 agosto, 2017: 

http://faculty.mdc.edu/mshakil/StatNotes%20Online%20Textbook%20for%20PA%20765.htm 

Hair, J. F.; Anderson, R. E.; Tatham, R. L., & Black, W. (2005). Análise Multivariada de 

Dados. Porto Alegre: Bookman.  

Joreskög, K.  Sörbom, D. (1989). LISREL 7 user's reference guide. Mooresville: Scientific 

Software. 

Lima, M. S. (1999). Epidemiologia e impacto social. Revista Brasileira de Psiquiatria, 21 

(Supl. 1), 1-5. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

44461999000500002&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44461999000500002.  

Monteiro, F. R., Coutinho, M. P. L., & Araújo, L. F. (2007). Sintomatologia depressiva em 

adolescentes do ensino médio: um estudo das representações sociais. Psicologia, Ciência e 

Profissão, 27 (2), 224-235. 

Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (1996). The global burden of disease and injury series. The 

global burden of disease (Summary). Harvard School of Public Health: Harvard University Press. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.01.2018 

 

 

Thatiana Maia Tolentino, Nilton Soares Formiga, Maria de 
Fátima de Matos Maia, Berenilde Valéria de Oliveira Sousa, 
Gislane Ferreira de Melo 

15 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Paradela, E. M. P., Lourenço, R. A., & Veras, R. P. (2005). Validação da escala de depressão 

geriátrica em um ambulatório geral. Revista de Saúde Pública, 39 (6), 918-23. 

Ribeiro, K. C. S., et al. (2007). Representações sociais da depressão no contexto escolar. 

Paidéia, 17 (38), 417-430. 

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. Needham Heights, MA: 

Allyn & Bacon.  

Teng, C. T., Humes, E. C., & Demetrio, F.  N. (2005). Depressão e comorbidades clínicas. 

Revista de Psiquiatria Clínica, 32 (3), 149-159. 

Van De Vijer F., & Leung K. (1997). Methods and data analysis for cross-cultural research. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

