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RESUMO 

 

Os estudos relacionados à sintomatologia depressiva e a saúde do idoso têm 

ganhado grandes dimensões nos últimos anos. A diminuição das relações sociais 

tem contribuído para a maior exposição deste grupo etário aos sintomas depressivos 

e tem proporcionado danos na saúde mental dessa população, de modo que, a 

detecção dos sintomas depressivos seja relevante para a saúde pública. O presente 

estudo teve como objetivos traduzir, adaptar transcultural e obter índices 

psicométricos de validade e reprodutibilidade da escala GDS-15 adaptada à língua 

portuguesa do Brasil. O processo de tradução e adaptação transcultural foi 

constituído por cinco etapas (tradução da versão original, consenso, retrotradução, 

validação de conteúdo e clareza). Na sequência, a versão adaptada da escala GDS-

15 foi aplicada em 60 idosos, sendo 30 homens e 30 mulheres (69,3±5,1 anos), 

obtendo a confiabilidade no teste e reteste no período de sete dias e a validade 

concorrente quando comparado os resultados obtidos pelo Inventário de Depressão 

de Beck. A GDS-15 adaptada apresentou índices de validade de conteúdo (IVC) de 

94% e clareza (IC) de 99%. O índice de correlação intraclasse (CCI) foi de 0,83 

(IC95%: 0,69-0,91). As correlações foram regulares para os resultados do GDS-15 

comparados aos obtidos pelo Inventário de Depressão de Beck (r=0,70) e entre teste 

e reteste da GDS-15 (r=0,66). Os gráficos de Bland-Altman indicaram tendência de 

subestimação na GDS-15 comparada ao Inventário de Beck. A média das diferenças 

entre o teste e o reteste da versão adaptada da escala GDS-15 adaptada foi de 1,1 

pontos e 95% dos scores localizou-se entre a média das diferenças (6,4 e -4,1). A 

média das diferenças entre a GDS-15 adaptada e o Inventário de Depressão de 

Beck foi de -2,1 pontos, e 95% dos escores localizaram-se entre a média das 

referências (5,5 e -9,8). A pontuação 6/7 pontos na Escala GDS adaptada mostrou-

se a melhor discriminação para a ausência e presença de sintomatologia, 

respectivamente sendo os valores de sensibilidade (72,73%) e especificidade 

(91,84%). A GDS-15 adaptada torna-se disponível para o rastreio de sintomatologia 

depressiva na população idosa brasileira, contribuindo para o progresso de futuros 

estudos conquistando dados importantes para a saúde pública no país.  

Palavras-chaves: Saúde do Idoso. Estudos de Validação. Depressão. Inquéritos e 

Questionários. 



 
 

ABSTRACT 

 

Studies related to the depressive symptomatology and the health of the elderly 

have gained large dimensions in recent years. The decrease in social relations has 

contributed to the greater exposure of this age group to depressive symptoms and 

has caused damages in the mental health of this population, so that the detection of 

depressive symptoms is relevant for public health. The present study aimed to 

translate, adapt cross-cultural and obtain psychometric indexes of validity and 

reproducibility of the GDS-15 scale adapted to the Portuguese language of Brazil. 

The transcultural translation and adaptation process consisted of five stages 

(translation of the original version, consensus, back translation, content validation 

and clarity). The adapted version of the GDS-15 scale was applied to 60 elderly 

subjects, 30 males and 30 females (69.3 ± 5.1 years), obtaining reliability in the test 

and retest in the seven-day period and the concurrent validity when compared the 

results obtained by the Beck Depression Inventory. The adapted GDS-15 presented 

content validity indexes (CVI) of 94% and clarity (CI) of 99%. The intraclass 

correlation index (ICC) was 0.83 (95% CI: 0.69-0.91). Correlations were regular for 

GDS-15 scores compared to those obtained by the Beck Depression Inventory (r = 

0.70) and between GDS-15 test and retest (r = 0.66). Bland-Altman plots indicated an 

underestimation trend in GDS-15 compared to the Beck Inventory. The mean 

difference between the test and the retest of the adapted version of the adapted 

GDS-15 scale was 1.1 points and 95% of the scores were between the mean 

differences (6.4 and -4.1). The mean difference between the adapted GDS-15 and 

the Beck Depression Inventory was -2.1 points, and 95% of the scores were between 

the mean of the references (5.5 and -9.8). The score of 6/7 points on the adapted 

GDS scale showed the best discrimination for the absence and presence of 

symptoms, respectively, being the sensitivity values (72.73%) and specificity 

(91.84%). The adapted GDS-15 becomes available for the screening of depressive 

symptomatology in the Brazilian elderly population, contributing to the progress of 

future studies conquering important data for public health in the country. 

Keywords: Elderly Health. Validation Studies. Depression. Surveys and 

Questionnaires. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira está em um processo de envelhecimento, onde o idoso 

é o grupo etário de maior crescimento. Calcula-se que no ano de 2060, o número de 

brasileiros acima de 65 anos deve aumentar consideravelmente (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), devido ao avanço 

tecnológico na área da saúde que tem transformado a estrutura etária da população 

(BORGES; CAMPOS; SILVA, 2015).O aparecimento de sintomas depressivos está 

associado a fatores biológicos e psicossociais, com o histórico de depressão ao 

longo dos anos, perda de apoio social e familiar, doenças físicas, além do uso de 

alguns medicamentos que podem desencadear perturbações do humor, como 

alguns corticoides e hipnóticos (GONÇALVES; ANDRADE, 2010). 

Depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza, perda de 

interesse ou prazer pelas atividades diárias, sentimentos de culpa, baixa autoestima, 

distúrbio do sono e na alimentação, sensação de cansaço e baixa concentração 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). A depressão caracteriza-se como uma 

mudança no humor, exercendo desse modo, um intenso impacto funcional. É uma 

doença que combina vários fatores e envolve inúmeros aspectos de natureza social, 

biológica e psicológica. Este estado de humor é apresentado como angústia, 

desânimo, tristeza, ansiedade, apatia, desânimo, pessimismo, isolamento e 

dificuldade de concentração (DEL PORTO, 1999). 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-V), o transtorno depressivo maior se caracteriza como humor 

predominantemente triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas 

e cognitivas que afetam expressivamente a capacidade funcional das pessoas.  

As pessoas com diagnóstico de depressão apresentam sintomas variados 

sugerindo que a fisiopatologia conduz a distúrbios de humor, o que pode diferenciar 

os pacientes (CHAUDHURY; LIU; HAN, 2015). As evidências indicam que a 

depressão é uma desordem no circuito neural e que o início pode ser localizado em 

diferentes regiões do cérebro (CHAUDHURY; LIU; HAN, 2015). 

É uma doença que pode ser diagnosticada e tratada com segurança como 

parte dos cuidados de saúde primários. Cuidados especializados são necessários 

para indivíduos com depressão recorrente ou aqueles que não respondem aos 

tratamentos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 
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O suicídio entre os idosos integra na atualidade um perigoso problema para 

os diversos países no mundo. Estudo realizado pelo WHO/Euro Multicentre Study of 

Suicidal Behaviour em 13 países da Europa apresenta que as taxas de suicídio entre 

pessoas acima de 65 anos nessas comunidades chegam a 29,3/100.000 e as de 

tentativas de suicídio, a 61,4/100.000. No Brasil, as taxas de suicídio que se 

referenciam à população idosa são o dobro das que a população em geral 

apresenta, especialmente devido ao aumento crescente das taxas pertencentes ao 

grupo de homens idosos (MINAYO; CAVALCANTE, 2010). 

No ano de 2012, foram notificadas cerca de 11.800 mortes por suicídios no 

Brasil, incluindo 2.600 mulheres e 9.190 homens. Entre os anos de 2000 e 2012, o 

número de suicídios elevou cerca de 10%. Em 2014, a OMS referiu que 

aproximadamente 804.000 pessoas praticaram autoextermínio. De acordo com as 

Nações Unidas, 75% desses casos envolvem pessoas de nações de baixa e média 

renda. O Brasil ocupa o oitavo lugar pelo número de mortes por suicídios (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Na investigação de sintomas depressivos em idosos, a GDS-15 figura como 

uma das escalas mais utilizadas no Brasil especialmente em pesquisas. Dentre 

outras escalas também utilizadas pode-se mencionar o Inventário de Depressão de 

Beck. Sua versão original foi validada no Brasil por GORENSTEIN et al. em 1999 em 

uma população idosa. Outro instrumento utilizado é a “Center of Epidemiologic 

Studies Depression Scale” (CES-D) validada em língua portuguesa em idosos por 

Batistoni et al. em 2007 (BARCZAK, 2011). 

Existem muitas escalas específicas que auxiliam na avaliação dos sintomas 

depressivos e são utilizadas na classificação multidimensional da população idosa, 

entre as quais se pode destacar a Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton 

(HAMILTON, 1960); Escala de Depressão Abreviada de Zung (ZUNG, 1965, 1972); 

Inventário de Beck (BECK et al., 1961); Escala de Depressão Geriátrica 

(YESAVAGE, 1982). 

Estudos de adaptação transcultural de instrumentos têm atraído atenção dos 

pesquisadores, em especial no campo da saúde mental. Com isso é importante que 

escalas sejam adaptadas, e tenham equivalência da medida, independentemente da 

situação em que for utilizado. É importante seguir um rigoroso processo de 

adaptação e avaliação das características psicométricas para garantir que o novo 

instrumento seja válido (BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012). 
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As ferramentas de coleta de dados para serem efetivamente utilizadas em 

outros países necessitam passar por processo rigoroso de tradução, adaptação 

transcultural e validação. A adaptação de um instrumento para outra língua é um 

sistema complexo devido à diversificação cultural que não possibilita que se faça 

uma tradução sem critérios (WEISSHEIMER, 2007). 

Neste sentido, há necessidade de identificar a população idosa com sintomas 

depressivos respeitando as características culturais, com isso, é importante a 

validação de instrumentos capazes de rastrear sintomatologia depressiva nesta 

população. 

Em 1983, Yesavage e colaboradores desenvolveram e validaram um 

instrumento de triagem para depressão chamada Escala de Depressão Geriátrica 

(GDS). A Escala de Depressão Geriátrica, versão ampliada, consiste em 30 itens 

com questões fechadas: “sim ou não”. O escore total é de 30 pontos, sendo que 

pontuações superiores ou iguais a 11 indicam transtorno de humor (REICHEL et al., 

2001). 

A GDS foi desenvolvida e validada em dois estudos (BRINK et al., 1982; 

YESAVAGE et al., 1983). No estudo de Brink et al. (1982), a GDS partia de critérios 

racionais de pesquisadores e/ou clínicos envolvidos em psiquiatria geriátrica e 

gerontológica (MONTORIO; IZAL, 1996). A GDS é um dispositivo de rastreio de 

sintomas depressivos e para fins de pesquisa, desenvolvida para idosos, mas 

também tem sido utilizada para outros subgrupos etários. A escala pode ser usada 

como uma autoavaliação e para o rastreio de sintomas depressivos em idosos 

(YESAVAGE; SHEIKH, 1986).  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A sintomatologia depressiva está cada vez mais prevalente entre os idosos, 

por isso é essencial o acesso a instrumentos que sejam válidos e com aplicação 

prática no rastreio dos sintomas depressivos. 

Os instrumentos desenvolvidos para rastreio de sintomas depressivos, em 

sua maioria foram desenvolvidos fora do Brasil em idioma diferente da língua 

Portuguesa, portanto, o uso desses instrumentos em local distinto ao 

desenvolvimento se faz necessário a tradução, adaptação transcultural e a 

identificação de índices psicométricos que garanta a confiabilidade dos resultados. 
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No caso da escala de depressão geriátrica GDS-15, desenvolvida 

originalmente em país de língua inglesa, a mesma possui algumas versões 

validadas na população brasileira (ALMEIDA et al., 1999; PARADELA et al., 2005; 

SOUSA et al., 2007; PINHO et al., 2010), entretanto, percebe-se ausência de um 

processo de tradução seguido de adaptações a cultura brasileira. Somado a esse 

fato, apesar da escala ser amplamente utilizada em diferentes estudos populacionais 

no Brasil, nota-se que os estudos de validação da escala GDS-15 no Brasil foram 

realizados, tendo como população, pessoas atendidas em ambulatórios clínicos de 

psiquiatria. 

Nos estudos de validação da escala GDS no Brasil de Paradela (2005) não 

consta a descrição da confiabilidade teste e reteste e do processo de retrotradução 

(ALMEIDA, 1999; PARABELA, 2005).Por entender, a relevância da temática para a 

saúde pública, uma vez que a prevalência de pessoas com depressão tende a ser 

crescente na sociedade moderna e ao mesmo tempo a necessidade de instrumentos 

de rastreio que forneçam indicadores rápidos para os gestores, profissionais e 

pesquisadores da área da saúde mental, consideramos que é relevante a adaptação 

do GDS-15 e a obtenção de índices psicométricos na população brasileira  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Traduzir, adaptar a escala GDS-15 para a língua portuguesa do Brasil e 

analisar os índices psicométricos de validade e reprodutibilidade em idosos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Realizar a adaptação transcultural da escala GDS-15 para a língua 

portuguesa do Brasil;  

Verificar os índices psicométricos de validade e reprodutibilidade da escala 

adaptada GDS-15. 

Identificar o critério discriminante (ponto de corte) da Escala GDS-15 

adaptada para a presença de sintomatologia depressiva. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENVELHECIMENTO HUMANO  

 

O envelhecimento pode ser entendido como um sistema dinâmico e natural, 

de diminuição gradual da reserva funcional das pessoas, sendo que em condições 

habituais, não ocasiona problemas. Entretanto, se o organismo for submetido a 

situações como enfermidades, acidentes e sobrecarga emocional, pode provocar 

uma condição patológica que demandará cuidados. Certas alterações decorrentes 

do processo de senescência podem ter seus efeitos reduzidos pela melhora do estilo 

de vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

A senilidade humana é um sistema de perdas biológicas e sociais 

diversificadas pela idade, sexo e grupo social sendo influenciadas pelas 

necessidades básicas e pelo contexto social. Nesta fase, podem existir uma alta 

prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, limitações físicas, déficits 

cognitivos, sintomatologia depressiva, acidentes e isolamento do convívio social, 

podendo levar a pessoa idosa à fragilidade (NAGAOKA; LEMOS; YOSHITOME, 

2010). 

O processo do envelhecimento, na atualidade faz parte da realidade de 

grande parte dos países. A humanidade, de modo geral está envelhecendo. Há 

estimativas que para o ano de 2050 existam cerca de dois bilhões de pessoas com 

sessenta anos ou mais no mundo, grande parte delas habitando em países em 

desenvolvimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

O contingente de idosos no Brasil vêm aumentando rapidamente desde o 

início da década de 1960, quando a queda das taxas de fecundidade e o aumento 

da expectativa de vida começaram a alterar sua estrutura, reduzindo a base da 

pirâmide demográfica e ampliando seu ápice (MENESES; SÁ, 2010). 

Entre os anos de 1980 e 2000 a população com 60 anos ou mais cresceu 

cerca de 7 milhões, somando mais de 4,5 milhões em 2000. Para o ano de 2025, o 

Brasil será o sexto país em número de idosos, com cerca de 34 milhões de idosos. 

O aumento da expectativa média de vida também ampliou no país, alertando para a 

manutenção de um estilo de vida saudável (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2005). 
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O crescimento da população idosa especialmente do idoso frágil demanda a 

utilização de diversos serviços como instituições de longa permanência ILPI’S, 

atendimento em domicílio, ambulatórios, hospitais e programas de atenção básica 

(NAGAOKA; LEMOS; YOSHITOME, 2010). 

Com o acentuado aumento da população idosa no Brasil, aumenta também a 

procura pelos serviços de saúde. A falta de serviços de saúde e de programas que 

promovam a saúde e previnam agravos direcionados ao idoso é sem dúvida, um 

grave problema (ALENCAR et al., 2010). Além disso, grande parte dos profissionais 

não possuem conhecimento sobre o processo de envelhecimento, o que aumenta a 

dificuldade de prestar assistência especializada aos idosos (ARRUDA; SANTOS; 

PETERSEN, 2010). 

Há uma crescente preocupação dos profissionais com o envelhecimento e 

sua relação com a capacidade funcional, saúde mental e bem estar (MARKIDES et 

al., 2016). Tal fenômeno pode ser explicado pelo aumento na prevalência de 

doenças crônicas, dependência funcional e altas taxas de desordens mentais na 

população idosa (HUNG et al., 2011; LIN et al., 2012; PRINCE et al., 2015). 

As doenças mentais, como depressão, dependência de álcool e desordens de 

bipolaridade, tem ganhado destaque nos últimos anos por serem consideradas 

incapacitantes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). Para população idosa 

em específico, as doenças mentais ocupam a quinta posição em relação as cargas 

de doenças (PRINCE et al., 2015). Esses resultados preocupam a Organização 

Mundial de Saúde e estão inseridos na agenda mundial de saúde (SAXENA; FUNK; 

CHISHOLM, 2013). 

Dentre as desordens mentais, a depressão é uma das mais prevalentes para 

população idosa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016a), porém não faz parte 

de um envelhecimento normal (ZIVIN et al., 2010). Nos idosos, a depressão além de 

ser considerada causa para outras doenças, como acidente vascular cerebral, 

também aumenta o risco para mortalidade (HAMER; BATES; MISHRA, 2011; PAN et 

al., 2011). Adicionalmente, a doença apresenta um grande ônus econômico, pois 

ocupa a 15ª posição em gastos para Saúde Pública (PRINCE et al., 2015), causa 

redução da capacidade funcional para realização de atividades básicas da vida 

diária, piora na qualidade de vida e consequentemente está associada com aumento 

da utilização de serviços de saúde e hospitalização (HO et al., 2014; IWASA et al., 

2009; ZIVIN et al., 2010). 
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O envelhecimento da população é um fenômeno de caráter mundial e a 

depressão é um problema de saúde comum entre os idosos. Tristeza, perda de 

interesse, distúrbio do sono e perda de peso são alguns dos sintomas mais comuns 

em idosos deprimidos (GONÇALVES; ANDRADE, 2010). 

É fundamental determinar a diferença entre tristeza e depressão, pois a 

sintomatologia depressiva pode ocorrer com mais frequência entre os idosos, 

surgindo em situações onde ocorrem problemas neurológicos. É importante 

investigar sintomas depressivos e um dos instrumentos mais utilizados é a Escala de 

Depressão Geriátrica (EDG) do autor Yesavage, que possui duas versões, uma com 

30 itens e outra com 15 itens (NAGAOKA; LEMOS; YOSHITOME, 2010). 

 

2.2 DEPRESSÃO 

 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, 10ª Revisão (CID-10) classificou os episódios depressivos 

em leve: quando o indivíduo é capaz de realizar grande parte de suas atividades 

diárias; moderado: quando o indivíduo começa a apresentar dificuldades no 

andamento da sua vida diária; e grave: quando há sentimentos de perda, tristeza, 

baixa autoestima e ideias de autoextermínio. 

A depressão pode ser de longa duração e recorrentes, prejudicando a 

capacidade para o trabalho, nos estudos ou nas atividades da vida diária, em casos 

mais graves pode levar ao suicídio. Quando leve, as pessoas podem ser tratadas 

com terapias medicamentosas ou alternativas, mas quando é moderada ou grave, é 

necessário intervenções e tratamentos mais intensivos e específicos (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

Dados do relatório da “World Mental Health Survey Initiative”, que teve como 

um dos objetivos obter informações quanto a depressão em 18 países, indicam que 

a prevalência da doença foi de 14,6% em países de alta renda e 11,1% em países 

de média a baixa renda (BROMET et al., 2011). No Brasil, resultados do “Inquérito 

de Saúde Mental São Paulo Megacity”, que abrangeu 5.037 adultos, residentes na 

capital e em 38 municípios do estado de São Paulo, identificou que a prevalência de 

depressão foi de 9,6% (ANDRADE et al., 2012). Além disso, de acordo com estudo 

realizado com amostra de 3.007 indivíduos, com idade de 14 anos ou mais, 
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abrangendo todas as regiões brasileiras, a prevalência da presença de 

sintomatologia depressiva foi de 28,3% (COELHO et al., 2013). 

Estima-se que em 2030, a depressão será mundialmente a principal carga de 

doenças (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). De acordo com análise da 

Carga Global de Doença em 2010, foi verificado que em 1990 a depressão estava 

na 15ª posição em relação a carga de doenças, sendo que 2010 saltou para 11ª, 

representando um aumento em 37%, considerando os anos de vida ajustados por 

incapacidade (MURRAY et al., 2012). Levando em consideração os anos de vida 

vividos com incapacidade, a depressão foi identificada como a segunda maior causa 

da carga de doenças tanto em 1990 quanto em 2010 (VOS et al., 2012). No Brasil, 

em análise considerando os anos de vida ajustados por incapacidade, a depressão 

apareceu na sétima colocação para homens e na primeira para as mulheres em 

relação às cargas de doenças no país em 2008 (LEITE et al., 2015).  

A depressão em adultos mais velhos difere de maneiras sutis da depressão 

no início da vida.  O conhecimento das formas em que a idade pode alterar os 

fatores associados ao início e a manutenção da depressão é essencial tanto para 

uma avaliação mais efetiva como também no sucesso do tratamento de adultos 

deprimidos (FISKE et al., 2009). 

As validações de instrumentos para rastreio de sintomas depressivos em 

idosos de unidades geriátricas podem representar diferente dos idosos residentes 

em comunidade. Há uma distinção nas discussões sobre transtornos mentais entre 

aquelas pessoas que já experimentaram doença mental em etapas precoces da vida 

comparado aqueles cujo a primeira manifestação de sintomas ocorre na velhice. 

Tais diferenças são caracterizadas de forma diferente tanto na etiologia como no 

prognóstico, somando ainda as experiências ao longo do curso de vida de um 

problema com a saúde mental. 

As informações descritas na literatura demonstram que pelo menos metade 

dos casos de depressão maior pode ser caracterizado como uma nova condição 

surgida em idades mais avançadas. Em pacientes internados e/ou atendidos em 

ambulatórios geriátrico especializados para transtorno de humor, 52% apresentam o 

primeiro sintoma da doença após os 60 anos. Aqueles indivíduos com depressão de 

início precoce são mais propensos do que aqueles com depressão de início tardio a 

ter uma história familiar de depressão (HEUN et al., 2001). 
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Além desses fatores, as taxas de depressão entre os idosos são 

substancialmente maiores em subgrupos desta população, o que inclui pacientes 

atendidos em centros ambulatoriais, pacientes hospitalizados e aqueles residentes 

em instituições de longa permanência (DJERNES, 2006). 

 

2.3 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA 

 

Os instrumentos de rastreio para sintomas depressivos são ferramentas 

importantes para os serviços de atendimento em saúde, pois transmitem medidas 

precisas, e com boa reprodutibilidade, promovendo a identificação das pessoas com 

esses sintomas. Permitem, também, o registro de informações e a comparação de 

resultados, reduzindo a influência de fatores subjetivos na coleta e no registro de 

dados (GAYA, 2011). 

Existem muitas escalas específicas que auxiliam na avaliação dos sintomas 

depressivos e são utilizados na classificação multidimensional da população idosa, 

entre as quais se pode destacar a Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton 

(HAMILTON, 1960); Escala de Depressão Abreviada de Zung (ZUNG, 1965,1972); 

Inventário de Beck (BECK et al., 1961); Escala de Depressão Geriátrica 

(YESAVAGE, 1982). 

O rastreio dos sintomas depressivos pode ser feito por meio de instrumentos, 

como por exemplo, escalas que permitem auxiliar na identificação de pacientes com 

sintomas depressivos. Um instrumento criado para o rastreio de sintomas 

depressivos em idosos é a Geriatric Depression Scale -15 (GDS-15) (MEDEIROS, 

2010). As escalas de rastreio da sintomatologia depressiva em idosos são 

frequentemente usadas como resultados de medidas para triagem clínica de 

sintomas depressivos (CHENG et al., 2013). 

Em 1983, Yesavage et al., desenvolveram e validaram um instrumento de 

rastreio de depressão em idosos denominada de Escala de Depressão Geriátrica 

(GDS). A escala busca investigar emoções como irritação, humor deprimido, 

isolamento, alegria, tristeza, falta de energia e problemas com a memória 

(GONÇALVES; ANDRADE, 2010). A versão ampliada consiste em 30 itens com 

questões fechadas: “sim” ou “não”, tendo como pontuação total o escore de 30 

pontos. Pontuações maiores ou iguais a 11 indicam a presença de sintomatologia 

depressiva (REICHEL et al., 2001).  
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A GDS com 15 itens (GDS-15) é uma versão curta da escala elaborada por 

Sheikh e Yesavage (1986), a partir dos itens que mais se relacionavam com a 

depressão. As versões com um, quatro e 10 itens também estão disponíveis. É útil 

em situações onde a economia de tempo é exigida (YESAVAGE; SHEIKH, 1986). A 

confiabilidade teste-reteste e a validade para a versão curta na população idosa 

atendida em ambulatório de psiquiatria é usualmente aceita para o rastreio de 

sintomas depressivos (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999), e os itens agrupados mostraram 

boa exatidão diagnóstica, com sensibilidade, especificidade e confiabilidade 

apropriadas moderando o cansaço do sujeito que está sendo entrevistado (KIM et 

al., 2013). 

Com relação à estrutura fatorial da GDS-15 há divergência, pois, a mesma 

evidencia modificações entre culturas e diferentes línguas. Kim et al. (2013) 

desenvolveram um estudo de revisão sistemática com metanálise com a intenção de 

pesquisar essa variação. Os componentes que aparecem na maioria das soluções 

foram: disforia, isolamento social, apatia, prejuízo cognitivo e humor. No entanto, as 

cargas fatoriais para esses fatores não foram consistentes nas diferentes línguas. 

A escala tem sido traduzida para diferentes línguas e disponível em países 

asiáticos, europeus e latino-americanos. Isso sugere que a GDS-15 poderia produzir 

resultados sólidos em diversas culturas (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999). A GDS-15 foi 

validada na Índia (SARKAR et al., 2015), no Irã (MALAKOUTI et al., 2006), Grécia 

(FOUNTOULAKIS et al., 1999) dentre outros países e o instrumento é utilizado de 

forma ampla na avaliação geriátrica mundial, contribuindo assim para determinar a 

necessidade de tratamento nos idosos (FERRARI; DALACORTE, 2007).  

A GDS-15 é também sensível para depressão entre idosos que sofrem de 

demência leve a moderada e doença física (YESAVAGE; SHEIKH, 1986). No 

entanto, a literatura salienta que a aplicação não é recomendada em idosos com 

grau elevado de demência, pois há um comprometimento da compreensão dos itens 

por parte desses indivíduos (APÓSTOLO et al., 2014). 

O estudo de Conradsson et al. (2013) foi realizado em uma amostra 

representativa de idosos com 85 anos ou mais, incluindo pessoas com capacidade 

para atividades de vida diária e função cognitiva. Isso permitiu uma comparação da 

utilidade da GDS-15 entre pessoas com diferentes níveis de cognição. Esse mesmo 

estudo traz que a GDS-15 tem boa acurácia na avaliação de sintomas depressivos 

entre pessoas com mais de 85 anos com uma pontuação MEEM de 10 ou mais. 
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Apontam que são indispensáveis novas pesquisas para reforçar a validade da GDS-

15 entre a população geriátrica com escores do MEEM de 10 a 14 pontos e que para 

os idosos com escores do MEEM abaixo de 10 pontos é necessário o 

desenvolvimento e a validação de outras medidas (APÓSTOLO et al., 2014). 

De acordo com o estudo de Campo-Arias (2008) os idosos com baixa 

escolaridade têm limitações para responder escalas auto administradas. Para o 

referido autor, é importante conhecer a consistência interna, a estrutura fatorial e a 

confiabilidade de constructo da GDS-15 em diversas populações, pois essas 

propriedades variam de acordo com a população pesquisada. O desempenho 

satisfatório de uma escala em determinado grupo não garante o mesmo 

comportamento em outros grupos populacionais. 

As propriedades psicométricas da escala podem diferenciar de uma 

população a outra por efeito de aspectos sociais e culturais e também por meio do 

contesto da evolução (CAMPO-ARIAS; URRUCHURTU MENDOZA; SOLANO 

MORALES, 2008). A GDS-15 apresenta equivalente desempenho psicométrico em 

diferenciados estudos, com valores de consistência interna entre 0,76 e 0,89 

(GOMEZ-ANGULO; CAMPO-ARIAS, 2011).  

No estudo de Apóstolo et al. (2014) as versões da GDS apresentam 

favoráveis propriedades psicométricas podendo ser utilizadas para o rastreio de 

sintomas depressivos na população idosa, ainda que a GDS-15 mostre uma certa 

inconstância no que diz respeito à estrutura fatorial. Os autores discutem a facilidade 

de aplicação e o potencial de utilização deste instrumento traduzido para o 

português, assim como os pontos de corte obtidas (STOPPE JUNIOR et al., 1994). 

 

2.4 PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

 

A adaptação de instrumentos psicológicos é uma tarefa que exige cuidado, 

deve-se ter um planejamento com relação à manutenção do seu conteúdo, das suas 

características psicométricas e da sua validade para a população a qual se deseja 

investigar. Pesquisas sobre adaptação de instrumentos têm recebido grande 

relevância devido à possibilidade de comparação de resultados, por meio de estudos 

realizados em amostras distintas (GJERSING; CAPLEHORN; CLAUSEN, 2010). 

A literatura apresenta que a adaptação de um instrumento deve ser formada 

por seis etapas básicas: tradução do instrumento do idioma de origem para o 
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idioma-alvo; realização da síntese das versões traduzidas; retrotradução para o 

idioma de origem; revisão por juízes especialistas na área; estudo-piloto; e validação 

concorrente (BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012). Aspecto complementar a esse 

processo de adaptação transcultural, se faz necessário a proposição de correções 

no crivo de pontos de corte, frente a adaptação a realidade da cultura de destino 

(MAIA et al., 2014). 

Alguns aspectos importantes para o processo de adequação da nova versão 

de um instrumento podem ser destacados, como a avaliação conceitual dos itens 

pela população-alvo e a discussão com o autor do instrumento original quanto a 

ajustes e modificações propostas na nova versão do instrumento (BORSA; 

DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012). A busca pelo máximo de equivalência original e sua 

versão traduzida deve ser garantida em todo o processo, de tal modo a evitar 

distorções do constructo avaliado (GIUSTI; BEFI-LOPES, 2008). 

No processo de adaptação do instrumento, primeiramente deve ser feita a 

sua tradução do idioma de origem para o idioma-alvo, isto é, aquele em que a nova 

versão será utilizada. Este processo exige uma série de cuidados a fim de se obter 

uma versão final adequada para o novo contexto, mas também coerente com a 

versão original (BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012).  

É importante a presença de, ao menos, dois tradutores bilíngues para a 

realização deste processo, reduzindo o risco de vieses linguísticos, culturais e de 

compreensão na teoria e na prática (CASSEPP-BORGES et al., 2012). A tradução é 

uma atividade complexa, pois, ao traduzir um instrumento, deve-se buscar diversos 

tipos de equivalência em relação ao original, como a cultural, a semântica, a técnica, 

a de conteúdo, a de critério e a conceitual (GIUSTI; BEFI-LOPES, 2008). 

O ajuste feito pelo primeiro tradutor forneceria maior semelhança científica do 

instrumento, oferecendo equivalência a partir de uma perspectiva psicométrica. Com 

relação à adaptação realizada pelo segundo tradutor, esta indicaria menor 

possibilidade de desvios em termos de interpretação dos itens. Por estar menos 

influenciado pelo objetivo da tradução, o segundo tradutor tenderia a oferecer uma 

versão que melhor reflita a linguagem utilizada pela população-alvo (BORSA; 

DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012). 

O processo de retrotradução é utilizado para identificar termos que não 

ficaram bem definidos no idioma-alvo, buscando encontrar instabilidades ou erros de 

conceito na versão final, quando equiparada à versão original (BEATON et al., 
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2000).  

A revisão por especialistas resulta da análise de indivíduos reconhecidos na 

área de estudo, que investigam a relevância dos itens em relação às concepções 

que se pretende medir (FACHEL; CAMEY, 2000). Eles avaliam a equivalência 

conceitual, semântica, idiomática e cultural entre o instrumento original e o 

instrumento traduzido (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Após a revisão dos especialistas, deve-se fazer uma análise de todas as 

sugestões e então chegar a segunda versão da escala. Em seguida, deve ser 

realizado o estudo-piloto em uma pequena amostra que reflita as características da 

população-alvo (GUDMUNDSSON, 2009). 

Essa etapa do processo tem por objetivo verificar se os itens, as instruções e 

a escala são compreensíveis para o público-alvo visando investigar se as instruções 

são claras, se os termos presentes nos itens estão adequados, se as expressões 

correspondem àquelas utilizadas pelo grupo (BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 

2012). 

Com o objetivo de evitar vieses, as sugestões de alterações que surjam 

durante o procedimento do estudo-piloto devem ser realizadas com o amparo do 

comitê de especialistas, e não somente pelo pesquisador que coletou os dados 

(BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012). 

Sendo assim, após a realização do estudo piloto, faz-se necessário testar a 

validade concorrente, que consiste na comparação dos resultados obtidos na 

aplicação do instrumento a ser validado com de outra ferramenta equivalente 

(BITTENCOURT; RODRIGUES; DE FREITAS, 2011).  

Após a validação, outra medida psicométrica a ser observada é a 

fidedignidade, ou seja, a consistência e a estabilidade do instrumento, de modo que, 

os resultados sejam similares quando o instrumento é aplicado ao mesmo grupo por 

repetidas vezes (BITTENCOURT; RODRIGUES; DE FREITAS, 2011). 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 

 

Este estudo caracterizou-se como observacional com delineamento 

metodológico de tradução, adaptação transcultural, validação de instrumento de 

pesquisa (DE LIMA, 2011). 

 

3.2 AMOSTRA 

A amostra foi composta por 60 idosos, recrutados por conveniência, de 

ambos os sexos, sendo 30 homens e 30 mulheres entre 60 e 79 anos, participantes 

de atividades na Unidade de Atenção ao Idoso (UAI), residentes no município de 

Uberaba, Minas Gerais, Brasil, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). A UAI é uma instituição da Secretaria de Ação Social do 

município de Uberaba – MG onde são realizadas atividades de promoção à saúde 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos participantes como exercícios de 

alongamento, hidroginástica, ginástica, alfabetização, trabalhos manuais, artísticos e 

dança. Trabalham na instituição assistente social, profissional de Educação Física, 

pedagogo, psicólogo e terapeuta ocupacional (CAETANO; DOS SANTOS 

TAVARES, 2008). 

Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: 

a) Pontuação < 24 pontos no Mini Exame do Estado Mental – MEEM 

(BRUCKI et al., 2003) que avalia a capacidade cognitiva. O MEEM é um 

questionário composto por 24 questões, divididas em cinco domínios (orientação; 

memória imediata; atenção e cálculo; evocação; e linguagem), com uma pontuação 

de 0 a 30 pontos; 

b) Idosos com tempo de escolaridade (anos de estudo) < 4 anos. 

 

3.3 DESENHO DO ESTUDO 

 

3.3.1 Tradução e Adaptação Transcultural 

 

O procedimento de tradução e adaptação transcultural da GDS-15 foi 

realizado segundo as recomendações propostas por Beaton et al. (2000). 



27 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

 

Figura 1 - Etapas do processo de adaptação transcultural da escala GDS-15. 

 

 

3.3.1.1 Primeira etapa  

 

A versão original da escala de depressão geriátrica foi traduzida para o 

português do Brasil, por dois tradutores brasileiros independentes, T1 e T2, bilíngues 

e conhecimento sobre a escala (conteúdo, finalidade e aplicação).  

 

3.3.1.2 Segunda etapa 

 

Consenso das traduções - um terceiro tradutor (T3), brasileiro, bilíngue, 

pesquisador da temática realizou o consenso das traduções a partir das traduções 

de T1 e T2, obtendo a primeira versão em língua portuguesa. 

 

3.3.1.3 Terceira etapa 

 

Retrotradução: um quarto tradutor (T4), brasileiro, bilíngue, pesquisador da 

temática, realizou a retrotradução da escala do português brasileiro para língua 

inglesa, para verificar a similaridade com o instrumento original. 
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3.3.1.4 Quarta-etapa 

 

Validade de conteúdo: uma revisão foi realizada por seis especialistas da área 

da saúde mental, com experiência em pesquisas epidemiológicas com a população 

idosa e oriundos de diferentes centros de pesquisas no Brasil. Um formulário com a 

Escala GDS-15 foi enviado aos especialistas. Nesse formulário, foi avaliado o 

conteúdo de cada questão individualmente, no qual os especialistas atribuíram: 

“concordo”, “concordo parcialmente” ou “discordo”. Nas questões avaliadas como 

“concordo parcialmente” e “discordo”, foi solicitado aos pesquisadores que 

propusessem sugestões de revisão textual ou adaptação, para que o instrumento 

ficasse o mais adequado à realidade e compreensão do público-alvo. A avaliação do 

conteúdo e considerações dos especialistas foram examinadas por um grupo de 

pesquisadores e, após ajustes de semântica da língua portuguesa, adaptação a 

cultura e ao idoso brasileiro, obteve-se a segunda versão da GDS-15. 

 

3.3.1.5 Quinta etapa 

 

A segunda versão da escala GDS-15 foi aplicada em um grupo de seis idosos 

da comunidade, na faixa etária de 60 a 79 anos de idade, sendo três homens e três 

mulheres selecionados por conveniência, no município de Uberaba-MG, para 

avaliarem a clareza da GDS-15. Foi utilizada uma escala de avaliação para obter o 

índice de clareza, considerando: “1 – nada claro”; “2 - pouco claro”; “3 – claro”; “4 – 

muito claro”; “5 – totalmente claro”. Foram dadas instruções em cada pergunta para 

os idosos. Nas questões avaliadas como “nada claro” ou “pouco claro”, foi solicitado 

aos idosos que sugerissem considerações para melhorar entendimento da escala 

adaptada. Para realizar o cálculo: o índice de validade de conteúdo (IVC) foi 

calculado por meio (n° de concordo e concordo parcialmente / n° total de respostas) 

x 100; e o índice de clareza (IC) por meio (n° de claro, muito claro e totalmente claro 

/ n° total de respostas) x 100. 

 

3.3.1.6 Sexta etapa 
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A escala GDS-15 adaptada foi levado a campo para testar suas propriedades 

psicométricas de reprodutibilidade (teste e reteste no intervalo de sete dias) e a 

validade concorrente, na qual se utilizou como critério de referência o Inventário de 

Depressão de Beck (BDI). 

 

3.4 VARIÁVEIS AVALIADAS 

 

3.4.1 Características sociodemográficas 

 

Para a caracterização da amostra foram coletadas informações 

sociodemográficas (idade, sexo, cor/raça, estado civil, anos de estudos, atividade 

ocupacional, arranjo domiciliar) e histórico de saúde (aparelho circulatório, 

respiratório, problemas osteomusculares, metabólicos, digestivos, neoplasias, 

problemas no aparelho geniturinário, doenças do ouvido e olhos, sistema nervoso e 

circulatório, doenças infecciosas e parasitárias) descritas no ANEXO D. 

 

3.4.2 Escala de depressão geriátrica (GDS-15) 

 

A GDS-15 foi elaborada por Sheikh & Yesavage (1986), a partir das questões 

que mais se correlacionavam com os sintomas depressivos nos idosos. Esses itens, 

mostraram boa acurácia, com sensibilidade, especificidade e confiabilidade 

apropriadas. Essa escala é muito utilizada para rastreio da sintomatologia 

depressiva, sendo sua administração de fácil aplicação (PARADELA; LOURENÇO; 

VERAS, 2005). 

 

3.4.3 Inventário de depressão de Beck 

 

O Inventário de Depressão de Beck ("Beck Depression Inventory", Beck et al., 

1961; BDI) é um questionário de medida de sintomas depressivos largamente usado 

em pesquisas, tendo sido validado em diversos países. A escala original consiste de 

21 itens, incluindo sinais e posturas, variando de 0 a 3 pontos. As questões referem-

se a tristeza, pessimismo, sensação de insucesso, sentimentos de culpa e punição, 

autodepreciação, auto-acusações, ideias de autoextermínio, perturbações de choro, 
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irritabilidade, retração social, problemas com autoimagem, perturbação do sono, 

falta de apetite e preocupações excessivas (GORESTEIN; ANDRADE, 1998). 

 

3.5 PROTOCOLO DE COLETA 

 

O recrutamento dos participantes foi realizado por meio de visitas na UAI, no 

município de Uberaba, MG pela própria pesquisadora. Antes de ser aplicada, a 

versão adaptada da GDS-15 passou pela aplicação em seis idosos para avaliação 

da clareza. A coleta foi realizada em três fases: (1) Coleta inicial: entrega do TCLE e 

teste MEEM; (2) Aplicação da GDS-15 adaptada, coleta das informações 

sociodemográficas, aplicação do Inventário de Beck; (3) Reaplicação da versão 

adaptada da GDS-15 após o intervalo de sete dias.  

 

3.6 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS  

 

Os dados foram tabulados no programa Excel e analisados nos softwares 

SPSS versão 21.0 e Medcalc versão 11.1. Foram utilizados procedimentos da 

estatística descritiva para caracterização da amostra (frequência relativa e absoluta, 

média e desvio padrão). A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de 

Shapiro-Wilk.  

Para o cálculo do índice de reprodutibilidade teste-reteste, foi aplicado o 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI) com Intervalo de confiança de 95% (IC 

95%). A validade concorrente foi avaliada pela correlação de Pearson (r). Para 

determinar o nível de concordância (IC95%) entre a GDS-15 e o Inventário de Beck 

e possíveis variações de medição foi utilizado o gráfico de dispersão de Bland-

Altman.  

Para avaliação da consistência interna foi aplicado o coeficiente “alpha de 

Cronbach”. Adotou-se o nível de significância de P ≤ 0,05 para todas as análises. E 

para interpretação das correlações de Pearson e Intraclasse, levou-se em 

consideração os critérios de Landis e Koch, (1977) para interpretação dos dados: a) 

quase perfeita: 0,80-1,00; b) substancial: 0,60-0,80; c) moderada: 0,40-0,60; d) 

regular: 0,20-0,40; e) discreta:0-0,20; f) pobre:-1,00-0. O alpha de Cronbach foi 

interpretado a partir das recomendações de Streiner (2003): a) aceitável: 0,70 a 

0,90; b) baixa: <0,70.  
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As análises “Receive Operating Characteristic” (Curva ROC) foram utilizadas 

para obtenção dos escores de sensibilidade, especificidade e ponto de corte da GDS 

adaptada em processo de validação. O poder explicativo e o critério discriminante 

para a presença de sintomas depressivos foram identificados por meio da curva 

ROC, procedimento este constantemente utilizado para determinação de pontos de 

corte tanto em testes diagnósticos como em triagem (ERDREICH; LEE, 1981). 

Quanto maior a área sob a curva ROC, maior o poder explicativo da Escala 

GDS adaptada detectar pessoas com sintomas depressivos, tendo como referência 

o Inventário de Depressão de Beck. O critério discriminante da Escala GDS 

adaptada para determinação da sintomatologia depressiva foi obtida pelo ponto de 

equilíbrio entre os maiores escores de sensibilidade e especificidade. Utilizou-se 

intervalo de confiança (IC) a 95%.  

Para todos os procedimentos de análise, foi adotado o nível de significância 

de 5% (p≤0,05). 

 

3.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

Esta pesquisa seguiu os princípios éticos presentes na Declaração de 

Helsinque e na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os 

protocolos de pesquisa foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com seres humanos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(CEP/UFTM) sob o protocolo nº 1.916.594 (ANEXO E). 

Antecedendo o estudo e atendendo as recomendações do CEP/UFTM foi 

realizado contato por correio eletrônico com o autor da Escala GDS-15 solicitando 

permissão para o processo de validação transcultural da escala no Brasil (ANEXO 

F). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA ESCALA GDS-15  

 

Por meio das etapas de tradução e consenso de tradução chegou-se a 

primeira versão da escala GDS-15. A retrotradução encontrou similaridade entre a 

versão adaptada e a original. No estágio de revisão dos especialistas, seis 

pesquisadores enviaram os formulários com avaliação do grau de concordância e 

sugestões, alcançando os seguintes resultados: IVC foi de 100%, sendo 48 

respostas “concordo” e 44 “concordo parcialmente”, e 3 “discordo” de um total de 96 

respostas. A avaliação do conteúdo e as sugestões dos especialistas foram 

examinadas. Observou-se concordância de texto das perguntas e adaptações da 

escala ao contexto brasileiro em todas as questões da GDS-15. Em quinze 

perguntas foram sugeridas adaptações ao contexto brasileiro, as quais foram 

propostas mudanças de alguns termos, inserção de exemplos da realidade 

brasileira, como exemplo foi sugerido iniciar cada item com a expressão “Nesta 

última semana você”, de tal forma a deixar claro que avaliação é referente a última 

semana. Na primeira questão, a palavra “basicamente” foi retirada da escala por ser 

considerada “ambígua” para a população idosa por quatro dos seis juízes. Na 

segunda questão ocorreu a substituição do verbo “fazer” por “realizar”. Na quarta 

pergunta o termo “entediado” foi substituído pelo termo “aborrecido” e foi retirado o 

termo “com frequência”. Na quinta pergunta o termo “de bom humor” foi substituído 

pela palavra “animado”. Na oitava questão, o termo “frequentemente” foi excluído e a 

palavra “desamparado” foi substituída pela palavra “sozinho”. Na décima primeira 

pergunta a palavra “agora” foi excluída. No décimo segundo item, foi excluída a 

palavra “bastante” e a expressão “da maneira que você se encontra agora” 

ocorrendo uma reformulação da pergunta. 

 

Após análise de todas as propostas, chegou-se ao consenso da segunda 

versão da escala. No estágio da clareza, a versão final da GDS-15 foi avaliada por 

seis idosos (69,3± 5,1 anos), sendo o IC de 99%, com 81 respostas “totalmente 

claro”, duas “muito claro”, sete “claro” e nenhuma “pouco claro” de um total de 90 

respostas. 
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4.2 REPRODUTIBILIDADE E VALIDADE CONCORRENTE 

 

Os participantes apresentaram idade de 69,3 DP=5,1 anos, sendo 50% de 

homens (30 idosos), sendo que 33,3% eram divorciados (20 idosos), 71,7% (43 

idosos) com escolaridade de oito anos de estudo formal. Em relação ao estado de 

saúde, 36,7% (22 idosos) relataram ter boa saúde, 33,3% (20 idosos) relataram ser 

diabéticos, 53,3% (32 idosos) relataram ser hipertensos e 6,6% (4 idosos) referiram 

ter diagnóstico de depressão. As características sociodemográficas e histórico de 

saúde estão detalhadas na tabela 1. 

Na tabela 2, são apresentados os Coeficientes de Correlação de Pearson (r), 

correlação intraclasse (CCI) e Alpha de Cronbach (α) para as medidas de 

reprodutibilidade da versão adaptada do GDS15. A correlação de Pearson 

apresentou resultado quase perfeito para as mulheres (0,87), substancial no geral 

(0,76) e moderada para os homens (0,49). A correlação intraclasse apresentou-se 

quase perfeita no geral e para as mulheres, sendo substancial para os homens. O 

alpha de cronbach demonstrou ser aceitável no geral e para as mulheres, sendo 

baixa para os homens. 
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Tabela 1 – Características sociodemográficas da amostra. 

 

Variáveis 
Geral (n=60) 

% n 

Sexo   
Homem 50% 30 
Mulher 50% 30 
Idade   
60-69 anos 50% 30 
70-79 anos 50% 30 
Estado Civil   
Solteiro(a) 10% 06 
Casado(a) 28,3% 17 
Viúvo(a) 28,3% 17 
Divorciado(a) 33,3% 20 
Escolaridade   
Primário 1,6% 01 
Ensino Fundamental 71,7% 43 
Ensino Médio 20% 12 
Ensino Superior 6,7 04 
Estado de saúde   
Muito boa 28,3% 17 
Boa 36,7% 22 
Regular 30% 18 
Ruim 
Doenças Autoreferidas  
Diabetes Mellitus 
Hipertensão Arterial 
Depressão 

5% 
 

33,3%  
53,3%  
6,6%  

 
 

03 
 

20 
32 
4 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

 

Tabela 2 – Coeficientes de correlação de Pearson, correlação intraclasse e Alpha de 

Cronbach para as medidas de reprodutibilidade da versão adaptada da GDS15.  

Grupo 
Teste e Reteste  

r (95%IC) p CCI (95%IC) p α 

Geral 0,76 (0,55-0,88) <0,001 0,83 (0,69-0,91) <0,001 0,85 

Mulheres 0,87 (0,72-0,95 < 0,001 0,90 (0,71-0,96) <0,001 0,93 

Homens 0,49 (0,15-0,85) < 0,007 0,62 (0,23-0,82) <0,004 0,63 

r=Correlação de Pearson; CCI=Correlação Intraclasse; α=Alpha de Cronbach.  
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Na tabela 3 é apresentada a validade concorrente entre a versão adaptada da 

Escala GDS-15 e o Inventário de Beck. A correlação entre o Inventário de Beck e a 

escala GDS adaptada foi substancial no geral e para as mulheres, sendo moderada 

para os homens. Quando analisados os resultados obtidos pelo inventário de Beck 

comparado aos dados coletados no resteste da Escala GDS adaptada, a correlação 

foi moderada tanto no geral, como para as mulheres e os homens. 

 

Tabela 3 - Índice de validade concorrente entre a versão adaptada da GDS-15 e o 

inventário de Beck.  

Grupo 
Teste  Reteste 

r (95%IC) p r (95%IC) p 

Geral 0,70(0,56-0,81) <0,001 0,66(0,49-0,79) <0,001 

Mulheres 0,71(0,53-0,85) <0,001 0,64(0,45-0,84) <0,001 

Homens 0,59(0,38-0,80) <0,001 0,56(0,20-0,77) <0,001 

r=Correlação de Pearson;  
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Na figura 2 são apresentados os gráficos de dispersão de Bland-Altman, com 

os escores da sintomatologia depressiva expressa pela versão adaptada da GDS-15 

sendo na figura A apresentada a média entre o teste e reteste da GDS 15 e na figura 

B a média dos escores da GDS-15  e do Inventário de Beck. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Figura 2 – Gráfico de dispersão de Bland-Altman com escores da sintomatologia 

depressiva exposta por meio da versão adaptada da GDS-15. A – Média dos 

escores no teste e reteste da GDS-15; B - Média dos escores da GDS-15 adaptada 

e dos escores do Inventário de Beck. 

 

Os gráficos de dispersão de Bland-Altman, apresentam os escores de 

sintomatologia depressiva por meio da GDS-15. A figura A apresenta a média das 

diferenças entre o teste e o reteste da GDS-15 adaptada de uma semana, a qual foi 

de 1,1 pontos e 95% dos scores localizou-se entre a média das diferenças (6,4 e -

4,1). A figura B indica a média das diferenças entre a GDS-15 adaptada e o 

Inventário de Beck, sendo de -2,1 pontos, e 95% dos scores localizou-se entre a 

média das referências (5,5 e -9,8). 

Na figura 3, é possível visualizar a área sob a curva sob a Curva ROC, sendo 

que a mesma apresentou um valor de 0,835. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Figura 3 – Área sob a Curva ROC na comparação dos escores obtidos pelo 

Inventário de Depressão de Beck com os da Escala GDS adaptada. 
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Na tabela 4 são demonstrados os valores de sensibilidade, especificidade e o 

ponto de corte para distinguir a sintomatologia depressiva pela Escala GDS 

adaptada pelo presente estudo utilizando o método Younde Index J. 

 

Tabela 4 - Valores de sensibilidade, especificidade e ponto de corte para discriminar 

a sintomatologia depressiva pela Escala GDS adaptada. 

 

Younde Index J Sensibilidade Especificidade Ponto de Corte 

0,6456 72,73 91,84 > 6 pontos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

O ponto de corte identificado para a Escala GDS-15 adaptada foi de escore > 

6 pontos, ou seja, 6/7 pontos são os escores para definir ausência ou presença de 

sintomatologia depressiva. Valores identificados por meio da curva ROC formam-se 

em critério discriminante que devem promover uma mais apropriada coerência entre 

sensibilidade e especificidade para a GDS adaptada como classificador da presença 

de sintomas depressivos. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, objetivou-se a adaptação transcultural de uma escala que 

avalia sintomatologia depressiva em idosos, além da obtenção de índices 

psicométricos relacionados a validade concorrente e a reprodutibilidade da versão 

adaptada da escala GDS-15 em idosos brasileiros. 

Os métodos para tradução, adaptação transcultural e validação de um 

instrumento devem ser bem dirigidos, de forma a gerar medida equivalente à inicial, 

pois a falta dessa paridade limita a comparação das respostas por meio das 

populações distribuídas pela língua ou pela cultura (CORREIA, 2012). 

Na etapa de revisão dos juízes, seis especialistas enviaram os formulários 

com avaliação do grau de concordância e sugestões. As alterações se deram devido 

a sugestões para melhor concordância gramatical nas instruções aos participantes. 

Escalas padronizadas para o rastreio de sintomatologia depressiva podem ser 

instrumentos essenciais tanto na identificação dos sintomas quanto no 

monitoramento de alterações no decorrer do tempo. Estes instrumentos devem ser 

capazes de medir adequadamente a sintomatologia depressiva e apresentarem 

fidedignidade / reprodutibilidade, o que garante desse modo a confiabilidade das 

medidas (PINHO et al., 2010). 

A escala GDS-15 mostra uma considerável anuência no contexto clínico e de 

pesquisa, sendo uma ferramenta de rastreio de simples aplicação (BROWN et al., 

2007). Em uma amostra de um setor ambulatorial, Almeida e Almeida (1999), 

investigaram a reprodutibilidade da GDS-15 e mostraram que as pontuações totais 

se mantiveram estáveis no processo de reteste, indicando que o instrumento pode 

ser proficiente para monitorar os sintomas depressivos ao longo do tempo. 

A confiabilidade de uma escala constitui na sua habilidade de produzir 

resultados que sejam replicáveis. Um instrumento é mais fidedigno quando os itens 

que a constituem são fortemente correlacionados. Um indicador de confiabilidade é 

a consistência interna, uma medida fundamentada na correlação entre os itens no 

mesmo teste (PINHO et al., 2010). 

No presente estudo, a consistência interna da versão adaptada da GDS-15 

apresentou acurácia moderada de 85%, bastante aceitável para proposta de 

pesquisa. Destaca-se na literatura resultados similares, tanto em estudo na 

população brasileira como em outros países: a) Investigação realizada por Almeida e 
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Almeida (1999) em uma população ambulatorial brasileira identificou índice de 

consistência interna de 81%; b) Estudo transcultural com idosos estadunidenses e 

coreanos evidenciou uma consistência interna no grupo coreano de 85% e no grupo 

estadunidense de 77% (JANG et al., 2001; c) estudo com 160 pacientes 

Portugueses de um Centro de Cardiologia demonstrou uma consistência interna de 

83% (APÓSTOLO, 2014); d) Na Colômbia estudo testando a confiabilidade da 

escala GDS-15 encontrou um índice de 78% (GOMEZ-ÂNGULO; CAMPO-ARIAS, 

2011); e) Estudo testando o GDS-15 em idosos espanhóis identificou uma 

consistência interna de 81% (LUCAS-CARRASCO, 2012). 

Em 1983 no estudo original de validação da GDS o coeficiente alfa de 

Chronbach foi utilizado para fornecer uma medida geral da consistência interna do 

GDS. O valor calculado foi de 0,94, sugerindo um elevado grau de consistência 

interna para a GDS (YESAVAGE; BRINK, 1983). 

Nesta pesquisa a correlação entre teste e reteste foi significativa e 

substancial. O índice de reprodutibilidade (CCI) foi quase perfeito e a consistência 

interna (α) mostrou-se aceitável, evidenciando que dentro do prazo estimado, os 

escores da escala GDS-15 adaptada apresenta diferenças individuais estáveis. 

O processo de validação concorrente calcula a correlação entre o 

desempenho de um instrumento com o desempenho de outras ferramentas (PINHO 

et al., 2010), ou seja, examina a validade de um instrumento com alguma norma 

externa classificada como padrão ouro. No presente estudo, equiparou-se o 

desempenho da versão adaptada da GDS-15 com os critérios do Inventário de 

Depressão de Beck. 

A Escala de Depressão de Beck ou Inventário de Depressão de Beck (Beck 

Depression Inventory, BDI, BDI-II), criada por Aaron Beck, consiste em um 

questionário de auto-relato com 21 itens de múltipla escolha. É um dos instrumentos 

mais utilizados para medir a severidade de episódios depressivos. O 

desenvolvimento da Escala de Depressão de Beck marcou uma mudança entre os 

profissionais de saúde mental, que até então entendiam a depressão em uma 

perspectiva psicodinâmica, ao invés dos processos cognitivos (PAULA, 2014). 

Na versão mais atual da Escala de Depressão de Beck, o questionário é 

desenhado para pacientes, a partir de 13 anos de idade, sendo composto de 

diversos itens relacionados aos sintomas depressivos como desesperança, 

irritabilidade e cognições como culpa ou sentimentos de estar sendo punidos, assim 
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como, sintomas físicos como fadiga, perda de peso e diminuição da libido 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

A complexidade do constructo que confere o diagnóstico da depressão faz 

com que seja difícil, a escolha de um instrumento padrão ouro. Além desse aspecto, 

a prática clínica confere diferenças e restrições de profissões para o diagnóstico da 

depressão ficando essa atividade restrita ao Psiquiatra, que normalmente utiliza o 

Manuel de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM-5). 

No presente estudo, optou-se por um instrumento de referência que fosse de 

rastreio de sintomas depressivos de tal forma a conservar a padronização da 

finalidade dos instrumentos. 

O inventário de depressão de Beck possui estudos de validação no Brasil, no 

entanto, por ser mais extenso e com a utilização em grupos com amplo intervalo 

etário faz com que a validação do GDS-15 seja necessária. Somado a esse aspecto, 

os pesquisadores e gestores de saúde no Brasil tem utilizado com mais frequência 

do GDS-15 em suas atividades. 

As características da população neste estudo se comparam àquelas de outros 

estudos com a população idosa no Brasil, que mostram maior frequência de 

sintomas depressivos entre as mulheres, sendo uma porcentagem maior com baixa 

escolaridade. 

Os escores mais altos entre as mulheres é um resultado previsto, sendo estes 

resultados também descritos em outros estudos, onde as mulheres tendem a 

apresentar menor dificuldade de admitir a presença de sintomas depressivos em 

relação aos homens (KESSLER, 2000).  

Embora a depressão clínica historicamente tenha sido considerada "a doença 

da mulher," no Brasil 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um 

total de 11,5 milhões de brasileiros, sendo que parte considerada desse número se 

refere aos homens (WHO, 2016). O estereótipo feminino da doença faz com que os 

homens tenham dificuldades de reconhecer os sintomas da depressão como 

também de buscar o tratamento. 

A depressão afeta ambos os sexos com consequências similares, ou seja, de 

rompimento de relações e interferências no trabalho e nas atividades diárias. No 

entanto, os instrumentos de rastreio de sintomas depressivos necessitam considerar 

em seus constructos que a depressão no homem manifesta com sintomas 

diferenciados da mulher. Os sintomas comuns incluem a perda de interesse por 
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atividades normalmente prazerosas, fadiga, alterações de apetite, distúrbios do sono 

e apatia. Nas mulheres, a depressão desencadeia com mais frequência sentimentos 

de tristeza e inutilidade, por outro lado, nos homens a depressão tende a deixá-los 

mais propensos a ser irritáveis, agressivos ou hostis. 

No estudo de Pracheth et al. (2013), a taxa de depressão foi maior nas 

mulheres (31,39%) quando comparado aos homens (25,93%). Isso pode estar 

relacionado ao fato das mulheres, no decorrer da vida, enfrentarem mais eventos 

estressantes e terem maior sensibilidade para com eles. Em contrapartida, em um 

estudo de validação da GDS-15 realizado na Índia, não foi encontrado influência de 

gênero nas pontuações (SARKAR et al., 2015). 

A plotagem de Bland-Altman, figura A, permite considerar que a média do 

teste e reteste da GDS-15 apresenta uma diferença negativa, com a indicação de 

maior concentração no limite inferior do gráfico, fato que indica orientação de 

superestimação no reteste comparado ao teste. Ao mesmo tempo apresenta 

substancial concordância, pois se percebe que o viés não está distante do zero. Na 

figura B, indica que há maior concentração no limite superior do gráfico, sugerindo 

que a GDS-15 adaptada subestimou os escores obtidos pelo Inventário de Beck. 

Aspecto esperado pelo fato de existir diferenças nos escores limítrofes dos 

instrumentos analisados, entretanto, a concordância foi substancial. 

Os escores da versão adaptada da GDS-15 se correlacionaram com os do 

Inventário de Depressão de Beck, confirmando o que era previsto, pelo fato dos 

instrumentos medirem o mesmo construto.  

A GDS-15 é um instrumento de rastreio para depressão maior em 

conformidade com a CID-10 e o DSM-V. O seu uso frequente na clínica é capaz de 

aumentar a detecção de sintomas depressivos clinicamente importantes na 

população idosa (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999). 

O processo de adaptação transcultural de um instrumento passa 

necessariamente por verificação de índices psicométricos, para averiguar que a 

nova versão da escala continue a medir exatamente o que propõe a versão original 

e também a estabilidade da medida em um determinado espaço temporal. Além 

desses fatores é recomendável a identificação de pontos de cortes  

O cálculo fundamentado na estimativa por meio da área sob a curva ROC 

vem sendo empregado em diversos estudos por apresentar uma excelente 
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correlação com a acurácia esperada de um instrumento e, logo, sendo capaz de 

identificar a presença ou não da condição a ser pesquisada (BARCZAK, 2011). 

O ponto de corte estabelecido neste estudo, para a escala GDS adaptada, por 

mediação da Curva ROC possibilita demonstrar os escores para os quais existe 

mais aperfeiçoamento da sensibilidade (72,73%) em função da especificidade 

(91,84%) na discriminação da presença de sintomatologia depressiva na população 

idosa. Estudo realizado por Paradela, Lourenço e Veras (2005), o ponto de corte de 

melhor coerência foi 5/6, alcançou sensibilidade de 81% e especificidade de 71%; 

sendo o valor da área sob a curva ROC de 0,85 (IC 95%: 0,79-0,91). Almeida e 

Almeida (1999) mostraram que a versao brasileira do GDS-15 possui medida válida 

para o rastreio de sintomas depressivos em idosos atendidos em ambulatório 

geriátrico e o ponto de corte 4/5 forneceu índice de sensibilidade de 92,7% e 

especificidade de 65,2%.  

No estudo da versão original da Escala GDS, foram encontrados índices de 

sensibilidade de 95% e especificidade de 84% (YESAVAGE et al., 1983) e no estudo 

de Stoppe Junior et al., (1994), foi relatado uma sensibilidade de 92% e 

especificidade de 89%. 

A Escala GDS-15 adaptada apresenta um ponto de corte mais rigoroso para 

determinar a presença de sintomatologia depressiva quando comparado as demais 

versões brasileiras do instrumento.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a versão adaptada do GDS 15 apresenta índices aceitáveis de 

reprodutibilidade e de validade concorrente, portanto, trata-se de uma escala 

confiável nessa área da ciência e com potencial para ser utilizada tanto no campo 

clínico como no campo da investigação científica. 

A aplicação do instrumento em homens e mulheres mostrou que o 

instrumento é válido e confiável permitindo desse modo que a escala possa ser 

utilizada prioritariamente em idosos brasileiros residentes na comunidade. 

Os métodos de adaptação transcultural e validação da GDS-15 foram 

conduzidos conforme recomendado pela literatura e trouxe como resultado um 

instrumento adaptado ao contexto brasileiro, acreditando bons resultados para as 

propriedades de validade e de confiabilidade, preservando a equivalência de 
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conceito e sentido do instrumento, assegurando desse modo a validação de face e 

de conteúdo.  

O critério discriminante da Escala GDS adaptada que melhor discrimina a 

ausência ou presença da sintomatologia é 6/7 pontos. Portanto, a GDS-15 adaptada 

torna-se um instrumento disponível para avaliação da sintomatologia depressiva em 

idosos brasileiros, possibilitando a compreensão da importância da detecção desses 

sintomas nessa população. 
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Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: 

VALIDAÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA GDS-15 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do estudo Validação e Adaptação Transcultural 

da Escala de Depressão Geriátrica GDS-15. Os avanços na área ocorrem através de estudos 

como este, por isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é validar um 

instrumento para rastreio de sintomas depressivos em idosos no Brasil  e caso você 

participe, será necessário responder alguns questionários. Não será feito nenhum 

procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.  

Você poderá obter todas as  informações que quiser e  poderá não  participar da  

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 

dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. 

 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Uberaba-MG 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP 
Rua Madre Maria José, 122 - 2º. Andar - Bairro Nossa Senhora da Abadia 

CEP: 38025-100 – Uberaba(MG) Telefone: (0**34) 3700-6776 
 E-mail: cep@pesqpg.uftm.edu.br 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Título Projeto 

Validação e Adaptação Transcultural da Escala de Depressão Geriátrica GDS-15.  

Eu,                                         , li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi 

para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A explicação 

que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre 

para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão. 

Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei 

dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. Receberei 

uma via deste Termo. 

  Uberaba,............/ 
................../................ 

 

    

Assinatura do voluntário ou seu responsável  legal                                                                                           

                                                                                                           

 

 

                              

Assinatura do pesquisador orientador 

 

Telefone de contato dos pesquisadores  

Kariny Rodrigues Pereira: (34) 99650-2056 

Jair Sindra Virtuoso Júnior: (34) 99105-5979 

 
Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o 
Comitê d e  Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro pelo telefone 3700-
6776. 
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Anexo B – Mini Exame de Estado Mental 

 

FUNÇÃO COGNITIVA -  MEEM – Mini Exame de Estado Mental 

Variável Pontos Pontuação 

1. Orientação  

1 ponto para cada resposta certa. 

 

1.5 Considere correta até 1h a mais ou a menos em 

relação à hora real /local 

1.1. Que dia é hoje do mês?  1  

1.2. Em que mês estamos? 1  

1.3. Em que ano estamos? 1  

1.4. Em que dia da semana estamos? 1  

1.5. Qual a hora aproximada? 1  

1.6. Em que local nós estamos? (local específico, ex. sala, cozinha) 1  

1.7. Que local é este aqui? (sentido mais amplo, ex. casa, UBS) 1  

1.8. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua 

próxima? 

1  

1.9. Em que cidade nós estamos? 1  

1.10. Em que estado nós estamos? 1  

2. Memória Imediata: Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir:  1 ponto para cada palavra repetida na primeira 

tentativa e (0) para resposta errada. 

Repita até as 3 palavras serem entendidas ou o 

máximo de 5 tentativas. 

2.1. Carro, Vaso, Tijolo 3  

3. Atenção e Cálculo: subtração de setes seriadamente 

Considere 1 ponto para cada resultado correto. 

Considere correto se o examinado 

espontaneamente se autocorrigir. 

3.1. 100 – 7 = 93 1  

3.2. 93 – 7 = 86 1  

3.3. 86 – 7 = 79 1  

3.4. 79 – 7 = 72 1  

3.5. 72 – 7 = 65 1  

4. Evocação: pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de repetir  
1 ponto para cada uma das palavras evocadas 

corretamente 
4.1. Carro 1  

4.2. Vaso 1  

4.3. Tijolo 1  

5. Linguagem  

1 ponto para cada resposta certa 
5.1. Nomear um relógio 1  

5.2. Nomear uma caneta 1  

5.3. Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você 

repita depois de mim: “Nem aqui, nem ali, nem lá” 
1  

5.4. Comando: “Pegue este papel com sua mão direita (1 ponto), 

dobre-a ao meio (1 ponto) e coloque-a no chão (1 ponto). 

[Entrevistador, utilize o TCLE do entrevistado para esta questão] 

3  
1 ponto para cada etapa correta. Se o sujeito pedir 

ajuda no meio da tarefa não dê dicas 

5.5. Ler e obedecer: mostre a frase escrita “Feche os olhos” e 

peça para o indivíduo fazer o que está sendo mandado. 
1  1 ponto se correto. Não auxilie se pedir ajuda ou se 

só ler a frase sem realizar o comando 

5.6. Peça ao indivíduo para escrever uma frase (A escrita da frase 

deverá ser realizada no verso do questionário) 
1  

1 ponto se correto. Se não compreender o significado, 

ajude com: alguma frase que tenha começo, meio e fim; 

alguma coisa que aconteceu hoje; alguma coisa que 

queira dizer. Para a correção não são considerados erros 

gramaticais ou ortográficos 

5.7. Cópia do desenho: mostre o modelo e peça para fazer o 

melhor possível. (A cópia do desenho deverá ser realizada no 

verso do questionário) 

1  
Considere apenas se houver 2 pentágonos 

interseccionados (10 ângulos) formando uma figura 

de quatro lados ou com dois ângulos 

6. TOTAL: 30  ≥ 24 pontos. 
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Frase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho:  

 

 



56 

Anexo C -  Escala GDS-15 adaptada 

 

ESCALA GDS-15  (escala curta) 

Este questionário consiste em 15 itens. Para cada pergunta haverá as opções de SIM ou NÃO como 

resposta. Por favor, escolha a resposta que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na 

última semana. 

1.Nesta última semana você estava satisfeito(a) com sua vida? 0Sim [   ] 1Não [   ] 

2.Nesta última semana você deixou de realizar atividades de seu interesse? ¹Sim [   ] 0Não [   ] 

3.Nesta última semana você sentiu que sua vida estava vazia? ¹Sim [   ] 0Não [   ] 

4.Nesta última semana você sentiu aborrecido(a)? ¹Sim [   ] 0Não [   ] 

5.Nesta última semana você estava animado na maior parte do tempo? 0Sim [   ] ¹Não [   ] 

6.Nesta última semana você teve medo que alguma coisa ruim iria 

acontecer contigo? 

¹Sim [   ] 0Não [   ] 

7.Nesta última semana você sentiu feliz na maior parte do tempo? 0Sim [   ] ¹Não [   ] 

8.Nesta última semana você sentiu sozinho(a)?  ¹Sim [   ] 0Não [   ] 

9.Nesta última semana você preferiu ficar em casa do que ter saído e feito 

coisas novas? 

¹Sim [   ] 0Não [   ] 

10.Nesta última semana você sentiu que teve mais problemas de memória 

do que a maioria das pessoas? 

¹Sim [   ] 0Não [   ] 

11.Nesta última semana você sentiu que era maravilhoso estar vivo(a)? 0Sim [   ] ¹Não[   ] 

12.Nesta última semana você sentiu inútil? 1Sim [   ] 0Não[   ] 

13.Nesta última semana você sentiu cheio(a) de energia? 0Sim [   ] 1Não[   ] 

14.Nesta última semana você sentiu que sua situação era sem esperança? 1Sim [   ] 0Não[   ] 

15.Nesta última semana você achou que a maioria das pessoas estava 

melhor do que você? 

¹Sim [   ] 0Não[   ] 

Total da pontuação   
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Anexo D - Informações Sociodemográficas e Histórico de Saúde 
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Anexo E - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
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Anexo F – Autorização do Autor 
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Anexo G – Primeira Versão GDS-15 

 

ESCALA GDS-15 

(escala curta) 

Escolha a melhor resposta de como você tem se sentido na última semana: 

1. Você está basicamente satisfeito(a) com sua vida? 

2. Você deixou de fazer muitas de suas atividades ou interesses? 

3. Você sente que sua vida está vazia? 

4. Você se sente entendiado(a) com frequência? 

5. Você está de bom humor na maior parte do tempo? 

6. Você tem medo que alguma coisa ruim irá acontecer com você? 

7. Você se sente feliz na maior parte do tempo? 

8. Você se sente frequentemente desemparado(a)?  

9. Você prefere ficar em casa do que sair e fazer coisas novas? 

10. Você sente que tem mais problemas de memória do que a maioria das 

pessoas? 

11. Você acha que é maravilhoso estar vivo(a) agora? 

12. Você se sente bastante inútil da maneira que você se encontra agora? 

13. Você se sente cheio(a) de energia? 

14. Você sente que sua situação é sem esperança? 

15. Você acha que a maioria das pessoas é melhor do que você? 
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Anexo H – Retro-tradução da GDS-15 

ESCALA GDS-15 

SHORT VERSION 

Choose the best answer for how you felt over the past week: 

1. Are you basically satisfied with your life? 

2. Have you quit many of your activities and interests? 

3. Do you feel that your life is empty? 

4. Do you often get bored?  

5. Are you in good mood most of the time?  

6. Are you afraid that something bad is going to happen to you? 

7. Do you feel happy most of the time? 

8. Do you often feel helpless? 

9. Do you prefer staying at home rather than going out and doing something new? 

10. Do you feel you have more memory problems than most of people? 

11. At this moment, do you think it is wonderful to be alive? 

12. Do you feel pretty worthless the way you are now? 

13. Do you feel full of energy? 

14. Do you feel that your situation is hopeless? 

15. Do you feel that most people are better than you? 
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Anexo I – Inventário de Depressão de Beck 
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