
 

 

TESTE DE PROBABILIDADE 
DIAGNÓSTICA DA 



 

É possível caracterizar um quadro depressivo se pelo 
menos 35 das opções forem consideradas francamente 
positivas. Além disso, os sintomas precisam estar 
ocorrendo por, no mínimo, duas semanas e de forma 
constante.  

 
 

 

 

O Teste apresenta uma 
tabela com 51 critérios, 
que incluem sintomas, 
sinais e situações mais 
comuns presentes em 
pessoas com Depressão 
clínica, especificamente 
na vida adulta 



 

 
1. Experimento sentimentos de tristeza e infelicidade constante.  
2. Tenho a sensação de vazio interior ou torpor em relação à realidade ao redor.  
3. Choro frequentemente em diversas situações do dia a dia. Isso pode ocorrer 
quando estou simplesmente assistindo a algum anúncio de TV, ouvindo uma música 
ou sem nenhum motivo aparente.  
4. Sinto a presença constante de sentimentos negativos relacionados a mim e a todas 
as pessoas com as quais possuo laços afetivos.  
5. Tenho sentimentos de impotência. Sinto que perdi o controle da vida, tendo sido 
dominado pelos fatores estressantes e mais dependente de outras pessoas até para 
a realização de tarefas simples, como escolher uma roupa para vestir ou o que comer.  
6. Possuo sentimentos de desesperança e não consigo enxergar um futuro promissor. 
Sinto-me como se as coisas nunca mais fossem melhorar e, mesmo que as outas 
pessoas afirmem que tudo passará, não consigo perceber isso.  
7. Tenho sentimentos de culpa. Sinto-me culpado por acontecimentos passados, que 
passam a ser motivo de preocupação e ruminação constante, alimentando cada vez 
mais a culpa. Esses sentimentos, em sua grande maioria, são derivados de situações 
imaginadas a partir de fatos ocorridos no passado?  
8. Possuo sentimentos de menos-valia. Sinto-me a pior pessoa que existe, 
especialmente em relação àquelas de meu convívio.  
9. Meu estado de humor nunca melhora ou melhora muito pouco quando 
acontecimentos bons e desejados ocorrem.  
10. Meu estado de humor tende a ser pior na parte da manhã e a ficar menos 
desagradável ao anoitecer.  
11. Sinto-me facilmente irritável, aborrecendo-me com coisas e situações que antes 
não me incomodavam.  
12. Tenho sentimentos frequentes de rejeição, menosprezo ou mágoa por meu 
parceiro afetivo e pelos colegas de trabalho.  
13. Sinto ansiedade, com nervosismo constante, medos e preocupações excessivas 
ou exageradas. Transformo pequenos atrasos ou incidentes em grandes tragédias. 
Popularmente falando, costumo “fazer tempestade em um copo d’água”.  
14. Minha autoestima está bem reduzida. Sinto raiva e menosprezo por mim mesmo 
e costumo me ver como alguém sem atrativos físicos, psicológicos ou intelectuais.  
15. Sinto-me desinteressado por tudo e por todos.  
16. Perdi a motivação e o prazer por atividades que antes me estimulavam, como 
hobbies, passeios ou esportes.  
17. Tenho mudanças extremas de humor. Sinto passar de sentimentos exagerados 
de alegria e felicidade e (euforia) para momentos de desespero e fragilidade.  

DISFUNÇÕES DO 

HUMOR 

 
  



 

18. Tenho pensamentos negativos constantes. Apresento um pessimismo extremo, 
descrença em minhas capacidades e na possibilidade de as coisas melhorarem. 
Minha mente é dominada por frases recorrentes e intrusivas do tipo: “Não sou 
capaz”, “Não sirvo pra nada”, “Pra que viver?”, “Sou um peso para mim e para os 
outros”, “Se eu deixasse de existir, seria melhor para todos”.  
19. Sinto uma redução na capacidade de atenção, concentração e memorização. 
Percebo uma significativa diminuição na minha capacidade produtiva e prejuízos na 
minha vida profissional e acadêmica.  
20. Tenho dificuldade de tomar decisões de forma geral, pois percebo a diminuição 
do ritmo de meus pensamentos e as falhas atentivas e de memória.  
21. Percebo redução na minha capacidade de leitura e na compreensão de 
conteúdos novos.  
22. Tenho dificuldade em seguir instruções simples e cumprir prazos no trabalho.  
23. Noto uma redução significativa na capacidade criativa e de solucionar 
problemas profissionais e/ou familiares com rapidez.  
24. Tenho dificuldade de estabelecer uma conversa com boa fluência, pois demoro 
muito para “achar” as palavras certas para dar continuidade a ela.  
.  

DISFUNÇÕES DO 

COGNITIVAS 

 



 

25. Percebo mudanças no padrão de sono. Sobre esse aspecto, posso observar o 
seguinte:  
a) Tenho dificuldade para iniciar o sono, com diversos despertares durante a noite;  
b) O início do meu sono é normal, mas desperto precocemente entre três e quatro 
da madrugada e tenho certa dificuldade de tornar a dormir;  
c) Ou ainda: tenho sono excessivo à noite e/ou passo grande parte do dia na cama 
sem nenhuma atividade.  
26. Percebo mudanças em meus hábitos alimentares (uma redução significativa do 
apetite, com emagrecimento sem nenhuma causa detectável, ou, de forma 
contrária, um aumento do apetite com ganho excessivo de peso).  
27. Noto alterações intestinais: intensificação da prisão de ventre ou episódios de 
diarreia.  
28. Tenho infecções de repetição, como infecções virais (herpes, por exemplo) ou 
bacterianas (faringites, sinusites, infecções urinárias) com maior frequência.  
29. Tenho reações alérgicas e/ou intolerâncias alimentares mais constantes.  
30. Sinto uma redução do desejo e do impulso sexual, ou até mesmo sua ausência 
por algum tempo.  
31. Sinto esgotamento físico e mental: percebo que meu nível de energia está muito 
baixo, aquém do normal ou mesmo inexistente.  
32. Acordo, mas me mantenho na cama praticamente o dia todo, apesar de ter 
inúmeras atividades para realizar. Muitas vezes nem chego a trocar de roupa, 
permanecendo o dia inteiro de pijama.  
33. Não sinto capacidade física de iniciar ou dar seguimento a nenhum tipo de 
atividade física, como caminhada, natação, ginástica, pilates, dança ou qualquer 
outra.  
34. Tenho olheiras pronunciadas.  
35. Sinto dificuldade em ter sonhos durante o sono. Às vezes não há sonhos, ou, 
quando acontecem, são desprovidos de cores vivas e detalhes nítidos, ou se 
limitam a pesadelos de fuga, quedas, situações desesperadoras ou tragédias.  
36. Sinto dores ou desconfortos físicos inexplicáveis e de perfil aleatórios, como 
dores de cabeça, nas costas, abdominais, na região cervical, bem como tonturas, 
visão turva etc.  
37. Frequentemente sinto o coração acelerado ou a respiração encurtada, com 
presença de longos suspiros espontâneos.  
 

 

DISFUNÇÕES DO 

FÍSICAS 
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38. Tenho sido negligente com minhas responsabilidades: esqueço-me de pagar as 
contas, costumo perder prazos na vida profissional ou estudantil, além de incorrer 
em faltas ou atrasos frequentes.  
39. Apresento-me descuidado com minha aparência física, com falhas na higiene 
pessoal: não lavo os cabelos, não tomo banho ou repito sempre a mesma roupa.  
40. Quando estou em casa, isolo-me em meu quarto e não atendo o telefone, o 
interfone ou a campainha.  
41. Irrito-me com pessoas que me cobram uma reação mais ativa perante a vida.  
42. Afasto-me das pessoas com quem mantinha convivência cotidiana ou regular. 
Na rua chego a mudar de caminho para evitar o diálogo com pessoas com quem 
antes mantinha um bom relacionamento.  
43. Ajo como se o mundo fosse um lugar somente ameaçador ou hostil e, quando 
saio de casa, não vejo a hora de retornar.  
44. Apresento crises de pânico ou de medo intenso, e isso leva à paralisia da minha 
rotina, pelo menos uma vez na semana.  
45. Tenho dificuldade ou incapacidade de participar de atividades familiares ou meu 
parceiro e/ou com meu filho.  
46. Procrastino as coisas constantemente, em todos os setores vitais, como 
profissional, o familiar, o afetivo e o social.  
47. Entrego-me totalmente ao trabalho. Com isso, “absolvo-me” de lidar com a 
minha doença e com as responsabilidades familiares e sociais.  
48. Passei a estabelecer uma rotina rígida de todos os dias fazer as mesmas coisas 
nas mesmas horas. Isso me dá um mínimo controle sobre minha vida.  
49. Eu me vitimizo ou, de maneira reativa e agressiva, demonstro certa soberba ou 
ar de superioridade como forma de defesa para não me defrontar com as situações 
que temo e das quais me envergonho (assim disfarço o medo, a insegurança e a 
baixa autoestima), ou pratico a automutilação, cortando-me ou causando dor física a 
mim mesmo e privando-me de qualquer tipo de prazer, como fazendo jejuns 
prolongados etc. para aliviar a dor emocional que me domina.  
50. Uso álcool, drogas, calmantes ou estimulantes a fim de buscar alívio para meus 
sintomas.  
51. Tenho pensamentos de morte ou suicídio.  
Existem dois tipos de pensamentos de morte na depressão..  
O segundo – e aqui se encontra toda a relevância deste tópico - diz respeito aos 
pensamentos de morte ligados ao planejamento real do ato de suicídio. Esses, sim, 
são potencialmente perigosos e representam um risco elevado de morte, já que o 
paciente não deseja deixar de sofrer por meio de um tratamento: ele de fato acredita 
que a única solução para acabar com seu sofrimento e o das pessoas ao seu redor 
é a morte. Não busca ajuda, mas tem um mínimo de energia e fôlego para 
concretizar o plano de dar fim à própria vida.  
Quando percebemos esse tipo de pensamento e intenção em um paciente com 
depressão, este único item, mesmo que todos os outros sejam negativos ou 
disfarçados, é condição sine qua non para que o paciente seja tratado de maneira 

DISFUNÇÕES DO 
COMPORTAMENTAIS 

 

  



 

 O primeiro está relacionado ao sentimento de desesperança, culpa e menos-
valia, como já exposto. Nesse caso, o indivíduo não deseja de fato se matar; o que 
ele almeja é parar de sofrer, e, de certa forma, essa postura é um indício de que ele 
deseja melhorar.  

O segundo – e aqui se encontra toda a relevância deste tópico - diz respeito 
aos pensamentos de morte ligados ao planejamento real do ato de suicídio. Esses, 
sim, são potencialmente perigosos e representam um risco elevado de morte, já que 
o paciente não deseja deixar de sofrer por meio de um tratamento: ele de fato 
acredita que a única solução para acabar com seu sofrimento e o das pessoas ao 
seu redor é a morte. Não busca ajuda, mas tem um mínimo de energia e fôlego para 
concretizar o plano de dar fim à própria vida.  

Quando percebemos esse tipo de pensamento e intenção em um paciente 
com depressão, este único item, mesmo que todos os outros sejam negativos ou 
disfarçados, é condição sine qua non para que o paciente seja tratado de maneira 
intensiva, sendo vigiado 24 horas por dia por um período de pelo menos três meses, 
mesmo que ele se negue a receber esse tipo de assistência médica. Qualquer outra 
atitude é omissão terapêutica de todos os envolvidos com essa pessoa.  

Dê a si a chance de viver uma vida plena e feliz! 
Grande abraço! 

 
Edigleide Rabelo 

Facebook: @edigleiderabelo  
Instagram e Youtube: @edigleiderabelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“De simples, a depressão não tem nada.  
Tudo nela tem o selo da complexidade humana.”  
 

 

Arquivo formatado por Erisangela Lourenço 

 


