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Atualmente estima-se 15 a 20% da população mundial sofre ou já sofreu depressão por diversos motivos, mas existem aquelas que não
sabem ou negam a sua depressão. Para isso foram criadas avaliações em escalas, como de Montgomery-Asberg e de Hamilton, para
avaliar o nível em que a pessoa está sofrendo ou não de depressão, dentre os avaliadores de escala podemos destacar o de Hamilton que é
muito usado pelos psiquiatras nas avaliações. Este trabalho mostra o desenvolvimento de um programa de computador para ajudar o
profissional de psiquiatria a aplicar questionários e diagnosticar os pacientes. Foi usada a tecnologia Java e recursos de Computação
Gráfica em seu desenvolvimento.
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I. INTRODUÇÃO
A Depressão é um problema medico que é causado por diversos sinais e sintomas relacionado às emoções do indivíduo,
principalmente no seu estado de humor, na qual a pessoa apresenta um comportamento de tristeza, angustia ou sensação de
vazio e redução na capacidade de se sentir uma satisfação ou vivenciar um prazer.
Estima-se que cerca de 15% a 20% da população mundial, em algum momento da vida, sofreu de depressão, sendo que é
mais comum em pessoas com idade entre 24 e 44 anos. Dependendo do motivo pode ser praticada em crianças e adolescentes
pela separação dos pais, por problemas na escola, rejeição e principalmente Bullying. A ocorrência em mulheres é o dobro da
ocorrência em homens.
Normalmente existem pessoas que não sabem ou negam sua própria depressão. Para avaliar essas pessoas, foram criados
questionários de pré-diagnóstico, em escalas, para determinar o nível da pessoa na qual ela pode ou não ter depressão, e dentre
desses esses avaliadores em escala, podemos destacar o de Montgomery-Asberg e de Hamilton, sendo este método muito
utilizado pelos psiquiatras em geral.
A - Avaliação de Escala de Hamilton para Depressão
A Avaliação de Escala de Hamilton para Depressão, conhecida como HAM-D, é uma avaliação de múltipla escolha na qual
os clínicos usam para avaliar a gravidade de maior depressão de um paciente. Foi criada por Max Hamilton.
Max Hamilton publicou sua escala, em 1960 ela foi revisada nos anos 1966, 1967, 1969 e 1980 ela se constitue em versões de
17, 21 e 24 itens, sendo que Hamilton originalmente descreveu 21 itens e posteriormente reduziu o seu número para 17 itens.
Os itens da escala HAM-D são pontuados de 0 a 2 ou de 0 a 4, com uma pontuação variando de 0 a 50 para versão de 17 itens.
As formas em que os pontos são avaliados são de 7 ou menos consideradas normais, de 8 a 13 indicam depressão leve, de 14
a 18 indicam depressão moderada, de 19 e 22 e de 23 ou acima podem se considerada uma depressão muito grave.
Os itens da escala podem ser avaliados de acordo com a intensidade e a freqüência, dentro de um período determinado por
dias. Os escores em cada item sintetizam a freqüência e a intensidade dos sintomas do determinado paciente, que variam entre
depressão e ansiedade.
A avaliação foi baseada na entrevista e em informações de outras fontes como prontuários, informações ligadas à
enfermagem e de familiares. Ela deve ser utilizada somente por profissionais com experiência clínica, na qual é requerido o
conhecimento sobre como entrevistar um determinado paciente deprimido e avaliar os seus sintomas.
A escala de Hamilton apresenta uma confiabilidade boa, inclusive de sua consistência interna e a confiabilidade de seus
avaliadores. A sua validade é boa comparada com outros instrumentos de mediação de sintomas de depressão, porém, a
presença de vários sintomas somáticos pode resultar em conclusões erradas quando usada em pacientes com doenças físicas. O
uso de sua escala é muito problemático em relação a pessoas idosas ou com doenças medicas sistemáticas, no qual a presença
de sintomas somáticos não necessariamente indica um estado depressivo.
A.1 - Comparação entre as escalas
A Avaliação de Escala de Montgomery-Asberg para Depressão, conhecida como MADRS, é uma avaliação de dez itens de
diagnóstico usado pelos psiquiatras para medir a gravidade do estado depressivo de um paciente com transtornos de humor.
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Uma correlação positiva e significativa entre as avaliações de escalas HAM-D e MADRS demonstraram que ambas avaliam
a intensidade dos sintomas depressivos no mesmo sentido, isto é, quanto maior for o numero de pontos, maior vai ser sua
gravidade, e ambas constituem instrumentos igualmente úteis para a avaliação da gravidade de quadros depressivos de um
paciente.

A.2 - Recomendações para a Utilização da Escala HAM-D
Algumas regras devem ser observadas quando você for usar a escala HAM-D.
A primeira regra é obter uma pontuação homogênea para minimizar o desvio padrão e para aperfeiçoar o poder de estudo,
porém, o poder estatístico do estudo pode ser baixo, levando a um risco elevado de não poder identificar alguma diferença, se
realmente existir.
A segunda regra é ter uma boa confiabilidade entre os avaliadores para que assim possa expor o menor numero possível de
pacientes a placebo.
Entre as regras pro HAM-D existem algumas que visam a melhorar a homogeneidade entre os investigadores que devem ser
seguidas: sessões de treinamento para pontuação devem ser realizadas, deve haver definições de algumas regras comuns que
devem ser respeitadas por todos os investigadores, como, por exemplo, se a obtenção de uma informação deve ser feita por
meio da entrevista explorando item por item, ou se pode ser utilizado pelo Manual Estruturado para Entrevista HAM-D.
A escala HAM-D deve ser completada imediatamente após a entrevista e não enquanto for realizada ou não posteriormente, e
deve respeitar essas convenções que é a melhor forma de aumentar a homogeneidade das pontuações entre diferentes
investigadores, aumentar a confiabilidade entre avaliadores, aperfeiçoar a chance de sucesso do estudo e justificar a utilização
de placebo, do ponto de vista ético.
A escala HAM-D foi desenhada para explorar os mais diversos sintomas observados durante um estado depressivo de um
paciente, que por sua vez é uma síndrome bastante heterogênea. Não é de se surpreender que existam itens acerca de
ansiedade, queixas somáticas e alterações de sono, e outros. Como vimos antes, os itens são pontuados de 0 a 4 ou de 0 a 2, e
para auxiliar essa pontuação de intensidade são fornecidos exemplos e descrições de sintomas. Não é totalmente necessário que
o paciente preencha todos os exemplos para dar a pontuação máxima de intensidade.
Um ponto importante que deve ser lembrado na utilização da escala HAM-D é a pontuação dupla, como por exemplo, a pessoa
muitas vezes confunde ansiedade psíquica com ansiedade somática (que são itens 10 e 11 do HAM-D, respectivamente). Nessa
discussão psicopatológica dos conceitos é fundamental nesses casos, para evitar esse tipo de erro, lembrando que a ansiedade
psíquica refere-se à expressão psicológica da ansiedade, ao aspecto cognitivo, enquanto a ansiedade somática é ligada as
manifestações fisiológicas concomitantes da ansiedade, e Então, e a pontuação deve ser dada separadamente.
II. ESTRUTURA DA IDÉIA
A área tecnológica, os computadores são capazes de praticamente aprender, com erros, e até a pensar através de uma
inteligência artificial.
Baseando-nos nestas premissas nos questionamos na possibilidade de desenvolver um software que de alguma forma
analisasse os sentimentos e a própria mente humana. Ironicamente é a criação, que não possui sentimentos, avaliando o seu
próprio criador através do poder da lógica Matemática.
A partir de entrevistas com psicólogos e psiquiatras, onde os nossos objetivos eram interagir necessidades para aprimorar com
tecnologia aplicada a medicina softwares de apoio a nível psiquiátrico.
Foi quando conhecemos um psiquiatra experiente chamado Dr. Kleber, que atua com louvor e competência no hospital
chamado Hospital das Clínicas, localizado na cidade metropolitana de Belém.
Na primeira entrevista para coleta de materiais de apoio específicos, o psiquiatra apresentou nosso projeto a uma residente em
psiquiatria, esta então se mostrou bastante interessada em acompanhar o projeto nos fornecendo copias dos livros relacionados
ao tema e contato.
Realizamos um pequeno protótipo em C++ executando em DOS, Para fins de testes para corrigir erros e buscar os resultados
esperados para o psiquiatra.
Erros corrigidos, podemos então escolher a plataforma de desenvolvimento e implementar ferramentas para melhor
aproveitamento da escala HAM-D.
III. SOFTWARE - Avaliador de Depressão na Escala Hamilton

Fig. 1. Primeira Questão (fase de teste em C++).

Devido à limitação gráfica que o DOS nos fornece, julgamos necessário optar pela linguagem JAVA. Pois nos permite fácil
manipulação e amplos ambientes de execução. Logo, poderá executar onde existir instalado a maquina virtual Java.
Para criação do aplicativo, baseado na avaliação de escala de Hamilton, usou-se a linguagem Java e o programa Net Beans.

Fig. 2. Modelo do questionário (1ª questão).

A estrutura do aplicativo resultou na estrutura de um questionário, no total de 31 itens de escolha exclusiva, escrita no
software de forma fiel a avaliação de escala de Depressão Hamilton.

Fig. 3. Resultados 1ª fase (HAM-D 17 itens).

A primeira fase da avaliação HAM-D (17 itens) é constituída de 17 questões podendo alcançar um escore de ate 52 pontos.
Relacionando apenas fatores que interferem diretamente nos sintomas mais específicos de depressão. Alguns psiquiatras se
satisfazem apenas com essa primeira escala.

Fig. 4. Resultados 2ª fase (HAM-D 21 itens).

A segunda fase, avaliação de HAM-D (21 itens) é uma escala constituída de 4 questões somadas as da escala HAM-D 17
podendo chegar a um escore de até 63 pontos.
Esta fase é realizada apenas quando o psiquiatra não se satisfaz apenas com os resultados da HAM-D 17. Pois esta etapa se
trata de sintomas comportamentais propícios a interferirem na estabilidade emocional do paciente.

Fig. 5. Resultados 3ª fase (HAM-D 31 itens).

A HAM-D (31 itens) é a fase culminante deste software, constituída de 10 itens acrescidos da HAM-D 21, podendo chegar a
um escore de até 93 pontos. Por ser uma etapa que foi adicionada a escala Hamilton, foi desenvolvida por doutores, para que
seja feita uma analise ainda mais precisa com o paciente.

VI. SOFTWARE – Resultados Finais
TABELA I
Questões
(itens)

Ham-D

17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
31
31
31
31
31

17 itens

21 itens

31 itens

Faixa de
Variação
(Escores)
0~7
8 ~ 13
14 ~ 18
19 ~ 22
>22
0~7
8 ~ 13
14 ~ 18
19 ~ 22
>22
0~7
8 ~ 13
14 ~ 18
19 ~ 22
>22

RESULTADO DOS ESCORES PARA HAMILTON

Diagnóstico

Normal
Depressão Leve
Depressão Moderada
Depressão Grave
Depressão Muito Grave
Normal
Depressão Leve
Depressão Moderada
Depressão Grave
Depressão Muito Grave
Normal
Depressão Leve
Depressão Moderada
Depressão Grave
Depressão Muito Grave

Particularidade quanto à escala HAM-D 31 itens:
Por tratar-se de uma escala maior e propicias a sofrer erros em alguma pontuação anterior. Programamos gráficos que
correspondem as seguintes características, para melhor auxilio ao profissional.

Fig. 6. Médias de resultados.

A) Média de Valores
Este método foi inserido para o profissional analisar se os valores médios dos resultados correspondem ao diagnostico
final do paciente.

B) Gráfico de Ocorrência de Valores
Biblioteca utilizada: JfreeChart.

Fig. 7. Gráfico de ocorrência de valores.

Este gráfico mostrará ao profissional a freqüência dos valores inseridos. Dados mostrados em porcentagem.

VII. CONCLUSÃO
Houve uma grande melhoria para lado do médico, com a contribuição do analisador de comportamento psiquiátrico,
ficou mais fácil para o mesmo avaliar o nível de comportamento dos seus pacientes, na qual eles vão respondendo os
questionários do analisador que vão dando o resultado do nível de comportamento desse paciente.
Para melhorar o sistema, pode-se acrescentar novos modos de apresentar o resultado, além do gráfico de pizza já
inserido no programa, podemos colocar o gráfico de barras e de linha, e novos estilos de avaliações de comportamento além do
HAM-D já inserido, como por exemplo, a avaliação de escala de Montgomery-Asberg.
O programa foi testado e implementado utilizando o método de prototipação, e cada vez que o programa era
executado nós analisava-mos o que faltava ou o que precisa ser corrigido, e feitos os testes o programa apresentava ótimos
resultados da sua implementação e funcionamento do mesmo.
O uso da tecnologia JAVA para a criação do nosso programa foi bastante positivo já que esse tipo de linguagem nos
permite uma fácil manipulação em amplos ambientes de execução e também o mais importante, não existe limitações nessa
linguagem, se for comparar com a nossa tentativa de implementar o programa em DOS que existia uma limitação gráfica nela.
Nossa perspectiva, é que nosso programa seja bastante usando e que der ótimos resultados pelos médicos e
especialistas da área de psiquiatria que possam avaliar com sucesso com os pacientes com problemas de depressão e de outros
distúrbios de comportamento.
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