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QUESTÃO CLÍNICA 
Quais os fatores preditivos da recorrência de uma depressão 

maior em adultos?

RESUMO 
Dentre os pacientes que apresentam episódios de transtorno 

depressivo maior, os que são fumantes, os que sentem não ter 
controle sobre as circunstâncias da vida e os que têm uma his-
tória anterior de depressão têm probabilidade maior de terem 
recidiva em seis anos.1

DESENHO DO ESTUDO
Estudo de coorte (prospectivo). 
Nível de evidência: 2b.2

CASUÍSTICA 
Base populacional (adultos). 

DISCUSSÃO
Apesar de sabermos que os pacientes que têm depressão 

sofrem recidivas com frequência, não são claros quais os 
fatores de risco para essas recidivas. Esse estudo de coorte 
prospectivo partiu de uma amostra aleatória de um censo 
bianual realizado pelo Departamento Nacional de Estatís-
ticas do Canadá, representativa da população de adultos no 
país em 1994 e 1995 (n = 17.276), dos quais 585 tiveram 
um episódio de depressão maior identificado durante o ciclo 
de acompanhamento de 2000 a 2001, conforme diagnóstico 
pelo “Composite International Diagnostic Interview Short 
Form”. As idades médias dos participantes foram de 38,5 
anos entre os deprimidos e 44,6 anos entre os que não ti-

nham depressão. Metade (52%) de toda a coorte e aproxi-
madamente dois terços (64,7%) dos que tinham depressão 
eram do sexo feminino. Houve grandes diferenças demográ-
ficas entre os deprimidos e os não deprimidos: os com de-
pressão tinham maiores probabilidades de serem imigrantes, 
casados, tabagistas, de terem bom suporte social, altos níveis 
de estresse no trabalho e na vida, alguma doença sexualmen-
te transmissível, terem sofrido algum trauma psicológico na 
infância e de usarem álcool. Entre os 585 pacientes que ti-
nham depressão, 45% tiveram recorrência do episódio no 
período até 2006 e 2007. Os fatores preditores independen-
tes dessa recorrência foram o cigarro (odds ratio [OR] = 2,7; 
intervalo de confiança, IC de 95%: 1,5-4,7), a sensação de 
pouco ou nenhum controle sobre as circunstâncias da vida 
(OR = 1,1; IC de 95%: 1,03-1,2), e um histórico de depres-
são desde o período inicial do censo, em 1994 e 1995 (OR 
= 4,0; IC de 95%: 2,5-6,5).
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