
E-mail para contato: erika.cristiane@hotmail.com IES: ESTÁCIO RECIFE

Autor(es): Erika Cristiane da Silva; Taciana Maria Ferreira Gonçalves; Katerine Karla Souza da Silva

Palavra(s) Chave(s): Pensamentos depressivos; Leucemias agudas; HEMOPE; Escala de Pensamentos Depressivos.

Título: AVALIAÇÃO DOS PENSAMENTOS DEPRESSIVOS EM PACIENTES COM LEUCEMIAS AGUDAS ACOMPANHADOS NO 
HOSPITAL DE HEMATOLOGIA DA FUNDAÇÃO HEMOPE

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

Pensamentos Depressivos (PD) resultam da forma que os indivíduos interpretam os eventos em relação a si mesmo, aos outros e ao futuro. 
Assim, este estudo teve como objetivo avaliar os PD em indivíduos diagnosticados com leucemias agudas acompanhados no Hospital de 
Hematologia da Fundação HEMOPE/ Recife-PE. Tratou-se de um estudo do tipo descritivo-exploratório, de coorte transversal, abordagem 
quantitativa, com 32 voluntários, homens e mulheres, com idades entre 18 e 59 anos, diagnosticados com Leucemias Agudas (LLA, LMA) 
acompanhados pelo HEMOPE. Depois da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aplicou-se um questionário de perfil 
socioeconômico e a Escala de Pensamentos Depressivos (EPD). Dentre os pacientes entrevistados, no que concerne aos níveis normativo de baixa 
autoestima/desesperança (Fator 1), 28% corresponde ao normativo alto e 25% ao normativo médio alto, significando que 53% possuem 
normativos altos de PD significando que, segundo a EPD, esses pacientes têm pensamentos depressivos em relação a si próprios e uma visão 
negativa em relação ao futuro. O normativo alto de desesperança é um alerta aos profissionais de saúde, pois esse pensamento mostra grande 
relação com tentativas de suicídio. Nas funcionalidades das relações sociais 84% dos participantes tiveram normativas baixas. Isso significa, 
segundo a EPD, que há uma menor frequência de pensamentos negativos em relação às outras pessoas de sua convivência. O conhecimento a 
respeito dos pensamentos de baixa autoestima/desesperança e das funcionalidades das relações sociais em pacientes leucêmicos é de suma 
importância para que se planejem estratégias de prevenção contra esse transtorno psicológico e fortaleça os pacientes para o enfrentamento 
dessa etapa da vida. Por fim, esse estudo foi capaz de avaliar e rastrear por meio da EPD, o nível normativo de PD em pacientes com leucemias 
agudas, acompanhados no HEMOPE, o que pode contribuir para a compreensão da temática e subsidiar profissionais com intervenções que se 
pautem na prevenção não só da depressão, mas também de sintomatologias depressivas, antes de se agravarem. Sugere-se para futuros estudos, 
com o mesmo público da presente pesquisa, a investigação de correlações entre as funcionalidades das relações sociais e ter uma religião, visto 
que nessa pesquisa, os pacientes apresentaram boas funcionalidades nas relações sociais e houve um percentual significativo de pacientes que 
declararam ter religião.
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