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Desmotivação e Transtornos de Humor
Dr. Sergio Perocco
Caro ouvinte,
Meu nome é Sergio Perocco, sou médico psiquiatra e gerente médico da GSK Brasil. Seja bem
vindo a mais um podcast do canal Sistema Nervoso Central.
Hoje gostaria de falar com vocês sobre um excelente artigo de revisão do Dr. Joseph Calabrese
e colaboradores, sobre uma abordagem para estudo da desmotivação nos transtornos de
humor.
Existe um interesse crescente no estudo da desmotivação porque esse sintoma parece ser
muito mais comum do que se pensava e, porque possui um impacto negativo em longo prazo
em termos de funcionalidade na vida de nossos pacientes.1
Existe uma considerável ambiguidade na terminologia utilizada para descrever esse déficit na
literatura científica, por exemplo, termos como apatia, desmotivação, avolição, anedonia,
retardo psicomotor, fadiga e anergia, são utilizados de acordo com o contexto. O termo
“desmotivação” aparentemente é utilizado mais frequentemente nas publicações relacionadas
à Psiquiatria enquanto “apatia” é empregada geralmente relacionada à Neurologia.1
Nesse artigo os autores discutem a definição, a avaliação clínica, a prevalência e a magnitude
da necessidade clínica não atendida, associada a desmotivação/apatia em pacientes com
transtornos do humor.1
Conceitualmente a apatia pode ser considerada como um domínio ou grupo de sintomas
dentro do Transtorno Depressivo Maior ou Transtorno Bipolar. Clinicamente o Transtorno
Depressivo Maior é um transtorno muito heterogêneo, com sobreposição de sintomas
depressivos e manifestações de desmotivação tanto pelo DSM-5 quanto pela CID-10. Essas
áreas de sobreposição incluem perda de interesse e/ou prazer, anedonia, retardo psicomotor,
fadiga e habilidade diminuída para pensar e/ou concentrar-se assim como a indecisão.1
De qualquer forma sintomas específicos de amotivação geralmente não são reportados por
indivíduos com Transtorno Depressivo Maior e os especialistas não costumam proativamente
perguntar por essas informações.1

Existem relatos de que a desmotivação afeta entre 19-88% daqueles que sofrem de Transtorno
Depressivo Maior, especialmente indivíduos com idade avançada e com declínio da função
executiva.1
O número de estudos clínicos avaliando a desmotivação no TDM é extremamente baixo e o
número de pacientes incluídos em geral é pequeno. Um trabalho mostrou que 97% dos
pacientes (n=557) com TDM cursam com humor deprimido, 91% queixaram-se de fadiga e 81%
de prazer e interesse reduzidos. Há ainda dados de que existe uma forte associação entre altos
escores na Escala de Hamilton para Depressão e altos escores na Escala de Avaliação de
Apatia.1
A presença de anedonia é considerado um prognóstico para curso desfavorável do Transtorno
Depressivo Maior sendo que presença de anergia e anedonia aumentam o risco de
mortalidade em pelo menos 20%.1
Em resumo, perda de interesse, atividade diminuída e dificuldade para tomar decisões, todas
essas funções relacionadas a motivação predizem um desfecho ruim para que àqueles que
sofrem de TDM.1
É consenso que a desmotivação, como sintoma relacionado aos Transtornos de Humor, é um
alvo terapêutico legítimo e associado com necessidades clínicas não atendidas e que mais
estudos devem ser realizados para aprofundar o conhecimento sobre o tema.1
Nesse artigo os autores fizeram uma revisão sobre a desmotivação como um sintoma residual
do TDM ou TAB ainda que tratados com um antidepressivo típico ou estabilizador do
humor/antipsicótico atípico, respectivamente.1
Dentre os desafios para o estudo do impacto da desmotivação nos Transtornos de Humor
estão a escassez de publicações, a inconsistência na terminologia utilizada para descrever a
desmotivação, a dificuldade em selecionar os pacientes apropriados, o manejo e controle de
potenciais fatores confundidores e a falta de uma escala gold-standard para avaliação e
diagnóstico desse sintoma.1

Para o problema relacionado a terminologia os autores defendem o uso de definições
padronizadas para facilitar o estudo sistemático dessa condição. Com relação a seleção de
pacientes, os estudos deveriam ser conduzidos com indivíduos com sintomas relacionados ao
humor que responderam ao tratamento mas, no entanto, persisitiram com sintomas residuais
(por exemplo, sintomas de redução na intensidade das emoções foram relatados como um
evento adverso do tratamento antidepressivo especialmente com agentes inibidores seletivos
de recaptação de serotonina) e que uma vez que os pacientes sejam diagnosticados com
desmotivação eles deveriam ser estratificados com auxílio do uso de escalas.1
Por fim, os autores enfatizam que estudos de ciência básica podem ser utéis para auxiliar a
compreender os mecanismos neurobiológicos da desmotivação nos transtornos de humor e
quem sabe compreender esse sintoma dentro de outras condições como, por exemplo,
Síndrome de Asperger, Transtornos de Personalidade, Transtorno de Estresse Pós-Traumático
e uso abusivo de substâncias.1
Chegamos ao final de mais um episódio. Espero ter levado aos senhores informações que
sejam relevantes e contribuam de alguma forma à sua prática clínica diária. No próximo mês
lançaremos um novo episódio e contamos com a sua presença.
Lembro a todos que o conteúdo desse episódio encontra-se integralmente disponível em
nosso site, e que todas as referências utilizadas para produção desse texto, e outros
relacionados ao(s) assunto(s), podem ser solicitadas por qualquer um dos senhores junto ao
nosso departamento de informações médicas através de nosso site, e-mail medinfo@gsk.com
e do nosso 0800.
Obrigado por sua participação e até a próxima!
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