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RESUMO 
 
 

O objetivo do presente trabalho foi descrever os traços comuns de personalidade, observados 
em um grupo de pacientes adultos com quadro de Depressão. A compreensão da 
personalidade está entre as buscas mais remotas na área Psicologia, os psicólogos da 
personalidade, visando entender as pessoas em sua totalidade, estudam os processos básicos 
que influenciam o desenvolvimento da personalidade em diversos níveis de análise. A 
depressão é um quadro de sofrimento mental de curso episódico ou crônico, com sintomas de 
intensidade leve a grave, podendo, nos casos mais severos, levar à incapacitação. É 
caracterizada, de acordo com as definições nosológicas como um transtorno de humor que 
influencia a dinâmica psicológica e comportamental do indivíduo, prejudicando-o em seu âmbito 
familiar, social e ocupacional. Foram convidados a participar da pesquisa 20 pacientes adultos 
(17 do sexo feminino e 03 do sexo masculino), com idade entre 28 e 62 anos, 
independentemente de sua etnia, escolaridade, estado civil ou nível socioeconômico, pacientes 
de um ambulatório de saúde mental de uma cidade do litoral paulista. Os indivíduos foram 
selecionados por meio de análise de prontuários onde foram diagnosticados com quadro de 
depressão. Para a coleta de dados aplicou-se o Inventário Fatorial de Personalidade - IFP e o 
Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister - TPC, de acordo com as especificações técnicas 
constantes nos manuais dos dois instrumentos. O IFP é um instrumento de avaliação 
psicológica organizado na forma de autorrelato, que investiga 15 dimensões da personalidade 
por meio de questões objetivas, cujas respostas são dispostas em uma escala Likert de sete 
pontos. O TPC é um teste projetivo de personalidade que utiliza a escolha de cores e de suas 
representações psicológicas para avaliar elementos de personalidade nos indivíduos. Após a 
aplicação dos dois testes, as respostas foram analisadas de acordo com o que as técnicas 
estabelecem e os resultados foram comparados aos valores da amostra normativa, na busca 
de traçar um perfil característico do grupo de pacientes com depressão investigado. Os dados 
mais incidentes, que podem caracterizar o grupo de pacientes, são os seguintes: No IFP 
observou-se Fator de Desejabilidade Social em valores elevados (80% - N=16) que indica que 
o sujeito tentou demais se apresentar de maneira esperada de acordo com expectativas 
externas; Fator Denegação em resultados altos (60% - N=12) que resulta em uma entrega à 
resignação ou abulia, ou seja, desejo ou tendência de se submeter passivamente à força 
externa; Fator Mudança em escores rebaixados (60% - N=12) que demonstra indivíduos que 
evitam novidades ou aventuras, com grande resistência à mudanças cotidianas; Fator 
Deferência em escores elevados (55% - N=11) que pode ser interpretado como respeito, 
admiração e reverência dirigidos a outras pessoas, com o objetivo de imita-los ou obedecê-los; 
Fator Assistência em valores elevados em metade dos participantes (N=10) que revela sujeitos 
com grande desejo de piedade e compaixão, no sentido de ser amparado, na busca de suporte 
emocional. No que se refere aos dados do TPC, em relação ao uso das cores na elaboração 
da tarefa, observou-se maior incidência do uso da cor Violeta em valores elevados (50% - 
N=10), cujo significado está relacionado à maior tensão e ansiedade e maior incidência da 
utilização da cor laranja em valores rebaixados (50% - N=10) que revela repressões, inibições, 
influenciabilidade, passividade ou submissão, quando não compensadas por outros 
indicadores. Dessa forma, os dados expostos revelam que os pacientes que participaram da 
presente investigação apresentam um conjunto de características de personalidade que são 
apresentados na literatura técnica sobre o quadro. Como os dados se referem à amostra 
investigada, estudos mais amplos devem ser desenvolvidos para generalização dos resultados 
ora expressos. 


