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Resumo

Este artigo tem como objetivo analisar fatores de risco biológicos (história 

pregressa de doença grave) e fatores psicossociais, para Transtornos Depressivos em estudo 

transversal com amostra de pacientes com diabete melito da rede de atenção primária à saúde 

da Prefeitura de Taubaté (SP). Participaram da pesquisa 192 pacientes de um programa de 

atenção primária de diabetes da cidade de Taubaté (SP). O grupo controle foi constituído de 

oitenta e quatro (84) voluntários sem história de transtornos depressivos e/ou diabetis. Foram 

utilizadas escalas de Beck para Depressão e questionário de fatores psicosociais amplamente 

utilizado na literatura. Os riscos associados aos fatores foram analisados por regressão logística 

binária e a análise. Foi utilizado o software Minitab 4.0. Encontraram-se dois tipos de riscos: 

riscos de estresse biológico, no qual a presença de diabetes e história pregressa de doença 

grave (estressores biológicos considerados em nosso experimento) constituíram os únicos 

riscos para depressão na amostra examinada; e riscos psicossociais, nos quais a presença 

de filhos e escolaridade tiveram uma participação significativa entre os fatores de risco para 

depressão na população com diabetis. Concluiu-se que a presença de diabetes e história 

pregressa de doença grave, bem como a presença de filhos e escolaridade foram os fatores de 

risco encontrados. 
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ASSESSMENT OF DEPRESSIVE SIMPTOMS RISK FACTORS IN  DIABETES MELLITUS 
POPULATION IN THE CITY OF TAUBATÉ’S (SÃO PAULO) PUBLIC PRIMARY CARE CENTER

Abstract

The purpose of this study was to investigate the biological and psycho-social risk 

factors to depressive disturbances in a sample of patients with diabetes mellitus in the city of 

Taubaté’s – São Paulo – public primary care center. One hundred-ninety-two patients under 

diabetes mellitus treatment on the public primary care center had the psycho-social status 

assessed through interview and the Beck’s scale for depression. Eighty-four patients with no 

such pathology were used as control. Techniques of logistic regression were used to measure 

biological and psycho-social stress agents. The statistical analysis was conducted by using the 

Minitab 4.0 software. Diabetes mellitus in association with other severe pathologies is a risk 

factor for depression in adults. The vulnerability to depression condition is increased in female 

patients with diabetes mellitus.

Key words: Depression. Risks Factors. Diabetes. Logistic regression.

INTRODUÇÃO 

A diabetes melito é a principal causa de cegueira, de doença renal terminal 

e amputações não traumáticas em membros de jovens em idade produtiva; predispõe a 

doenças cardíacas, vasculares cerebrais e periféricas, sendo também uma importante causa de 

mortalidade na população em geral e no período neonatal. A maioria das complicações pode 

ser evitada ou retardada com o tratamento da hiperglicemia e dos fatores de risco.1

Estima-se que no Brasil existam 10 milhões de diabéticos,2 sendo 90% do tipo 

não-insulino-dependente (Tipo 2), 5-10% do tipo insulino-dependente (Tipo 1) e 2% do tipo 

secundário ou associado a outras síndromes. 3,4,5 A prevalência da diabetes melito entre nós 

varia de 2,7% para a faixa etária de 30-39 anos, até 17,4% para a de 60-69 anos.3

Pacientes com diabetes tem um risco elevado de depressão6,7,8,9,10,11 com impacto 

desta comorbidade na qualidade de vida do paciente e seu efeito negativo no manejo do 

tratamento da diabetis,6 especialmente no controle da glicemia.12,13,14,15 Portanto, a associação 

entre diabetes e depressão torna-se um importante fator de complicação.16

A depressão acarreta ao diabético uma precária qualidade de vida17,18,19,20,21 

maior irregularidade no uso dos medicamentos, descontrole alimentar e não aderência 

ao tratamento.4,5 Aumenta também o risco de desenvolvimento de outras doenças e de 

afastamento do trabalho, além dos custos do tratamento.12,13 
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Em relação ao grau de depressão (leve, moderado e grave), pacientes com 

depressão grave e moderada apresentam uma significativa perda na aderência ao tratamento 

(dieta e medicação) em comparação àqueles com depressão leve.12 Eles também apresentam 

pior funcionamento mental e emocional e maior índice de emergências médicas.12 Usam 

mais os serviços de saúde primário, ambulatórios, aumentando consideravelmente os 

custos de tratamento.12 As taxas de glicemia e de complicações secundárias à diabetes são 

significativamente maiores nestes pacientes que naqueles que não apresentam a comorbidade 

depressão.20,21 

O tratamento da depressão pode melhorar a qualidade de vida e contribuir 

para reverter algumas de suas consequências negativas para a saúde, tais como o controle da 

glicemia e a adesão ao tratamento.18

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo avaliar fatores de risco biológicos (história 

pregressa de doença grave) e fatores psicossociais para Transtornos Depressivos em um estudo 

transversal com uma amostra de pacientes com diabete melito da rede de atenção primária à 

saúde da Prefeitura de Taubaté (SP). 

MATERIAL E MÉTODO 

Amostra: foram selecionados aleatoriamente e convidados a participar do estudo 

192 pacientes de um programa de atenção primária de controle da diabetes no serviço 

público de saúde da cidade de Taubaté (SP). Estes pacientes foram orientados pela equipe 

multidisciplinar que os assiste. 

Grupo controle: oitenta e quatro (84) voluntários sem história de transtornos 

depressivos e/ou diabetis foram selecionados como grupo controle.

Caracterização da amostra: dados biométricos, psicossociais (estado civil, 

número de filhos, escolaridade, renda familiar, religiosidade, emprego) e estressores 

biológicos (diabetes melito e história de doença grave) foram obtidos de cada indivíduo 

através da aplicação de um questionário de dados psicossociais. Todos os participantes 

formam informados sobre a natureza desta pesquisa e assentiram em colaborar através do 

consentimento livre e esclarecido, conforme as disposições contidas na Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde, sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos.

Avaliação da presença de sintomas depressivos (Anexo A): foi usada a Escala de 

Beck para Depressão.22 

Análise: foi utilizado o software Minitab 4.0.
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RESULTADOS

Nas populações estudadas — a saber: diabéticos (n = 192) e não diabéticos 

(n = 84) com ou sem sintomas depressivos clinicamente detectados — foram encontrados os 

seguintes resultados:

a) Idade 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (teste t) entre as 

idades dos grupos com pontuação acima de 18 estudados através da escala de Beck para 

depressão (com ou sem diabetes) nas populações de estudo avaliadas indistintamente e 

selecionadas aleatoriamente. (respectivamente 56,19 ± 13,30 e 57,91 ± 10,77 anos). 

No grupo com diagnóstico de diabetes, a diferença entre as idades foi 

estatisticamente significante (teste t, p = 0,001), sendo a média das idades do grupo com 

escore acima de 18 (BDI) significativamente maior (56,19 ± 13,30 anos) do que a do grupo 

com escore abaixo de 18 (BDI), (49,18 ± 15,57), ou melhor, (56,19 ± 13,30 anos versus 

49,18 ± 15,57).

Os riscos associados aos fatores descritos em Material e Métodos foram 

analisados por regressão logística binária. 

b) Fatores Biológicos (histórico de doença grave e presença de diabetis) 

Para os pacientes que apresentaram escores de depressão mensurados pela BDI 

maior que 18, dois estressores biológicos (Presença de Diabetes Melito e História Pregressa de 

Doença Grave) foram detectados com fatores de risco significativamente importantes.

As razões de chance para o risco de depressão na presença de diabetes melito e 

de histórico de doença grave foram, respectivamente, 3,6 vezes (z = 3,14, p = 0,002) e 2,2 

vezes (z = 2,39, p = 0,017), para o intervalo de confiança de 95%. 

A regressão com estas duas variáveis preditivas foi altamente significativa 

(p < 0,001) e o modelo preditivo foi Log[p/1-p] = -2,38 + 1,28 diabetis + 0,78 dogra 

(doença grave).

Outros índices psicossociais não se revelaram fatores de risco para a amostra 

com pontuação para depressão maior que 18 ( BDI), com ou sem diabetes associada.

c) Filhos e com Escolaridade 

Dois índices psicossociais mostraram-se significativamente relevantes como 

fatores de risco para a diabetes melito, quando foram excluídos os demais fatores psicossociais 

e os estressores biológicos. São eles: presença de filhos e escolaridade acima do primeiro 

grau. As razões de chance para o risco de diabetes melito no paciente com filhos e com 
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escolaridade foram, respectivamente, 22,8 vezes (z = 8,02, p < 0,001) e 7,1 vezes (z = 3,53, 

p < 0,001), para o intervalo de confiança de 95%. 

A regressão com estas duas variáveis preditivas foi altamente significativa 

(p < 0,001) e o modelo preditivo foi Log[p/1-p] = -3,16 + 3,29 filhos + 1,96 escolaridade. 

Os estressores biológicos (história pregressa de doença grave) não se revelaram 

fatores de risco para a amostra de diabéticos com escores de depressão abaixo de 18 (BDI). 

DISCUSSÃO 

Os grupos com pontuação acima de 18 (BDI) para depressão, com ou sem 

diabetes associada e com diabetes, mas sem pontuação para depressão, pertenciam à mesma 

faixa etária. Isto sugere que diabetes e depressão possuem uma faixa etária de risco comum, 

situando-se entre a quarta e a sexta décadas. 

Analisando a participação de estressores biológicos (história pregressa de doença 

grave) e a correlação com outros índices psicossociais como fatores de risco para depressão, 

verificamos que a presença de diabetes e história pregressa de doença grave (estressores 

biológicos considerados em nosso experimento) constituíram os únicos riscos para depressão 

na amostra examinada. Nenhum dos índices psicossociais analisados (estado civil, idade, 

filhos, renda familiar, escolaridade, emprego, religiosidade) influenciaram o risco. Isto sugere 

que o estresse biológico é um importante fator na patogênese da depressão. 

Por outro lado, os riscos associados aos fatores psicossociais, no caso, a presença 

de filhos e escolaridade, tiveram uma participação significativa na população com diabetis. 

Podemos inferir que ambos os fatores sugerem um perfil de indivíduos com alto grau de 

responsabilidade (criação dos filhos, prover educação, cuidados etc.), e a escolaridade implica 

em vida social e profissional mais competitiva, em que a busca de melhor status social pode 

condicionar a maior nível de tensão psicológica.

Aparentemente, a maior chance de risco para diabetis associada à presença de 

filhos (22,8) sugere ser a criação de filhos um importante fator de estresse psíquico. 

Estes fatores (filhos e escolaridade) podem caracterizar indivíduos com níveis de 

ansiedade mais elevados e podemos inferir que, possivelmente, exista uma associação entre 

alterações hormonais e os altos níveis de ansiedade e tensão crônicos. 

CONCLUSÃO

Riscos de estresse biológico: verificamos que a presença de diabetes e história 

pregressa de doença grave (estressores biológicos considerados em nosso experimento) 

constituíram os únicos riscos para depressão na amostra examinada.
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Os riscos psicossociais, no caso, a presença de filhos e escolaridade tiveram uma 

participação significativa entre os fatores de risco para depressão na população com diabetis.

Outros estudos para aprofundamento destas questões são sugeridos. 
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ANEXO A – BDI – BECK DEPRESSION INVENTORY

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da 

afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira como você tem se sentido nesta 

semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente 

bem, faça um círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada 

grupo, antes de fazer a sua escolha.

1.  0 Não me sinto triste.
1 Eu me sinto triste.
2 Estou sempre triste e não consigo sair disso.
3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

2.  0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro.
1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro.
2 Acho que nada tenho a esperar.
3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não 
podem melhorar.

3.  0 Não me sinto um fracasso.
1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum.
2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte 
de fracassos.
3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso.

4.  0 Tenho tanto prazer em tudo como antes.
1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes.
2 Não encontro um prazer real em mais nada.
3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

5.  0 Não me sinto especialmente culpado.
1 Eu me sinto culpado às vezes.
2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo.
3 Eu me sinto sempre culpado.

6.  0 Não acho que esteja sendo punido.
1 Acho que posso ser punido.
2 Creio que vou ser punido. 
3 Acho que estou sendo punido.

7.  0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo.
1 Estou decepcionado comigo mesmo.
2 Estou enojado de mim.
3 Eu me odeio.
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8.  0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros.
1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros.
2 Eu me culpo sempre por minhas falhas.
3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece.

9.  0 Não tenho quaisquer idéias de me matar.
1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria.
2 Gostaria de me matar.
3 Eu me mataria se tivesse oportunidade.

10.  0 Não choro mais que o habitual.
1 Choro mais agora do que costumava.
2 Agora, choro o tempo todo.
3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o 
queira. 

11.  0 Não sou mais irritado agora do que já fui.
1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava.
2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo.
3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me.

12.  0 Não perdi o interesse nas outras pessoas.
1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas.
2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas.
3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 

13.  0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época.
1 Adio minhas decisões mais do que costumava. 
2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes.
3 Não consigo mais tomar decisões.

14.  0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser. 
1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos. 
2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem 
parecer sem atrativos.
3 Considero-me feio. 

15.  0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes.
1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa.
2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa.
3 Não consigo fazer nenhum trabalho.

16.  0 Durmo tão bem quanto de hábito.
1 Não durmo tão bem quanto costumava.
2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho 
dificuldade para voltar a dormir.
3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade 
para voltar a dormir.
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17.  0 Não fico mais cansado que de hábito.
1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava.
2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa.
3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa.

18.  0 Meu apetite não está pior do que de hábito. 
1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser. 
2 Meu apetite está muito pior agora. 
3 Não tenho mais nenhum apetite.

19.  0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente. 
1 Perdi mais de 2,5 Kg.
2 Perdi mais de 5,0 Kg.
3 Perdi mais de 7,5 Kg. 

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( )

20.  0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde.
1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições 
ou perturbações no estômago ou prisão de ventre.
2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra 
coisa que não isso.
3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo 
pensar em outra coisa.

21.  0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse 
sexual. 
1 Estou menos interessado por sexo que costumava.
2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente. 
3 Perdi completamente o interesse por sexo.
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