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RESUMO 

 

O diabetes e a depressão são condições graves que prejudicam a qualidade de vida, 

aumentam a incapacidade funcional e reduzem a expectativa de vida. Estudos mostram que 

indivíduos com diabetes mellitus (DM) apresentam maior risco de depressão, contudo a 

produção do conhecimento sobre o tema ainda é restrita, sobretudo no Brasil. Essa dissertação 

teve como objetivos: Estimar a associação entre o diagnóstico do diabetes mellitus e a 

incidência de depressão; e investigar a associação entre o tempo de duração do diagnóstico do 

diabetes mellitus e a incidência de episódios depressivos entre participantes com diabetes 

mellitus do ELSA-Brasil. Foi realizado um estudo prospectivo com dados de 12.730 

participantes no período de 2008 a 2014 do ELSA-Brasil, uma coorte multicêntrica composta 

por servidores públicos brasileiros, ativos e aposentados, de seis instituições de ensino do país. 

Para classificação do diabetes mellitus (DM) foram utilizadas informações autorreferidas e 

clínicas, categorizadas como: sem diagnóstico de DM, diagnóstico prévio de DM e diagnóstico 

de DM após entrada no estudo. A presença de episódios depressivos foi investigada pela 

Clinical Interview Schedule – Revised CIS-R. Utilizou-se modelos de regressão logística bruto 

e ajustados por variáveis sociodemográficas. Os resultados, mostraram que mulheres com 

diagnóstico de DM prévio tiveram risco 54% (IC95%= 1,06-2,19) maior de apresentar 

episódios depressivos em comparação com mulheres sem diagnóstico de DM. Para os homens 

não foi observada associação significativa. Além disso, o tempo de duração do DM e a 

incidência de episódios depressivos nos participantes com DM não teve associação 

significativa. Os achados, apresentados em um artigo, contribuem para o contexto brasileiro e 

mundial com dados do DM como fator de risco para a depressão no sexo feminino. 

 

 

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus, Depressão, Estudos de Coorte, Incidência, Modelos 

logísticos. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Diabetes and depression are serious conditions that undermine quality of life, increase 

functional disability and reduce life expectancy. Studies demonstrate that individuals with 

diabetes present a higher risk of depression, however the production of knowledge on the 

subject is still restricted, especially in Brazil. This dissertation had as objectives: To estimate 

the association between the diagnosis of diabetes mellitus and the incidence of depression; and 

to investigate the association between the duration of diabetes mellitus diagnosis and the 

incidence of depressive episodes among Brazilian Longitudinal Study for Adult Health (ELSA-

Brazil) participants with diabetes mellitus. A prospective study was conducted with data from 

12,730 participants from 2008 to 2014 of ELSA-Brasil, a multicentric cohort composed of 

Brazilian civil servants, active and retired, from six educational institutions in the country. For 

the classification of diabetes mellitus (DM), self-reported and clinical information was used, 

categorized as: no diagnosis of DM, previous diagnosis of DM and diagnosis of DM after entry 

into the study. The presence of depressive episodes was investigated by means of the Clinical 

Interview Schedule – Revised CIS-R. Crude logistic regression models and adjusted by the 

sociodemographic variables were used. The results showed that women with DM diagnosis 

previous had 54% (CI95%= 1.06-2.19) higher risk for depressive episodes when compared to 

women without DM.  For men no association was observed. In addition, the time of DM 

diagnosis and the incidence of depressive episodes in participants with DM did not have any 

significant association. The findings of the article contribute towards the Brazilian and 

worldwide context with data on DM as a risk factor for depression in the female gender. 

 

 

 

Key-words: Cohort studies, Diabetes Mellitus, Depression, Incidence, Logistic Models. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A associação entre a depressão e o diabetes mellitus (DM) tem sido relatada na literatura 

(ALBERTORIO-DIAZ et al., 2017; ZHUANG; SHEN; JI, 2017; ALZOUBI et al.; SLOTEN; 

SCHHRAM, 2018; KHALEDI et al., 2019 ). Todavia, apesar do forte impacto negativo da 

depressão e do diabetes comórbidos sobre a qualidade de vida dos indivíduos e sua importância 

como um problema de saúde pública, a etiologia e os mecanismos exatos dessa associação ainda 

são pouco investigados (SLOTEN; SCHHRAM, 2018).   

A maioria dos estudos são transversais (ROTELLA; MANNUCCI,2013; 

ALBERTORIO-DIAZ et al., 2017; KHALEDI et al, 2019) e apresentam que pessoas com 

diagnóstico de diabetes tem uma alta prevalência de transtornos depressivos. A meta-análise de 

Khaledi et al. (2019) mostrou prevalência mundial de 28% de pessoas com diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) e depressão, indicando que cerca de uma em cada quatro pessoas com diabetes 

sofre de depressão. Além disso, neste estudo a depressão foi mais comum em mulheres e em 

indivíduos com menos de 65 anos. 

Estudos longitudinais mostraram que indivíduos com diabetes apresentam maior risco 

de depressão do que indivíduos sem diabetes (ROTELLA; MANNUCCI,2013; ZHUANG; 

SHEN; JI, 2017), sendo que na meta-análise feita por Tong et al. (2016), somente pessoas com 

diagnóstico autorreferido antes do início do estudo tiveram um risco aumentado de desenvolver 

sintomas depressivos e esse risco foi parcialmente explicado por comorbidades relacionadas ao 

diabetes. Contudo, ainda são poucos os estudos longitudinais desenvolvidos e esses 

apresentaram limitações metodológicas e diferenciadas entre si, seja na definição de critérios 

de diagnóstico tanto da diabetes quanto da depressão, seja no tempo de seguimento e/ou no 

tamanho da amostra. 

Para explicar essa relação, vários mecanismos compartilhados vêm sendo sugeridos 

como vias inflamatórias, disfunção do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA), efeitos 

metabólicos comuns como a leptina, além de uma série de fatores ambientais, genéticos e 

comportamentais (ALZOUBI et al.,2018). Porém, apenas alguns estudos investigaram tais 

potenciais mecanismos biológicos compartilhados (SLOTEN; SCHRAM, 2018; HERDER et 

al., 2018).  Quanto à atribuição da carga psicossocial, o ônus da vida com uma doença crônica, 

suporte social insuficiente, conscientização de ter doenças crônicas ou complicações e 

incapacidades têm sido relatados como fatores relevantes que predispõem pessoas com diabetes 

a desenvolverem depressão (JOSHI et. al, 2015; SLOTEN; SCHRAM, 2018). Além disso, 
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estudos mostram que a depressão pode interferir no controle glicêmico do indivíduo com 

diabetes, aumentar o risco de complicações do diabetes (retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica) e levar à uma maior 

taxa de mortalidade (LLOYD et al., 2010; ALZOUBI et al., 2018, DSBD, 2017-2018). 

Dessa forma, as alterações bioquímicas, fisiológicas e a carga psicossocial fornecem 

algumas evidências de que a depressão pode ser uma consequência do diabetes. Portanto, 

levando em consideração a relevância do DM e da depressão, bem como a escassez de estudos 

longitudinais sobre essa relação no Brasil, esse estudo pretende contribuir para investigar a 

associação entre o diabetes mellitus e a incidência de episódios depressivos no contexto 

brasileiro e busca embasar o planejamento de políticas públicas nas propostas de avaliação para 

um possível diagnóstico prévio e de intervenção que considerem os processos psicológicos 

como parte da multifatorialidade envolvida em seus cuidados.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. DEPRESSÃO 

 

 

Cerca de 322 milhões de pessoas no mundo (4,4% da população) sofrem de alguma 

forma de depressão. Entre os anos de 2005 e 2015 a depressão cresceu 18,4%, sendo a quarta 

principal causa de incapacidade no mundo e o transtorno mental que mais contribuiu para: a)  

incapacidade nas pessoas, com 7,5% de todos os anos de vida perdidos em 2015; e b)  mortes 

por suicídio (800 mil casos por ano), sendo o suicídio umas das 20 principais causas de morte 

em 2015 (VOS et al, 2016; WHO, 2017).  

A depressão é mundialmente mais prevalente nos países de baixa e média renda (78%); 

nas mulheres (5,1%) em comparação aos homens (3,6%)  nas idades mais jovens e nas adultas 

mais velhas (acima de 7,5% entre as mulheres com idade 55-74 anos, e acima de 5,5% entre os 

homens da mesma faixa etária) (WHO, 2017); nos solteiros ( APA, 2013); em pessoas do estrato 

social mais baixo (RAI, 2013) e em pessoas com menor escolaridade ( KASSOUF, 2007; 

BJELLAND et al., 2008).  

No Brasil, a World Health Organization (WHO, 2017) estimou que 5,8% da população 

é afetada pela depressão e aproximadamente 2 milhões (10,3%) do total de anos vividos com 

deficiência em 2015 decorreram da depressão. Na revisão sistemática com meta-análise de 

Silva et al. (2014), os resultados dos estudos transversais de base populacional com adultos 

brasileiros, entre 18 e 65 anos, indicaram uma prevalência de 14% de sintomas depressivos e 

de 17% de transtorno depressivo maior afetando, em sua maioria, mulheres com idades 

avançadas. 

De acordo com a décima revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças 

(CID-10) e o IV Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), a 

depressão é caracterizada como uma síndrome clínica, definida pela presença, durante um 

período de no mínimo duas semanas, de um conjunto de sintomas e sinais, que não exigem uma 

causa específica, pois reconhecem que os fatores causais podem ser tanto psicológicos como 

biológicos (PAYKEL, 2008). Os sintomas psíquicos, fisiológicos, e evidências 

comportamentais avaliados no diagnóstico da depressão podem ser:  humor deprimido como 

sensação de tristeza, autodesvalorização, culpa; redução da capacidade de experimentar prazer 

na maior parte das atividades; fadiga ou sensação de perda de energia; diminuição da 
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capacidade de pensar, de se concentrar ou de tomar decisões; alterações do sono, apetite; 

redução do interesse sexual; retraimento social; crises de choro; comportamentos suicidas; 

retardo psicomotor e lentificação generalizada, ou agitação psicomotora (DEL, PORTO, 1999; 

PAYKEL, 2008).  

Como mostrado na revisão de literatura de Alzoubi et al. (2018) e na revisão sistemática 

de Roy & Llyod (2012), a avaliação dos sintomas depressivos pode ser realizada por uma ampla 

varieadade de instrumentos de entrevistas e escalas (CED-S, HADS, SCL-90, PHQ-9, WHO-

5, BDI, BDI-II, DDS, CIDI, etc.). Além dos instrumentos utilizados nas pesquisas, alguns 

estudos utilizaram o autorrelato de diagnóstico e uso de medicamentos antidepressivos ou a 

busca em registros médicos de prescrições antidepressivas e diagnósticos médicos para 

classificá-los (ROY & LLYOD, 2012; ALZOUBI et. al., 2018). A prevalência estimada de 

depressão foi maior em estudos que utilizaram métodos autorreferidos (prevalência = 30%; 

IC95% 28, 32, I2 = 98,8%) em comparação com aqueles que utilizaram métodos de diagnóstico 

clínico (prevalência = 22%; IC95% 19, 24, I2 = 99,9%) (KHALEDI et al., 2019). 

O CIS-R (Clinical Interview Schedule- Revised) é um instrumento validado e apresenta 

vantagens em relação à outras formas de avaliação de transtornos mentais como a possibilidade 

de medir frequência e intensidade do sintoma e de pode ser administrado por leigos. Além do 

mais, permite a classificação diagnóstica de acordo com os critérios da CID-10 (LEWIS et al., 

2001).  Segundo Araya et al. (2001) tem sido usado em diferentes culturas. 

Embora existam dificuldades relacionadas à diversidade de instrumentos de medida para 

a depressão, segundo a revisão sistemática com meta-análise conduzida por Silva et al. (2014) 

com adultos brasileiros, ser do sexo feminino e ter a idade mais avançada foram características 

diretamente associadas a ela corroborado por outros estudos. 

 

 

2.2. Diabetes mellitus (DM) 

 

 

Os problemas de saúde prevalentes nos dias atuais são as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), as quais têm gerado grandes impactos sanitários e econômicos 

(BRASIL, 2011), visto que elas foram a principal causa de mortalidade no mundo (71% de 

todas as mortes) no ano de 2016 (WHO, 2018), levam a piora da qualidade de vida, comprimem 

o orçamento das populações, e sobrecarregam os sistemas de saúde levando a altos custos na 

assistência médica. A transição demográfica é um dos principais fatores dessa epidemia, pois 
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uma maior parcela da população alcança a senescência, fase da vida em que essas doenças 

ocorrem com maior frequência. A alteração do padrão dietético-nutricional e a diminuição da 

prática de atividade física também contribuem para uma maior incidência dessas doenças, pois 

leva à um aumento do peso corpóreo e à vários desfechos desfavoráveis à saúde, como, por 

exemplo, o diabetes (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), no Brasil, no ano de 2013, 45,1% da 

população adulta brasileira referiu ter pelo menos uma DCNT, sendo o diabetes uma das mais 

frequentes (MALTA et al., 2015). Além disso, as séries anuais da Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) (2006 a 2010) 

mostraram um aumento de 19% na prevalência de diabetes, que ocorre, provavelmente, devido 

também à epidemia da obesidade, grande fator de risco para diabetes e para muitas outras 

doenças crônicas (WHO, 2011). O DM, portanto, possui alta prevalência e representa um grave 

problema de saúde pública em decorrência de suas complicações crônicas levando à alta 

morbidade, hospitalizações e crescente mortalidade (FLOR; CAMPOS, 2017; MALTA et al., 

2017). 

A International Diabetes Federation (IDF) (2019) estimou uma população mundial de 

463 milhões (9,3%) de pessoas entre 20-79 anos com DM e 4,2 milhões o número de óbitos 

resultantes do diabetes e suas complicações para o ano de 2019. Desses um em cada dois 

(50,1%), ou 231,9 milhões dos 463 milhões de adultos vivendo com diabetes, não sabem que 

têm a condição. Se essa tendência continuar, no ano de 2045 existirão 700 milhões (10,9% da 

população mundial) de pessoas com essa doença. A maioria, 79,4%, dessas pessoas vivem em 

países de baixa e média renda e o diabetes foi a sexta principal causa de incapacidade no ano 

2015 (VOS et al., 2016). Entretanto, esse aumento na prevalência se deve em parte à melhoria 

na detecção precoce e ao tratamento mais eficaz que têm resultado em uma sobrevivência mais 

longa (IDF, 2019).  

O Brasil é o quinto país com maior número de pessoas com diabetes (16,8 milhões) e 

possui estimativa de aumento para 26,0 milhões no ano de 2045 (IDF, 2019).  Um estudo 

realizado por Flor & Campos (2017) com dados provenientes do inquérito nacional de Pesquisa 

de Dimensões Sociais das Desigualdades (PDSD) de 2008 identificou uma prevalência de DM 

de 7,5% em pessoas maiores de 20 anos,  que foi  associada com fatores modificáveis e não 

modificáveis como a idade (≥ 40 anos), a escolaridade (< 8 anos de estudo), o estado conjugal 

(não casados), a presença de obesidade, o sedentarismo, altos níveis de colesterol, diagnóstico 

prévio de hipertensão arterial, e com a procura por serviço de saúde. Contudo, segundo esse 
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mesmo estudo, no Brasil, ainda são limitados os estudos com representatividade nacional que 

investiguem a prevalência de DM. 

O DM é uma doença metabólica grave de etiologia multifatorial, caracterizada por 

hiperglicemia crônica decorrente de deficiência na produção de insulina, na ação da insulina, 

ou em ambas e em distúrbios do metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, 

ocasionando complicações a longo prazo (WHO, 2019).  A insulina é um hormônio essencial 

que transporta a glicose da corrente sanguínea para as células do corpo, sendo a glicose 

convertida em energia. Portanto, sua falta ou a incapacidade de as células responderem a ela 

levam a altos níveis de glicose no sangue (IDF, 2017).  

De acordo com a classificação atual da WHO (2019), existem dois tipos principais: 

diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Historicamente, a diferença 

entre esses dois tipos tem sido com base na idade do diagnóstico; na gravidade da doença; no 

grau de resistência à insulina; na presença de autoanticorpos associados ao diabetes e na 

exigência de tratamento de insulina para sobrevivência (LESLIE et al., 2016). Entretanto, essas 

características não distinguem claramente um tipo do outro, nem são responsáveis por todo o 

espectro de fenótipos de diabetes (WHO, 2019). 

O DM2 é o mais frequente, representando aproximadamente 90% dos casos e ocorrendo 

geralmente após os 40 anos de idade. Frequentemente é não diagnosticado por muitos anos, 

pois a hiperglicemia se desenvolve gradualmente e muitas vezes não é grave o suficiente para 

o surgimento dos sintomas clássicos como sede excessiva, boca seca, micção frequente e 

abundante, falta de energia, cansaço extremo, formigamento ou dormência nas mãos e nos pés, 

infecções fúngicas recorrentes, feridas de cicatrização lenta e visão borrada (ADA, 2018; DSBD 

2017-2018, 2017; IDF, 2019). Dessa forma, na ausência de testes bioquímicos para 

diagnosticar, a hiperglicemia pode estar presente por muito tempo resultando na presença de 

complicações no diagnóstico (WHO, 2019). 

O risco de desenvolver o DM2 é maior em indivíduos mais velhos, com sobrepeso ou 

obesidade, com hipertensão, com dislipidemias, em mulheres que tiveram diabetes na gestação, 

nos que são sedentários e em alguns subgrupos raciais/étnicos. O DM2 é também 

frequentemente associado à uma predisposição genética principalmente com história familiar 

de parentes de primeiro grau (ADA, 2018). Em relação ao sexo pouca diferença ocorre em nível 

global com maior frequência entre os homens, porém há uma tendência de mudanças para um 

crescimento maior da prevalência para as mulheres até 2040 (IDF, 2017; MS, 2017). Quanto à 

escolaridade, sendo uma medida de posição social extremamente relevante para o diabetes e 

em países menos desenvolvidos, como o Brasil, o baixo nível de escolaridade está relacionado 
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ao aumento do diabetes (SCHIMIDT et el., 2014; MS, 2017; FLOR; CAMPOS., 2017). 

Entretanto, as causas do DM2 ainda não são completamente compreendidas (ADA, 2018). 

Embora o DM2 seja o mais comum, algumas pessoas apresentam sintomas 

característicos dos dois subtipos principais. Além disso, o desenvolvimento da genética 

molecular tem proporcionado uma identificação crescente de subtipos de diabetes que podem 

ocorrer por causa de mutações genéticas específicas; doenças pancreáticas; distúrbios 

endócrinos que causam o excesso de secreção de hormônios que antagonizam a insulina; por 

medicamentos e produtos químicos que perturbam secreção de insulina ou ação de insulina e 

por infecção causada por vírus associada à destruição de células beta. Além do mais, com o 

crescimento da obesidade em idades mais jovens, os fenótipos de DM1 e DM2 estão menos 

distintos provocando uma incidência de DM1 na idade adulta e a ocorrência de DM2 em jovens, 

portanto, a classificação do tipo de diabetes está cada vez mais complexa (WHO, 2019). 

Independentemente da classificação, o diagnóstico do diabetes pode ser baseado em 

critérios de glicose plasmática através da glicemia plasmática de jejum (FPG > 126 mg/dL; 7,0 

mmol/L), da glicemia plasmática de 2-h durante o Teste Oral de Tolerância à Glicose- 75g 

(TOTG) (> 200 mg/dL; 11,1 mmol/L) ou da hemoglobina glicada- HbA1c ( > 6,5%; 48 

mmol/mol)  (IDF, 2017; ADA, 2018).  

Porém, os métodos utilizados para o diagnóstico nos estudos têm sido bastante 

heterogêneos (ROTELLA; MANNUCCI, 2013). Ainda, dadas as dificuldades na realização de 

grandes levantamentos com determinações laboratoriais, a prevalência de diabetes no Brasil 

tem sido largamente baseada em casos autorreferidos (SCHMIDT et al., 2014). O DM 

autorrelatado pelo paciente pode levar à uma classificação incorreta da doença, mas o uso 

paralelo de HbA1c pode minimizar esse problema (DEMAKAKOS; ZANINOTTO; 

NOUWEN, 2014).   

A utilização dos possíveis exames de diagnóstico para detectar os casos de diabetes não 

diagnosticados produz uma contribuição maior para a prevalência do DM do que quando 

apurada apenas com glicose em jejum, que ainda é a prática clínica mais comum. Contudo, o 

diagnóstico de casos assintomáticos de diabetes na prática clínica requer confirmação em um 

outro dia e não apenas baseado em um único exame, como ocorre na maioria dos inquéritos 

epidemiológicos. Além disso, tem-se buscado exigir que o diagnóstico autorrelatado seja 

acoplado com o uso de medicamentos ou confirmação laboratorial (SCHMIDT et al., 2014). 
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2.3. A relação entre Diabetes Mellitus e depressão 

 

 

O diabetes e a depressão são condições graves que prejudicam a qualidade de vida, 

aumentam a incapacidade funcional e reduzem a expectativa de vida (SLOTEN; SCHHRAM, 

2018, ALZOUBI et al., 2018). Indivíduos com diabetes e depressão têm baixo controle 

glicêmico, maior risco de complicações do diabetes, e consequentemente uma maior taxa de 

mortalidade (LLOYD et al., 2010; ALZOUBI et al., 2018).  

Em estudos observacionais transversais e de coortes, o DM associado à depressão tem 

sido demonstrado em revisões sistemáticas, com ou sem meta-análises (TONG et al., 2016; 

ALBERTORIO-DIAZ et al., 2017; ZHUANG; SHEN; JI, 2017; KHALEDI et al., 2019). 

Khaledi et al. (2019) relataram com base em 248 estudos (83.020.812 pessoas) uma prevalência 

mundial de 28,0% de episódios depressivos em pessoas com DM (IC95% 27, 29). A prevalência 

descrita separadamente por sexo em 137,372 homens e 134,332 mulheres foi respectivamente, 

23% e 34%. 

Na revisão sistemática feita por Roy & Lloyd (2012) os resultados mostram que a 

prevalência de depressão é três vezes maior em pessoas com diabetes tipo 1 e quase duas vezes 

mais alta em pessoas com DM2 em comparação com aquelas sem essa doença. Além disso, no 

estudo de Gendelman et al. (2009), os participantes que relataram complicações do diabetes 

tipo 1 tiveram escores da escala de depressão mais altos do que aqueles sem complicações. 

Os estudos longitudinais, segundo a meta-análise de Zhuang, Shen & Ji (2017) com 

dados agrupados de 24 artigos (329.658 indivíduos) mostraram que pacientes com diabetes 

apresentavam maior risco de depressão (OR = 1,28, IC 95% = [1,15, 1,42]) do que indivíduos 

não diabéticos. Outra meta-análise de estudos longitudinais composta por cinco estudos (18.051 

indivíduos) relatou que aqueles que tiveram diagnóstico a mais tempo apresentaram um 

aumento do risco de episódios depressivos (RR=1,29, IC 95%= [1,03-1,63], entretanto os que 

foram diagnosticados no estudo não tiveram associação. Esse risco foi parcialmente explicado 

por comorbidades relacionadas ao diabetes (TONG et al., 2016). 

Alguns mecanismos como vias inflamatórias compartilhadas, disfunção do eixo HPA, 

efeitos metabólicos comuns como a leptina, além de uma série de fatores ambientais, genéticos 

e comportamentais foram relatados pelos estudos como possíveis explicações da relação entre 

DM e depressão (ALZOUBI et al.,2018).  

Sintomas como a fadiga relacionada à hiperglicemia podem contribuir para o 

aparecimento de um estado depressivo. Além disso, a carga do tratamento, com limitações 
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dietéticas e efeitos secundários das drogas podem ter impacto negativo no humor. Também é 

concebível que as expectativas negativas sobre a saúde futura, devido à consciência do efeito 

de complicações de diabetes a longo prazo, que podem surgir como limitações físicas e sociais, 

propiciem o aparecimento de sintomas depressivos (NOUWEN et al., 2010).  Além disso, 

outros fatores que podem ter impacto no humor são a inatividade física, o abuso de álcool, 

menor status socioeconômico e obesidade (NOUWEN et al., 2010; ROTELLA; MANNUCCI, 

2013; DEMAKAKOS; MUNIZ TERRERA; NOUWEN, 2017).  

Alguns mecanismos biológicos da depressão também podem estar envolvidos com a 

resistência à insulina e com o DM2, como a desregulação e hiperativação do eixo HPA e a 

estimulação do sistema nervoso simpático. A atividade simpática resulta no estado pró-

inflamatório com a liberação de catecolaminas e interleucinas-6, que ativa uma cascata de 

citocinas (CHAMPANERI et al., 2010). Já o eixo HPA ativado resulta na secreção do hormônio 

liberador de corticotropina (CRH) do hipotálamo, que por seguinte estimula a hipófise anterior 

a liberar o hormônio Adrenocorticotrópico (ACTH), o qual estimula a liberação de cortisol da 

glândula adrenal provocando uma cascata de eventos fisiológicos. Essa liberação aumentada do 

cortisol total é relatada por Golden et al. (2017) como associada com a glicemia agravada na 

presença de diabetes e, segundo alguns estudos referidos em seu artigo, a redução do cortisol 

se correlaciona significativamente com a melhora dos sintomas depressivos, contudo outros 

estudos revelaram resultados divergentes. 

As alterações do eixo HPA ocorre tanto no DM2 quanto na depressão. Weber et al. 

(2000) mostraram que indivíduos com depressão maior com hipercortisolismo tinham 

deficiência de sensibilidade à insulina, ou seja, o cortisol pode interromper a sinalização que 

ocorre com a insulina quando ela se liga ao seu receptor, conduzindo à resistência à insulina. 

Conexões anatômicas entre o hipocampo e o eixo HPA permitem que o primeiro regule a 

inibição do eixo HPA (PARIANTE; LIGHTMAN, 2008). Esse envolvimento do eixo HPA na 

patogênese da depressão e do diabetes têm tido amplas evidências (ALZOUBI, 2018) (Figura 

1). 
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Figura 1 - O efeito do DM2 e da depressão no cérebro e no sistema neuroendócrino.  
Legenda: ACTH Hormônio  Adrenocorticotrófico, CRH Hormônio liberador de corticotrofina, GR Receptor 

Glucocorticóide,  HPA eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, MDD Transtorno Depressivo maior,  T2DM  Diabetes 

mellitus tipo 2. Fonte: Semenkovich et al. (2015). 

 

Em outro estudo longitudinal, Herder et al. (2018) demostraram que pessoas com DM2 

tiveram uma associação positiva da redução de alguns biomarcadores inflamatórios (hsCRP, 

IL-18 e IL-1RA) com a redução do escore para sintomas depressivos durante um período de 12 

meses, indicando que a diminuição da depressão comórbida pode ter efeitos benéficos na 

inflamação sistêmica em pessoas com DM2.  Entretanto, a busca por biomarcadores que possam 

estar relacionados ao aparecimento de sintomas depressivos em pessoas com diabetes 

representa um campo novo e clinicamente relevante na pesquisa sobre transtornos afetivos 

(HERDER et al., 2018). 

Dessa forma, as alterações bioquímicas, fisiológicas e a carga psicossocial fornecem 

algumas evidências de que a depressão pode ser uma consequência do diabetes (ROY; LLOYD, 

2012). Porém, apenas alguns estudos investigaram tais potenciais mecanismos biológicos 

compartilhados (SLOTEN; SCHRAM, 2018; HERDER et al., 2018). A carga de uma vida com 

doença crônica, pouco suporte social, o conhecimento de ter doenças crônicas ou ter 

complicações e incapacidades são fatores relevantes que predispõem pacientes com diabetes à 

depressão (JOSHI et al, 2015; SLOTEN; SCHRAM, 2018). Além disso, vários estudos sugerem 

uma relação bidirecional entre diabetes e depressão (ALZOUBI et al., 2018).  
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Quanto às características epidemiológicas que se associam ao surgimento tanto do DM2 

quanto da depressão as variáveis sociodemográficas idade, sexo, escolaridade e estado conjugal 

são bem reconhecidas pelos estudos. A maior predisposição para essa associação ocorre em 

pessoas de menor nível socioeconômico, sedentárias, obesas, não casadas (DEMAKAKOS; 

MUNIZ TERRERA; NOUWEN, 2017), do sexo feminino, com idades mais novas, com maior 

tempo de diagnóstico, com hábitos menos saudáveis, com um pior controle glicêmico e com 

mais comorbidades (LIN et al., 2009). Além do mais, segundo Roy & Lloyd (2012) podem 

haver diferenças geográficas e culturais na prevalência de depressão. No entanto, isso é difícil 

de estabelecer com os dados disponíveis, pois somente seis estudos que foram incluídos em sua 

revisão sistemática coletaram dados sobre a etnia dos participantes e relataram uma etnia mista 

de sua amostra. 

A inatividade física, o abuso de álcool, a obesidade e comorbidades associadas ao 

diabetes, podem aumentar o risco de depressão (ROTELA; MANNUCCI, 2013). O tabagismo 

também fortalece a associação entre diabetes e depressão que pode ser devido ao fato de que 

doentes com diabetes, que têm contatos mais frequentes com profissionais de saúde, estão 

expostos a uma maior pressão para cessação do tabagismo do que o resto da população 

(ALBERS et al., 2011). Portanto, a determinação do número de pessoas com DM que sofrem 

de depressão é relevante para os governos e prestadores de serviços de saúde planejarem 

estratégias de tratamento apropriadas e diminuir a carga econômica da doença (KHALEDI et 

al., 2019). 

Diante disso, a presente pesquisa levantou a hipótese de que, entre os indivíduos com 

DM há uma maior incidência de episódios depressivos uma vez que mecanismos biológicos 

e/ou psicossociais relacionados ao DM propiciam o aparecimento de episódios depressivos. 

Para elucidar essa hipótese, analisou-se, em um seguimento de tempo médio de 3,8 anos, se o 

DM está associado à maior incidência de episódios depressivos.  

O modelo teórico considerado nessa dissertação está representado na figura 2. Os 

possíveis caminhos (mediadores) mostrados nessa figura não foram explorados no presente 

estudo, visto que a proposta dessa primeira investigação foi analisar se há associação entre o 

DM e a incidência de episódios depressivos no contexto brasileiro. Além disso, não temos dados 

coletados sobre as expectativas negativas sobre a saúde.  Dessa forma, analisou-se a associação 

entre o DM e a incidência de depressão estratificado pelo sexo e ajustado pelas variáveis 

sociodemográficas idade, escolaridade e situação conjugal, que são bem reconhecidas pelos 

estudos como fatores de confundimento.    
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Figura 2 - Modelo adaptado de Semenkovich et al. (2015) - Fatores associados com a relação 

entre o Diabetes mellitus e a depressão 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Geral 

 

 

Investigar, de acordo com o sexo, a associação entre o diabetes mellitus e incidência de 

episódios depressivos em cerca de quatro anos de seguimento de participantes do Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil).  

 

 

3.2. Específicos 

 

 

- Estimar a associação entre o diagnóstico, prévio e após a entrada no estudo, do diabetes 

mellitus e a incidência de depressão. 

- Investigar a associação entre o tempo de duração do diagnóstico do diabetes mellitus 

e a incidência de episódios depressivos entre participantes com diabetes mellitus do ELSA-

Brasil. 
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4. ARTIGO 

 

 

Diferenças entre homens e mulheres na associação entre diabetes mellitus e a incidência 

de episódios depressivos: resultados do ELSA-Brasil 

 

 

RESUMO 

 

A associação entre o diabetes mellitus (DM) e a depressão tem sido relatada por vários 

estudos. Os estudos longitudinais mostram que indivíduos com diabetes apresentam maior risco 

de depressão do que indivíduos sem diabetes, contudo a produção do conhecimento sobre o 

tema ainda é restrita. Objetivos: Estimar a associação entre o diagnóstico do diabetes mellitus 

e a incidência de depressão; e investigar a associação entre o tempo de duração do diagnóstico 

do diabetes mellitus e a incidência de episódios depressivos entre participantes com diabetes 

mellitus do ELSA-Brasil. Métodos: Foram utilizados dados de 12.730 (5866 homens e 6864 

mulheres) participantes da linha de base (2008-2010) e da segunda onda (2012-2014) do 

(ELSA–Brasil), uma coorte multicêntrica composta por servidores públicos brasileiros. Para 

classificar os participantes em relação à presença ou ausência de diabetes foram utilizadas 

informações autorreferidas e clínicas. A presença de episódios depressivos foi investigada pela 

Clinical Interview Schedule – Revised CIS-R. As associações foram estimadas utilizando 

modelos de regressão logística bruto e ajustados pelas variáveis sociodemográficas. 

Resultados: Mulheres com diagnóstico prévio de DM autorreferido na entrada do estudo 

tiveram o risco 48% (IC 95%= 1,03-2,07) maior para episódios depressivos no modelo bruto e 

54% (IC95%= 1,06-2,19) maior para o modelo final ajustado. Para os homens não foi observada 

associação. O tempo de duração do diagnóstico do DM e a incidência de episódios depressivos 

nos participantes com DM não teve associação significativa. Conclusão: Dado o maior risco 

de episódios depressivos em mulheres com DM, sugere-se a realização mais frequente de 

triagens que considerem os processos psicológicos como parte da multifatorialidade envolvida 

nos cuidados com DM.  

 

 

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus, Depressão, Estudos de coorte. 
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ABSTRACT 

 

The association between diabetes mellitus (DM) and depression have been reported in 

various studies.  Longitudinal studies demonstrate that individuals with diabetes present higher 

risks of depression than individuals without diabetes, however the production of knowledge on 

the subject is still restricted. Objective: To estimate the association between the diagnosis of 

diabetes mellitus and the incidence of depression; and to investigate the association between 

the duration of diabetes mellitus diagnosis and the incidence of depressive episodes in 

participants of Brazilian Longitudinal Study for Adult Health (ELSA-Brazil) with diabetes 

mellitus. Methods: Data from 12,730 (5,866 men and 6,864 women) participants in the baseline 

(2008-2010) and the second wave (2012-2014) of (ELSA-Brasil), a multicentric cohort 

composed of Brazilian civil servants, were used. Self-referred and clinical information was used 

for the classification of the participants in relation to the presence of absence of diabetes. The 

presence of depressive episodes was investigated by means of the Clinical Interview Schedule 

– Revised CIS-R. The associations were estimated using the crude logistic regression models 

and adjusted by the sociodemographic variables. Results: Women with the previous diagnosis 

of DM had a 48% higher risk (CI 95%= 1.03-2.07) of depressive episodes in the crude model 

and 54% (CI95%= 1.06-2.19) higher for the final adjusted model. For men no association was 

observed. The duration of the diagnosis of DM and the incidence of depressive episodes in 

participants with DM had no significant association. Conclusion: Given the higher risk of 

depressive episodes in women with DM, it is suggested that screenings be performed more 

frequently that consider psychological processes as part of the multifactoriality involved in DM 

care.  

 

 

 

Key-words: Diabetes Mellitus, Depression, Cohort studies. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o quinto país com maior número de pessoas com Diabetes mellitus (DM) 

(16,8 milhões) (IDF, 2019), o que representa um grave problema de saúde pública em 

decorrência de suas complicações crônicas que levam à alta morbidade, hospitalizações e 

crescente mortalidade (FLOR; CAMPOS, 2017; MALTA et al., 2017). Uma das comorbidades 

do DM que tem sido relatada por vários estudos é a depressão (ALBERTORIO-DIAZ et al., 

2017; ZHUANG; SHEN; JI, 2017; ALZOUBI et al.; SLOTEN; SCHHRAM, 2018; KHALEDI 

et al., 2019), a qual afeta 5,8% de toda a população brasileira (WHO, 2017). Porém, apesar do 

forte impacto negativo da depressão e do diabetes comórbidos sobre a qualidade de vida dos 

indivíduos e sua importância como um problema de saúde pública, sua etiologia é pouco 

compreendida e os mecanismos exatos dessa associação ainda estão sendo investigados 

(SLOTEN; SCHHRAM, 2018).   

Possíveis caminhos da relação entre o DM e a incidência de episódios depressivos vêm 

sendo apontados pelos estudos como vias inflamatórias, disfunção do eixo hipotalâmico-

pituitário-adrenal (HPA), efeitos metabólicos comuns como a leptina, além de uma série de 

fatores ambientais, genéticos e comportamentais (ALZOUBI et al.,2018). Dessa forma, as 

alterações bioquímicas, fisiológicas e a carga psicossocial fornecem algumas evidências de que 

a depressão pode ser uma consequência do DM. 

A maioria dos estudos que investigaram essa associação entre o DM e a depressão foram 

transversais (ROTELLA; MANNUCCI,2013; ALBERTORIO-DIAZ et al., 2017; KHALEDI 

et al, 2019), os quais mostraram alta prevalência de transtornos depressivos entre pessoas com 

DM. Estudos longitudinais mostraram que indivíduos com DM apresentam maior risco de 

depressão (ROTELLA; MANNUCCI, 2013; ZHUANG; SHEN;JI, 2017), contudo, esses ainda 

são restritos. Características tais como menor nível socioeconômico, não ser casado, ser sexo 

feminino e ser mais jovens e ou mais velhos são fatores bem reconhecidos na associação ao 

surgimento tanto do DM quanto da depressão (LIN et al., 2009; DEMAKAKOS; MUNIZ 

TERRERA; NOUWEN, 2017).   

A carga de uma vida com doença crônica, pouco suporte social, o conhecimento de ter 

doenças crônicas ou ter complicações e incapacidades, maior tempo de diagnóstico, pior 

controle glicêmico são fatores relevantes que predispõem pessoas com diabetes à depressão 

(LIN et al, 2009; JOSHI et al, 2015; SLOTEN; SCHRAM, 2018).  

A busca por dados dessa relação pode dar suporte ao embasamento do planejamento de 

políticas públicas nas propostas de avaliação do indivíduo para um possível diagnóstico prévio 
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e de intervenção que considerem os processos psicológicos como parte da multifatorialidade 

envolvida em seus cuidados. Portanto, devido a relevância do DM e da depressão, bem como a 

escassez de estudos desenvolvidos no Brasil, esse estudo teve como objetivos: estimar a 

associação entre o diagnóstico do DM e a incidência de depressão; e investigar a associação 

entre o tempo de duração do diagnóstico do diabetes mellitus e a incidência de episódios 

depressivos entre participantes com diabetes mellitus do ELSA-Brasil.  

 

MÉTODOS 

 

Desenho de estudo, população e coleta e dados 

 

Foram utilizados dados da linha de base (2008-2010) e da segunda onda (2012-2014) 

do ELSA–Brasil. Trata-se de uma coorte multicêntrica composta por servidores públicos ativos 

e aposentados com idades entre 35 e 74 anos de seis instituições públicas de ensino superior e 

pesquisa das regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil.  

A linha de base foi composta de duas fases. Na primeira ocorreu a aplicação de uma 

parte do questionário multidimensional, no ambiente de trabalho, com duração de 30 a 45 

minutos e a segunda parte do questionário, mais extensa, foi aplicada nos centros de 

investigação de modo intercalado com exames clínicos, laboratoriais e de imagem, e medidas 

por um tempo aproximado de 120 a 180 minutos (fase 2). Sendo um estudo de seguimento os 

participantes foram novamente submetidos as entrevistas e coletas laboratoriais que ocorreram 

entre os anos de 2012 a 2014 (onda 2). Descrição mais detalhada dos aspectos metodológicos 

do ELSA-Brasil podem ser encontrados em Aquino et al. (2012), Schmidt et al. (2015), 

Bensenor et al. (2013) e Chor et al. (2013).  

Como critério de elegibilidade para esse estudo os participantes precisavam ter 

respondido o questionário da Clinical Interview Schedule – Revised (CIS-R) nas duas ondas e 

ter respondido sobre o diagnóstico autorreferido e/ou feito os exames para o diagnóstico de DM 

nas duas ondas. Foram excluídos os participantes: a) com presença de episódios depressivos na 

linha de base e com DM diagnosticado na onda 2, pois o interesse do estudo era em incidência 

de episódios depressivos; b) com dados incompletos para exposição, desfechos ou covariáveis. 

Considerando a perda de seguimento, a amostra final compreendeu 12.730 participantes, sendo 

6.864 mulheres e 5.866 homens (Figura 1). O presente estudo foi aprovado pelos comitês de 

ética de cada centro de pesquisa envolvido e pelo Comitê de Ética da Escola Nacional de Saúde 

Pública (CEP-ENSP) sob o CAAE 12596919.2.0000.5240 (Anexo A). 
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Figura 1 - Critérios de seleção da amostra do estudo, ELSA-Brasil (2008-2014) 

 

Variáveis do estudo 

 

Variáveis de exposição: Diabetes Mellitus (DM) e Tempo de duração do diagnóstico de 

DM. 

 

Para classificar os participantes em relação à presença (“sim”) ou ausência (“não”) de 

diabetes foram utilizadas informações autorreferidas e clínicas. A informação autoreferida foi 

POPULAÇÃO FINAL 

n=12.730 

Mulheres  

n=6864 (53,9%) 

 

 

Homens   

n= 5866 (46,1%) 

 

 

Critérios de exclusão (n=684) 

• Diabetes mellitus diagnosticado na 

onda 2 (n=548) 

• Dados ausentes nas demais variáveis 

(n=137) 

POPULAÇÃO TOTAL 

LINHA DE BASE ELSA-BRASIL 

n=15.105 

PARTICIPANTES ELEGÍVEIS NA 

LINHA DE BASE 

n=14.451 

Critérios de exclusão (n=654): 

• Episódio depressivo (n=638) 

• Dados ausentes nas demais variáveis 

(n=16) 

 

 

 

Perda de seguimento (n=1.037) 

 

POPULAÇÃO ONDA 2 

n=13.414 
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obtida por meio da resposta afirmativa a duas perguntas: " Já foi dito por algum médico disse 

que você teve/tem o diabetes (açúcar no sangue)?" ou "você usou medicação para o diabetes 

nas últimas duas semanas?" Não foi considerado como um diagnóstico precedente quando a 

resposta era "somente quando grávida" (ADA, 2014; WHO, 2006). A informação clínica foi 

obtida pelos resultados das coletas de sangue em jejum noturno de 12 horas por punção venosa 

logo após a chegada do participante ao centro de pesquisa (FEDELI et al., 2013). Os critérios 

de avaliação clínica para classificar como diabetes foram: glicose de jejum do plasma (FPG; ≥ 

126 mg/dL; 7,0 mmol/L) ou glicose do plasma de 2 horas durante o TOTG (≥ 200 mg/dL; 11,1 

mmol/L), ou HbA1C (≥ 6,5%; 48 mmol/mol) (ADA, 2014; WHO, 2006). 

Nesse estudo a variável DM também foi categorizada em três categorias: 1)“Sem 

diagnóstico de DM” 2)  “Diagnóstico prévio de DM”, para os que tiveram respostas afirmativas 

nas informações autorreferidas na coleta da linha de base e 3) “ Diagnóstico de DM após a 

entrada no estudo”, para os que tiveram alteração laboratorial identificada na onda 1 e para os 

que tiveram respostas afirmativas nas informações autorreferidas na coleta da onda 2 ou nas 

ligações realizadas entre ondas. 

 A variável contínua, tempo de duração do diagnóstico de DM, foi medida em anos e 

obtida através do ano da data de recepção da onda 2 subtraída do ano do diagnóstico do DM.   

  

Variável desfecho: Episódios Depressivos 

 

A presença de episódios depressivos foi investigada por meio de uma versão adaptada 

para o português do Brasil do CIS-R (NUNES et al. 2011). O CIS-R é uma entrevista 

psiquiátrica estruturada em seções que correspondem à presença e à severidade de 14 sintomas 

não-psicóticos presentes na semana anterior à entrevista, sendo sintomas relacionados à 

depressão duas dessas seções. Cada seção possui duas questões introdutórias que averiguam a 

ocorrência do sintoma no último mês, e depois, em caso afirmativo, há um maior detalhamento 

sobre a frequência, a intensidade, a duração e o grau de incômodo ocasionado pelo sintoma nos 

últimos sete dias. As seções utilizadas para a classificação da ausência ou presença de episódios 

depressivos, de acordo com os critérios da CID-10, foram: seções B (Fadiga), C (Concentração 

e esquecimento), D (Problemas de sono), G (Depressão), H (Ideias depressivas) e O (Efeitos 

globais) (Anexo B). 

O diagnóstico de episódio depressivo foi realizado por meio de algoritmos baseados nos 

critérios de avaliação da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID-10), 

correspondente ao grupo F32.xx sem sintomas psicóticos. Neste estudo, os episódios 
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depressivos [leves, moderados (com ou sem sintomas somáticos) e graves] foram agrupados 

em uma variável dicotômica como presença ou ausência de episódio depressivo.  

 

Covariáveis  

 

Idade (contínua), idade (35-44 anos, 45-54 anos, 55-65 anos, 65-74 anos), sexo (homens 

e mulheres), escolaridade (até fundamental incompleto, fundamental completo, médio 

completo e superior completo), situação conjugal (separado, solteiro, casado/unido e viúvo). 

 

Análise dos dados 

 

A caracterização da população foi realizada por meio de frequências para variáveis 

categóricas e médias e desvios padrão (SD) para variáveis contínuas. Utilizou-se os testes qui-

quadrado (Pearson's Chi-squared test) para captar as diferenças significativas entre a variável 

episódio depressivo e as demais variáveis com nível de 5% de significância. Todas as análises 

foram estratificadas por sexo, dada a influência do sexo no efeito da depressão e no diabetes, 

relatada por estudos prévios (WHO, 2017; IDF, 2017; MS, 2017). 

As associações entre o DM (com duas e três categorias) e a incidência de episódios 

depressivos; e entre o tempo de duração do diagnóstico de DM e a incidência de episódios 

depressivos foram estimadas utilizando modelos de regressão logística bruto e ajustados pelas 

variáveis sociodemográficas. Os modelos da associação foram construídos da seguinte forma: 

modelo 0, bruto; modelo 1, ajustado por idade; modelo 2 ajustado por idade e escolaridade; e 

modelo 3 ajustado por idade, escolaridade e situação conjugal. Os ajustes dos modelos foram 

avaliados pelo Critério de Informação de Akaike (AIC). Todas as análises foram realizadas 

utilizado o software R version 3.4.2.  

 

RESULTADOS 

 

A população do estudo foi composta por 5866 (46,1 %) homens e 6864 (53,9%) 

mulheres com a média de idade de 51,8 ( + 9,3) anos para os homens e 51,8 ( + 8,8) anos para 

as mulheres. A maioria tinha idade entre 45 e 64 anos (65,1% dos homens e 68,3% das 

mulheres). Ambos os sexos tinham em sua maioria o nível superior completo e uma parcela 

pequena tinha somente até o fundamental incompleto (7,5% dos homens e 3,3% das mulheres). 
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Mais de 80% dos homens eram casados, enquanto que esse percentual entre as mulheres era de 

53,7% e 25,4% eram divorciadas/separadas (Tabela 1). 

A frequência de diabetes do estudo foi de 20,9% para os homens e 15,5 % para as 

mulheres. Diagnosticados prévio foram 11,4% para os homens e 8,2% para as mulheres e 

diagnosticados após entrada no estudo foram 9,5% e 7,3% dos homens e mulheres, 

respectivamente.  

O tempo de duração do diagnóstico de DM foi em média 7,8 ( + 7,1) anos para o sexo 

masculino e 7,4 ( + 6,9) para o sexo feminino. A incidência de episódios depressivos em um 

tempo médio de acompanhamento de 3,8 anos foi maior em mulheres (4,9%) com idade entre 

45-54 anos (5,7%), com menor escolaridade (7,4%) e viúvas (6,0%). A incidência de episódios 

depressivos em pessoas com diagnóstico prévio de DM foi de 2,1% para os homens e 6,9% 

para as mulheres e com diagnóstico de DM após a entrada no estudo foi de 2,0% para os homens 

e 4,8% para as mulheres. O tempo médio de duração do diagnóstico de DM para os indivíduos 

que tiveram episódios depressivos foi de 6,28 ( + 4,0) anos para o sexo masculino e 8,59 ( + 

7,0) anos para o sexo feminino (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição da amostra por sexo e incidência de episódios depressivos segundo 

variáveis sociodemográficas e tempo de duração do DM. ELSA-Brasil (2008-2014) 

 

Homens Mulheres 

 

Total (%) 

 

Episódios 

depressivos 

(%) 

Total (%) 

 

Episódios 

depressivos 

(%) 

Sexo 5866 (46,1) 136 (2,3) 6864 (53,9) 338 (4,9) 

Idade-anos ґ     

Média  

(±SD) 

51,8 

(±9,3) 

49,2 

(±8,6) 

51,8 

(±8,8) 

50,7 

(±8,2) 

Faixa etáriaґ      

35 a 44 1392 (23,7) 43 (3,1)** 1558 (22,6) 73 (4,7)** 

45 a 54 2319 (39,5) 57 (2,5) 2727 (39,7) 155 (5,7) 

55 a 64 1529 (26,1) 28 (1,8) 1963 (28,6) 93 (4,7) 

65 a 74 626 (10,7) 8 (1,3) 626 (9,1) 17 (2,7) 

Escolaridadeґ           

Até fundamental incompleto 440 (7,5) 
10 (2,3)

. 229 (3,3) 17 (7,4)*** 

Fundamental completo 446 (7,6) 15 (3,4) 342 (5,0) 21 (6,1) 

Médio completo 1920 (32,7) 53 (2,8) 2428 (35,4) 146 (6,0) 

Superior completo 3060 (52,2) 58 (1,9) 3865 (56,3) 154 (4,0) 

Situação Conjugalґ     

Casado/união estável 4808 (82,0) 105 (2,2) 3687 (53,7) 
83 (5,0)

. 

Divorciado/separado 680 (11,6) 21 (3,1) 1736 (25,3) 95 (5,5) 

Solteiro 315 (5,4) 8 (2,5) 1007 (14,7) 34 (3,4) 

Viúvo 63 (1,1) 2 (3,2) 434 (6,3) 26 (6,0) 

Diabetes Mellitus     

Não 4641 (79,1) 111(2,4) 5799 (84,5) 277 (4,8) 

Sim 1225 (20,9) 25(2,0) 1065 (15,5) 61 (5,7) 

Diabetes Mellitus     

Sem diagnóstico 4641 (79,1) 111 (2,4) 5799 (84,5) 277 (4,8) 

Diagnóstico prévio 668 (11,4) 14 (2,1) 564 (8,2) 39 (6,9) 

Diagnóstico após entrada no 

estudo 
557 (9,5) 11 (2,0) 501 (7,3) 22 (4,8) 

Tempo de duração do diagnóstico de DMt – anos 

Média  

(±SD) 

7,8 

(±7,1) 

6,3 

(±4,0) 

7,4 

(±6,9) 

8,6 

(±7,0) 
Legenda: ґBaseline;Qui-quadrado de Pearson. . <0,10; *<0,05; **<0,01; ***<0,001 

Nota 1: t n=2143 participantes com o tempo de duração 
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A partir da regressão logística verificou-se que o modelo mais parcimonioso (com 

menor AIC) na associação entre DM e a incidência de episódios depressivos foi o modelo 3 

para as mulheres e o modelo 1 para os homens, e na associação entre o tempo de duração do 

diagnóstico de DM e a incidência  de episódios depressivos foi o modelo 1 para as mulheres e 

o modelo 2 para os homens. 

Na tabela 2 observa-se que não houve associação significativa entre ter diagnóstico de 

diabetes e a incidência de episódios depressivos para ambos os sexos (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2 - Associação entre DM e a incidência de episódios depressivos. ELSA-Brasil 

(2008-2014) 

 

 Episódios Depressivos 

DM* Homens Mulheres 

 OR IC95% OR IC95% 

Modelo 0a     

Sim 0,85 (0,54-1,30) 1,21 (0,90-1,60) 

Modelo 1b     

Sim 1,02 (0,64-1,58) 1,34 (0,99-1,79) 

Modelo 2c     

Sim 0,97 (0,60-1,50) 1,24 (0,91-1,66) 

Modelo 3d     

Sim 0,97 (0,60-1,50) 1,25 (0,92-1,67) 

Legenda: aModelo Bruto, bModelo ajustado por idade, cModelo 1 + escolaridade, dModelo 2 + situação 

conjugal. *Categoria de Referência: Não 

 

 

Nos resultados categorizados segundo diagnóstico observou-se associação entre o 

diagnóstico prévio de DM e a incidência de episódios depressivos em mulheres. Em 

comparação com as mulheres sem diagnóstico de DM, aquelas que possuíam o diagnóstico 

antes de entrar nesse estudo tiveram o risco 48% (IC 95%= 1,03-2,07) maior para ter episódios 

depressivos no modelo bruto e 54% (IC95%= 1,06-2,19) maior para o modelo final ajustado 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 - Associação entre DM antes do baseline, antes do fallow up e a incidência de 

episódios depressivos. ELSA-Brasil (2008-2014) 

DM* 

Episódios Depressivos 

Homens Mulheres 

OR IC95% OR IC95% 

Modelo 0a     

Diagnóstico prévio 0,87 (0,48-1,48) 1,48 (1,03-2,07) 

Diagnóstico após entrada 

no estudo 
0,82 (0,41-1,47) 0,92 (0,57-1,39) 

Modelo 1b     

Diagnóstico prévio 1,08 (0,58-1,85) 1,68 (1,16-2,38) 

Diagnóstico após entrada 

no estudo 
0,96 (0,48-1,73) 0,99 (0,62-1,52) 

Modelo 2c     

Diagnóstico prévio 1,02 (0,55-1,76) 1,53 (1,05-2,18) 

Diagnóstico após entrada 

no estudo 
0,91 (0,45-1,64) 0,94 (0,58-1,43) 

Modelo 3d     

Diagnóstico prévio 1,02 (0,55-1,76) 1,54 (1,06-2,19) 

Diagnóstico após entrada 

no estudo 
0,91 (0,46-1,65) 0,94 (0,58-1,44) 

Legenda: aModelo Bruto, bModelo ajustado por idade, cModelo 1 + escolaridade, dModelo 2 + situação 

conjugal. *Categoria de Referência: Não 

 

 

Uma análise complementar foi realizada para verificar a caracterização da amostra 

feminina com diagnóstico prévio de DM. As que tiveram episódios depressivos eram em sua 

maioria casadas (59%), com idade entre 55 a 64 anos (46,2%) e com menor escolaridade, 

somente 28,2% tinham nível superior completo. Entretanto, esses resultados não mostraram 

diferenças significativas entre os grupos de ausência ou presença de episódios depressivos 

(tabela S1, apêndice A). 

Ao investigar a relação do tempo de duração do diagnóstico de DM e a incidência de 

episódios depressivos nos participantes com DM (n=2143 participantes, n=1160 homens e 

n=983 mulheres) não se observou associação significativa (tabela 4). 
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Tabela 4 - Associação entre a duração do diagnóstico de DM e a incidência de episódios 

depressivos. ELSA-Brasil (2008-2014) 

 

 Incidência de Episódios Depressivos 

Duração do 

Diagnóstico 

de DM 

Homens Mulheres 

 OR IC95% OR IC95% 

Modelo 0a     

Tempo 0,96 (0,87-1,02) 1,02  (0,99-1,05) 

Modelo 1b     

Tempo 0,96  (0,88- 1,03) 1,02   (0,99-1,06) 

Modelo 2c     

Tempo 0,96   (0,87-1,03) 1,02 (0,99-1,06) 

Modelo 3d     

Tempo 0,95 (0,86- 1,03) 1,03   (0,99-1,06) 

Legenda: aModelo Bruto, bModelo ajustado por idade, cModelo 1 + escolaridade, dModelo 2 + situação 

conjugal.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo observou-se que as mulheres com diagnóstico prévio de DM tiveram um 

risco 48% (IC 95%= 1,03-2,07) maior de ter episódios depressivos em comparação com as 

mulheres que não possuíam diagnóstico de DM. Após o ajuste por potenciais confundidores, 

essa associação se manteve significativa e apresentou maior magnitude com um risco de 54% 

(IC95%= 1,06-2,19). Para os homens foi observado maior prevalência de DM, mas não foi 

identificada associação significativa entre os diagnósticos de DM e incidência de episódios 

depressivos.  

Estudos em uma meta-análise mostraram uma prevalência de pessoas com DM e 

depressão maior em mulheres (34%) do que em homens (24%) (KHALEDI et al., 2019). 

Contudo, estudos que avaliaram incidência não apresentaram análise estratificada e/ou testaram 
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interação com o sexo (DEMAKAKOS et al., 2014; OKUMIYA et al, 2015; TONG et al., 2016; 

ZHUANG; SHEN; JI, 2017).  

Mudanças estão previstas para um crescimento maior da prevalência de DM para as 

mulheres até 2040 (IDF, 2017; MS, 2017), e o estudo de Costa et al. (2017) relata que o DM2 

contribui na construção do indicador de anos de vida perdidos por incapacidade (Disability-

Adjusted Life Years -DALY), sendo a terceira causa mais importante em mulheres e a sexta 

em homens. Além disso, a depressão afeta mundialmente mais as mulheres (WHO, 2017) e 

segundo Almeida et al. (2004) questões relacionadas ao gênero, como a sobrecarga das 

mulheres, relacionada à dupla jornada de trabalho, podem contribuir para tal predisposição. 

Desse modo, a relação entre o DM e a incidências de episódios depressivos pode estar 

relacionada a questões ligadas ao sexo.  

O risco maior de episódios depressivos em pessoas com diagnóstico prévio também foi 

relatado na meta-análise de Tong et al. (2016), sendo que esse risco se tornou não significativo 

após o agrupamento dos estudos que foram ajustados para comorbidades relacionadas ao 

diabetes. Possíveis explicações é que o sofrimento psíquico pode estar relacionado a um curso 

mais longo da doença, mais complicações crônicas, mais dificuldade para controlar a glicemia 

e uma autogestão da doença mais complexa (TONG et al., 2016; WONG et al. 2017; LIU et al., 

2020). O desenvolvimento de complicações ocorre mais em indivíduos com diabetes mal 

controlado ou não tratado levando à uma maior incidência de doenças cardiovasculares, 

doenças cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações dos membros inferiores 

(DSBD, 20017-1018). Desse modo, serão necessárias novas análises, com essa população do 

ELSA-Brasil, levando em consideração as condições clínicas e o controle glicêmico dos 

participantes com DM. 

O estudo de Liu et al. (2020) mostrou que 55,95 % das pessoas com diabetes tinham 

sofrimento emocional devido ao estresse psicológico relacionado ao DM. Além do mais, o 

tempo de anos vividos com o DM2, dada relevância como carga de doença que afetam a 

qualidade de vida de seus portadores, por meio do DALY foi relatado como o mais expressivo 

dentre as DCNT, chegando a ocupar a segunda posição no ranking no estudo realizado por 

Costa et al. (2017).  

Em relação a ausência ou presença do diagnóstico de DM não foi encontrado associação 

significativa nos estratos masculino e feminino, tendo sido necessário levar em consideração 

quando o diagnóstico foi realizado. Dessa maneira, observou-se o tempo médio de duração do 

DM para os indivíduos que tiveram episódios depressivos, que foi maior para o sexo feminino 

8,59 ( + 7,0) em comparação ao sexo masculino  6,28 ( + 4,0) anos. Assim sendo, verificou-se 
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também se existia associação entre o tempo de duração do diagnóstico de DM com a incidência 

de episódios depressivos nos indivíduos com diagnóstico de diabetes. Porém, esse tempo não 

se mostrou associado significativamente à incidência de episódios depressivos, que pode ter 

sido influenciado pela grande variação desses tempos levando a uma imprecisão do tempo de 

duração.  

No Estudo Longitudinal Inglês de Saúde do Idoso (DEMAKAKOS et al., 2014) o ajuste 

adicional para duração do diabetes não afetou os resultados nos participantes com diabetes 

diagnosticados em comparação com os normoglicêmicos. A metarregressão sobre a duração 

média do diabetes do estudo de Khaledi et al. (2019) também não se mostrou relacionada à 

prevalência de depressão.  

O resultado agrupado de 24 estudos longitudinais mostrou que pessoas com DM 

apresentam um risco 28% (IC95%= 1,15-1,42) maior de desenvolver depressão do que pessoas 

sem DM, porém houve heterogeneidade significativa nesses estudos (I2=62,5%), pois 11 deles 

não apresentaram associação significativa assim como em nosso estudo.  Além do mais, nessa 

meta-análise muitos estudos não especificaram o tipo de diabetes (ZHUANG; SHEN; JI, 2017). 

Um desafio atual na pesquisa do diabetes é determinar exatamente o tipo de diabetes, o 

qual pode influenciar na relação com a incidência de episódios depressivos, visto que possuem 

fisiologias diferentes e geram algumas demandas diferentes no cuidado. A não identificação 

exata do tipo de diabetes foi uma das limitações desse estudo, porém, de maneira geral, segundo 

o IDF (2019), os estudos devem ser vistos como refletindo o tipo 1 e 2 diabetes combinados. 

Ou, uma vez que os dados vêm de populações adultas, em que a incidência de diabetes tipo 2 é 

maior do que a incidência de diabetes tipo 1, quaisquer tendências podem ser razoavelmente 

atribuídas ao diabetes tipo 2. Todavia, o ELSA-Brasil coletou também níveis de insulina em 

jejum que podem juntamente com os níveis de glicemia gerar indicadores substitutos para a 

resistência e sensibilidade à insulina e, segundo Bellatorre et al. (2017), é possível usar esses 

índices substitutos juntamente com medidas antropométricas, como o índice de massa corporal 

(IMC) para classificar corretamente os indivíduos com DM em seus subtipos correspondentes. 

O CIS-R é um instrumento que avalia episódios depressivos de forma pontual e não ao 

longo da vida, portanto, essa foi outra limitação do estudo, visto que só foram excluídos da 

amostra os que apresentaram episódios depressivos na linha de base sem considerar que 

algumas pessoas podem ter tido episódio depressivo em outro momento da vida, que influencia 

em uma probabilidade maior em ter novos episódios. Além disso, perguntas introdutórias ao 

CIS-R, considerando o apetite e variação de peso não foram incluídas no questionário ELSA-

Brasil, o que pode ter levado a subestimar o diagnóstico de Episódios Depressivos. 
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Por outro lado, pontos relevantes do estudo incluem o rigor metodológico em todas as 

etapas de coleta de dados, o tamanho e diversidade da amostra e por ser o primeiro estudo no 

âmbito nacional com dados longitudinais a testar a hipótese de que pessoas com o diagnóstico 

DM têm um risco maior para episódios depressivos em comparação com pessoas sem o 

diagnóstico de diabetes e como essa relação ocorre diferentemente entre homens e mulheres. 

Mudanças no planejamento das políticas públicas devem ser desenvolvidas para superar 

barreiras que impedem uma melhor integração dos aspectos da saúde mental no cuidado integral 

do indivíduo. A versão brasileira do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), que avalia 

transtornos mentais na APS foi utilizado pelo Estudo brasileiro que analisou dados da Política 

Nacional de Saúde (PNS) (LOPES et al, 2016). Outro estudo mais recente utilizou o CIS-R na 

atenção primária de acordo com as Diretrizes de Atenção Primária à Saúde (APS) da CID-11 

para Diagnóstico e Manejo de Transtornos Mentais (CID-11) (FORTES et al, 2019). 

Portanto, a detecção e intervenção precoces e a prevenção de episódios depressivos 

podem contribuir com a diminuição de incapacidades e de mortalidade por suicídio, já que, a 

depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo e foi o transtorno mental que 

mais contribuiu para mortes por suicídio no ano de 2015 (800 mil casos por ano) (VOS et al., 

2016; WHO, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

Mulheres com diagnóstico de diabetes antes do baseline possuem um risco 54% maior 

do que mulheres sem o diagnóstico de diabetes para incidência de episódios depressivos. Dado 

o maior risco de episódios depressivos em mulheres com diabetes sugere-se a realização mais 

frequente de triagens para depressão nessas mulheres. São necessários mais estudos levando 

em consideração as condições clínicas e o controle glicêmico na relação entre o DM e a 

incidência de episódios depressivos. 

Esses resultados contribuem para literatura brasileira e mundial com dados do DM como 

fator de risco para episódios depressivos e podem dar suporte ao embasamento do planejamento 

de políticas públicas nas propostas de avaliação do indivíduo para um possível diagnóstico 

prévio e de intervenção que considerem os processos psicológicos como parte da multifa-

torialidade envolvida nos cuidados de pessoas com DM. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente dissertação investigou a associação, de acordo com o sexo, entre o DM e a 

incidência de episódios depressivos e entre a duração do DM e a incidência de episódios 

depressivos em servidores públicos federais de seis instituições de ensino superior e pesquisa 

do Brasil. A relevância dessa análise consistiu na escassez de pesquisas longitudinais sobre 

essas associações no contexto mundial e brasileiro com dados do DM como fator de risco para 

episódios depressivos por subgrupo de sexo.  

Dessa forma, a detecção precoce e a prevenção de episódios depressivos podem 

contribuir com a diminuição de incapacidades e de mortalidade por suicídio, visto que a 

depressão é a quarta principal causa de incapacidade no mundo e foi o transtorno mental que 

mais contribuiu para mortes por suicídio no ano de 2015 (800 mil casos por ano) (VOS et al., 

2016; WHO, 2017). Além disso, pode impactar economicamente com a diminuição dos custos 

para o sistema de saúde. 

Portanto, os resultados dessa pesquisa enfatizam a importância do planejamento de 

políticas públicas, que se considere os processos psicológicos como parte da multifatorialidade 

envolvida nos cuidados de pessoas com DM, para minimizar os impactos negativos do diabetes 

e da depressão comórbida sobre a qualidade de vida dos indivíduos. Contudo, mais estudos 

precisam ser realizados levando em consideração outros aspectos como as condições clínicas e 

o controle glicêmico na relação entre o DM e a incidência de episódios depressivos. 
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ANEXO A- Parecer de aprovação dessa dissertação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola Nacional de Saúde Pública 
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ANEXO B- CIS-R (seções B, C, D, G, H, O) 

 

“Agora gostaria de fazer algumas perguntas sobre como o(a) Sr(a) tem se sentido nos últimos dias.” “Vamos 

utilizar cartões auxiliares que apresentam opções de respostas para algumas questões. O Sr(a) perceberá que 

algumas questões referem-se aos últimos 30 dias, isto é, desde o dia (dia da entrevista) do (mês passado) até ontem, 

e aos últimos 7 dias, isto é, desde a (dia da semana) passada até ontem.”  

SEÇÃO B 

B1. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu cansado(a)? 

[ ] Sim 

[ ] Não ---------→ B2. DURANTE OS ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu com menos energia? 

 [ ] Sim 

 [ ] Não (PULE PARA A SEÇÃO C) 

B3. O(a) Sr(a) sabe por que tem se sentido [cansado(a)/com menos energia]? 

[ ] Sim ---------→ B3a. Qual é a CAUSA PRINCIPAL? O(a) Sr(a) pode escolher uma opção deste cartão? 

Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS02 

 [ ] Problemas de sono 

 [ ] Medicamentos  

 [ ] Doença física 

 [ ] Excesso de trabalho (incluindo tarefas domésticas, cuidar de crianças) 

 [ ] Estresse, preocupações ou outras razões psicológicas 

 [ ] Exercício físico (PULE PARA A SEÇÃO C) 

 [ ] Outra 

[ ] Não 

B4. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, em quantos dias o(a) Sr(a) se sentiu [cansado(a) / com menos energia]? 

[ ] 4 dias ou mais 

[ ] 1 a 3 dias 

[ ] nenhum (PULE PARA A SEÇÃO C) 

B5. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu [cansado(a)/com menos energia], por mais de 3 horas, no total, 

em algum desses dias? (EXCLUA O TEMPO GASTO DORMINDO) 

[ ] Sim 

[ ] Não 

B6. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu tão [cansado(a)/com menos energia] que precisou se esforçar 

para realizar as suas atividades? 

[ ] Sim, em ao menos uma ocasião 

[ ] Não 
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B7. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu [cansado(a)/com menos energia] quando fazia coisas de que 

gosta? 

[ ] Sim, ao menos uma vez 

[ ] Não ----------------------→ 

OU 

[ ] SE DIZ ESPONTANEAMENTE “NÃO GOSTO DE FAZER NADA” B8. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) 

Sr(a) se sentiu [cansado(a)/com menos energia] quando fazia coisas de que costumava gostar? 

 [ ] Sim  

 [ ] Não 

B9. Há quanto tempo o(a) Sr(a) tem se sentido [cansado(a) / com menos energia] como o(a) Sr(a) me descreveu? 

Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS01 

[ ] Menos que duas semanas 

[ ] Entre duas semanas e menos de seis meses 

[ ] Entre seis meses e menos de um ano 

[ ] Entre um ano e menos de dois anos 

[ ] Dois anos ou mais  

SEÇÃO C  

C1. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a) teve dificuldade para se concentrar no que estava fazendo? 

[ ] Sim, dificuldade de concentração 

[ ] Não 

C2. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS o(a) Sr(a) teve problema de memória ou de esquecimento? 

[ ] Sim 

[ ] Não 

C3. Entrevistador(a): Se C1 = NÃO E C2 = NÃO, PULE PARA A SEÇÃO D 

C4. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, em quantos dias o(a) Sr(a) teve problemas de [concentração / memória]? 

[ ] 4 dias ou mais 

[ ] 1 a 3 dias 

[ ] nenhum (PULE PARA A SEÇÃO D) 

SE C1 = SIM --→ aplique C5 e C6 

C5. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) conseguiu se concentrar em assistir um programa de TV, ler um jornal ou 

conversar com alguém sem se distrair? 

[ ] Sim 

[ ] Não, nem sempre 

C6. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, esses problemas de concentração IMPEDIRAM o(a) Sr(a) de fazer coisas que 

costumava fazer ou gostaria de fazer? 

[ ] Sim 

[ ] Não 

SE C2 = SIM ---→ aplique C7  
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Leia ao(à) participante: “Anteriormente o(a) Sr(a) disse que tem esquecido coisas” 

C7. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) esqueceu alguma coisa importante? 

[ ] Sim 

[ ] Não  

C8. Há quanto tempo o(a) Sr(a) tem tido esses problemas de [concentração / memória] do modo como o(a) Sr(a) 

me descreveu? Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS01 

[ ] Menos que duas semanas 

[ ] Entre duas semanas e menos de seis meses  

[ ] Entre seis meses e menos de um ano 

[ ] Entre um ano e menos de dois anos 

[ ] Dois anos ou mais  

SEÇÃO D  

D1. NAS ÚLTIMAS 30 NOITES, o(a) Sr(a) tem tido problemas em pegar no sono ou voltar a dormir, quando o(a) 

Sr(a) acorda ou é acordado(a)? 

[ ] Sim 

[ ] Não ---------→ D2. NAS ÚLTIMAS 30 NOITES, dormir mais do que costuma, tem sido um problema para o(a) 

Sr(a)?  

 [ ] Sim  

 [ ] Não (PULE PARA A SEÇÃO E) 

D3. NAS ÚLTIMAS 7 NOITES, em quantas delas o(a) Sr(a) teve problemas de sono? 

[ ] 4 noites ou mais 

[ ] 1 a 3 noites 

[ ] nenhuma (PULE PARA A SEÇÃO E) 

D4. O(a) Sr(a) sabe por que tem tido problemas de sono? 

[ ] Sim ---------→ D4a. O(a) Sr(a) poderia olhar este cartão e dizer a PRINCIPAL CAUSA desse problema? 

Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS03  

 [ ] barulhos 

 [ ] trabalho em turnos variados / muito ocupado para dormir  

 [ ] doença / desconforto 

 [ ] preocupações 

 [ ] necessidade de ir ao banheiro 

 [ ] ter que fazer algo ( p. ex. cuidar de criança) 

 [ ] cansaço 

 [ ] medicamento 

 [ ] outras  

[ ] Não 

Se D1 = SIM aplicar D5 à D7 
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D5. Dentre as ÚLTIMAS 7 NOITES, pense naquela em que o(a) Sr(a) dormiu menos. Quanto tempo o(a) Sr(a) 

gastou tentando dormir? Considere todas as vezes que o Sr(a) acordou e/ou foi acordado(a). (SOMENTE INCLUA 

O TEMPO GASTO TENTANDO PEGAR NO SONO) 

[ ] menos que 15 minutos (PULE PARA A SEÇÃO E) 

[ ] de 15 minutos a menos de 1 hora 

[ ] de 1 hora a menos de 3 horas 

[ ] 3 horas ou mais -------→ D6. NAS ÚLTIMAS 7 NOITES, em quantas delas o(a) Sr(a) gastou 3 horas ou mais 

tentando dormir?  

 [ ] 4 noites ou mais  

 [ ] 1 a 3 noites 

 [ ] nenhuma  

D7. NAS ÚLTIMAS 7 NOITES, o(a) Sr(a) acordou mais de 2 horas antes do que precisava e então não conseguiu 

voltar a dormir? 

[ ] Sim (PULE PARA A QUESTÃO D10) 

[ ] Não (PULE PARA A QUESTÃO D10)  

Se D2 = SIM aplique D8 

D8. DENTRE AS ÚLTIMAS 7 NOITES, pense na noite que o(a) Sr(a) dormiu mais. Quanto tempo a mais o(a) 

Sr(a) dormiu comparado ao que normalmente dorme? (EXCLUA O TEMPO GASTO TENTANDO PEGAR NO 

SONO) 

[ ] menos que 15 minutos (PULE PARA A SEÇÃO E)  

[ ] de 15 minutos a menos de 1 hora 

[ ] de 1 hora a menos de 3 horas 

[ ] 3 horas ou mais -------→ D9. NAS ÚLTIMAS 7 NOITES, em quantas delas o(a) Sr(a) dormiu 3 horas ou mais 

além do que costuma dormir?  

 [ ] 4 noites ou mais 

 [ ] 1 a 3 noites 

 [ ] nenhuma  

D10. Há quanto tempo o(a) Sr(a) tem tido esses problemas de sono do modo como o(a) Sr(a) me descreveu? 

Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS01 

[ ] Menos que duas semanas 

[ ] Entre duas semanas e menos de seis meses  

[ ] Entre seis meses e menos de um ano 

[ ] Entre um ano e menos de dois anos  

[ ] Dois anos ou mais  
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SEÇÃO G  

G1. Às vezes, as pessoas se sentem tristes ou deprimidas. 

NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a) tem se sentido triste ou deprimido(a)? 

[ ] Sim ---------→ G4. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu triste ou deprimido(a)?  

 [ ] Sim  

 [ ] Não 

[ ] Não  

G2. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a) foi capaz de gostar ou se interessar pelas coisas como costumava fazer? 

[ ] Sim 

[ ] Não, não me divirto ou me interesso -------------------→ G5. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) foi capaz de 

gostar ou se interessar pelas coisas como costumava fazer?  

 [ ] Sim  

 [ ] Não, não me divirto ou me interesso 

G3. Entrevistador(a): verifique SE G1 = NÃO e G2 = SIM, PULE PARA SEÇÃO I  

 SE G1 = NÃO e G5 = SIM, PULE PARA SEÇÃO I 

 SE G4 = NÃO E G2 = SIM, PULE PARA SEÇÃO I 

 SE G4 = NÃO e G5 = SIM, PULE PARA SEÇÃO I  

 SE G4= SIM OU G5= NÃO, APLIQUE G6  

G6. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, em quantos dias o (a) Sr(a) se sentiu [triste, deprimido(a) / incapaz de gostar ou se 

interessar pelas coisas]? 

[ ] 4 dias ou mais 

[ ] 2 a 3 dias  

[ ] 1 dia  

G7. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu [triste, deprimido(a) / incapaz de gostar ou se interessar pelas 

coisas], por mais de 3 horas no total em algum dia? 

[ ] Sim 

[ ] Não  



55 

 

G8. (a) NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o que deixou o(a) Sr(a) [triste, deprimido(a) / incapaz de gostar ou se interessar 

pelas coisas]? O(a) Sr(a) pode escolher uma ou mais opções deste cartão? 

Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS04  

     (a) múltipla escolha (b) Qual a PRINCIPAL razão?  

Situações com membros da sua família  [ ]   [ ] 

Relacionamento com esposo(a) / companheiro(a) [ ]   [ ] 

Relacionamentos com amigos   [ ]   [ ] 

Moradia      [ ]   [ ] 

Problemas financeiros    [ ]   [ ] 

Sua saúde física     [ ]   [ ] 

Sua saúde mental     [ ]   [ ] 

Trabalho / estudo ou falta de trabalho  [ ]   [ ] 

Problemas com a justiça    [ ]   [ ] 

Problemas políticos /noticias   [ ]   [ ] 

Outros      [ ]   [ ] 

Não sabe informar / nada em especial  [ ]   [ ] 

G9. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, quando o(a) Sr(a) estava [triste, deprimido(a)/se sentindo incapaz de gostar ou se 

interessar pelas coisas], alguma vez o(a) Sr(a) se sentiu mais alegre quando algo de bom aconteceu ou quando 

estava acompanhado? 

[ ] Sim, pelo menos uma vez 

[ ] Não 

G10. Há quanto tempo o(a) Sr(a) tem se sentido [triste, deprimido(a) / incapaz de gostar ou se interessar pelas 

coisas] do modo como o(a) Sr(a) me descreveu? Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS01 

[ ] Menos que duas semanas 

[ ] Entre duas semanas e menos de seis meses 

[ ] Entre seis meses e menos de um ano 

[ ] Entre um ano e menos de dois anos 

[ ] Dois anos ou mais  

SEÇÃO H  

APLIQUE ESTA SEÇÃO SE O(A) PARTICIPANTE RESPONDEU G4= SIM OU G5= NÃO 

SE NÃO, PASSE PARA A PRÓXIMA SEÇÃO I 

H1. Agora gostaria de perguntar sobre quando o(a) Sr(a) se sentiu [triste, deprimido(a) / incapaz de gostar ou se 

interessar pelas coisas]. 

NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o (a) Sr (a) se sentiu pior: LEIA AS ALTERNATIVAS 

[ ] durante a manhã 

[ ] no final do dia 

[ ] ou não teve diferença 
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H2. Muitas pessoas sentem que, quando estão [tristes, deprimidas / se sentem incapazes de gostar ou se interessar 

pelas coisas] têm seu desejo sexual modificado. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, o (a) Sr(a) acha que seu desejo sexual: 

LEIA AS ALTERNATIVAS 

[ ] aumentou 

[ ] diminuiu 

[ ] ou está o mesmo de sempre 

[ ] RESPOSTA ESPONTÂNEA – NÃO SE APLICA 

H3a. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, quando o(a) Sr(a) se sentiu [triste, deprimido(a) / incapaz de gostar ou se interessar 

pelas coisas], o(a) Sr(a) estava tão inquieto(a) que não conseguia ficar sentado(a)? 

[ ] Sim 

[ ] Não 

H3b. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, quando o(a) Sr(a) se sentiu [triste, deprimido(a) / incapaz de gostar ou se interessar 

pelas coisas] o(a) Sr(a) estava fazendo coisas mais lentamente como, por exemplo, caminhar mais devagar? 

[ ] Sim  

[ ] Não 

H3c. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, quando o(a) Sr(a) se sentiu [triste, deprimido(a) / incapaz de gostar ou se interessar 

pelas coisas] o(a) Sr(a) estava falando menos do que o normal? 

[ ] Sim 

[ ] Não 

H4. Agora, pense NOS ÚLTIMOS 7 DIAS. Em pelo menos uma ocasião, o(a) Sr(a) se sentiu culpado(a) por 

alguma coisa que não deu certo, mesmo não sendo sua culpa? 

[ ] Sim, ao menos uma vez 

[ ] Não 

H5. DURANTE OS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) tem sentido que não é tão bom(boa) quanto as outras pessoas? 

[ ] Sim 

[ ] Não 

H6. DURANTE OS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu completamente sem esperança, por exemplo, em 

relação ao seu futuro? 

[ ] Sim 

[ ] Não 

H7. Entrevistador(a): verifique Se H4 = NÃO E H5 = NÃO E H6 = NÃO, PULE PARA SEÇÃO I  

SE H4 = SIM OU H5 = SIM OU H6 = SIM, APLIQUE H8 
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H8. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) sentiu que não vale a pena viver? 

[ ] Sim 

[ ] Sim, mas não nos últimos 7 dias (PULE PARA SEÇÃO I) 

[ ] Não (PULE PARA SEÇÃO I)  

H9. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) pensou em se matar? 

[ ] Sim 

[ ] Sim, mas não nos últimos 7 dias (PULE PARA SEÇÃO I)  

[ ] Não (PULE PARA SEÇÃO I)  

(a) O(a) Sr(a) falou com seu médico sobre isso (pensar em se matar)? 

[ ] Sim 

[ ] Não, mas falou com outra pessoa 

[ ] Não  

SEÇÃO O  

Agora, gostaria de perguntar como todas essas coisas que o(a) Sr(a) me contou têm afetado o(a) Sr(a) de uma 

maneira geral. 

O1. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, [isso/essas coisas] que o(a) Sr(a) tem sentido chegaram realmente a impedir o(a) 

Sr(a) de continuar fazendo coisas que costumava fazer ou que gostaria de fazer?  

[ ] Sim -------→ Oa. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, [isso/essas coisas] que o(a) Sr(a) tem sentido impediu o(a)  

  Sr(a) de fazer coisas, uma ou mais que uma vez?  

  [ ] Uma vez  

  [ ] Mais de uma vez 

[ ] Não --------→ Ob. [Isso/Essas coisas] que o(a) Sr(a) tem sentido, tornou as coisas mais difíceis mesmo que o(a) 

Sr(a) tenha conseguido fazer tudo?  

  [ ] Sim 

  [ ] Não 
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APÊNDICE A - Tabela suplementar 1 do Artigo 

 

 

Tabela suplementar 2 Distribuição da amostra feminina com diagnóstico de DM antes do 

baseline.  

Variáveis 
Episódios depressivos 

Não Sim 

Total 525 (93%) 39 (7%) 

Idade-anos ґ   

Média (SD) 57,67 (8,2) 57,92 (8,31) 

Faixa etáriaґ    

35 a 44 30 (5,7) 3 (7,7) 

45 a 54 149 (28,4) 9 (23,1) 

55 a 64 226 (43,0) 18 (46,2) 

65 a 74 120 (22,9) 9 (23,1) 

Escolaridadeґ         

Até fundamental incompleto 41 (7,8) 5 (12,8) 

Fundamental completo 52 (9,9) 5 (12,8) 

Médio completo 225 (42,9) 18 (46,2) 

Superior completo 207 (39,4) 11 (28,2) 

Situação Conjugalґ   

Casado/união estável 249 (47,4) 23 (59,0) 

Divorciado/separado 126 (24) 8 (20,5) 

Solteiro 85 (16,2) 3 (7,7) 

Viúvo 65 (12,4) 5 (12,8) 

Tempo de duração do DM-anos   

Média  

(SD) 

11,71 

(7,82) t1 

11,81t2 

(6,9) 

Legenda: ґBaseline 

Nota 1: t1 n=446 participantes com o tempo de duração; t2  n=37 participantes com o tempo de 

duração 

Nota 2: p-valor não significativo 

 


