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Doenças crônicas não transmissíveis

A nsiedade e depressão parecem ser fatores importantes na incidência e prevalência de diabetes e hipertensão. Este 
estudo teve por objetivo verificar a ocorrência desta relação em indivíduos atendidos por uma Equipe de Saúde 

da Família, assim como a adesão ao tratamento e apoio familiar. Foram realizadas: entrevistas, aplicação da Escala de 
Ansiedade e Depressão e mensuração da glicemia e pressão arterial em 68 pessoas com hipertensão arterial e/ou dia-
betes mellitus.  72% apresentaram depressão e/ou ansiedade, 54,4% não realizam atividade física, 55,9% deles tinham 
níveis glicêmicos e pressóricos alterados.  Discute-se a influência da depressão e ansiedade na adesão ao tratamento 
e qualidade de vida. O trabalho aponta a importância do grupo educativo como forma de apoio.
Descritores: Ansiedade, Depressão, Diabetes, Hipertensão

Anxiety and depression seem to be important factors in the incidence and prevalence of diabetes and hypertension. 
This study had as objective to verify the occurrence of this relationship in individuals assisted by a  Health Family 

Team, as well as the adhesion to the treatment and family support. It was carried out: interviews, application of Anxiety 
and Depression Scale and measurement of glycemia and blood pressure in 68 people presenting arterial hypertension 
and/or diabetes mellitus. 72% presented depression and/or anxiety, 54,4% don’t practice physical activities, 55,9% of 
them presented glycemia and pressure levels changings. It is discussed the influence of the depression and anxiety in 
the adhesion to the treatment and life quality. The work points the importance of the educational group as support form. 
Descriptors:  Anxiety, Depression, Diabetes mellitus, Arterial Hypertension 

LAnsiedad y depresión parecen ser factores importantes en la incidencia y prevalencia de diabetes e hipertensión. Este 
estudio tuvo el objetivo de verificar la ocurrencia de esta relación en los individuos atendidos por un Equipo de Salud 

de la Familia, así como la adheréncia al tratamiento y apoyo de la familia. Fueran realizadas: las entrevistas, aplicación de 
la Escala de Ansiedad y Depresión y mensuración de la glicemia y de la presión sanguinea en 68 personas con hiperten-
sión arterial y/o diabetes mellitus. 72% presentaron ansiedad y/o depresión, 54,4% no logran actividad física, 55,9% de 
ellos tenían niveles glicemicos y presóricos alterados. Se discute la influencia de la depresión y ansiedad en la adherencia 
al tratamiento y calidad de vida. El trabajo apunta la importáncia del grupo educativo como la forma de apoyo.    
Descriptores: Ansiedad, Depresión, Diabetes, Hipertensión
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cação a partir do estágio I de HA, assumindo, portanto, 
valores iniciais de 140 x 90mmHg 3, referindo-se res-
pectivamente à pressão arterial sistólica e diastólica. 
Quanto à adesão ao tratamento proposto pela ESF foi 
elaborado um instrumento pelas pesquisadoras,  semi-
estruturado, com 7 questões fechadas no anexo I. 

A associação entre ansiedade e depressão com ní-
veis pressóricos e/ou glicêmicos, auto-cuidado e ade-
são ao tratamento e percepção de apoio familiar, foram 
analisadas por testes como X2, Exato de Fisher, quando 
considerados a partir da nota de corte, para ambas, e re-
gressão logística ou análise de variância,considerado o 
escore de ansiedade e depressão.

Quanto aos aspectos éticos, o consentimento livre e 
esclarecido de todos os participantes, a privacidade do 
cliente por meio da coleta individual de dados, o direito 
de interromper a entrevista a qualquer momento ou de 
desistir de participar do estudo.

Resultados
Ao todo foram entrevistados 45 mu-
lheres e 23 homens portadores de 
HAS e/ou DM. A ocorrência de ansie-
dade e depressão associadas foi de 
72%, entre os dois sexos. Já de forma 
isolada ocorreram, em 20 mulheres 
(44,4%) e em 10 homens (43,5%). As 
faixas etárias mais jovens apresenta-
ram tendência à ansiedade, enquan-
to os idosos à depressão.

A maioria dos clientes (94%), fazia uso regular da me-
dicação, seja anti-hipertensiva e/ou hipoglicemiante. A 
depressão e/ou ansiedade não demonstrou prejudicar a 
adesão do cliente à terapêutica medicamentosa. Os clien-
tes que apresentaram pouca adesão (5,9%), o esqueci-
mento do uso da medicação foi a justificativa freqüente. 

Dentre os portadores de DM, 75% utilizavam hipogli-
cemiante oral e 25% eram insulino-dependentes. Não fo-
ram observadas diferenças entre os dois grupos quanto 
à ocorrência de ansiedade e depressão isoladamente, no 
entanto, a ansiedade foi mais freqüente nos insulino-de-
pendentes, enquanto a ansiedade associada à depressão 
foi mais freqüente nos que utilizavam hipoglicemiante 
oral. Há efeito prejudicial do uso de insulina no bem-
estar dos diabéticos, talvez pelo fato de ser um procedi-
mento invasivo e também doloroso. Entretanto, nem a 
depressão, nem a ansiedade tiveram efeito negativo im-
portante sobre o uso da medicação.11

Quanto à prática regular de atividade física verifi-
cou-se que 54,4% dos clientes não a realizavam. Isto  
principalmente, para os clientes com depressão, tan-
to de forma isolada quanto associada à ansiedade. Os 
clientes apenas ansiosos, praticavam atividade física 
com maior freqüência. A maioria dos clientes,  sem 

Introdução

A Hipertensão Arterial (HA) e o Diabetes Mellitus 
(DM) constituem patologias significativas em nossa 

sociedade atual por apresentarem prevalências eleva-
das e estarem associadas a complicações importantes. A 
HA pode ser definida como uma síndrome envolvendo 
alterações hemodinâmicas, tróficas e metabólicas, en-
tre as quais a própria elevação dos níveis pressóricos, 
as dislipidemias, a resistência insulínica e a obesidade1. 
Sua prevalência é crescente com a idade e em ambos 
os sexos acomete cerca de 9 a 30% da população bra-
sileira2 e cerca de 1 milhão de americanos, podendo 
ocasionar cardiopatias, acidente vascular cerebral, ne-
fropatia, doença arterial periférica e retinopatia3. O DM 
consiste também em uma síndrome, constituída por 
doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados 
de glicemia, resultantes de disfunção na secreção de 
insulina e/ou em sua ação4. Constitui a sexta causa de 
internação hospitalar, 30% dos pacientes internados em 
unidades coronarianas, 26% daqueles que realizam diá-
lise e representa a principal causa de 
amputação de membros inferiores 
(MMII) e de cegueira adquirida5. 

Além de fatores de risco comuns 
como hereditariedade, idade, obesida-
de, dislipidemia e sedentarismo, sin-
tomas de depressão e ansiedade tem 
sido associados á HA e ao DM. 

Ansiedade e depressão foram re-
lacionados à ocorrência de hipertensão arterial sistêmi-
ca (HAS) em um estudo de coorte6 com 3310 homens e 
mulheres, entre 25 e 74 anos, utilizando-se a The General 
Well-Being Scale. Através de estudo caso-controle, com 
351 hipertensos, desordens e ataques de pânico tam-
bém se mostraram associados, por meio da utilização da 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD).7 Em estu-
do sobre a incidência de depressão e ansiedade em 634 
adultos diabéticos, por meio da aplicação de instrumen-
tos como o Center for Epidemiological Studies Depres-
sion (CESD) e o Zung Self-Rating Anxiety (ZSRA), mos-
traram que 41,3% dos sujeitos apresentaram diagnóstico 
de depressão e 49% de ansiedade, ou seja,  níveis mais 
elevados que da população geral para depressão (16,7%) 
e ansiedade (9%).8 A prevalência de depressão, quando 
avaliada em estudo caso-controle entre 80 mulheres 
diabéticas na pós-menopausa e 45 controles, através do 
questionário de depressão de Beck, apresenta-se maior 
no grupo de diabéticas9. Sinais e sintomas de depressão 
e ansiedade em pacientes diabéticos podem correlacio-
nar- se com problemas decorrentes da própria doença. 
Em estudo caso-controle sobre a qualidade de vida em 
52 diabéticos com úlceras e amputações de membros 
inferiores, utilizando-se a Psychological Adjustment to 
Illness Scale (PAIS), o HAD, uma escala de qualidade de 

vida (QOLL) e um questionário sobre os membros in-
feriores (FQ), detectou-se que os diabéticos controle 
tiveram melhor ajustamento psicossocial à doença.  Os 
pacientes com ulceração no pé eram mais deprimidos 
e insatisfeitos10. Outro estudo que avalia o bem-estar e 
satisfação com o tratamento de diabéticos idosos acima 
de 60 anos, identificou que os pacientes insulino-depen-
dentes tiveram medida de bem-estar significativamente 
menor do que aqueles com tratamento medicamentoso 
e/ou dieta. O bem-estar foi medido pelo Well-Being Ques-
tionnaire, com subescalas de depressão, ansiedade, ener-
gia e bem estar positivo.  A satisfação foi medida pelo 
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire11. 

Observa-se que a depressão e ansiedade estão re-
lacionadas à hipertensão e diabetes, e talvez até na 
maioria das doenças crônicas.  Esta relação parece se 
dar tanto como fator predisponente às doenças, ou em 
decorrência de seu tratamento e complicações, o que 
provoca mudanças no hábito de vida dos indivíduos, 
podendo  influenciar no estado de humor, prazer em 

estar com as pessoas e fazer coisas, 
entre outros. Assim, este estudo obje-
tivou identificar a ocorrência de an-
siedade e depressão em pacientes hi-
pertensos e/ou diabéticos atendidos 
por uma Equipe de Saúde da Família 
(ESF), avaliar seus níveis pressóricos 
e/ou glicêmicos, a adesão ao trata-
mento proposto pela ESF, a percep-

ção de apoio familiar, bem como a relação de aspectos 
com a ocorrência de ansiedade e depressão.

Metodologia
A investigação situou-se em uma Unidade de Saúde 
da Família (USF) de um bairro de classe média/baixa 
do município de Uberaba-MG.  Fizeram parte da amos-
tra 68 clientes hipertensos e/ou diabéticos cadastra-
dos e adscritos por uma Equipe de Saúde da Família 
(ESF) local, sendo 45 (66,2%) mulheres e 23 (33,8%) 
homens, com faixa etária de 21 a 74 anos. Oito indi-
víduos eram portadores de diabetes mellitus tipo II 
(DMII), 28 com HA, 31 com DMII e HA associados e 
apenas 01 com DMI. Os dados foram coletados após o 
término dos grupos semanais de educação em saúde, 
no período de um mês no ano de 2003.

Para a coleta dos dados referentes à ocorrência de 
ansiedade e depressão foi utilizado a HAD 12 para po-
pulações com problemas médicos, já validada e padro-
nizada para a população brasileira. Para a verificação 
dos níveis glicêmicos utilizou-se a glicemia capilar 
com jejum de no mínimo oito horas. Considerou-se 
como glicemia capilar de jejum alterada, valores supe-
riores a 120 mg/dl 13. Em relação aos níveis pressóri-
cos, foram considerados alterados aqueles com classifi-

“A DEPRESSÃO E ANSIEDADE 
ESTÃO RELACIONADAS A 

HIPERTENSÃO E DIABETES E 
TALVEZ ATÉ NA MAIORIA DAS 

DOENÇAS CRÔNICAS”.
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cação a partir do estágio I de HA, assumindo, portanto, 
valores iniciais de 140 x 90mmHg 3, referindo-se res-
pectivamente à pressão arterial sistólica e diastólica. 
Quanto à adesão ao tratamento proposto pela ESF foi 
elaborado um instrumento pelas pesquisadoras,  semi-
estruturado, com 7 questões fechadas no anexo I. 

A associação entre ansiedade e depressão com ní-
veis pressóricos e/ou glicêmicos, auto-cuidado e ade-
são ao tratamento e percepção de apoio familiar, foram 
analisadas por testes como X2, Exato de Fisher, quando 
considerados a partir da nota de corte, para ambas, e re-
gressão logística ou análise de variância,considerado o 
escore de ansiedade e depressão.

Quanto aos aspectos éticos, o consentimento livre e 
esclarecido de todos os participantes, a privacidade do 
cliente por meio da coleta individual de dados, o direito 
de interromper a entrevista a qualquer momento ou de 
desistir de participar do estudo.

Resultados
Ao todo foram entrevistados 45 mu-
lheres e 23 homens portadores de 
HAS e/ou DM. A ocorrência de ansie-
dade e depressão associadas foi de 
72%, entre os dois sexos. Já de forma 
isolada ocorreram, em 20 mulheres 
(44,4%) e em 10 homens (43,5%). As 
faixas etárias mais jovens apresenta-
ram tendência à ansiedade, enquan-
to os idosos à depressão.

A maioria dos clientes (94%), fazia uso regular da me-
dicação, seja anti-hipertensiva e/ou hipoglicemiante. A 
depressão e/ou ansiedade não demonstrou prejudicar a 
adesão do cliente à terapêutica medicamentosa. Os clien-
tes que apresentaram pouca adesão (5,9%), o esqueci-
mento do uso da medicação foi a justificativa freqüente. 

Dentre os portadores de DM, 75% utilizavam hipogli-
cemiante oral e 25% eram insulino-dependentes. Não fo-
ram observadas diferenças entre os dois grupos quanto 
à ocorrência de ansiedade e depressão isoladamente, no 
entanto, a ansiedade foi mais freqüente nos insulino-de-
pendentes, enquanto a ansiedade associada à depressão 
foi mais freqüente nos que utilizavam hipoglicemiante 
oral. Há efeito prejudicial do uso de insulina no bem-
estar dos diabéticos, talvez pelo fato de ser um procedi-
mento invasivo e também doloroso. Entretanto, nem a 
depressão, nem a ansiedade tiveram efeito negativo im-
portante sobre o uso da medicação.11

Quanto à prática regular de atividade física verifi-
cou-se que 54,4% dos clientes não a realizavam. Isto  
principalmente, para os clientes com depressão, tan-
to de forma isolada quanto associada à ansiedade. Os 
clientes apenas ansiosos, praticavam atividade física 
com maior freqüência. A maioria dos clientes,  sem 

ansiedade e depressão, realizavam atividade física re-
gularmente. Assim, pressupõe-se alguma influência do 
diagnóstico, especialmente o de depressão, para a não 
adesão à prática regular de atividade física. Dos que 
realizam alguma atividade, a maioria faz caminhada 
três vezes na semana, por, no mínimo, trinta minutos. 

A maioria (80%), dos hipertensos e/ou diabéticos rela-
taram seguir a dieta sugerida pela ESF, ou seja, uma dieta 
hipossódica, com baixo teor de gorduras, rica em frutas, 
verduras, legumes e fibras vegetais,  direcionada ao porta-
dor de HAS; e para os portadores de DM, uma dieta indi-
vidualizada, fracionada. Também neste caso, a ocorrência 
de depressão e ansiedade parece não interferir na imple-
mentação da dieta recomendada. 55,9% dos clientes pes-
quisados apresentaram, níveis glicêmicos e pressóricos 
alterados. Os diagnósticos de ansiedade e depressão pa-
recem não interferir no hábito alimentar adequado, mas 
por serem clientes freqüentadores de um grupo de edu-
cação em saúde, pode-se questionar a veracidade das in-
formações fornecidas, no sentido de se mostrarem  ade-

quados ao profissional e a ESF; como 
também por falta de condições para 
se alimentar adequadamente. O fato 
de ser uma população de classe mé-
dia/baixa torna questionável as con-
dições financeiras para uma alimen-
tação adequada. 

Avaliou-se a percepção dos 
clientes em relação ao apoio fami-

liar recebido. A maioria dos clientes sem diagnóstico 
de depressão e/ou ansiedade, percebiam-se apoiados 
pelos seus familiares. Já aqueles que apresentaram 
tais diagnósticos, não percebiam o apoio familiar com 
maior freqüência. Os clientes diagnosticados com an-
siedade associada à  depressão, foram os que menos 
se sentiram apoiados.Esta falta de apoio familiar pode 
ter levado a uma busca pelo grupo de educação em 
saúde.

A partir dos dados analisados, obteve-se uma eleva-
da incidência de depressão e/ou ansiedade entre os 
clientes diabéticos e/ou hipertensos acompanhados 
por uma ESF do município de Uberaba-MG, o que cor-
robora os estudos na área7,8,9.

Como ocorre na população “normal”14, ou seja, po-
pulação sem problemas médicos, também entre os dia-
béticos e/ou hipertensos, a ocorrência de depressão e 
ansiedade foi mais freqüente entre as mulheres 53% do 
que entre homens 19 % nesta amostra populacional. 

Considerações finais
Os resultados demonstraram que é preciso avaliar e con-
trolar os diferentes aspectos de patologias crônicas como 
a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, dada sua mag-
nitude e gravidade à morbi-mortalidade.  

“ HÁ EFEITO PREJUDICIAL DO 
USO DE INSULINA NO BEM-

ESTAR DOS DIABÉTICOS, POR 
SER UM PROCEDIMENTO 
INVASIVO E DOLOROSO ”.

vida (QOLL) e um questionário sobre os membros in-
feriores (FQ), detectou-se que os diabéticos controle 
tiveram melhor ajustamento psicossocial à doença.  Os 
pacientes com ulceração no pé eram mais deprimidos 
e insatisfeitos10. Outro estudo que avalia o bem-estar e 
satisfação com o tratamento de diabéticos idosos acima 
de 60 anos, identificou que os pacientes insulino-depen-
dentes tiveram medida de bem-estar significativamente 
menor do que aqueles com tratamento medicamentoso 
e/ou dieta. O bem-estar foi medido pelo Well-Being Ques-
tionnaire, com subescalas de depressão, ansiedade, ener-
gia e bem estar positivo.  A satisfação foi medida pelo 
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire11. 

Observa-se que a depressão e ansiedade estão re-
lacionadas à hipertensão e diabetes, e talvez até na 
maioria das doenças crônicas.  Esta relação parece se 
dar tanto como fator predisponente às doenças, ou em 
decorrência de seu tratamento e complicações, o que 
provoca mudanças no hábito de vida dos indivíduos, 
podendo  influenciar no estado de humor, prazer em 

estar com as pessoas e fazer coisas, 
entre outros. Assim, este estudo obje-
tivou identificar a ocorrência de an-
siedade e depressão em pacientes hi-
pertensos e/ou diabéticos atendidos 
por uma Equipe de Saúde da Família 
(ESF), avaliar seus níveis pressóricos 
e/ou glicêmicos, a adesão ao trata-
mento proposto pela ESF, a percep-

ção de apoio familiar, bem como a relação de aspectos 
com a ocorrência de ansiedade e depressão.

Metodologia
A investigação situou-se em uma Unidade de Saúde 
da Família (USF) de um bairro de classe média/baixa 
do município de Uberaba-MG.  Fizeram parte da amos-
tra 68 clientes hipertensos e/ou diabéticos cadastra-
dos e adscritos por uma Equipe de Saúde da Família 
(ESF) local, sendo 45 (66,2%) mulheres e 23 (33,8%) 
homens, com faixa etária de 21 a 74 anos. Oito indi-
víduos eram portadores de diabetes mellitus tipo II 
(DMII), 28 com HA, 31 com DMII e HA associados e 
apenas 01 com DMI. Os dados foram coletados após o 
término dos grupos semanais de educação em saúde, 
no período de um mês no ano de 2003.

Para a coleta dos dados referentes à ocorrência de 
ansiedade e depressão foi utilizado a HAD 12 para po-
pulações com problemas médicos, já validada e padro-
nizada para a população brasileira. Para a verificação 
dos níveis glicêmicos utilizou-se a glicemia capilar 
com jejum de no mínimo oito horas. Considerou-se 
como glicemia capilar de jejum alterada, valores supe-
riores a 120 mg/dl 13. Em relação aos níveis pressóri-
cos, foram considerados alterados aqueles com classifi-
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Acredita-se que estudos sobre a influência de sinto-
mas psicológicos no aparecimento ou agravamento das 
doenças crônicas são necessários para uma melhor in-
tervenção e controle nessas8.  Da mesma maneira, as do-
enças crônicas, especialmente as mais freqüentes, como 
a HAS e o DM, podem agravar sintomas psicológicos, 
dada a duração da doença na vida do indivíduo.

O acompanhamento regular e criterioso de clientes 
portadores de doenças crônicas constitui processo funda-
mental para a identificação de necessidades e elaboração 
de programas que as atendam efetivamente, promovendo, 
assim, qualidade de vida. Equipes multidisciplinares, nes-
se sentido, estão se desenvolvendo para implementarem 
a promoção à saúde, prevenção de agravos e reabilitação 
do indivíduo ou grupo através da  educação em saúde, 
possibilitando à comunidade: acolhimento, suporte e as-
sistência.  As consultas médica, de enfermagem e odonto-
lógica inclusive, além do caráter assistencial e essencial na 
atenção primária à saúde, tornam-se também, estratégias 
para a promoção de um autocuidado consciente, convi-
dando o indivíduo a ser co-responsável em seu processo 
saúde-doença. A partir dos dados obtidos, ressalta-se a im-
portância da ação do profissional psicólogo na ESF, para 
atuar junto aos outros profissionais na identificação e su-
porte de ansiedade e depressão,  minimizando suas reper-
cussões negativas sobre a qualidade de vida. Os grupos de 
educação em saúde, por sua vez, realizados na maioria das 
ESF revelam-se como um momento singular na leitura da 
condição de saúde e de vida dos clientes, pois envolvem a 
participação da equipe de saúde, que de forma direciona-
da usa da descontração, gerando uma situação mais pró-
xima, agradável, onde os indivíduos estreitam sua relação 
interpessoal e conseguem melhorar sua saúde.

Deve-se,  igualmente, ressaltar a importância da famí-
lia, seja na compreensão da doença, seja no seu cuida-
do, ou apoio, que parece ser relevante para um melhor 
prognóstico desta.  O Programa de Saúde da Família tem 
buscado o envolvimento da estrutura familiar, o que pa-
rece ser a proposta mais viável e de maior resolutivida-
de para a prevenção e o cuidado das doenças crônicas. 
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Anexo I - 
Entrevista para obtenção de dados do tratamento

Nome do paciente: 

Idade:            Data:        /         /    

Assinatura do paciente:

Cliente Portador de Hipertenção Arterial Sistêmi-
ca e/ou Diabetes Melittus: 
Sim  Não
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