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DEPRESSÃO NA PESSOA COM DIABETES
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DEPRESSÃO NA PESSOA 
COM DIABETES

Seriam estas
imagens familiares
para você?

Nas pessoas que 
você atende no seu
dia a dia?



DEPRESSÃO NA PESSOA COM DIABETES
• E  a DEPRESSÃO É 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres com diabetes, sobrepeso e 
obesidade que nos homens

• 13% em DM1 e 24.7% em DM2
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DIABETES E DEPRESSÃO

• Descrito pela primeira vez pelo médico Inglês Thomas Willis: no século XVII

• “ Observou que Diabetes frequentemente aparecia em indivíduos com história  

de estresse ou tristeza”.



¨DIAPRESSION¨:
2 a 3X mais frequente em 
mulheres com diabetes

(1)BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001430. 

DOI:10.1136/bmjdrc-2020-001430

(2)-Ther Adv Endocrinol Metab 2019, Vol. 10: 1–15 DOI: 10.1177/ 
2042018819865828



INTERFACE ENTRE DEPRESSÃO E DIABETES:¨ DIAPRESSION¨

-Correlação genética independente 

→ polimorfismo  único de nucleotideo ;

→ mecanismos epigenéticos intra uterinos (metilação de marcadores de DNA)

- Mecanismos biológicos mediadores de resposta inflamatória

→ alteração no eixo hipotálamo/hipófise /adrenal ( H – H – A)

→ alteração no rítimo circadiano;

Resistência a insulina

-Mecanismos envolvidos na modulação da neuroplasticidade e regulação da matriz 

energética cerebral: Hiperglicemia e hiperinsulinemia estão conectados com 

redução de neurotransmissores serotoninérgicos no hipocampo e córtex pré frontal

_Brietz, E et al- Expert Review of Neuro       Therapeutics, 2011-11(7), 1017-1028_______________________________

Moulton, C.D. et  al: The Lancet Psychiatry May 2015 ; 14-24







ESTRESSE MATERNO  INTRA  UTERINO

EXPOSIÇÃO  A CONDIÇÕES  SOCIO ECONÔMICAS ADVERSAS

HÁBITOS DE VIDA NÃO SAUDÁVEIS

(Obesidade, sedentarismo, tabagismo)

PREDISPOSIÇÃO GENÉTICA

DESREGULAÇÃO DO EIXO H-H-A

ALTERAÇÃO DO RITMO CIRCADIANO

ATUAÇÃO COMO TOXINAS (TNFα,interleucina 6)
PARA  ATIVAÇÃO DA RESPOSTA    

INFLAMATÓRIA INATA 

DANO CELULAR
CELULA ẞ / NEUROGLIA / ENDOTELIO 

RI

DM 2

DEPRESSÃO         DEMÊNCIA ATEROSCLEROSE 

DCV

DEPRESSÃO  E  DIABETES 





RECONHECENDO A DEPRESSÃO NA PESSOA COM DIABETES

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-
NC

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC

http://passeissoadiante.blogspot.com/2011/03/prevencao-do-suicidio_12.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://santosbancarios.com.br/artigo/10-sintomas-fisicos-do-estresse
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


DIMENSÕES DA DEPRESSÃO

DEPRESSÃO 

* Pode ser avaliada na prática clínica sem necessariamente uso de testes neuro psiquiátricos 

AFETIVA (tristeza, ansiedade)

FÍSICA (apatia, fadiga, maior 

vulnerabilidade das dores) 

*COGNITIVA (desatenção, indecisão, 

procrastinação, e não somente 

demência)



CICLO VICIOSO DA DEPRESSÃO

DISFUNÇÂO COGNITIVA

Alteração autoestima

Alterações físicas

Disfunção afetiva

90% dos pacientes com quadro agudo de depressão tem algum tipo de sintoma de alteração cognitiva



Sintomas
depressivos

• Miranda-Scippa & Chaves –Fonseca, 2021

Aspectos mentais, somáticos e comportamentais Sintomas 

Afetividade: Humor Tristeza, angústia, irritabilidade, ansiedade.

Pensamento Alentecimento, ideias de ruina, pessimismo, ideação suicida.

Cognição Dificuldade de concentração, de memória, abulia, anedonia.

Sintomas físicos Dores, fadiga, falta de energia, disfunção sexual, sintomas 
gastrintestinais, cardiovasculares, outros. 

Funções vegetativas Alterações de sono e de apetite

Comportamento Esquiva de atividades em geral, isolamento social, 
procrastinação.



Rítmo circadiano

-Apneia do sono:                     ↓ ondas lentas do sono

↑ mov. oculares

Tanto pacientes com  DM 2  quanto  pacientes com depressão tem alteração na arquitetura do sono (alteração 

nos “clock genes”).

DEPRESSÃO  E  DIABETES 

Marilton C.D et  al: The Lanot Psychiatry May 2015 ; 14-24



Diagnóstico da depressão

Caracterização dos 
Sintomas

• Afetivos

• Físicos

• Cognitivos

Critério Temporal

• 14 dias para o 
diagnóstico

• Sintomas 
presentes na 
maior parte do 
dia neste 
período

CID-10/OMS,1993

• Transtorno 
Depressivo 
Maior

• *Episódio único-
*Recorrente

• Distimia: 
sintomas leves 
por no mínimo 2 
anos



ALTERAÇÕES DO HUMOR NA PESSOA COM DIABETES: COMO IDENTIFICAR



ALTERAÇÕES DO HUMOR NO DIABÉTICO: COMO IDENTIFICAR



Paul D. Loprinzi, PhD, Ellen Smit, PhD and Gina Pariser, PT, PhD

Diabetes Spectrum 2013 Feb; 26(1): 6-15.

Abstract

Objetivo. Indivíduos com diabetes podem ter um risco aumentado de depressão, dada a potencial ligação induzida pelo

diabetes entre deficiência sensorial, funcionamento físico e depressão. Como resultado, os propósitos deste estudo

foram 1 ) examinar a associação entre deficiência sensorial e depressão entre adultos de todas as idades com diabetes, 2 )

examinar se o duplo comprometimento sensorial e o funcionamento físico estão independentemente associados à

depressão, e 3 ) examinar a associação entre o funcionamento físico e o comprometimento sensorial.

Design e Métodos. Dados do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 2005-2006 foram utilizados no presente estudo e,

após exclusões, 567 participantes (18-85 anos de idade) com evidência de diabetes constituíram a amostra

analítica. Comprometimento sensorial (visão e audição), funcionamento físico e depressão foram relatados em

questionários.

Resultados. Após controle para idade, sexo, raça / etnia, índice de comorbidade, tabagismo, IMC, atividade física e

controle glicêmico, prejuízo sensorial duplo (odds ratio [OR] 7,48, IC95% 2,09‐26,71) e disfunção física (incapacidade de

realizar atividades (OR 3,21; IC95% 1,28–8,08) foram associadas a sintomas de depressão aumentados. Após os ajustes,

os participantes que não conseguiram realizar atividades tiveram um 1,73 (IC 95% 0,94-3,19, P = 0,07), 2,78 (0,78-9,87, P =

0,11) e 2,21 (0,50-9,68, P = 0,29) não significante maior chances, respectivamente, de ter audição, visão e deficiência

sensorial dual do que os participantes que foram capazes de realizar atividades.

Conclusão. Adultos com diabetes que têm deficiência sensorial dupla e limitações de funcionamento físico são mais

propensos a relatar sintomas de depressão. Isso destaca a importância de prevenir e melhorar deficiências sensoriais,

funcionamento físico e depressão entre adultos com diabetes.

Association Among Depression, Physical Functioning, and 

Hearing and Vision Impairment in Adults With Diabetes



QUANDO SUSPEITAR DE DEPRESSÃO

-História de perdas recentes (familiares e amigos)por morte ou abandono

-História de perda de emprego, mudança de habitat (casa, de cidade)

-História de aposentadoria compulsória

-Desajustes familiares (omitidos pelo paciente)

- Descontrole da doença e incapacidade para auto gerenciamento num idoso hígido e

independente.

- Comprometimento de funções executivas :dificuldade de “prestar atenção “ de lembrar o que ia

fazer, de capacidade de planejamento, de organização mental e de achar palavras (síndrome

da ponta da língua).



Tendência temporal nos sintomas depressivos com duração do diabetes.

Notas: Resultados de estudos separados relatando tendências em sintomas depressivos (linhas coloridas) sugerem uma curva em 

forma de J (linha tracejada). Picos iniciais e posteriores são observados, os quais se acredita resultarem de diferentes fatores

biopsicossociais (barras coloridas sombreadas). A alta prevalência de TDM (18% a 25%) contribui para a prevalência geral de 

sintomas depressivos, mas tendências temporais com duração do diabetes não foram descritas explicitamente.

Abreviação: TDM, transtorno depressivo maior.

Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2018:11 333-343



ABORDAGEM DA DEPRESSÃO NA PESSOA COM DIABETES

Até quando o clínico e a equipe 
multiprofissional  podem  intervir no 

paciente com diabetes, com 
evidências de depressão?



ABORDAGEM DA DEPRESSÃO NA PESSOA COM DIABETES
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MANEJO DE TRANSTORNOS DE HUMOR EM DIABÉTICOS

* ESTILO DE VIDA
- Perda de peso em pacientes com sobrepeso ou obesidade
- Atividade física (The lookAHEAD: 5145 pt em 5 anos)
- Tai chi e exercícios com a mente (exercícios que envolvem  concentração, mental, equilíbrio e respiração além de relaxamento 

muscular).
* FARMACOTERAPIA
 1ª escolha :Inibidores de recaptação de serotonina citalopram, escitalopram e sertralina são bem tolerados – Vortioxetina –

Fluvoxamina, fluoxetina e paroxetina.
 Antidepressivos de ação dual: serotonina e noradrenalina: Venlafaxina Desvenlaflaxina, duloxetina, mirtazapina
 usar no mínimo 4 semanas antes de trocar: mirtazapina e venlaflaxina
 tratar por no mínimo 6 meses e parar gradualmente
 tempo maior de tratamento pode ser necessário em pacientes com episódios recorrentes de depressão para evitar recidivas.
 antidepressivos tricíclicos são associados a efeitos colaterais indesejáveis (Hipotensão ostotástica, hiperglicemia, , confusão 

mental, arritmias) : EVITAR EM IDOSOS
 Benzodiazepínicos devem ser usados temporariamente.

Ahmed H. Abdelnafiz and Alan J. Sinclair  Diabetes in old Age – FOURth Edition, 2017



ADT-
antidepressivo

tricíclico

Nome genérico Classe Meia vida Faixa terapêutica

Amitriptilina ADT 10-28 50-150 mg

Clomipramina ADT 17-28 100-400 mg

Imipramina ADT 4-18

12-24(desipramina)

5-300 mg

Nortriptilina ADT 36 50-300 mg

Antidepressivos de primeira geração

Antipsicóticos atípicos(Olanzapina, Quetiapina) devem ser evitados, pelo risco elevado de causar SM, e piorarem o controle 
glicêmico



- Antidepressivos de segunda geração 

Nome genérico Classe Meia vida (h) Faixa terapêutica (MG)

Fluoxetina ISRS 1-4 dias7-15 dias (metabólito) 20-80

Sertralina ISRS 26 50-200

Paroxetina ISRS 24 20-40

Fluvoxamina ISRS 15 150-300

Citalopram ISRS 33 20-40

Escitalopram ISRS 33 10-20

Venlafaxina IRSN 3-7 9-13 (metabólito)

Desvenlafaxina IRSN 13 50-100

Duloxetina IRSN 12 60-120

Mirtazapina ANASE 20 a 40 30-45

Bupropiona IRND 10-1420-27 (metabólito) 150-450 

Agomelatina Agonista melatonérgico 1-2 25-50

Vortioxetina Antidepressivo multimodal 66 5-20

ISRS- Inibidor seletivo da recaptação de serotonina IRSN-Inibidor de recaptaçao de serotonina e noradrenalina ANASE- Antidepressivo serotonérgico e noradrenérgico especifico IRND-Inibidor de recaptaçao

de noradrenalina e dopamina



Rao S, Zissok S – Anxilous depression: Clinical Features and treatment: Curr Psychiatry Rep. 2009 sec: 1(6); 429-36

(*)- Shaffa J.A. Et al- Psychosom Med, 2014 Apr 76(3) 190-6





MANEJO DA DEPRESSÃO NO DIABÉTICO

PSICOTERAPIA
- Cognitivo comportamental
- Psicoterapia interpessoal

→ promover aderência a 
farmacoterapia e autocuidado

→ melhora de relacionamentos 
interpessoais e socialização

→ estimular atividade física
- EMDR: EYE MOVEMENT 

DESENSITIZATION AND REPROCESSING  
:TRAUMAS



QUADRO DE RECOMENDAÇÕES- DIRETRIZES DA SBD-2021/2022

Miranda-Scippa & Chaves –Fonseca, 2021

Número da 

RecomendaçãoChaves

Descrição Grau de Recomendação Nível de evidência

1 É recomendado o rastreamento de rotina de sintomas depressivos em populações de alto

risco, como os portadores de diabetes, seja através da anamnese com a busca direta de

sintomas ou com a aplicação de instrumentos de triagem específicos.

I B

2 É recomendado o rastreamento de depressão em mulheres com diabetes, com

sobrepeso/obesidade, porque o risco de depressão associada ao diabetes é 3 vezes maior

nelas do que em homens com diabetes.

I B

3 Recomenda-se investigar com mais afinco se o paciente com diabetes e depressão está

aderindo ao tratamento do DM de forma satisfatória, pois presença da depressão piora o

prognóstico dos pacientes.

Ia C

4 No diabetes comórbido com depressão recomenda-se o tratamento farmacológico com

AD e o controle glicêmico com dosagem de HbA1c.

I A

5 No tratamento da depressão em pacientes com diabetes deve-se evitar a prescrição de 
antipsicóticos atípicos porque a maioria deles favorece o ganho de peso e a síndrome 
metabólica.

Ia A

6 Podem ser recomendados hipoglicemiantes orais ou antihiperglicemiantes como

adjuvantes no tratamento da depressão em portadores e não portadores de diabetes.

IIb C



CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Transtornos do humor como ansiedade, depressão e distresse são

comuns na população diabética, especialmente em idosos e deve ser foco

rotineiro na abordagem do paciente diabético

 A relação entre diabetes e transtornos de humor é bidirecional: diabetes

e suas complicações aumentam a prevalência de sintomas depressivos e

depressão aumenta o risco de diabetes.

 Diabetes, disfunção cognitiva e depressão estão interrelacionadas:

alterações estruturais, funcionais e neuroquímicas em regiões do cérebro

responsáveis pelo humor podem aumentar o risco de depressão e

disfunção cognitiva em pessoas com diabetes



LEVE PARA CASA PARA LEMBRAR E 
REFLETIR ESTAS MENSAGENS:













DIABETES

ANSIEDADE DISTRESS

DEPRESSÃO

DISFUNÇÃO COGNITIVA

COMPLICAÇÕES MICRO E MACROVASCULARES



“Mais do que maquinas e 

tecnologia, precisamos de 

humanidade ... Mais do que  

inteligência precisamos de afeto 

e ternura” Charles Chaplin



Obrigada pela 

atenção!

14 de NOVEMBRO:

DIA MUNDIAL DO DIABETES



NÚCLEO TELESSAUDE BAHIA

Secretaria da Saúde, 4ª Avenida, 400, Centro 

Administrativo da Bahia/CAB, 1º andar -

Salvador/BA. Tel.: 3115-9650


