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Objetivo:  verificar as alterações nos graus de depressão e ansiedade em 

pacientes submetidos à microcirurgia para correção de hérnia de disco 

lombar (G1; n = 41) e naqueles submetidos à artrodese lombar para 

espondilose severa (G2; n = 60). 

Metodologia: Todos pacientes responderam no pré-operatório e em 30 dias 

pós-operatório o inventário de depressão de Beck (IDB), a escala de 

depressão (HAD-D) e ansiedade (HAD-A) hospitalar e o domínio de saúde 

mental do SF-36. A análise estatística foi conduzida com o programa SPSS, 

sendo utilizado os testes t de student e para comparação entre os grupos no 

pré-operatório e igualmente em 30 dias. Para análise de mudança nos 

escores obtidos com as escalas realizou-se análise pareada com os testes 

de t pareado.  

Resultados: a prevalência de depressão no G1 e G2 segundo os critérios 

do IDB e do HAD-D no pré-operatório foram de 24.4% e 33.3%, 19.5% e 

30.5%, respectivamente. A prevalência de ansiedade segundo o HAD-A no 

pré-operatório foram de 47.5% e 45.8% em G1 e G2, respectivamente. As 

médias do G1 e G2 nas avaliações pelo IDB, HAD-D, HAD-A e SF-36 no 

pré-operatório foram de 9.7 e 12.3 (p = 0.10), 7.2 e 7.8 (p = 0.45), 6.7 e 7.0 

(p = 0.66), 58.6 e 58.5 (p = 0.99), respectivamente. A análise pareada do 

pré-operatório e em 30 dias demonstrou melhora em todos parâmetros 

avaliados (p < 0.05) em ambos os grupos, com diminuição dos escores das 

escalas aplicadas. A prevalência de depressão em 30 dias no G1 e G2 

segundo o IDB e o HAD-D foi de 18.5% e 15.2%, e de ansiedade segundo o 

HAD-A foi de 22.2% e 26.5%, respectivamente. Igualmente ao pré-

operatório, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

na comparação dos escores entre os grupos no período de 30 dias pós-

operatório.  

Conclusões: a prevalência de depressão e ansiedade em pacientes 

submetidos à cirurgia da coluna lombar é elevada. Não existem diferenças 

entre os parâmetros de depressão e ansiedade entre os pacientes 

submetidos à cirurgia de hérnia discal e artrodese lombar, tanto no pré-

operatório quanto em 30 dias pós-operatório. Em 30 dias após o tratamento 

cirúrgico, observa-se redução dos escores de depressão e ansiedade em 

ambos os grupos.  
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