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Introdução/Objetivos: 
avaliar a acurácia da subescala de depressão da Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD-D) no 
diagnóstico de depressão no pré-operatório de cirurgia de coluna. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
delineamento transversal, através da aplicação da HAD-D para os pacientes no pré-operatório de cirurgia de 
coluna. O padrão ouro para diagnóstico de depressão foi o Inventário de Depressão de Beck (IDB), sendo o 
ponto de corte definido como maior ou igual a 15. As análises estatísticas foram conduzidas com o 
programa SPSS, sendo realizados o teste de Spearman para correlação da HAD-D com o IDB. A 
consistência interna da HAD foi calculada pelo coeficiente alfa de Cronbach. 
 
 
Resultados: 
foram avaliados 156 pacientes com idade média de 50.6 anos (±12.6) (sexo feminino: 52.6%), sendo que a 
maioria foi submetido a tratamento cirúrgico de patologia envolvendo a coluna lombar (n = 137; 87.8%), 17 
da coluna cervical (10.9%) e 2 da torácica (1.3%). A média dos escores do IDB foi de 11.05 (±7.33), e a da 
HAD-D de 6.85 (±2.90). Depressão foi observada em 45 pacientes (28.8%), sendo considerada leve em 31 
(68.8%), moderada em 12 (26.6%) e grave em 2 (4.4%). O coeficiente r de correlação de Spearman entre a 
HAD-D e o IDB foi de 0.663 (p < 0.001). O alfa de Cronbach para a HAD-D foi de 0.795. A área da curva 
ROC foi de 0.845. Utilizando-se um ponto de corte de HAD-D maior ou igual a 10, observou-se uma 
sensibilidade de 71.1%, especificidade de 95.4%, valor preditivo positivo de 72.2%, valor preditivo negativo 
de 76.8%, likelihood-ratio positivo de 15.78. 
 
Conclusões: 
a HAD-D apresentou forte correlação com o IDB e boa confiabilidade, medida pelo alfa de Cronbach. A 
HAD-D representa uma boa alternativa para o diagóstico de depressão e avaliação de sua gravidade no 
pré-operatório de cirurgia de coluna. 
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