
Sintomas depressivos em gestantes com diabetes mellitus
gestacional

A depressão é o transtorno mental de maior prevalência durante a gravidez e período puerperal, podendo gerar prejuízos tanto para a saúde da mulher
quanto do bebê. Entre os fatores de risco associados estão as dificuldades financeiras, baixa escolaridade, falta de suporte social, eventos estressores e
história de violência doméstica. O diabetes mellitus gestacional (DMG) pode favorecer a presença de sintomatologia depressiva.

Descrever a frequência de sintomas comuns de depressão em mulheres com DMG.

O presente trabalho é uma análise descritiva da linha de base do estudo de coorte LINDA-Brasil, (Lifestyle INtervention for Diabetes prevention After
pregnancy), realizado com gestantes com DMG, com idade maior ou igual a 18 anos, sem diabetes prévio, em ambulatórios de pré-natal de alto risco
de hospitais públicos de Porto Alegre, Pelotas e Fortaleza. Foi aplicado um questionário estruturado com questões clínicas, socioeconômicas e
demográficas, incluindo a Escala de depressão pós-parto de Edimburgo, validada para o português e para o período gestacional. Os sintomas
avaliados são: humor deprimido ou disfórico, distúrbio do sono, perda do prazer, ideação suicida, diminuição do desempenho e culpa. Foram
atribuídos pontos de 0 a 3 para cada um dos sintomas e somados os pontos. Um escore de 12 ou mais pontos foi considerado rastreamento positivo
para depressão.

A prevalência de gestantes com DMG que apresentaram sintomatologia depressiva foi elevada. Sendo assim, a detecção precoce destes sintomas
durante a gestação é muito importante para poder tratar e prevenir consequências deletérias para mãe e bebê, especialmente naquelas em maior
risco (menor escolaridade e viver sem companheiro).

Escore da escala de Edimburgo 
(média [± DP] / Escore Total)

9,4 (± 5,6) < 12 ≥ 12

Vive com companheiro (n [%])

Sim 725 (88,4) 511 (70,5) 214 (29,5) 57 (7,9)

Não 95 (11,6) 52 (54,7) 43 (45,3) 0,0007 11 (11,6)

Educação (n [%])

1º grau incompleto 196 (23,9) 120 (61,2) 76 (38,8) 0,0007 18 (9,2)

2º grau incompleto 221 (27,0) 140 (63,3) 81 (36,7) 0,0016 29 (13,1)

2º grau completo 316 (38,5) 230 (72,8) 86 (27,2) 0,0445 18 (5,7)

Superior incompleto/completo 87 (10,6) 73 (83,9) 14 (16,1) NS 3 (3,4)

Renda familiar (n [%]) * **

< 1 salario mínimo 197 (24,0) 120 (60,9) 77 (39,1) 0,2168 28 (14,2)

1 a < 2 salario mínimo 317 (38,7) 210 (66,2) 107 (33,8) 0,0025 28 (8,8)

2 a < 3 salario mínimo 175 (21,3) 133 (76,0) 42 (24,0) 0,0044 7 (4,0)

≥ 3 salario mínimo 119 (14,5) 92 (77,3) 27 (22,7) NS 2 (1,7)

Uso de hipoglicemiante oral na gestação (n [%])

Sim 159 (19,4) 121 (76,1) 38 (23,9) 12 (7,5)

Não 661 (80,6) 442 (66,9) 219 (33,1) 0,0316 56 (8,5) 

Abreviaturas: DP = desvio padrão; N = número de participantes; n = número de participantes em 
cada categoria; NS = não significativa.

* N=253; ** N=65
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Foram avaliadas 820 gestantes com DMG, das quais 257 participantes (31,3%) tiveram um escore de ≥ 12 pontos; 68 participantes (8,3%)
apresentaram ideação suicida. Na análise univariável, não houve efeitos significativos em sintomatologia depressiva de faixa etária (18 a 29, 30 a 39, ≥
40 anos), raça, número de filhos, status de trabalho (sim/não), IMC pré-gravídico e uso de insulina na gestação. Na análise multivariada, número de
filhos, viver sem companheiro e menor educação aumentam o risco de desenvolver sintomas depressivos. A renda familiar tem efeito significativo no
aumento dos sintomas depressivos no modelo univariado. Porém, na análise pelo modelo multivariado de Poisson, o efeito da renda familiar parece
ser confundida pelo nível de educação.
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