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do Sul (UFRGS) 

 

A depressão é o transtorno mental de maior prevalência durante a gravidez e o 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. 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.  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. Entre as 820 gestantes avaliadas, 47,8% residiam em Porto 

Alegre, 15,7% em Pelotas e 36,5% em Fortaleza. A maior parte declarou-se de cor não-

branca (53,8%), relatou ter renda familiar mensal inferior a três salários mínimos (84%) 

e viver com o companheiro (87,8%). Metade da amostra não havia completado o ensino 

médio (50,9%); metade trabalhava fora (50,9%) e mais dois terços delas possuem 

carteira assinada (68,6%). O escore médio da escala de Edimburgo foi de 9,4 (± 5,6) 

pontos. Um total de 31% das mulheres apresentavam sintomas comuns de depressão 

compatíveis com um rastreamento positivo de depressão e total de 8,3% apresentavam 

ideação suicida. A prevalência de gestantes com DMG que apresentaram sintomatologia 

depressiva foi elevada, sendo assim, detecção precoce destes sintomas durante a 

gestação é muito importante de modo a tratar e prevenir consequências deletérias. 
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