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RESUMO 

 

Este estudo versa sobre o diabetes mellitus gestacional, tendo como objetivo 
principal apresentar a importância do diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
pós-parto para as mulheres acometidas pela doença durante a gravidez. Como 
forma de consecução dos objetivos propostos e exploração adequada do tema, a 
revisão teórica aborda os principais assuntos relacionados, tais como conceito, 
características e classificação etiológica do diabetes mellitus, bem como a 
caracterização, prevalência, rastreamento e diagnóstico e tratamento do diabetes 
mellitus gestacional. Por se tratar de um estudo de natureza teórica, a metodologia 
utilizada se baseou na pesquisa bibliográfica, de caráter, descritivo e abordagem 
qualitativa. Entre as questões conclusivas, evidencia-se que o diabetes mellitus 
gestacional pode gerar diversos riscos e consequências prejudiciais à saúde da 
gestante e do feto, podendo, inclusive, levar ao óbito materno-fetal e que, portanto, o 
seu rastreamento, diagnóstico e tratamento devem ser realizados de forma 
adequada e em tempo hábil, se mostrando vitais para a saúde e qualidade de vida 
da mulher e de seu filho, inclusive no período pós-gestacional. Destaca-se ainda que 
a doença se configura como um importante problema de saúde pública, estando 
associada a complicações que podem comprometer a produtividade, a qualidade de 
vida e a sobrevida de uma significativa parcela da população. Além disso, infere-se 
que os principais aspectos do diabetes mellitus gestacional, ou seja, diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento pós-parto, se mostram essenciais para que esse 
problema possa ser enfrentado de forma propositiva. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus Gestacional; Diagnóstico e Rastreamento; 
Tratamento; Acompanhamento Pós-parto. 
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ABSTRACT 

 

This study deals with gestational diabetes mellitus, with the main objective of 
presenting the importance of diagnosis, treatment and postpartum follow-up for 
women affected by the disease during pregnancy. As a way of achieving the 
proposed objectives and proper exploration of the theme, the theoretical review 
addresses the main related issues, such as concept, characteristics and etiological 
classification of diabetes mellitus, as well as characterization, prevalence, screening 
and diagnosis and treatment of gestational diabetes mellitus. Because it is a 
theoretical study, the methodology used was based on bibliographic research, 
character, descriptive and qualitative approach. Among the conclusive questions, it is 
evident that gestational diabetes mellitus can generate several risks and harmful 
consequences to the health of the pregnant woman and the fetus, and may even 
lead to maternal-fetal death and that, therefore, its tracing, diagnosis and treatment 
should be performed adequately and in a timely manner, proving to be vital to the 
health and quality of life of the woman and her child, including in the post gestational 
period. It is also highlighted that the disease is an important public health problem, 
being associated with complications that may compromise productivity, quality of life 
and survival of a significant portion of the population. In addition, it is inferred that the 
main aspects of gestational diabetes mellitus, that is, diagnosis, treatment and 
postpartum follow-up, are essential for this problem to be faced in a propositional 
manner. 
 
Keywords: Gestational Diabetes Mellitus; Diagnosis and Screening; Treatment; 
Postpartum Follow-up. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus gestacional (DMG) pode gerar riscos cada vez mais 

elevados e consequências materno-fetais, sendo que, para a mãe as principais 

consequências são a cesariana e a pré-eclâmpsia; e, para o feto, a prematuridade, 

macrossomia, distocia de ombro, hipoglicemia e morte perinatal. Trata-se, portanto, 

de uma patologia de gravidade e riscos severos para a mãe e seu bebê e, portanto, 

precisa ser diagnosticada adequada e precocemente, tendo em seu tratamento a 

principal fonte de redução e eliminação de riscos e ameaças à saúde materno-fetal. 

Não obstante, compreende-se que o acompanhamento pós-gestação se configura 

como um procedimento essencial que deve ser realizado de forma continuada para 

a manutenção de taxas de glicose aceitáveis, ainda que a tolerância à glicose se 

normalize no período imediato após o parto. Assim, destaca-se a grande relevância 

que o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento pós-gestacional possuem 

para a redução de riscos à saúde e aumento da qualidade de vida materno-fetal. 

A escolha do tema “diabetes mellitus gestacional” se procedeu em razão da 

importância que o mesmo apresenta, principalmente por contemplar aspectos de 

grande relevância no contexto médico-assistencial de uma patologia de alta 

gravidade, bem como em face da sua atualidade e interesse que sua exploração 

desperta em profissionais da área de enfermagem. 

Ressalta-se ainda que a presente pesquisa, envolvendo a discussão e 

exploração teórica dos assuntos relacionados ao tema, possui grande relevância 

tanto para as pacientes acometidas pela patologia enfocada quanto para 

acadêmicos e profissionais de saúde, especialmente aqueles que atuam na área de 

enfermagem. Tal importância encontra-se relacionada a aspectos como a elevada 

incidência em mulheres gestantes do país, graves consequências advindas da 

ausência de diagnóstico e tratamento adequado, como significativas taxas de 

mortalidade fetal, e complicações durante o parto, motivadas pela ausência de 

diagnóstico precoce e/ou ausência ou tratamento inadequado ou ineficaz. 

Em outra perspectiva, este estudo pode contribuir significativamente para 

maior compreensão dos aspectos inerentes ao tema abordado, ao destacar a 

importância dos cuidados associados ao diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento pós-parto da diabetes mellitus gestacional. Além disso, 

compreende-se que, por sua importância, a pesquisa tende a oferecer contribuições 
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para maior exposição e divulgação dos conceitos teóricos dessa patologia junto à 

sociedade, podendo esclarecer dúvidas e fornecer orientações adequadas, servindo 

ainda como referência de consulta para a comunidade acadêmica, ainda que não se 

pretenda esgotar o assunto ou explorá-lo em grande profundidade. 

 Considerando o contexto descrito, com ênfase nas consequências advindas 

da patologia enfocada, este estudo propõe o seguinte problema de pesquisa: qual a 

importância do diagnóstico, tratamento e acompanhamento pós-gestacional para as 

pacientes acometidas de diabetes mellitus gestacional? 

Como objetivo geral, o presente estudo busca demonstrar a importância do 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento pós-gestacional para as pacientes 

acometidas de diabetes mellitus gestacional. 

 Os objetivos específicos são: apresentar os conceitos associados ao diabetes 

mellitus, sua importância, impactos na saúde, bem como sua epidemiologia e 

classificação etiológica; descrever os conceitos relacionados ao diabetes mellitus 

gestacional, suas características, prevalência e rastreamento e diagnóstico; e 

demonstrar a importância do acompanhamento no período pós-gestacional dos 

níveis glicêmicos e tratamento para a qualidade de vida da mãe e do recém-nascido. 

Por se tratar de um estudo de revisão teórica, a metodologia utilizada se valeu 

da pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo, e abordagem qualitativa. Entende-se 

que esse conjunto de métodos e técnicas possibilita a consecução ampla dos 

objetivos propostos, a elucidação do problema de pesquisa apresentado, bem como 

a exploração adequada e satisfatória dos assuntos diretamente relacionados ao 

tema abordado. 
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2 BREVE PANORAMA DO DIABETES MELLITUS 

 

2.1 CONCEITO 

   

O diabetes mellitus (DM) se refere a como um conjunto de distúrbios 

metabólicos caracterizados pela hiperglicemia resultante de deficiência insulínica, 

podendo ser originária de produção pancreática insuficiente, inadequada liberação 

ou resistência periférica do hormônio. O desenvolvimento da diabetes mellitus 

envolve processos patológicos que incluem a destruição autoimune das células beta 

(β) pancreáticas, produzindo deficiências insulínicas e/ou anormalidades que 

provocam a resistência à ação da insulina, levando, assim, a alterações no processo 

de metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas (BOLOGNANI; SOUZA; 

CALDERON, 2011; ALVES, 2015; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  

 Conceitualmente, pode-se considerar que: 

 

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 
hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de 
vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos 
sangüíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina 
envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição 
das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da 
insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2006, p.9). 

  

Segundo Alves (2015), o diabetes mellitus corresponde a um grupo de 

doenças de natureza metabólica que se caracteriza por hipoglicemia resultante de 

anomalias na secreção ou ação da insulina no organismo humano. Os 

procedimentos patológicos que se relacionam com o desenvolvimento da doença 

incluem a destruição autoimune das células β (beta) pancreáticas e, assim, acarreta 

insuficiência de insulina e anormalidades que podem gerar resistência à ação da 

insulina, levando, por consequência, a alterações no metabolismo de carboidratos, 

gorduras e proteínas (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION – ADA, 2014; ALVES, 

2015). 

Além disso, cabe destacar que a doença cardiovascular se caracteriza como 

o principal fator de redução da sobrevida dos pacientes diabéticos, se estabelecendo 

ainda como a causa mais recorrente de mortalidade. O aumento da mortalidade 
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cardiovascular dos pacientes diabéticos encontra-se associado ao estado diabético 

e à aglutinação de diversos fatores de risco cardiovasculares, tais como obesidade, 

hipertensão arterial e dislipidemia, entre outros. A hipertensão arterial se faz duas 

vezes mais presente em indivíduos diabéticos em comparação com a população 

geral, sendo que o tratamento anti-hipertensivo apresenta benefícios que reduzem a 

incidência e a mortalidade por doença cardiovascular tanto em pessoas diabéticas 

quanto na população geral. A hipertensão arterial se encontra presente nos tipos 1 e 

2 de diabetes mellitus, sendo que, no primeiro, ela se manifesta tardiamente, 

tornando-se mais frequente e intensa de acordo com a progressão da doença para 

as etapas de microproteinúria e redução da função renal. Já no tipo 2, a hipertensão 

arterial faz parte do espectro da síndrome metabólica, sendo verificada em 50% dos 

pacientes no momento do diagnóstico do diabetes mellitus (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2010; 2015). 

A dislipidemia, por sua vez, é considerada um dos principais fatores de risco 

para doenças cardiovasculares em pacientes diabéticos, com maior influência 

nessas pessoas que os demais fatores. Na população diabética, as alterações 

lipídicas mais frequentes são: hipertrigliceridemia, HDL-colesterol (HDL-c) baixo e 

alterações qualitativas nas lipoproteínas, como, por exemplo, formação de partículas 

de LDL-colesterol (LDL-c) pequenas e densas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2010). 

 

2.2 IMPORTÂNCIA E IMPACTOS NA SAÚDE 

 

O diabetes mellitus pode ser considerado um importante problema de saúde 

pública, uma vez que “[...] está associado a complicações que comprometem a 

produtividade, qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos, além de envolver altos 

custos no seu tratamento e das suas complicações” (SOCIEDADE BRASILERIA DE 

DIABETES, 2010, p.4). Os custos dos cuidados de saúde para um indivíduo 

diabético são, em média, duas ou três vezes maiores do que aqueles destinados a 

uma pessoa sem a doença. Esses custos afetam o paciente, a família e a 

sociedade, mas não são apenas econômicos. Os custos intangíveis, como, por 

exemplo, ansiedade, inconveniência e perda da qualidade de vida, também 

representam um forte impacto na vida das pessoas diabéticas e seus familiares, 

sendo esses de difícil mensuração (OLIVEIRA; VENCIO, 2016). 
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Além disso, há de se considerar que muitos indivíduos diabéticos “[...] são 

incapazes continuar a trabalhar, em decorrência de complicações crônicas ou 

permanecem com alguma limitação no desempenho profissional. Estimar 

o custo social dessa perda de produtividade não é fácil” (OLIVEIRA; VENCIO, 2016, 

p.4). Isso provoca forte impacto tanto na qualidade de vida do paciente e de sua 

família quanto nos custos estimados para o tratamento da doença e da 

sobrevivência da população diabética, bem como para o orçamento público. Em 

geral, os gastos diretos com diabetes mellitus variam entre 2,5% a 15% do 

orçamento anual da saúde de um país, dependendo de sua prevalência e grau de 

complexidade dos tratamentos disponíveis. No Brasil, os custos diretos com a 

doença oscilam em torno de US$ 3,9 bilhões por ano, em comparação com US$ 0,8 

bilhão na Argentina e US$ 2 bilhões no México, devendo-se considerar, nesse 

espectro, as dimensões geográficas e populacionais dos países mencionados 

(OLIVEIRA; VENCIO, 2016).  

Autores, associações e instituições públicas e privadas entendem que 

tratamentos e medidas preventivas de diabetes mellitus e de suas complicações se 

mostram tão essenciais quanto eficazes na redução do impacto desfavorável sobre 

a mortalidade dos pacientes diabéticos. Esse impacto pode ser observado por meio 

de dados obtidos por pesquisadores e instituições de saúde, destacando que, como 

diagnóstico primário de internação, o diabetes mellitus se apresenta como a sexta 

causa mais frequente no país, contribuindo com uma incidência de 30% a 50% para 

outras patologias, como cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, acidente 

vascular cerebral, hipertensão arterial e colecistopatias. Além disso, cerca de 30% 

dos pacientes internados em unidades coronarianas intensivas, com dor precordial, 

são diabéticos, considerando ainda o diabetes mellitus como a principal causa na 

necessidade de amputação de membros inferiores e também a principal causa de 

cegueira adquirida. Enfatizam também que, do total de pacientes que ingressam em 

tratamentos de diálise, 26% são diabéticos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2010; BOLOGNANI; SOUZA; 

CALDERON, 2011; ALVES, 2015; OLIVEIRA; VENCIO, 2016; ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DE SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 
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2.3 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Atualmente, cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam 

diagnóstico de diabetes mellitus, o que representa cerca de 8,8% da população 

mundial, e 318 milhões de adultos se mostram intolerantes à glicose, com risco 

elevado de desenvolver a doença futuramente. A previsão é de que, em 2040, mais 

de 642 milhões de pessoas no planeta devem sofrer com a doença. Um dos dados 

mais preocupantes se refere ao fato e que até 50% dos adultos diabéticos não 

sabem que têm a doença e, por isso, apresentam risco mais elevado de 

desenvolverem complicações relacionadas (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION – IDF, 2015; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

De acordo com estimativas internacionais, em 2015, o diabetes mellitus foi 

responsável pela morte de cerca de cinco milhões de pessoas em mais de 120 

países, verificando assim que, a cada seis segundos, uma pessoa vai a óbito em 

razão de complicações da doença (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – 

IDF, 2015). Algumas das complicações decorrentes do diabetes mellitus são 

importantes causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, caracterizando a 

doença como um problema de saúde extremamente preocupante. Em torno de 50% 

dos pacientes diabéticos morrem por doenças cardiovasculares; entre10% e 20% 

dessa população por insuficiência renal; mais de 50% são afetados, de alguma 

forma, pela neuropatia diabética; e, após 15 anos de presença da doença, 2% ficam 

cegos e cerca de 10% tendem a desenvolver alguma deficiência visual grave 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2016). 

No Brasil, o diabetes mellitus acomete 14,3 milhões de pessoas com idade 

entre 20 e 79 anos, colocando o país como o quarto com a maior taxa mundial da 

doença, gerando gastos em torno de US$ 21,8 bilhões por ano. As diversas 

complicações geradas por essa patologia são responsáveis por uma em cada 12 

mortes de adultos no mundo, perfazendo um total aproximado de cinco milhões de 

casos anuais, correspondendo a uma morte a cada seis segundos. Esse cenário 

coloca o país como o quarto do mundo com maior número de casos da doença, 

atrás apenas de China, índia e Estados Unidos, países com populações maiores que 

a do Brasil (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – IDF, 2015; 
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ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

 A esse respeito, cabe reforçar que: 

 

O número de diabéticos está aumentando em virtude do crescimento e do 
envelhecimento populacional, da maior urbanização, da progressiva 
prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de 
pacientes com DM. Quantificar o predomínio atual de DM e estimar o 
número de pessoas com diabetes no futuro é importante, pois possibilita 
planejar e alocar recursos de maneira racional (OLIVEIRA; VENCIO, 2016, 
p.3). 

 

 O crescente aumento do número de pacientes diabéticos tem ocorrido 

principalmente em razão de fatores como crescimento e envelhecimento da 

população, maior urbanização, prevalência da obesidade e sedentarismo, e ainda a 

maior sobrevida de pacientes com diabetes mellitus. Assim, entende-se que se torna 

essencial a quantificação da prevalência e a estimativa do número de indivíduos 

portadores da doença para que seja possível planejar e alocar os recursos 

adequados de forma racional (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION – ADA, 2013). 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA 

 

A classificação da diabetes mellitus se baseia na etiologia de suas diversas 

formas, e não no tratamento. Portanto, a classificação proposta pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), pela Federação Internacional de Diabetes (International 

Diabetes Federation – IDF) e pela Associação Americana de Diabetes (American 

Diabetes Association – ADA) inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 (DM1); DM tipo 

2 (DM2); DM3 gestacional; e outros tipos específicos de DM. 

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se caracteriza pela destruição das células 

beta que levam a uma deficiência de insulina. Os pacientes portadores desse tipo de 

diabetes mellitus normalmente apresentam sintomas agudos de hiperglicemia, como 

poliúria, polidipsia e perda de peso, sendo que alguns casos podem se apresentar 

como cetoacidose, incluindo o risco de morbidade. O tipo 1 é subdividido e nos tipos 

1A e 1B ( MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2006; ALVES, 2015; OLIVEIRA; VENCIO, 2016) 

.  O diabetes mellitus Tipo 1A (autoimune) encontra-se entre 5% e 10% dos 

casos da doença, sendo resultante da destruição imunomediada de células 

betapancreáticas, com consequente deficiência de insulina. Sua fisiopatologia 
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engloba fatores genéticos e ambientais, se caracterizando como uma condição 

poligênica, na maioria dos casos, considerando que os principais genes envolvidos 

se encontram no sistema do antígeno leucocitário humano (HLA) classe II. Entre os 

fatores ambientais que podem suscitar o desencadeamento da autoimunidade em 

indivíduos geneticamente predispostos estão infecções virais, fatores nutricionais 

(introdução precoce de leite bovino, por exemplo), deficiência de vitamina D, entre 

outros (ALVES, 2015; OLIVEIRA; VENCIO, 2016). 

Não existe uma etiologia conhecida para o tipo 1B (idiopático) de diabetes 

mellitus, sendo que essa forma corresponde à minoria dos casos de DM1, se 

caracterizando pela ausência de marcadores de autoimunidade contras as células 

beta e não associação a haplótipos do sistema HLA. Os pacientes com esse tipo de 

diabetes podem vir a desenvolver cetoacidose e apresentar variados graus de 

deficiência insulínica (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – IDF, 2015; 

OLIVEIRA; VENCIO, 2016; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). Oliveira 

e Vencio (2016, p.7) alertam que, em razão da avaliação dos auto-anticorpos não 

estar disponível em todos os centros, “[...] a classificação etiológica do DM1 nas 

subcategorias autoimune e idiopática pode não ser sempre possível”. 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é provocado pela combinação entre a 

resistência à ação da insulina e a deficiência de produção desse hormônio, com 

elevação da produção hepática de glicose. Frequentemente os pacientes desse tipo 

de diabetes apresentam problemas de sobrepeso ou obesidade, o que conduz à 

alteração na resistência à insulina. Este tipo deriva de uma interação entre fatores 

genéticos e ambientais, e responde por 90% a 95% dos casos da doença no mundo. 

Entre os fatores ambientais, encontram-se: sedentarismo, dietas ricas em gorduras e 

envelhecimento. O DM2 pode ocorre em qualquer faixa etária, mas geralmente tem 

seu diagnóstico realizado após os 40 anos de idade. Os pacientes não apresentam 

dependência de insulina exógena, mas podem necessitar de tratamento com 

insulina para obter controle metabólico satisfatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – IDF, 2015; OLIVEIRA; VENCIO, 

2016). 

 

Diferentemente do DM1 autoimune, não há indicadores específicos para o 
DM2. Há, provavelmente, diferentes formas de DM2, e com a identificação 
futura de processos patogênicos específicos ou defeitos genéticos, o 
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número de pessoas com esse tipo de DM irá diminuir à custa de mudanças 
para uma classificação mais definitiva em outros tipos específicos de DM 
(OLIVEIRA; VENCIO, 2016, p.8). 

 

O diabetes mellitus tipo 3 (DM3) se refere ao diabetes mellitus gestacional, 

que e diagnosticada durante o período de gestação e não é considerada 

preexistente.  Já o tipo 4 (DM4) inclui outras formas e graus variados, podendo estar 

relacionados a defeitos genéticos da função da célula beta, problemas genéticos 

relativos à ação da insulina, doenças do pâncreas, endocrinopatias, indução por 

drogas ou produtos químicos, infecções ou formas incomuns de diabetes 

imunomediado. Essas são consideradas formas menos comuns de diabetes, cujos 

defeitos ou processos causadores podem ser identificados, e representam de 1% a 

2% de todos os casos de diabetes mellitus. O Quadro 1 apresenta os diferentes 

tipos específicos de DM4. 

 

Quadro 1: Outros tipos específicos de diabetes mellitus 4. 

Origem Tipo 

 

Defeitos genéticos na função das 
células beta 
 
 

MODY* 1 (defeitos no gene HNF4A); MODY 2 (defeitos no 
gene GCK); MODY 3 (defeitos no gene HNF1A); MODY 4 
(defeitos no gene IPF1); MODY 5 (defeitos no gene HNF1B); 
MODY 6 (defeitos no gene NEUROD1); diabetes neonatal 
transitório; diabetes neonatal permanente; DM mitocondrial. 

Defeitos genéticos na ação da 
insulina 

Resistência à insulina do tipo A; leprechaunismo; síndrome de 
Rabson-Mendenhall; DM lipoatrófco. 

Doenças do pâncreas exócrino 
 

Pancreatite; pancreatectomia ou trauma; neoplasia; fibrose 
cística; pancreatopatia fibrocalculosa. 

Endocrinopatias 
 
  

Acromegalia; síndrome de Cushing; endocrinopatias; 
glucagonoma; feocromocitoma; somatostinoma; 
aldosteronoma. 

Induzido por medicamentos ou 
agentes químicos 

Determinadas toxinas; pentamidina; acido nicotínico; 
glicocorticoides; hormônio tireoidiano; diazóxido; agonistas 
beta-adrenérgicos; tiazídicos; interferona. 

Infecções Rubéola congênita; citomegalovírus; outros. 

Formas incomuns de DM 
autoimune 

Síndrome de Stiff -Man; anticorpos antirreceptores de insulina; 
outros. 

Outras síndromes genéticas por 
vezes associadas ao DM 

Síndrome de Down; síndrome de Klinefelter; síndrome de 
Turner; síndrome de Wolfram; ataxia de Friedreich; coreia de 
Huntington; síndrome de Laurence-Moon-Biedl; distrofa 
miotônica; síndrome de Prader-Willi. 

 
(*) MODY: Maturity-Onset Diabetes of the Young (diabetes de início da maturidade dos jovens). 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Vencio (2016). 
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3 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

 

3.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

O diabetes mellitus gestacional (DMG) pode ser definido como intolerância a 

carboidratos de gravidade variável, que se inicia e é diagnosticado pela primeira vez 

durante o período de gravidez, podendo ou não ter continuidade após o parto 

(WEINERT et al., 2011; BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011; MARUICHI; 

AMADEI; ABEL, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015; OLIVEIRA; 

VENCIO, 2016). 

 Nesse sentido tem-se que: 

 

Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de 
intolerância à glicose, com início ou primeiro reconhecimento durante a 
gestação. Esta definição se aplica independentemente do uso de insulina ou 
se a condição persiste após o parto e não exclui a possibilidade de a 
intolerância à glicose ter antecedido a gravidez (BOLOGNANI; SOUZA; 
CALDERON, 2011, p.32). 

 

 Corroborando com tal definição, Coutinho et al. (2010) indicam que o diabetes 

mellitus gestacional se refere à intolerância aos carboidratos, de gravidade variável, 

com início ou reconhecimento durante a gravidez, ressaltado que esse conceito 

facilita as estratégias de detecção e classificação do diabetes, mas suas limitações 

são amplamente reconhecidas. Não se descarta, por exemplo, a existência de um 

grupo reduzido de diabéticas dos tipos 1 e 2 que não foram diagnosticadas antes da 

gravidez. Da mesma forma, a definição não exclui a possibilidade de persistência da 

intolerância a carboidratos após a gravidez, não distinguindo ser ou não necessária 

a utilização de insulina (COUTINHO et al., 2010). 

 A etiologia do DMG é considerada desconhecida, e estudos que avaliam 

diversas mulheres que inicialmente desenvolveram a autoimunidade das células 

beta pancreática constataram que se trata de um defeito funcional, e não 

imunológico, demonstrando que a gestante apresenta incapacidade de 

compensação da taxa glicêmica, sendo resistente à insulina durante a gravidez 

(SILVA; SANTOS; PARADA, 2004; VITOLO, 2008). 

 A gravidez se estabelece como um período no qual podem ocorrer diversas 

transformações endócrino-metabólicas, com o objetivo de suprir as necessidades 
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maternas e fetais. Essas modificações no organismo requerem adaptações voltadas 

para o favorecimento da gestação e da saúda da mãe e de seu bebê, considerando 

que, se tais demandas não forem plenamente atendidas, pode haver um 

acarretamento de prejuízos ao prognóstico materno e perinatal. Por isso, constata-

se um desempenho maior do pâncreas e de todo o sistema endócrino que, quando 

não ativado, tende a gerar intolerância à glicose (DUARTE et al., 2007; VITOLO, 

2008). 

 O diabetes mellitus gestacional se desenvolve a partir de uma deficiência 

funcional, desencadeando consequências durante a gravidez e, dependendo do 

caso, apresentando evoluções que podem persistir após o parto. Dessa forma, tanto 

o recém-nascido como a mãe sofre com o desenvolvimento do diabetes, uma vez 

que o mesmo é impulsionado pela alta taxa de insulina no sangue, podendo agravar 

a doença (VITOLO, 2008; COUTINHO et al., 2010).  

 Nesse âmbito, Bolognani, Souza e Calderon (2011) apontam que as 

alterações no metabolismo materno são essenciais para suprir as necessidades do 

feto, e acrescentam que: 

 

O desenvolvimento de resistência à insulina (RI) durante a segunda metade 
da gestação é resultado de adaptação fisiológica, mediada pelos hormônios 
placentários anti-insulínicos, para garantir o aporte adequado de glicose ao 
feto (BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011, p.32). 

 

No entanto, os autores advertem que algumas mulheres que engravidam com 

algum grau de resistência à insulina, como nos casos de sobrepeso ou obesidade, 

obesidade central e síndrome dos ovários policísticos, este estado fisiológico pode 

ser potencializado nos tecidos periféricos. Essa condição impõe a necessidade 

fisiológica de maior produção de insulina, e a incapacidade do pâncreas em 

responder à resistência à insulina fisiológica ou à sobreposta contribui para o quadro 

de hiperglicemia de intensidade variável, caracterizando, assim, o diabetes mellitus 

gestacional (BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011). 

 Torna-se oportuno ressaltar que o agravo do diabetes durante a gestação 

provoca diversos malefícios, causando sofrimento ao feto e à mãe. Entretanto, em 

geral, a mãe tende a se tratar da patologia logo após o diagnóstico, indicando que o 

feto também deverá evoluir gradativamente no tratamento. Entende-se, portanto, 

que o sucesso da gestante beneficia o feto, uma vez que ele é dependente das 
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funções maternas para o seu desenvolvimento e formação (VITOLO, 2008; 

MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2011). 

 

3.2 PREVALÊNCIA E RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO 

 

 A prevalência do diabetes mellitus gestacional pode ser considerada 

controversa na literatura, principalmente em razão das variações relacionadas à 

população estudada e dos diferentes critérios diagnósticos utilizados. 

Tradicionalmente, essa prevalência era definida em torno de 7%, com variações 

entre 1% e 14%, dependendo dos métodos diagnósticos e características 

populacionais, estando associada a desfechos adversos, tanto fetais quanto 

maternos (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION – ADA, 2013).  

Por meio de estudo envolvendo diversas pesquisas nacionais e internacionais 

sobre a doença, Coutinho et al. (2010) apontam que a sua incidência mínima é de 

10%, podendo variar até 14%, variação justificada pela prevalência de diabetes tipo 

2 e pela composição étnica da população estudada. A Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2015) e Oliveira e Vencio (2016) estimam que o diabetes mellitus 

gestacional tem prevalência, no Brasil, entre 3% e 25%, considerando que o 

surgimento da diabetes tipo 2, durante o período da gravidez, tende a provocar essa 

maior variação, aspecto que pode ser reforçado dependendo do grupo étnico a ser 

estudado. 

Por sua vez, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2006) 

afirma que a prevalência do diabetes mellitus gestacional varia entre 3% e 7% em 

âmbito mundial; nos Estados Unidos sua incidência é de 1,4% a 2,8% nas 

populações de baixo risco e de 3,3% a 6,1% nas populações de alto risco; e no 

Brasil essa taxa apresenta variação entre 2,4% e 7,2%, dependendo dos critérios 

utilizados para realização do diagnóstico. Essa incidência no Brasil é corroborada 

por Weinert et al. (2011), Bolognani, Souza e Calderon (2011), Maruichi, Amadei e 

Abel (2012) e Amaral et al. (2012), por meio de diferentes estudos de revisão 

literária, revisão integrativa e análise de dados de pacientes portadores desse tipo 

de diabetes. 

 A prevalência do diabetes mellitus gestacional varia entre as etnias, sendo 

mais incidente em mulheres negras e hispânicas, podendo aumentar em razão de 

diversos fatores de risco associados ao seu desenvolvimento. Os principais fatores 
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de risco da doença se relacionam com os fatores maternos, história familiar e 

gestação. Os fatores maternos se referem à idade superior a 25 anos, ganho de 

peso excessivo durante a gestação, baixa estatura, baixo peso ao nascer, síndrome 

de ovários policísticos, ingestão excessiva de gordura saturada e índice de massa 

corporal (IMC) pré-gestacional superior a 25 kg/m². Os fatores relacionados ao 

histórico familiar são: diabetes mellitus tipo 2 em parentes de primeiro grau, histórico 

de diabetes mellitus gestacional na mãe da gestante, malformações congênitas e 

macrossomia fetal. Já os fatores inerentes à gestação incluem hipertensão arterial 

sistêmica na gestação, gestação múltipla, duas ou mais perdas gestacionais prévias 

e malformação fetal (BEN-HAROUSH; YOGEV; HOD, 2004; COUTINHO et al., 

2010; ALVES, 2015; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

 De acordo com o aumento da glicemia materna, os riscos de desfechos 

adversos maternos, fetais e neonatais podem ser potencializados, considerando-se 

que as complicações mais recorrentes associadas à presença de diabetes mellitus 

gestacional para a mãe são a incidência aumentada de cesarianas, pré-eclampsia e 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 após o parto, e para o feto são: 

prematuridade, macrossomia, distocia de ombro, hipoglicemia e morte perinatal 

(MARUICHI; AMADEI; ABEL, 2012; ALVES, 2015). A esse respeito, Coutinho et al. 

(2010) acrescentam que: 

 

As gestantes portadoras de DMG apresentam frequências aumentadas de 
hipertensão arterial e de indicação de cesarianas. A recorrência é alta (33-
50%) e mais da metade das mulheres com história pessoal de DMG 
desenvolverá diabetes tipo 2 no futuro. Quanto ao concepto, as 
complicações perinatais mais comuns são: macrossomia, tocotraumatismo, 
óbito fetal inexplicado, síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, 
hipoglicemia, policitemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia e 
hipomagnesemia (COUTINHO et al., 2010, p.518). 

 

 Alguns estudos, incluindo pesquisa realizada pela Hyperglycemia and 

Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO), em 2008, e outro estudo elaborado pela  

International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG), em 

2010, demonstram que não existe um ponto de corte único acima do qual o risco de 

desfechos adversos seja mais elevado, uma vez que situações desfavoráveis podem 

ocorrer, inclusive, com pacientes que apresentam glicemias consideradas normais. 

Nesse sentido, a detecção precoce, por meio de diagnóstico detalhado, e o 
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tratamento adequado da diabetes mellitus gestacional trazem diversos benefícios 

para a gestante e seu bebê, reduzindo a ocorrência de complicações associadas à 

doença (WEINERT et al., 2011; ALVES, 2015). “O diagnóstico precoce e o 

tratamento do diabetes gestacional visam reduzir a morbimortalidade materna e 

fetal” (WEINERT et al., 2011, p.436). 

 De forma geral, há uma falta de consenso em relação a diversos aspectos de 

rastreamento e diagnóstico do diabetes mellitus gestacional, sendo que uma das 

principais dúvidas se refere à validade do rastreamento seletivo ou universal, e a 

maioria das recomendações advém de consenso de especialistas. Por outro lado, 

estudo realizado pelo American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) 

constatou que o rastreamento universal é incluído em mais de 90% dos protocolos 

americanos (BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011; OLIVEIRA; VENCIO, 2016). 

 No entanto, o rastreamento e o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional 

se configuram como aspectos de importância inquestionável. 

 

Os rastreamento e diagnóstico precoces previnem eventos adversos 
maternos e fetais, bem como impedem ou retardam o aparecimento de DM2 
nestas mulheres [...]. O rastreamento precoce também é fortemente 
recomendado para que se identifique o diabetes prévio à gestação, mas 
ainda não diagnosticado, atualmente definido como overt diabetes 
(BOLOGNONI; SOUZA; CALDERON, 2011, p.36). 

  

 Normalmente, o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional é feito por meio 

de busca ativa, com testes provocativos que empregam sobrecarga de glicose, a 

partir de do segundo trimestre de gestação. No entanto, há recomendação recente 

para que a triagem precoce de gestantes de alto risco seja realizada na primeira 

consulta do pré-natal, com vistas a identificar casos de diabetes pré-existe e que, 

por isso, não devem ser rotulados de diabetes gestacional (WEINERT et al., 2011). 

 Em 2010, a International Association of Diabetes and Pregnancy Study 

Groups (IADPSG), entidade que reúne pesquisadores de todo o mundo, 

recomendou novo critério diagnóstico, baseado no teste oral de tolerância com 75 g 

de glicose (TTG 75 g), realizado em duas horas (pelo menos um ponto alterado: 

jejum: 92 mg/dL; 1h: 180 mg/dL; 2h: 153 mg/dL). Essa proposta resulta em aumento 

significativo da prevalência dos casos de diabetes mellitus gestacional, chegando a 

17% das gestações (WEINERT et al., 2011; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 
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SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017). 

 No Manual de Gestação de Alto Risco, o Ministério da Saúde recomenda o 

uso de fatores clínicos de risco para o diabetes mellitus gestacional, associados a 

uma glicemia de jejum no início da gravidez, ou seja, antes de 20 semanas ou tão 

logo seja possível, para o rastreamento da doença (BRASIL, 2012). A investigação 

de diabetes mellitus gestacional deve, portanto, ser realizada em todas as gestantes 

sem diagnóstico prévio. Entre a 24ª e 28ª semana de gestação, deve ser realizado o 

Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) com 75 g de glicose, com dieta sem 

restrição de carboidratos ou com ingestão de, no mínimo, 150 g de carboidratos nos 

três dias anteriores ao teste, com jejum de oito horas (OLIVEIRA; VENCIO, 2016; 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  

Esse período gestacional, de 24 a 28 semanas, é recomendado porque é 

quando a doença mais se manifesta e verifica-se que há tempo hábil para que a 

conduta terapêutica exerça seus efeitos sobre o estado clínico da paciente. O 

diagnóstico da doença deve ser estabelecido diante de pelo menos dois valores 

maiores ou iguais a 95 mg/dL (jejum), 180 mg/dL (1ª hora) e 155  mg/dL (2ª hora). 

Mulheres que apresentem duas glicemias de jejum maior ou igual a 126 mg/dL 

também devem receber o diagnóstico de diabetes gestacional confirmado, sem 

necessidade de realização do teste de sobrecarga de glicose (WEINERT et al., 

2011; BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015; OLIVEIRA; VENCIO, 2016; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DE SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017). “Apesar disso, a mortalidade perinatal continua elevada no diabetes, 

indicando a necessidade de se estabelecer valores limites de rastreamento e 

diagnóstico, que previnam este efeito adverso” (BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 

2011, p.37). 

 De acordo com o Ministério da Saúde, em situações de viabilidade financeira 

e disponibilidade técnica total, todas as gestantes devem realizar a glicemia de jejum 

(até 20 semanas de gestação) para o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional e 

do diabetes mellitus diagnosticado durante a gravidez. Todas as mulheres 

gestantes, com glicemia de jejum inferior a 92 mg/dL, devem realizar o TOTG com 

75 g de glicose de 24 a 28 semanas de gestação (BRASIL, 2012; ORGANIZAÇÃO 
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PAN-AMERICANA DE SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). “Se o início do pré-natal for tardio (após 20 

semanas de idade gestacional) deve-se realizar o TOTG com a maior brevidade 

possível. Estima-se que, assim, sejam detectados 100% dos casos” 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017, p.22). 

 

Figura 1: Diagnóstico de DMG em situação de viabilidade financeira e 
disponibilidade técnica total. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde; Ministério da Saúde; Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2017). 

VIABILIDADE FINANCEIRA E 
DISPONIBILIDADE TÉCNICA TOTAL 

100% DE TAXA DE DETECÇÃO 

Início do pré-natal 
< 20 semanas 

Início do pré-natal 
> 20 semanas 

Início do pré-natal 
20 a 28 semanas 

Glicemia de jejum 
imediatamente 

Glicemia de 
jejum 

≥ 126 mg/dL 

Glicemia de 
jejum 

< 92 mg/dL 

Glicemia de 
jejum 

92 a 125 mg/dL 

24 a 28 semanas Imediatamente 

TOTG 75 g 
Dosagens: jejum 1ª e 2ª horas 

Diabetes 
Mellitus 

Gestacional 

Diabetes 
Mellitus 

Ao menos um valor de: 
Jejum: 92 a 125 mg/dL 
1ª hora: ≥ 180 mg/dL 
2ª hora: 153 a 199 mg/dL 

Ao menos um valor de: 
Jejum:  ≥ 126 mg/dL 
1ª hora: 153 a 180 mg/dL 
2ª hora: 200 mg/dL 
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4 IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

 

 Diversos estudos e pesquisadas recentes evidenciam que a intervenção em 

gestantes diagnosticadas com diabetes mellitus gestacional pode reduzir a 

ocorrência de eventos adversos durante e após a gestação, sendo o tratamento 

benefício para a mãe e o feto / recém-nascido (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015; OLIVEIRA; VENCIO, 2016).  

 O diabetes gestacional pode trazer diversas complicações e consequências 

para a saúde da mãe e do recém-nascido. Para a mãe, os principais problemas 

podem ocorrer nos períodos ante e pós-parto e se relacionam ao sedentarismo, 

obesidade e má alimentação, podendo exercer grande influência no diabetes 

mellitus gestacional. Uma das repercussões maternas encontra-se associada à 

complicações na gravidez, como toxemia que pode gerar eclampsia, polidramnia em 

função da diurese osmótica fetal, bem como a ocorrência de episódios de infecção 

urinária e pielonefrite durante toda a gestação (ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 

2009; ALMEIDA; DORES; RUAS, 2017). 

 As complicações maternas podem se referir a ocorrência de síndromes 

hipertensivas, presentes em 25% dos casos, polidramnia, em 25% a 30% dos casos, 

infecções urinárias pielonefrite, candidíase, trabalho de parto prematuro, 

hipoglicemia, cetoacidose, necessidade de parto cirúrgico, risco de desenvolvimento 

de diabetes mellitus após a gestação, lesões vasculares nos rins e na retina. Deve-

se considerar ainda que as alterações metabólicas associadas à hiperglicemia 

podem acarretar maior risco de aborto entre as gestantes (ACCIOLY; SAUNDERS; 

LACERDA, 2009; ALMEIDA; DORES; RUAS, 2017). 

 Além disso, Alves (2015) alerta para o fato de que: 

 

Mulheres que cursaram com gestação complicada por DMG possuem risco 
aumentado de evoluírem com DM2 no período pós-parto, quando 
comparadas a mulheres que tiveram valores normais de glicemia durante a 
gestação. Pode haver um aumento do risco de desenvolvimento de DM2 em 
até sete vezes (ALVES, 2015, p.31). 

 

 No recém-nascido, as complicações são mais graves e podem levar à morte 

intrauterina, nos casos em que o diabetes mellitus gestacional tenha sido 

diagnosticado, mas não recebeu acompanhamento ou não foi tratado pela mãe. 

Algumas das repercussões que o concepto pode ter, em razão da doença e do não 
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acompanhamento médico, se referem a malformações fetais, macrossomias fetais, 

síndrome da angústia respiratória e hipoglicemia neonatal, entre outras. A 

macrossomia encontra-se associada a complicações perinatais, como morbidade 

materna, traumatismos de nascimento, hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia e 

mortalidade perinatal. As malformações congênitas, em geral, são graves e múltiplas 

para gestantes que apresentam diabetes gestacional em comparação às gestantes 

sem nenhuma patologia relacionada, sendo as mais comuns: anencefalia, espinha 

bífida, hidrocefalia, atresia retal/anal, anomalias renais, hipertrofia cardíaca, 

organomegalia e aumento do volume sanguíneo que estão associados ao diabetes 

gestacional (ACCIOLLY; SAUNDERS; LACERDA, 2009; ALVES, 2015; 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

 O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres diagnosticadas com 

diabetes mellitus gestacional sejam encaminhas para os centros de atenção 

secundaria e aquelas com diagnóstico de diabetes pré-gestacional devem ser 

tratadas nos centros de assistência terciária por equipe multidisciplinar, conforme a 

necessidade e gravidade do caso (BRASIL, 2012). O tratamento inicial das 

gestantes diagnosticadas com a doença consiste na prescrição de dieta para 

diabetes que possibilite o ganho de peso de acordo com o estado nutricional da 

gestante, devendo ser avaliado pelo índice de massa corporal (peso/altura2) pré-

gravídico (Quadro 2) (WEINERT et al., 2011; BRASIL, 2012; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

 

Quadro 2: Ganho de peso recomendado de acordo com o índice de massa corporal 
pré-gravídico. 

 

Estado Nutricional 
Inicial (INC) 

Recomendação de 
ganho de peso (kg) 
total no 1º trimestre 

Recomendação de ganho 
de peso (kg) semanal 

médio no 2º e 3º trimestres 

Recomendação de 
ganho de peso (kg) 
total na gestação 

Baixo Peso (BP) 2,3 0,5 12,5 – 18,0 

Adequado (A) 1,6 0,4 11,5 – 16,0 

Sobrepeso (S) 0,9 0,3 7,0 – 11,5 

Obesidade (O) - 0,3 7,0 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2012). 
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 O cálculo do valor calórico total da dieta recomendada no tratamento do 

diabetes mellitus gestacional visa permitir o ganho médio de peso em torno de 300 g 

a 400 g, a partir do segundo trimestre de gravidez. O valor calórico total prescrito 

deve ter de 40% a 45% de carboidratos, de 15% a 20% de proteínas e de 30% a 

40% de gorduras, podendo ainda ser utilizado adoçantes artificiais com moderação: 

aspartame, sacarina, acessulfame-K e sucralose (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015).  

 A esse respeito, destaca-se que: 

 

O valor calórico total da dieta é distribuído em três refeições e dois a três 
lanches (12). Em gestantes obesas, os lanches podem ser eliminados. O 
café da manhã deve conter em torno de 10% das calorias do dia; o almoço, 
30%; o jantar, 30%; e os lanches, 30%. Dietas muito restritivas (com menos 
de 1.500 kcal/dia) podem induzir cetonemia e não são recomendadas. 
Dietas com restrição calórica moderada (1.600 – 1.800 kcal) não acarretam 
cetose, são efetivas no controle do ganho de peso materno e no controle 
glicêmico (WEINERT et al., 2011, p.437). 

 

A dieta nutricional constitui uma prática fundamental para o tratamento da 

diabetes mellitus gestacional durante toda a gravidez, devendo-se considerar que o 

plano alimentar deve ser personalizado e estar de acordo com o estado nutricional, 

antecedentes clínicos, hábitos alimentares e sócio-culturais da gestante. A dieta tem 

como principal objetivo a promoção da nutrição adequada da gestante e do feto, 

com ganho calórico adequada a cada estágio de gestação, fornecendo energia na 

medida correta para o ganho de peso gestacional, de acordo com a necessidade de 

cada gestante, desde o baixo peso até a obesidade, visando à manutenção 

satisfatória da normoglicemia e ausência de cetoses (MARUICHI; AMADEI; ABEL, 

2012; ISOSAKI; CARDOSO; OLIVEIRA, 2013). Essa dieta deve ser elaborada por 

um profissional especializado, como nutricionista, devendo contemplar a distribuição 

de carboidratos, proteínas e gorduras em, pelo menos, três refeições diárias e outras 

duas intermediárias (ALMEIDA; DORES; RUAS, 2017). 

Além da terapêutica nutricional, recomenda-se a prática de exercício físicos, 

com o objetivo de reduzir a resistência insulínica, por meio de atividades físicas 

diárias e controladas, proporcionando maior afinidade de ligação entre a insulina e 

seu receptor nos tecidos periféricos. Deve-se, no entanto, salientar a importância de 

monitoramento e avaliação periódica da frequência cardíaca materna e fetal, bem 

como da temperatura e pressão arterial materna (ACCIOLY; SAUNDERS; 
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LACERDA, 2009; MARUICHI; AMADEI; ABEL, 2012). Dessa forma, “[...] ocorre 

redução da gordura intra-abdominal, aumento na expressão de transportadores de 

glicose insulino-dependentes e na perfusão sangüínea, além de redução dos níveis 

de ácidos graxos livres” (MARUICHI; AMADEI; ABEL, 2012, p.4). 

A atividade física deve, portanto, fazer parte do tratamento voltado para o 

combate ao diabetes mellitus gestacional, considerando que as gestantes 

sedentárias devem ser orientadas a iniciar um programa de caminhadas regulares 

ou equivalentes e/ou exercícios de flexão de braços com duração média 20 minutos 

por dia. As gestantes que já praticavam atividades físicas regularmente devem 

mantê-las, evitando, porém, exercícios e esportes de alto impacto (BRASIL, 2012). 

“60% das gestantes com diabetes gestacional podem se manter euglicêmicas, 

sem maiores riscos para a gravidez, somente com dieta e atividade física” (BRASIL, 

2012, p.187). 

Em geral, o tratamento e acompanhamento de mulheres diagnosticadas com 

diabetes mellitus gestacional incluem o controle metabólico mediante dieta 

alimentar, atividades físicas, medicação, acompanhamento pré-natal realizado por 

equipe multiprofissional capacitada. Em relação ao tratamento farmacológico, 

recomenda-se o seu início quando um ou mais valores de glicemia capilar estiverem 

além dos alvos terapêuticos, ou seja: glicemia de jejum > 95 mg/dL; 1 hora > 140 

mg/dL; e/ou 2 horas >120 mg/dL, após duas semanas com medidas de mudança de 

estilo de vida ou quando a avaliação ecográfica constatar sinais excessivos de 

crescimento fetal (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION – ADA, 2011; ALVES, 

2015; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a insulina como fármaco 

adequado para o controle glicêmico na gestação, ainda que alguns antidiabéticos 

orais sejam considerados seguros para uso durante a gravidez, como a metformina, 

por exemplo, apresenta eficácia semelhante à da insulina, sendo ainda considerada 

segura para uso durante a gestação no tratamento do diabetes mellitus gestacional 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2013). Em contraposição a essa 

afirmação, o Ministério da Saúde adverte que os hipoglicemiantes orais não devem 

ser utilizados durante a gravidez, recomendando que as mulheres que estiverem 

fazendo uso dos mesmos devem interrompê-los ao engravidarem (BRASIL, 2012). 
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No período pós-parto, o aleitamento deve ser estimulado e realizado até, pelo 

menos, os seis meses de vida do recém-nascido. Devem ainda ser observados os 

níveis de glicemia nos primeiros dias após o parto, pois a maior parte das mulheres 

com diabetes mellitus gestacional não requer mais o uso de insulina a partir desse 

período (BRASIL, 2012; WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2013). 

 

No primeiro dia após o parto, os níveis de glicemia devem ser observados e 
a insulina basal deve ser suspensa; orienta-se a manutenção de uma dieta 
saudável. A maioria das mulheres apresenta normalização das glicemias 
nos primeiros dias após o parto. É necessário estimular o aleitamento 
materno; caso ocorra hiperglicemia durante esse período, a insulina é o 
tratamento indicado. Deve-se evitar a prescrição de dietas hipocalóricas 
durante o período de amamentação (OLIVEIRA; VENCIO, 2016, p.71). 

 

 Além disso, deve-se recomendar a reavaliação da tolerância à glicose a partir 

de seis semanas após o parto, utilizando-se os critérios padronizados para a 

população em geral, com glicemia de jejum ou com teste oral com 75 g de glicose, 

de acordo com o quadro metabólico apresentado durante a gravidez (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2015; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

Estudos recentes verificaram que cerca de 40% das mulheres que apresentam 

diagnóstico de diabetes gestacional se tornam diabéticas em até 10 anos após o 

parto e algumas acabam ficando diabéticas logo após a gestação vigente, daí a 

necessidade de acompanhamento dessas mulheres por meio da avaliação glicêmica 

de jejum anual pelo resto da vida ou até a confirmação do diagnóstico (BRASIL, 

2012). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo buscou apresentar a importância que o diagnóstico e 

rastreamento, o tratamento e o acompanhamento pós-parto possuem para o 

combate eficaz ao diabetes mellitus gestacional, apresentando, além dos conceitos 

associados à doença e suas características, os seus principais riscos, prevalência e 

impactos provocados na saúde e na vida da gestante e do concepto. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que o estudo atingiu o objetivo principal proposto, ao evidenciar a 

importância que as etapas mencionadas possuem para a melhoria da qualidade de 

vida e minimização de riscos inerentes ao diabetes mellitus gestacional. 

 Conforme foi constatado, trata-se de uma doença que pode ser considerada 

um grave e importante problema de saúde coletiva, estando associada a riscos e 

complicações que podem comprometer a produtividade, a qualidade de vida e a 

sobrevida das gestantes, concorrendo ainda para elevados custos financeiros 

relacionados ao seu tratamento, riscos e acompanhamento. No entanto, fica latente 

que, em razão dos diversos avanços ocorridos nas técnicas e métodos de 

diagnósticos e de tratamentos utilizados, bem como do aumento do interesse da 

comunidade médica a respeito da doença e de suas consequências, a mortalidade 

de recém-nascidos de mães portadoras de diabetes mellitus gestacional tem se 

reduzido de maneira significativa, principalmente em razão do controle adequado da 

glicemia materna desde a pré-concepção até o parto. 

 Cabe ainda destacar que, conforme apresentado ao longo do estudo, o 

rastreamento e diagnóstico precoce concorrem diretamente para a prevenção de 

eventos adversos maternos e fetais, impedindo ou retardando o surgimento do 

diabetes mellitus tipo 2 nessas pacientes, bem como a prevenção de diversas 

doenças decorrentes do diabetes mellitus gestacional. O diagnóstico da doença 

deve ser realizado por meio de busca ativa, se valendo de testes provocativos com a 

utilização de sobrecarga de glicose, normalmente, a partir do segundo trimestre de 

gestação, e consiste em um instrumento eficiente e indispensável para a verificação 

de prevalência da doença, bem como para a indicação do tipo de tratamento e 

acompanhamento adequados ao quadro clínico de cada paciente. 

 O estudo também demonstrou que o tratamento pode ser considerado um 

etapa fundamental para o combate ao diabetes mellitus gestacional, devendo incluir 

a reeducação alimentar, por meio da adoção de dieta nutricional voltada para a 
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redução dos níveis glicêmicos, e a realização diária de exercícios e atividades 

físicas, tanto durante a gravidez quanto no período pós-gestacional. Dessa forma, 

compreende-se que, ao longo do estudo, ficou evidente que o controle e combate do 

diabetes mellitus gestacional se configuram como tarefas de importância essencial a 

prevenção de sequelas neonatais e preservação da qualidade de vida materna e 

fetal, principalmente quando se leva em consideração que a maioria das morbidades 

dos recém-nascidos encontra-se diretamente associada, epidemiológica e 

fisiopatologicamente, à hiperglicemia e hiperinsulinemia fetal e materna. Da mesma 

forma, foi possível evidenciar e compreender a importância do acompanhamento 

pós-parto, realizado a partir do controle metabólico por meio de dieta nutricional, 

exercícios físicos e tratamento farmacológico, quando necessário e recomendado 

por profissional especializado. 

 De forma geral, compreende-se que o estudo, apesar de suas evidentes 

limitações e restrição à revisão teórica, contemplou de forma objetiva e atualizada 

todos os objetivos propostos inicialmente. Isso porque foi possível evidenciar os 

principais aspectos do diabetes mellitus gestacional, suas diversas causas, riscos e 

características, com destaque o rastreamento e diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento pós-parto, etapas que, de acordo com enfoque e recorte deste 

estudo, são consideradas fundamentais e indispensáveis ao combate eficaz da 

doença. Portanto, entende-se que o estudo apresentado contribuiu, ainda que em 

menor grau de relevância, para a exploração e difusão de um tema de grande 

importância para pacientes, profissionais da saúde e sociedade em geral, reforçando 

o caráter atual e relevante do diagnóstico, tratamento e acompanhamento do 

diabetes mellitus gestacional e dos riscos e consequências associadas. 
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