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INTRODUÇÃO 

O diabetes pré-gestacional, tipo 1 ou tipo 2, é uma doença cuja 

prevalência vem aumentando ao longo dos anos e tende a se tornar a 

principal intercorrência clínica da gestação.  Está relacionado com 

aumento da incidência de recém-nascidos grandes para a idade 

gestacional (GIG), aumento nas taxas de natimortalidade (4,7 vezes 

maior que na população geral), de mortalidade perinatal (3,8 vezes) e de 

mortalidade neonatal (2,6 vezes). Em relação às gestantes com DM do 

tipo 1, as mães com DM tipo 2 tendem a ser mais velhas, com maior 

índice de massa corporal (IMC), maior probabilidade de serem 

multíparas e não-brancas. Quanto à comparabilidade dos resultados 

gestacionais entre mães diabéticas do tipo 1 e do tipo 2, há controvérsias 

na literatura: alguns estudos sugerem que há maior mortalidade perinatal 

e taxa de malformações congênitas maiores em crianças de mães 

diabéticas do tipo 2. Já outros estudos sugerem que os resultados são 

semelhantes, sem diferenças estatísticas. Pelas imensas repercussões 

perinatais do diabetes pré-gestacional, é necessária a avaliação dos 

resultados e dos protocolos assistenciais. 

 

 METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo descritivo de corte transversal, através da análise 

dos dados dos prontuários de 112 gestantes diabéticas tipo 1 ou tipo 2, que 

realizaram o Pré-Natal de Alto Risco na Maternidade de Campinas e que 

ficaram internadas nesse mesmo hospital para assistência ao trabalho de 

parto e parto durante os anos de 2005 a 2010. 

Os parâmetros avaliados incluíram a incidência de comorbidades na 

gestação, características maternas (raça, idade, paridade, IMC, doenças 

prévias), necessidade de insulinoterapia e sua dose máxima em unidades 

na gestação, além da incidência de óbitos fetal e neonatal, via de parto, 

peso ao nascimento e incidência de insuficiência respiratória, 

hipoglicemia neonatal, APGAR e internação em UTI neonatal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 112 casos, 34 eram de diabéticas tipo 1 (30,3%) e 78 eram casos de 

diabéticas tipo 2 (69,7%).  

A população de diabéticas tipo 1 se mostrou jovem (idade média de 24 

anos), predominantemente caucasiana (59,2%), com tendência a peso 

normal, sendo o IMC médio de 22,5, sem antecedentes obstétricos em 

sua maioria, já que 75% eram nulíparas, e com longo tempo de doença 

(média de 14 anos). Apesar disso, a maioria não apresentava doença 

vascular (retinopatia e nefropatia), o que melhorou o prognóstico de 

maneira geral.  

A ocorrência de pré-eclâmpsia foi relativamente baixa (6,25%, com taxa 

de 23% de desenvolvimento de hipertensão arterial), possivelmente 

devido ao controle metabólico mais rigoroso e à baixa prevalência de 

complicações vasculares pré-concepcionais. 

A dose média diária de insulina por kilo de peso foi alta (0,75 U), 

condizente com essa doença cujo único tratamento efetivo é a 

insulinoterapia. A taxa de cesáreas foi elevada (66,7%), porém mesmo 

em serviços especializados estas taxas podem chegar a 60%.  

Dos resultados perinatais, a taxa de prematuridade foi de  57%, o índice 

de Apgar teve média  de 10, o peso médio ao nascimento foi 3221g e as 

incidências de  hipoglicemia neonatal e insuficiência respiratória foram 

25% e 11% respectivamente.  

 

Quanto às diabéticas tipo 2, tratavam-se de mulheres mais velhas (média 

de 32 anos), com IMC elevado (33 em média) e uma incidência muito 

alta de sobrepeso e obesidade, esta chegando a 2/3 das pacientes. 91% 

tinham pelo menos 1 gestação prévia. Quase metade das pacientes 

(40%), apresentavam associação com HAS crônica.  

A taxa de cesárea foi de 80%, o que pode ser devido à alta incidência de 

cesáreas prévias (91%) e devido à obesidade e macrossomia, que 

aumentam a indicação dessa via. 

A maioria (60%) necessitou de insulinoterapia, sendo a dose média de 

insulina por kilo médio de peso de 0,55U, um valor relativamente alto o 

que se explica pela alta prevalência de obesidade nesta população. 

Nesse grupo, a taxa de prematuridade foi de  37%, o APGAR médio foi 

de 9, o peso médio ao nascimento foi 3238g e houve 27% de incidência 

de hipoglicemia neonatal e 22% de insuficiência respiratória. 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

 

 

CONCLUSÕES 

Os dados mostram que um programa de assistência multidisciplinar pode 

influenciar favoravelmente os resultados perinatais de ambas as 

populações de mulheres diabéticas, tendo em vista os resultados 

perinatais observados neste estudo. Ainda é necessário reforçar a 

importância do controle metabólico e do planejamento pré-

concepcionais, frente de ação que devem ser remetidas às unidades 

básicas de saúde.   

  

  

 

TABELA: Frequências das características pré-concepcionais e resultados 

perinatais da população de diabéticas tipo 1 e tipo 2 analisadas.  
 

CARACTERÍSTICA DM TIPO 1 DM TIPO 2 

Idade média 24 anos 32 anos 

Obesidade 3% 66% 

HAS crônica 10% 40% 

Taxa de cesárea 66,7% 80% 

Dose de insulina 0,75 U/Kg 0,55 U/Kg 

Polidrâmnio 14,7% 15,4% 

Macrossomia fetal 11% 20% 

Pré-Eclâmpsia 6,25% 13% 

UTI neonatal 25% 22% 

Parto Prematuro 57% 37% 

Óbito fetal 20% 2,5% 


