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INTRODUÇÃO: 
O Diabetes Mellitus Gestacional(DMG) pode ser definido como um estado 
de intolerância a carboidratos que se desenvolve  ou é primeiramente  
detectado durante a gestação. È  a complicação médica mais comum 
durante a gravidez, sendo que  a prevalência, nos EUA chega a 5%. 
Mulheres que apresentam maior risco a DMG são  as de etnias não-
caucasianas, com idade superior a 37 anos com Índice de Massa Corporal 
(IMC) maior do que 27Kg/m, ganho de peso excessivo durante a gravidez, 
glicosúria, parto anterior de feto maior ou igual a 4500g, histórico familiar 
de diabetes em parentes de primeiro grau, história de morte fetal ou 
neonatal, abortos de repetição, malformações congênitas fetais, 
hipertensão arterial ou pré-eclampsia na gestação atual, intolerância  
anormal à glicose ou resultado obstétrico ruim.  
Alguns estudos relatam um aumento  substancial da morbidade, uma vez 
que além da  macrossomia , observa-se incidências aumentadas de 
cesáreas, traumas de nascimento, pré-eclampsia, desordens 
hipertensivas, complicações metabólicas do neonato ( hipoglicemia, 
hipocalemia, hiperbilirrubinemia) prematuridade, mortalidade perinatal, 
distócia de ombro e Síndrome da Angústia Respiratória).  
Como há inúmeras Controvérsias na literatura entre diagnóstico e 
tratamento do Diabetes  Gestacional  e também devido as repercussões 
perinatais do diabetes pré-gestacional, torna-se importante conhecer os 
resultados gestacionais e o impacto  dos protocolos utilizados neste 
serviço. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Foram  analisados 237 casos de mulheres portadoras de Diabetes Mellitus 
Gestacional.A idade  das pacientes variou de 18-49 anos, sendo a média de 
idade 32 anos.  
 Sobre o estado metabólico o IMC variou de 16-54, sendo a média  de 31,2,  
em que 50 gestantes apresentaram IMC maior que 50. O número de 
gestações variou de 1-10, sendo a média 2,97, nas quais 51 pacientes eram 
primigestas. A paridade variou de 0-8 sendo a média correspondente a 1. A 
taxa de cesárea foi de 43,6%  os quais equivalem a 101 casos do total 
analisados.Quanto  as taxas de antecedentes, a taxa relacionada ao de 
aborto foi de 24,9%, e a relacionada a DMG anterior variou de 29-150, 
sendo a média de 19.3%. A hipertensão arterial sistêmica obteve uma taxa 
de 25% sendo que 2,6% tiveram pré-eclampsia superajuntada,3,8% 
tiveram pré-eclampsia, 9,3% apresentavam HAS crônica.  A taxa de ITU foi 
de  24,5% .   
A necessidade de insulina para controle  foi observada em 31,6%, sendo a 
dose diária máxima de (16U )e a dose máxima diária de insulina  por  Kilo 
de peso médio foi de  0,2U/ Kg por dia. Em relação  aos resultados  
neonatais,houve 13,51% de internação na UTI, 2,70% de óbito neonatal, 
6,08%de óbito fetal, 21,62% de insuficiência respiratória e 13,51% de 
hipoglicemia. 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA: 

 Foi realizado um estudo  descritivo de corte transversal de 237 gestantes 
diabéticas gestacionais atendidas no Ambulatótio  de pré-Natal de alto risco e 
internadas para assistência na Maternidade de Campinas no período de 2005-
2010. 
As variáveis  analisadas foram:  idade gestacional de  diagnóstico para DMG, 
idade materna, abortamento, raça, paridade , altura materna, IMC materno, 
óbito fetal, óbito neonatal, mortalidade perinatal, necessidade de internação 
do neonatal em UTI, malformações congênitas, icterícia neonatal, sepse 
neonatal,  insuficiência respiratótia neonatal, hipoglicemia neonatal, peso 
médio ao nascimento, peso ao nascimento acima do percentil 90(grande para 
idade gestacional-GIG) ou abaixo do percentil 10(pequeno para idade 
gestacional-PIG), pré-eclampsia, eclampsia, obesidade, hipertensão arterial 
sistêmica materna, valores da curva glicêmica, via de parto, distócia de ombro, 
insulinoterapia durante a gestação, notificação das doses máximas de insulina, 
infecção urinária. 
 Os dados colhidos foram transferidos para uma ficha clínica e posteriormente 
analisados utilizando o programa EPIINFO 7. 
 
CONCLUSÃO: 
A população estudada apresentou como característica de destaque a 
obesidade. Uma em cada 5 mulheres apresentaram obesidade mórbida, 
situação de risco para complicações na gestação e que interferiu nos 
resultados perinatais.  
A secretaria de saúde de Campinas possui protocolo de rastreamento de 
diabetes gestacional instituído e divulgado as UBS. Aparentemente a 
incidência vem aumentando, consequência do próprio rastreamento e 
também da epidemia de obesidade que afeta todas as camadas sociais e 
em particular as mulheres em idade fértil. 
 Os dados parciais do estudo permitem inferir que o protocolo assistencial 
tem bons resultados em termos de redução da mortalidade fetal e 
neonatal, porém são necessários esforços para reduzir a taxa de cesárea. 
Para tanto, a programação eletiva do parto e protocolos assistenciais de 
indução precisam ser integrados.  
 
 
 

CARACTERÍSTICA IG diagnostico < 20s IG diagnostico >20s 

Taxa de cesárea 37,10% 56.88% 

Macrossomia   

fetal (GIG) 

15,56% 9,60% 

polidrâmnio 16,7% 9,60% 

Pré-Eclâmpsia 7,10% 6,45% 

Obito fetal 1,19% 1,61% 

Parto pré-termo 11,37% 9,67% 
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Tabela: Frequencia de resultados perinatais de mulheres portadoras de 
diabetes gestacional com Idade gestacional de diagnostico maior e 
menor que 20 semanas 


