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I-Introdução e Classificação 

1.1 Introdução 

Nesta monografia, proponho-me a desenvolver o tema " Diabetes Gestacional ", 

enquadrando-o sob o ponto de vista nutricional e a forma como a alimentação é 

importante no tratamento e controlo desta patologia. 

A Diabetes Gestacional é, sem dúvida, a complicação mais frequente que afecta 

as mulheres que engravidam. 

Aproximadamente 4% de todas as mulheres, a nível mundial, irão desenvolver 

Diabetes Gestacional nas suas gestações. Estas mulheres irão com certeza questionar-se 

em relação a várias perguntas: 

O que é a diabetes gestacional e como aparece? Irá afectar o meu bebé? Terá ele 

diabetes? O que posso fazer para controlar a minha diabetes? Terei de fazer alguma 

dieta especial? No futuro irei sempre ter diabetes? 

Apesar de já se terem realizado quatro conferências mundiais, em Chicago, 

sobre a Diabetes Gestacional, muitas questões continuam ainda por responder em 

termos de epidemiologia, fisiopatologia, rastreio, diagnóstico e tratamento. 

Os Nutricionistas que tiverem de consultar uma mulher com Diabetes 

Gestacional irão, por certo, encontrar algumas dificuldades. 

A intervenção alimentar constitui a pedra angular de todo o tratamento e os 

nutricionistas serão os profissionais de saúde em melhores condições para proporcionar 

à mulher com Diabetes Gestacional uma gravidez mais segura para si e para o feto. 

A nível mundial são sem dúvida, a O. M. S. e a Associação Americana de 

Diabetes ( ADA.) que definem as orientações mais importantes a tomar no que respeita 
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à Diabetes Gestational. Assim, baseei-me fundamentalmente no estudo destas 

publicações que me parecem as mais fidedignas e mais aplicadas em todo o mundo. 

1.2. Classificação 

A Diabetes Mellitus e outras formas de intolerância à glicose estão divididas em 

três classes clínicas principais : 

• Diabetes Mellitus (insulino ou não insulino-dependente ) 

• Tolerância alterada à glicose 

• Diabetes Mellitus Gestacional 

De uma forma simplista, a diabetes na gravidez divide-se em duas grandes 

classes: 

• A Diabetes Pré-Gestacional, anterior a esta, que inclui a insulino e não 

insulino-dependente; 

• A Diabetes Gestacional, que surge no decorrer da mesma. 

Será a partir desta última classe que irei desenvolver esta monografia; no 

entanto, muitos parâmetros aqui abordados são semelhantes aos dois grupos. 

2-Referência Histórica 

A primeira referência à diabetes na gravidez parece ter sido feita numa revista 

publicada em 1882 ''2 , em que o investigador Inglês Matthews Ducan, num encontro 

da Sociedade de Obstetrícia em Londres, referenciou a morte de 13 fetos em 22 

gestações de 15 mulheres com diabetes. 
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O conceito de que a hiperglicemia materna representa um risco elevado para o 

sucesso da gravidez remonta aos anos 40, altura em que estudos de Miller ' , nos 

EUA, e Hurwitz 4, na Escócia, demostraram nos seus trabalhos a existência de um 

aumento da mortalidade perinatal na descendência de mulheres que tinham apresentado 

hiperglicemias durante a gravidez, alguns anos antes do surgimento de diabetes na mãe 

após o parto. Assim, a Diabetes Gestacional era vista como um estado prévio à diabetes 

chamada na altura de "estado pré-diabético". 

O primeiro grande estudo prospectivo do metabolismo anormal dos carbo-

hidratos na gravidez foi estabelecido em Boston em 1954 e J.P. Hoet 79 foi o seu 

principal dinamizador. Apesar de ter utilizado o termo " diabetes metagestacional ", esta 

definição, no seu conteúdo, ainda se assemelhava bastante à ideia da época de um 

estado prévio à diabetes que indicava o surgimento de diabetes após a gravidez. 

O termo "Diabetes Gestacional" foi utilizado, provavelmente, pela primeira vez 

por Jorgin Penderson, em Copenhaga em 1967 , mas a actual definição deve muito a 

Norbert Freinkel, investigador da Associação Americana de Diabetes e a sua equipa de 

Chicago 7. 

3-Definicão 

Em Outubro de 1979, aquando da primeira Conferência Internacional sobre 

Diabetes Gestacional realizada em Chicago, postulou-se que a Diabetes Gestacional 

seria uma " intolerância à glicose reconhecida ou iniciada durante a gravidez I0 ". 

Na Segunda Conferência Internacional sobre a Diabetes Gestacional, realizada 

em Outubro de 1984, a definição de Diabetes Gestacional não teve alterações de relevo, 

a não ser o facto de se considerar válida, independentemente da necessidade, ou não, de 
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insulina para tratamento e de, após o parto, a mulher desenvolver diabetes ou não . 

Desde então esta definição tem-se mantido até aos dias de hoje. 

Podemos, então, definir a Diabetes Gestacional como sendo toda e qualquer 

intolerância aos hidratos de carbono reconhecida ou diagnosticada pela primeira vez 

durante a gravidez, independentemente da necessidade, ou não, de insulinoterapia, da 

sua persistência ou não após o parto, ou de suspeita de diabetes prévia mas não 

diagnosticada . 

4-Prevalência e Epidemiologia 

A prevalência é variável nos diferentes países e centros e, ainda, em cada país 

conforme a etnia e grupo social considerado ( 2,5 %-l 5% ) ' 

A dificuldade em obter valores correctos deve-se ainda à falta de uma 

uniformidade de critérios de diagnóstico e métodos de rastreio utilizados. 

Por outro lado, a falta de diagnóstico ou de registo do mesmo e as várias falhas 

de assistência ou de articulação dos diversos serviços ( cuidados primários, obstetrícia, 

diabetologia , etc ) são também factores a considerar1 '. 

Em Portugal, um estudo realizado em mais de 1200 mulheres na região Centro 

revelou uma prevalência de 4,2%11. 

Nos EUA., aproximadamente 4% de todas as gestações são acompanhadas de 

Diabetes '. 

As diferentes prevalências da Diabetes Gestacional nos diferentes países e entre 

as diferentes etnias estão ilustradas na tabela 1 
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Tabela 1-Prevalência da Diabetes Gestacional 

País/população 
(referência) Prevalência 

U.S. 
Todas as etnias (13) 4.0 
índios Zuni (6) 14.3 

Califórnia, U.S. (7) 
Chinesa 7.3 
Hispânica 4.2 
Africana 1.7 

Não hispânica 1.6 
México (8) 

Mexicana 6.0 
Melbourne, Austrália (9) 

Nascidas na Austrália 4.3 
Nascidas no Vietname 7.8 

Melbourne, Austrália (10) 
Origem Indiana 15.0 
Origem Africana 9.4 
Origem Vietnamita 7.3 
Origem Mediterrânica 7.3 

Arábica 7.2 
Chinesa 13.9 

Norte da Europa 5.2 
Norte Americana 4.0 

País/população 
(referência) Prevalência 

Illawara, Austrália (11) 
Todas as Etnias 7.2 
Asiática 11.9 

Londres, U.K. (12) 
Caucasiana 1.2 

Africana/Afrocaribiana 2.7 
Asiática 5.8 

Scandiano, Itália (13) 
Italiana 2.3 

Israel (14) 
Jewish 5.7 
Bedoum 2.4 

Karachi, Paquistão(15) 
Paquistanesa 3.5 

índia do Sul (16) 
Indiana 0.6 

Pietenaantzburgo, África do Sul (17) 
Predominantemente Indiana 3.8 

Taipei, Taiwan ( 18) 
Chinesa 0.6 

Hyogo, Japonesa ( 19) 
Japonesa 3.1 

De KING H. Epidemiology of Glucose Intolerance and Gestational Diabetes in Women of Childbeanng Age. 
Diabetes Care, 1988; vol 21 supl 2: 9-12 

O aparecimento de futura diabetes ou a diminuição da tolerância à glicose oscila 

entre os 25 % a 75 %. O risco é maior naquelas mulheres que têm um peso elevado 

(EV1C >30 ) e idade superior a 25 anos. Um estudo epidemiológio realizado em 

Portugal, num grupo de mulheres com Diabetes Gestacional prévia 2 a 9 anos, revelou 

uma diminuição de tolerância à glicose em 72,3% dos casos ( 39% diabetes e 33,3% 

diminuição da tolerância à glicose)15. 

Em suma, por este estudo, em cada dez mulheres grávidas com Diabetes 

Gestacional, quatro delas iriam apresentar, num prazo de dez anos, Diabetes e três delas 

uma diminuição de tolerância à glicose. 

A extensão do risco da recorrência da patologia e desenvolvimento futuro de 

Diabetes, principalmente tipo 2, dependem principalmente dos critérios de diagnóstico 
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usados na identificação da Diabetes Gestacional e dos factores de risco maternos, 

podendo alguns dos quais serem modificados de forma a deixarem de existir. A 

obesidade persistente, o aumento de peso excessivo durante a gravidez, os níveis baixos 

de actividade física, a alimentação com o consumo excessivo de gorduras e a alteração 

de hábitos que influenciam adversamente a resistência à insulina ( tabaco e outras 

drogas ) fazem parte de um grupo de factores que podem ser modificados ou eliminados 

da alimentação da mulher grávida. No grupo de factores de risco não modificáveis 

incluem-se a raça, a idade, o peso pré-gestacional, a história familiar de diabetes e o 

grau de hiperglicemia na gravidez e no período pós-parto. 

Julgo que alguns destes riscos não modificáveis ( peso pré-gestacional e pós 

parto ) poderão ser controlados através de um planeamento atempado da gravidez. 

Sabe-se que o ganho ponderal entre gestações representa um factor de risco 

importante na recorrência da Diabetes Gestacional; contudo, ainda não existem 

relatórios que mostrem quais as diferenças nutricionais entre mulheres com ou sem 

recorrência da patologia. 

5-Etiologia e Patogenia da Diabetes Gestacional 

Uma grande quantidade de informação, atendendo à patogenia da Diabetes 

Gestacional, tem sido produzida desde 1990, aquando da terceira Conferência 

Internacional realizada em Chicago. No entanto, as explicações possíveis para a 

diabetogenicidade da gravidez não são absolutas29. 

Como explicações possíveis temos : 

• Destruição auto-imunitária das células-(3 do pâncreas 

• Degradação aumentada da insulina 
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• Diminuição da sensibilidade tecidular à insulina 

Vários estudos têm demonstrado que a diabetes gestacional se assemelha muito 

com a actual Diabetes Mellitus tipo 2 e que, por isso, pode portanto ser considerada 

como uma fase inicial deste tipo de diabetes. Há muitas semelhanças bioquimicas nestas 

duas desordens e verifica-se que, por outro lado, muitas mulheres com Diabetes 

Gestacional desenvolvem Diabetes Mellitus tipo2, mais tarde. É, portanto, aceitável que 

os esforços para encontrar a etiopatogenia da Diabetes Mellitus tipo2 tragam também 

ideias na etiologia da Diabetes Gestacional29. 

Actualmente, está convenientemente demonstrado que a Diabetes Gestacional 

ocorre como sendo o resultado de uma combinação de insulino-resistência e diminuição 

da secreção de insulina 9.A resistência tecidular à insulina ficou demonstrada em ambos 

os tecidos adiposo e muscular. Apenas alguns progressos foram dados na compreensão 

dos mecanismos intracelulares que criam a insulino-resistência e as formas como estão 

relacionados com as alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez29. 

Nos trabalhos de Hytten e Leith, comprovou-se que a mulher diabética sem 

qualquer tipo de aconselhamento, ganha, em média, 11 a 13 quilos durante a gravidez, 

havendo um aumento nos primeiros 4 meses de 3,5 kg principalmente por acumulação 

de gordura materna e na segunda parte os restantes sete a oito quilos por aumento da 

massa materna dos produtos de concepção: crescimento do útero, desenvolvimento dos 

seios e estruturas de concepção30. 

E nesta altura, ou seja, nos últimos quatro meses, que se verifica, paralelamente, 

um aumento e desenvolvimento do feto, um aumento da resistência à insulina e, 

concomitantemente um aumento na circulação materna de hormonas que estão 

implicadas na insulino-resistência". 
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Assim, é com o aumento da produção de progesterona, prolactina, Cortisol e a 

hormona lactogénica placentária ( H LP.) que surge a insulino-resistência". 

Estas hormonas, também conhecidas por hormonas materno-plancentárias, têm 

os seguintes mecanismos de acção: 

1. Aumento da produção da glicose através de aminoácidos (gliconeogénese) 

2. Diminuição da excreção de glicose 

3. Hiperplasia das células P 

4. Aumento da produção de insulina 

5. Instalação dum estado de insulino-resistência . 

Com o aumento da insulino-resistência aumenta a quantidade de insulina 

necessária para fazer o mesmo efeito do que a insulina prévia". 

Quando falha a capacidade secretora compensatória da célula (3, surge a 

descompensação metabólica dando lugar ao estado de Diabetes Gestacional e na 

Diabetes prévia, ao aumento das necessidades de insulina n'30. 

Assim sendo, as células pancreáticas fetais, em presença da hiperglicemia 

materna proliferam precocemente e sofrem uma maturação funcional antes do tempo 

estando na origem da hiperinsulinemia fetal. Isto foi descoberto por Pendersen na sua 

famosa hipótese de Pendersen32. 

Basicamente, Pendersen afirmava que a hiperglicemia materna conduzia a uma 

hiperglicemia fetal e hiperinsulinemia fetal. Assim, a insulina produzida pela mãe, 

através da diminuição da sensibilidade à insulina provocaria a acumulação de glicose, 

aminoácidos e lipídios no sangue materno e fetal e assim o feto cresceria 
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desproprocionalmente , uma vez que os tecidos sensíveis à insulina têm mais nutrientes 

disponíveis32. 

O hiperinsulinismo fetal, é responsável por grande número de complicações do 

feto e do recém nascido. 

O hiperinsulinismo fetal, além de provocar acumulação de gordura nos tecidos 

insulinosensíveis, também favorece a maturação funcional precoce de outros órgãos 
-l'y 

como o fígado, coração, pulmões etc . 

Assim, durante a gestação, os riscos principais para a mãe são a hipoglicemia, 

cetose, aumento de peso, hidrâmnios e toxemia1 '. 

Os riscos maternos no pós-parto são principalmente a obesidade, diabetes e 

diminuição de tolerância à glicose ". 

Entre os riscos fetais durante a gestação temos: o aborto; morte perinatal; 

prematuridade e macrossomia". 

Durante o parto e se o bebé apresenta macrossomia, o traumatismo do parto é 

uma possibilidade. Após o parto, existem ainda riscos para o bebé durante o período 

perinatal, infância e mesmo após este período30. 

Os risco perinatais mais importantes são a hipoglicemia neonatal, hipocalcemia, 

hipomagnesemia, trombocitopenia, policitemia e hiperbilirrubilinemia11'30. 

Durante a infância e adolescência, a obesidade, a diabetes mellitus e as 

alterações do sistema nervoso, são potenciais complicações para o filho de uma mãe que 

tenha apresentado diabetes gestacional durante a respectiva gestação15'3 . 

Sabe-se que quanto mais for o descontrole metabólico materno durante a 

gestação, maior será a probabilidade de ocorrência destas complicações30. 

A secreção aumentada de insulina produzida pelo pâncreas continua após o 

parto, agora já sem o aporte de glicose materno em excesso. Isto acarreta a descida dos 
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níveis de glicose para níveis perigosos no sangue do recém-nascido Quando não 

detectada e tratada correctamente a hipoglicemia pode levar à morte ou a lesões 

neurológicas irreversíveis. A correcção da hipoglicemia neonatal não é fácil e exige os 

cuidados de um centro diferenciado30. 

Freinkel, sugeriu que, para além de uma perspectiva nutricional, os nutrientes 

deveriam ser vistos numa perspectiva farmacológica , pois é na altura em que ocorre a 

embriogénese fetal que se pode dar uma influência na expressão genética ou na 

indiferenciação das células . 

6-Rastreio e Diagnóstico 

A aplicação do rastreio a todas as mulheres grávidas não é aceite 

universalmente. Nas três conferências realizadas sobre a Diabetes Gestational35'37, 

chegou-se à conclusão de que o diagnóstico ou rastreio baseado unicamente em factores 

clínicos de risco e na história obstétrica antiga, não é específica e falha em detectar 1/3 a 

2/3 dos indivíduos com Diabetes Gestacional. Ficou recomendado nessas conferências 

que todas as mulheres grávidas deveriam efectuar o rastreio de Diabetes Gestacional 

entre a 24 e 28a semana35"37. 

Pelas recentes recomendações da Associação Americana de Diabetes, (ADA) de 

1999 e, pela Ia vez, através de estudos acerca da relação custo/benefício da aplicação do 

teste de rastreio a todas as mulheres grávidas põe-se em causa a universalidade do teste. 

Assim, defende-se que o teste de rastreio só deverá ser aplicado entre a 24-28 a semana 



entre a 24a e a 28a semana. Importa referir que os factores de risco são semelhantes aos 

aplicados pela ADA, à excepção do critério de etnia que em Portugal não é considerado. 

Assim, os factores de risco são os seguintes: 

• Familiares em Io grau diabéticos; 

• Idade igual ou superior a 30 anos; 

• Obesidade com índice de Massa Corporal igual ou superior a 30; 

• Multiparidade igual ou superior a quatro partos; 

• Dois ou mais abortos espontâneos; 

• Nados-mortos, ou morte perinatal, sem causa definida; 

• Macrossomia fetal, com peso igual ou superior a quatro quilos11'15. 

A prova de rastreio consiste na administração oral de 50 g de glicose em 200 cl 

de água e a colheita de sangue plasmático Ih após a administração, independentemente 

de a grávida estar ou não em jejum. A prova será positiva se o valor for igual ou 

superior a 140 mg/dl. Neste caso, deve ser feita Prova de Tolerância Oral à Glicose 

(PTOG) com 100g de glicose para confirmação do diagnóstico. 

Todas as grávidas devem ser submetidas a uma prova de rastreio para a Diabetes 

Getacional entre a 24a-28a semana de gravidez e, se negativa, de novo na 32a semana. 

As mulheres grávidas que apresentem um ou mais factores de risco para 

desenvolverem Diabetes Gestacional deverão efectuar o seu teste de rastreio logo no 

primeiro trimestre. Se for negativo, deverá ser repetido entre a 24a-28a semana de 

gravidez e, se negativo, de novo na 32a semana. 

As grávidas que apresentem um valor ao acaso de glicemia plasmática igual ou 

superior a 200ml/dl fora do contexto do teste de rastreio, ou um valor de glicemia em 
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jejum igual ou superior a 140 mg/dl são diagnosticadas como tendo uma Diabetes 

Gestacional'5 

Tal como para o rastreio, também os critérios de diagnóstico para a prova de 

tolerância oral à glicose estão longe de atingir unanimidade ' . Existem diversas 

opiniões em relação à dose e ao intervalo de tempo em que se deve fazer a colheita da 

t 10-14 
amostra 

Assim, desde a sobrecarga de 50-75-100 gr. de glucose, a colheita cada 30 

minutos até à 3a hora, todos os métodos têm tido os seus defensores ' . 

Os valores de glicose usados para detectar a Diabetes Gestacional foram 

determinados inicialmente por O'Sullivan e Mahan num estudo retrospectivo designado 

para detectar o desenvolvimento da Diabetes Mellitus Tipo2 no futuro de um grupo de 

mulheres grávidas42. 

Em 1979, uma instituição americana de pesquisa de Diabetes (NDDG) observou 

que os métodos de determinação de glicose não eram os que inicialmente estavam 

preconizados, pois utilizavam amostras de soro ou plasmáticas em vez das amostras de 

sangue total, o que levou às alterações dos critérios de O'Sullivan4 . 

Posteriormente, em 1982, Carpenter e Coustain43 notaram que as técnicas 

utilizadas inicialmente por OSullivan não eram semelhantes e que além do tipo de 

sangue tinha-se também que ter em atenção as técnicas enzimáticas utilizadas. As 

actuais técnicas são mais fiáveis e permitem despistar compostos semelhantes à glicose 

que inicialmente terão sido incluídos pelas mais antigas ' . 

Em 1989, Sacks demonstra que as conversões iniciais da (NDDG) deveriam ser 

rectificadas e propõe outros valores45. 

No quadro 3 evidencia-se a evolução dos critérios de diagnostico enunciados 

para a Prova de Tolerância Oral à Glicose. 
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OSuIlivan NDDG(1979) Carpenter &Coustan (1982) Sacks(1989) 

Jejum 90 105 '&;•?/■}■ \ ~ 96 

3
a hora 125 145 140 131 

2
a hora 145 165 155 152 

1" hora 165 190 180 172 

Tabela 2 

A prova PTOG , exige condições basais : 

1. Nos três dias anteriores, a dieta não deve ser restritiva (mínimo 

150gr. H.C.) e o exercício normal. 

2. A prova inicia-se com jejum de 10-14h e, durante a prova, a grávida 

deve abster-se de exercício e tabaco. 

3. A sobrecarga de lOOgr. de glicose é dada em 4dl de água. A ingestão 

deve ser lenta (5-10 minutos). 

4. As colheitas para a glicemia são feitas em jejum e 1,2 e 3 horas após 

a ingestão de glicose1 . 

Além destes critérios ainda temos que considerar os critérios da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que utiliza 75g de glicose para realização da PTOG e cuja 

interpretação é igual à de uma mulher não grávida . 
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PLASMA 
Venoso Capilar 

DIABETES MELLITUS ou DIABETES GESTACIONAL 

Jejuni >140(>7.8) >140(>7.8) 
2 h após a ingestão do 
soluto glicosado >200(>11.1) >200(>12.2) 

DIMINUIÇÃO DA TOLERÂNCIA À GLICOSE 

Jejum <140(<7.8) < 140 (<7.8) 

2 h após a ingestão do 
soluto glicosado 140-200(7.8- 11.1) 160 -220(8.9-12.2) 

Tabela 3 - Valores diagnósticos da O.M.S. para a prova da tolerância oral à glicose 
Concentração de glicose, mg/dl (mmol/1) 

Carpenter e Coustain (1982) 

Jejum 95 

A f l W w 180 

2a hora 155 

3ahora 140 

Tabela 4- Valores de diagnóstico propostos pela Direcção Geral de Saúde 

Actualmente em Portugal e pela primeira vez este ano a Direcção Geral de 

Saúde assumiu a rectificação dos valores de O'Sullivan e considerou válidos os critérios 

de diagnóstico acima referidos assumidos por Carpenter e Coustain46. 
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Sempre que a Prova de Tolerância Oral à Glicose apresenta dois ou mais valores 

iguais ou superiores aos enunciados por Carpenter e Counstain, a mulher grávida é 

diagnosticada como tendo Diabetes Gestacional. 

As mulheres que apresentam apenas um valor igual ou superior aos sugeridos 

pela Direcção Geral de Saúde são consideradas como tendo uma intolerância à glicose, 

embora de menor grau que na diabetes gestacional. Têm uma prevalência aumentada de 

macrossomia fetal e de partos por cesariana, pelo que necessitam de vigilância e 

tratamento durante a gravidez15. 

Quando a Prova de Tolerância Oral à Glicose for positiva, o Médico de Família 

deve referenciar a grávida, de imediato, a uma consulta Hospitalar de Alto Risco 

Obstétrico, num Hospital de Apoio Perinatal11'1 '46. 

Quando a PTOG for negativa, com rastreio positivo, no início da gravidez ( Io 

trimestre), deve ser repetida às 24 -28 semanas, e se negativa repetir à 32a semana11'15. 

Para todas as mulheres grávidas, quando a PTOG for negativa, com rastreio positivo, 

entre a 24a e 28a semana, deve ser repetida à 32a semana ' . 

7-Controlo e Reclassificação 

Todas as grávidas às quais foi diagnosticada uma Diabetes Gestacional devem 

ser submetidas a uma PTOG, com sobrecarga de 75g de glicose, seis a oito semanas 

após o parto, com determinação de glicemia em jejum e duas horas após o início da 

prova. Se a prova estiver alterada, estas grávidas serão classificadas de acordo com os 

critérios da Organização Mundial de Saúde, apresentando Diabetes Mellitus ou 

Diminuição da Tolerância à glicose1115 (tabela 3) 
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As mulheres que realizarem a PTOG de reclassificação e que apresentem uma 

glicemia plasmática em jejum igual ou superior a 140mg/dl e ou duas horas após a 

ingestão do soluto glicosado igual ou superior a 200mg/dl, serão classificadas como 

tendo Diabetes Mellitus. 

Todas as mulheres que, após a realização da PTOG, possuírem em jejum uma 

glicemia plasmática inferior a 140mg/dl e duas horas após a ingestão do soluto 

glicosado apresentarem um valor entre 140 a 200mg/dl serão classificadas como 

possuindo uma Diminuição da Tolerância à glicose. 

Todas as grávidas que tiveram uma Diabetes Gestacional prévia mas que 

apresentem urna PTOG com valores normais após o parto, devem ser vigiadas 

regularmente e fazer, anualmente, determinações da glicemia em jejum, uma vez que 

possuem um risco aumentado para desenvolverem Diabetes Mellitus ' . 

8-Cuidados pré-concepcionais 

Todas as mulheres em idade fértil devem ser informadas da necessidade de 

programação da gravidez, o que implica uma contracepção eficaz ' . 

As mulheres que tiveram uma Diabetes Gestacional devem ser informadas da 

necessidade de programação da próxima gravidez e deve-lhes ser aconselhada uma 

anticoncepção eficaz, a avaliar caso a caso, de acordo com a idade e a sua situação 

. u ' i- 12.15,46 

metabólica 

A diabética deve estar consciente dos graves riscos da gravidez sem a devida 

preparação prévia. Por esta razão, as mulheres diabéticas ou com Diabetes Gestacional 

prévia que desejem engravidar devem ser obrigatoriamente referenciadas à Consulta de 
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Alto Risco Obstétrico para a Diabetes, num Hospital de Apoio Perinatal diferenciado, 

para avaliação e programação, preferencialmente seis meses antes da data desejada da 

~ 11,15,46 

concepção 

9-Terapêutica materno-fetal na Diabetes Gestacional 

9.1 Consulta Multidisciplinar 

A estratégia terapêutica da diabetes gestacional terá de obrigatoriamente passar 

pelo acompanhamento da mulher grávida através de uma equipa multidisciplinar4 . 

Após a confirmação do diagnóstico, a mulher grávida deve ser imediatamente 

referenciada para a chamada Consulta Hospitalar de Alto Risco Obstétrico num 

hospital de apoio perinatal. 

A consulta Hospitalar de Alto Risco Obstétrico para seguimento da Diabetes 

Gestacional deve contar com a presença simultânea de Obstetra e de Endocrinologista / 

Internista com treino em diabetologia e apoio de Nutricionista e Enfermeiro especialista 

em obstetrícia com treino em diabetologia . 

Se não forem detectadas complicações maternas ou fetais, a grávida com 

Diabetes Gestacional deve continuar a ser seguida nesta consulta, num Hospital de 

Apoio Perinatal, onde serão instituídas as adequadas terapêuticas nutricional, 

educacional e, se necessário, insulínica. O parto deverá ocorrer neste Hospital, o qual 

será responsável pela reclassificação metabólica seis semanas após o parto . 

Nos casos em que surjam dificuldades de controlo metabólico, ou se detectem 

complicações maternas ou fetais, a grávida com Diabetes Gestacional deve ser 

referenciada para uma Consulta de Alto Risco Obstétrico para a Diabetes, num 
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Hospital de Apoio Perinatal Diferenciado, destinada à grávida com Diabetes Prévia, 

onde deverá ser seguida até ao final da gravidez e onde deverá ocorrer o parto e ser feita 

a reclassificação metabólica seis semanas após o parto . 

As Consultas de Alto Risco Obstétrico, acima referidas, quer ocorram num 

Hospital de Apoio Perinatal, ou num Hospital de Apoio Perinatal Diferenciado, devem 

efectivar-se no período máximo de oito dias após a referenciação, sem prejuízo de 

atendimento urgente quando a situação clínica o justificar . 

9.2 Propostas terapêuticas 

No tratamento da Diabetes Gestacional, há cinco pontos a ter em conta na 

estratégia de tratamento: 

• Terapêutica nutricional 

• Auto-vigilância 

• Educação 

• Terapêutica insulínica 

• Exercício físico 

Além destas etapas fundamentais, teremos de ter sempre em conta a execução 

dos seguintes objectivos: 

• Manter a glicemia o mais possível na normalidade ( evitando hiper e 

hipoglicemias). 

• Controlar o aumento de peso da mãe conforme o peso prévio à gestação. 

• No pós-parto a médio e a longo prazo, fazer a prevenção materna da 

obesidade, diabetes e hipertensão. 
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• Durante a gestação, prevenir o hiperinsulinismo fetal, macrossomia e 

anomalias fetais. 

• Proporcionar o bom desenvolvimento do feto. 

• A médio e longo prazo, fazer a prevenção fetal de obesidade, diabetes e 

hipertensão. 

9.2.1 Terapêutica Nutricional 

A intervenção nutricional é considerada a pedra angular do tratamento para 

todas as mulheres com Diabetes Gestational30"46. 

Em todo o mundo as estratégias de tratamento tem um objectivo comum que é 

reduzir as mortalidades e as morbilidades maternas e fetais à custa da normalização do 

nível de glicose sanguínea da mãe. 

A dieta ideal seria aquela que fornecesse as calorias e os nutrientes desejáveis 

para sustentar a gravidez mas sem causar hiperglicemia pós-prandial 47,48'49 

A procura de uma dieta euglicémica e de um protocolo para a alcançar não são 

consensualmente aceites pelos especialistas em Diabetes Gestacional. 

Não existe, até à data, uma estratégia terapêutica nutricional aceite 

unanimemente. 

A ADA considera que todas as mulheres com Diabetes Gestacional devem 

receber aconselhamento nutricional de um Nutricionista credenciado sempre que 

possível. O objectivo crucial do Nutricionista será conseguir normalizar os níveis de 
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glicose sanguínea mantendo, ao mesmo tempo, uma ingestão calórica adequada para o 

crescimento e desenvolvimento fetal . 

Os objectivos fundamentais da terapia nutricional da Diabetes Gestacional, 

propostos pela ADA são : 

• Alcançar ou manter a normoglicemia definida como tendo um valor < 105 

mg/dl durante o período de jejum; < 140 mg/dl e < 120 mg/dl, 

respectivamente uma ou duas horas após a refeição. Literatura recente sugere 

que estes limites devem diminuir para < 90 mg/dl e 120 mg/dl, 

respectivamente, para minimizar o risco do nascimento de uma criança 

macrossómica. Estes valores de glicemia são também válidos para a 

Diabetes tipo 1 e tipo 2. 

• Estabelecer um plano alimentar adequado ao estado de gravidez, que 

contenha todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento fetal e 

manutenção do bom estado geral materno; calorias em quantidade suficiente 

para um correcto aumento de peso e prevenção da cetonúria. 

Apesar da definição destes objectivos, ainda surgem várias questões por 

responder : 

• Qual o aumento de peso desejável para a mulher grávida com diabetes? 

• Quantas calorias se deve fornecer à mulher grávida com uma intolerância 

aos Hidratos de Carbono? 

• Como se deve distribuir essas calorias? 

• Quais as recomendações nutricionais mais importantes para a Diabetes 

Gestacional? 
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Qual a conduta que o nutricionista deverá apresentar? 

9.2.1.1 Aumento de peso desejável 

Em Portugal tem-se utilizado os mesmos valores aceites pela Associação 

Americana de Diabetes (ADA), desde 1989, altura em que se publicou as 

recomendações totais de ganho de peso para as mulheres Americanas, grávidas normais, 

sendo consideradas válidas para as mulheres grávidas com Diabetes Gestacional ' . 

O aumento de peso desejável para a mulher grávida diabética é calculado tendo 

em conta o índice de massa corporal para a gravidez que a mulher grávida apresentava 

. - - j 30,39,50 

previamente a gravidez 

Na tabela 4, podemos ver as recomendações ideais de ganho de peso e ingestão 

calórica especificas para cada índice de Massa Corporal respectivo aceites pela 

Associação Americana de Diabetes: 

Ganho ponderal aconselhado N.° calorias 
ÏMC Prévio à gravidez 

durante a gravidez Kg/dia 
(1". trimestre) 

Kg 

<19,8 12,5-18 36-40 

19,8-26,0 11.5-16 30 

26,1-29,0 7-11,5 24 

>29,0 <6 12-18 

Tabela 5- Ganho ponderal e ingestão aconselhada pela Associação Americana de Diabetes segundo 
o I M C prévio à gravidez 
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Um ganho de peso inadequado pode resultar num bebé demasiado pequeno e 

que terá mais probabilidade de apresentar doenças durante o primerio ano de vida ou 

aumentar o risco de parto prematuro ' ' . 

Pelo contrário, um ganho de peso demasiado intenso irá agravar o controle 

metabólico motivado pela insulino-resistência criada pelo excesso de massa adiposa 

acumulado que obriga a produzir mais insulina para manter os níveis de glicose 

normais. De uma forma geral, a maioria das mulheres ganham 1300g a 2200g durante o 

Io trimestre e durante o 2 e 3o trimestre uma boa taxa de ganho de peso é à volta de 

400g a 500g por semana, mais de um quilo por semana resulta em acumulação de 

gordura30'50. Caso a mulher apresente excesso de peso, aconselha-se um aumento 

aproximado de 300g por semana a partir do primeiro trimestre80.( tabela 6) 

Categoria de peso 

Báíxópeso (IMC < 19,8) 

Peso Normal ( IMC de 19,8-26) 

Excesso de Peso (IMC> 26-29) 

Obesidade ( IMC > 29) 

Aumento de peso Aumento de peso semanal 
durante o 1° trimestre durante os 2°e 3" trimestres 

2,3 

1,6 

0,9 

0.49 

0,44 

0,3 

Tabela 6- Aumento de peso (kg) por trimestre recomendado para mulheres grávidas de Massa Corporal 
(TMC) 

Por vezes, há aumento de peso provocado pela retenção excessiva de água. 

Nestes casos, o médico deverá determinar a causa da retenção de água. O Nutricionista 

terá de estar atento à ingestão de comidas salgadas e de sal. 

Nestes casos, de preeclampsia, é necessário reajustar a dieta. 
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9.2.1.2. Valor Calórico aconselhado 

A distribuição energética pelos macronutrientes não reúne consenso entre os 

especialistas. 

Alguns investigadores como Hollingsworth e Ney defendem uma distribuição 

de 50-60% em hidratos de carbono, 15-20% de proteínas e 30% para as gorduras. 

Jovanovic-Peterson e Peterson e Jennifer81 são da opinião de que o ideal será 

baixar o teor de hidratos de carbono ate 40% do total calórico e aumentar a percentagem 

de gordura até os 40 % da quantidade total de energia. 

A Direcção Geral de Saúde (DGS) e a Academia Nacional das Ciências 

Americana recomenda uma ingestão energética baseada no peso prévio à gravidez tal 

como foi exposto na tabela 5. Tal como para as recomendações de ganho de peso 

também o valor calórico para a mulheres com Diabetes Gestacional corresponde ao 

aconselhado para as gravidas normais38'41. 

Assim, as gestantes que apresentam um IMC prévio à gravidez inferior a 19,8 

deverão então ter uma ingestão calórica de 36 a 40 kcal / kg /dia. Se estão no intervalo 

de 19,8-26, a sua ingestão calórica deverá ser de 30 kcal / kg / dia. Caso apresentem 

apresente um IMC superior a 29, então 12 a 18 kcal /kg / dia serão suficientes.(tabela 5) 

No segundo e terceiro trimestre, ao valor calórico apontado adiciona-se 200 a 

300 calorias pois as necessidades aumentam gradualmente nestes períodos. 

É preciso salvaguardar que os regimes calóricos devem ter, no mínimo um 

aporte calórico de 1200 kcal, essenciais para a formação e desenvolvimento harmonioso 
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9.2.1.3. Distribuição calórica 

Em relação à distribuição calórica, a ADA, desde 1995, recomendou a seguinte 

repartição pelos macronutrientes: 

• 50-55% do total calórico para os hidratos de carbono 

• 30 % do total calórico pelos lípidos 

• 20-25 % de proteína 

O número de refeições que cada mulher grávida com Diabetes Gestacional deve 

fazer não reúne consenso entre os especialistas. Alguns investigadores pensam que nas 

mulheres obesas com diabetes o ideal seria haver apenas três refeições principais ( 

pequeno-almoço, almoço, jantar ) e uma pequena ceia, sendo esta teoria baseada no 

facto de que a ingestão de alimentos provoca uma hiperinsulinemia e esta correlaciona-

se directamente com a prevalência de macrossomia. 

De uma forma geral, pensa-se que o ideal será fazer três refeições principais e 

três refeições intercalares ( meio de amanhã, meio da tarde e ceia) durante o dia para 

obter a normoglicemia. No entanto, a planificação das refeições tem de ser feita 

individualmente e não de uma forma universal, sendo reajustada até se atingir o óptimo 

controle metabólico mesmo que por vezes se tenha que aumentar ou diminuir o número 

de refeições. 

Em relação à distribuição calórica diária pelas diferentes refeições, a ADA 

aconselha que ao pequeno almoço se consuma 10%-15 % do total calórico; a meio da 

manha 10 %; ao almoço 20 a 30%, a meio da tarde 10%, ao jantar 30 a 40% e à ceia 10 

% 4 1 . 
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9.1.2.4. Recomendações Nutricionais 

As recomendações nutricionais para as mulheres grávidas com diabetes são as 

mesmas que são prescritas correntemente para as grávidas normais A única diferença 

reside na distribuição dos alimentos, de forma a compatibilizar o plano alimentar 

instituído com a administração de insulina. 

1. Hidratos de Carbono 

A percentagem, em Portugal, recomendada pelo Consenso sobre a Diabetes e 

Gravidez e aplicada é de 50 a 55 % do valor calórico total aconselhado15. 

No entanto, a percentagem total depende com certeza dos hábitos individuais e 

das diversas respostas que cada organismo possa apresentar à mesma quantidade de 

hidratos de carbono ingerida; logo, há que ter critérios flexíveis54. 

Sabe-se que as hiperglicemias pós-prandiais matinais são as mais prejudiciais, 

pois é nesta altura que há maior insulino-resistência motivada pela produção aumentada 

de hormonas antagonizantes da insulina como a adrenalina e a noradrenalina, etc. 

Assim, por vezes será aconselhável fazer pequenos-almoços mais restritos em Hidratos 

de Carbono para evitar a hiperglicemia. 

A grávida terá de dar preferência aos hidratos de carbono complexos como o 

amido e açúcares dos legumes e vegetais em detrimento dos açúcares simples, só usados 

esporadicamente quando se obtêm um óptimo controlo metabólico. 
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2. Proteínas 

Desde de 1989, as RDAs recomendam que as mulheres grávidas tenham um 

aporte proteico adicional de 10g acima das 0,8g/kg/dia recomendadas para a população 

em geral. A mesma recomendação tem sido defendida pelos especialistas nas sucessivas 

conferências realizadas acerca da diabetes gestacional . 

Vários estudos sugerem que a preeclampsia está relacionada com a ingestão 

insuficiente de proteína. Para uma mulher de 60 quilos é recomendado uma ingestão de 

58 gramas, o que para vários investigadores parece não ser suficiente para prevenir a 

preeclampsia. 

No entanto, sabe-se que um excesso de proteína pode sobrecarregar os rins e 

causar danos. 

Lipídios 

A ADA recomenda que a percentagem de gordura seja baseada nos objectivos 

de tratamento não devendo ultrapassar os 30% e destes 30% as gorduras saturadas não 

deveram exceder os 10 % do total calórico. Os restantes 20 % são repartidos pelos 

ácidos gordos polinsaturados e monoinsaturados82. 

3. Vitaminas e Minerais 

Na América, não se recomenda o uso rotineiro de suplementos vitamínicos e 

minerais, em vez disso recomenda-se que a adequação nutricional dos hábitos 

individuais seja avaliada para determinar a necessidade de suplementação. No entanto, 
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advoga-se a suplementação de ferro (30g) para corresponder às necessidades 

aumentadas de ferro durante a gravidez. 

Alimentos ricos em ferro podem encontrar-se nos cereais enriquecidos em ferro, 

carnes vermelhas e ovos principalmente. 

Os alimentos ricos em vitamina C favorecem a absorção do ferro e por isso 

deve-se encorajar o aumento da sua ingestão. 

No Consenso Português sobre a Diabetes e Gravidez chama-se a atenção para 

incluir na dieta os minerais ferro e cálcio, vitaminas lipossolúveis e ácido fólico15 

A Diabetes Gestacional está sem dúvida ligada a uma perda excessiva de 

nutrientes relacionada com a glicosuria existente durante a gravidez. 

Jovanovic especificou, em 1996, que deficiências específicas de crómio, 

magnésio, potássio e piridoxina ( vitamina B6 ) podiam potencializar a tendência para a 

hiperglicemia, pois cada um dos quatro causava diminuição de produção de insulina. 

Todavia, os estudos que se realizaram não são ainda suficientemente conclusivos para 

se poder iniciar a suplementação adicional destes mircronutrientes. 

De seguida, passo a expor as recomendações diárias dos micronutrientes mais 

importantes a ter em conta na alimentação da mulher grávida, diabética ou não. 

Cálcio- As recomendações das " Recommended Dietary Allowences " ( RDA ) 

sugerem que a mulher grávida com um aporte de 1200 mg/dia ( + 400 mg/dia do que as 

mulheres não grávidas ) dispõe de cálcio suficiente para promover uma boa calcificação 

dos ossos e dentes do feto. 

Este mineral encontra-se principalmente no leite e derivados como o queijo e 

iogurte. A suplementação deste mineral é apenas necessária nas mulheres grávidas que 

não toleram leite e derivados39. 
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Magnésio- Há estudos que indicam que as grávidas com Diabetes Gestacional 

apresentam diversas vezes uma hipomagnesemia e várias desordens vasculares 

associadas. 

As RD As indicam que uma mulher grávida necessita de 300mg/dia ( +20mg/dia 

do que as mulheres não grávidas ) para evitar uma hipomagnesemia na descendência. 

Ferro- Uma alimentação desequilibrada tipo Fast-Food não permite o aporte de 

30 mg/dia de Ferro indispensáveis para a formação harmoniosa dos eritrócitos. Na 

maioria dos casos, deve-se recorrer à suplementação deste micronutnente . 

Ácido Fólico- As necessidades desta vitamina aumentam para mais do dobro 

durante o período da gravidez. Este micronutriente é indispensável para o bom 

desenvolvimento do tubo neural. 

Todas as mulheres que planeiam engravidar, para além de seguir um plano 

alimentar adequado, devem ser suplementadas com ácido fólico ( 400mg/dia) pelo 

menos até um mês antes da concepção prolongando-se até às doze semanas. 

O uso de contraceptivos orais durante um longo período põe o feto em risco de 

desenvolver anomalias do tubo neural39. 

Frutas e vegetais são os alimentos onde o ácido fólico se encontra em maior 

quantidade; no entanto, tal como para o ferro, normalmente recorre-se à suplementação 

deste micronutriente. 

Vitamina B^A mulher grávida necessita de um aumento desta vitamina em 

0,6md/dia, sendo as recomendações de 2,2 mg/dia. Foi observada uma redução deste 



nutriente nas mulheres grávidas, não se sabendo ainda se isto é devido ao aporte 

inadequado ou às mudanças fisiológicas normais desta fase 

De seguida na tabela 7 são mostradas as necessidades nutricionais médias diárias 

de macro e micronutrientes recomendadas para uma grávida normal ou diabética 

segundo as RDAs de 198939. 

Categoria Proteínas y.. » 

/ 9-24 anos 

25-50 anos 

Grávidas 

46 

50 

60 

800 

800 

800 

Vitaminas lipossolúveis 
Vit D VitE VitK 
(Hg) (mga-TE) (jig) 
0 8 60 

5 8 65 

10 10 65 

Tabela 7.1 

Categoria 

vite 
(mg) 

Vitaminas hidrossolúveis 

Tiamina Riboflavina Niacins Vit B6 Fol ato Vit BI 2 
(mg) (mg) (mg NE) (mg) (ug) (fig) 

19-24 anos 60 

25-50 anos 60 

Grávidas 70 

1.1 1.3 

1.1 1.3 

1.5 1.6 

15 

15 

17 

1.6 180 

1.6 180 

2.2 400 

2.0 

2.0 

2.2 

Tabela 7.2 

■Categoria';;. Minerais , 
Cálcio Fósforo Magnésio Ferro Zinco lodo Selon in 

(me) (ma) 
19-24 anos 1200 1200 280 

25-30 anos 800 800 280 

(mg) (mg) (mg) 
15 

15 12 

150 

150 

55 

55 

Grávidas 1200 1200 300 30 30 175 65 

Tabela 7.3 



5. Fibras 

É recomendado o consumo diário de 20 a 35 gramas de fibra a partir de uma 

grande variedade de fontes alimentares. Este acréscimo de fibras em relação às grávidas 

normais deve-se ao facto de os suplementos de ferro provocarem obstipação53. 

6. Sacarose e adoçantes calóricos e não calóricos 

O seu uso depende do efeito nos níveis de glicose sanguínea, mas é 

recomendável evitar ao máximo o seu uso53. 

Em relação aos adoçantes não calóricos, temos de considerar que a sacarina 

atravessa a placenta em pequenas concentrações e é retirada lentamente da circulação 

fetal enquanto que o aspartame é hidrolizado rapidamente no trato gastrointestinal em 

ácido aspártico, metanol e fenilalanina sendo mais inofensiva do que a sacarina. O uso 

de aspartame e acesulfame k em moderação é aceitável, deve-se evitar o uso de sacarina 

sempre que possível53'57. 

7. A cafeína e bebidas alcoólicas 

A cafeína parece não ter qualquer associação com surgimento de gestações 

anormais. No entanto, deve-se consumir com moderação58'59. 
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Restringir o consumo de bebidas alcoólicas é fundamental para o 

desenvolvimento harmonioso do feto, pois o álcool atravessa a barreira placentária e 

pode afectar, por exemplo, o desenvolvimento neurológico. 

Em seguida irei apresentar uma série de recomendações mais especificas que 

apesar de não serem aceites universalmente são as que no entanto reúnem mais 

concordância entre os especialistas de nutrição 

Assim as recomendações dietéticas que a ADA aprovou e publicou em 1994 e 

que ainda se mantêm actuais são: 

• Evitar o açúcar e produtos açucarados como por exemplo bolos, tartes, 

refrigerantes, chocolates, sumos de fruta, néctares, geleias etc. 

• Evitar os produtos de conveniência como sendo sopas instantâneas, refeições 

congeladas, refeições enlatadas e fast-foods. 

• Ler os rótulos evitando alimentos contendo sacarose, frutose, xarope de 

glicose, dextrose, mel, melaços, adoçantes naturais e sumo de fruta 

concentrado. 

• Comer frequentemente pequenas refeições. 

• Comer de três em três horas 

• Incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal e intercalar 

Como exemplo temos todas carnes magras, galinha, peixe, queijo magro, 

requeijão e ovos. 

• Escolher alimentos de alto valor em fibra: Pães de mistura de cereais, 

vegetais frescos e congelados, legumes e feijões e frutas frescas. 

• Reduzir a ingestão de gordura 
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1. Consumir alimentos proteicos magros como galinha, peru, peixe, e 

ervilhas. 

2. Remover todas as gorduras visíveis (pele de aves, bacalhau, 

gordura das carnes etc. 

3. Usar pequenas quantidades de óleo ou preferencialmente azeite 

para cozinhar. 

4. Reduzir a gordura de adição na dieta (como sendo a manteiga e a 

margarina). 

5. Consumir o mínimo possível de maioneses, queijos amanteigados e 

cremes. 

6. Usar leite magro ou meio-gordo 

• Dar preferência aos assados sem molhos, grelhados e estufados em cru ou 

seja, sem estrugidos e refogados desnecessários. 

9.2.1.5. Mulheres Vegetarianas 

Poderão as mulheres vegetarianas completar uma gravidez com diabetes 

Gestacional sem ter que se alimentar de proteínas animais? A resposta é sim mas, no 

entanto, terão de fazer um esforço adicional para obter proteínas suficientes para evitar 

as deficiências de ferro. Será mais fácil se as grávidas forem ovo - lacto - vegetarianas 

mas, no entanto, as vegetarianas ( que não comem proteínas animais nem mesmo ovos 

ou leite), consultando um Nutricionista especializado em dietas vegetarianas obtêm 

resultados igualmente satisfatórios. 
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9.2.1.6. Modo de actuação do Nutricionista 

O nutricionista deverá ser capaz de elaborar um plano alimentar que vá de 

encontro aos hábitos alimentares culturais e religiosos e que seja correspondente ao 

ganho de peso apropriado ' . 

O objectivo primordial do especialista será manter a normoglicemia através da 

prescrição de uma dieta equilibrada e promover a educação alimentar da mulher com 

Diabetes Gestacional. 

O tratamento dietético da DG. requer conhecimentos de nutrição, medicina, 

endocrinologia, obstetrícia e de psicologia comportamental . 

A mulher grávida deve, antes de tudo, ser informada de toda a fisiologia da 

D G , da racionalidade da dieta e dos riscos que a mãe e o feto correm com um mau 

controlo metabólico ' . 

As alterações de comportamento que o nutricionista é capaz de incutir durante a 

gravidez são igualmente importantes no período pós-parto em que o objectivo é perder 

peso para prevenir uma futura diabetes. A gravidez oferece uma oportunidade única 

para começar a educar as mulheres acerca da importância de uma dieta saudável . 

As mulheres quando são diagnosticadas tendo uma DG. têm de confrontar a 

realidade de uma doença inesperada e o risco de futuras complicações para ela própria e 

para o bebé. O diagnóstico causa muitas vezes ansiedade, fúria, medo e depressão muito 

comparáveis com uma reacção de pânico31. 

As mulheres que utilizam a insulina geralmente assumem o diagnóstico de uma 

forma bastante preocupada. A sua extrema preocupação em relação ao feto pode 
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manifestar-se de forma tão intensa que o incumprimento da dieta poderá causar um 

sentimento de culpa ' . 

Os diários alimentares e a monitorização de glicose devem ser encorajados pois 

permitem ao doente avaliar a efectividade das dietas prescritas . 

A educação alimentar é fundamental e é importante que as gestantes tenham 

conhecimento das porções correctas dos alimentos. Igualmente deverá reconhecer o 

açúcar como ingrediente dos alimentos preparados e saber avaliar um rótulo. Ajudas 

visuais com modelos de alimentos, recipientes e rótulos são bons instrumentos de 

aprendizagem' . 

O Nutricionista deverá ter em atenção que muitas vezes a mulher com D.G. já 

está obesa e que prescrever dietas muito restritas poderão não surtir o efeito desejado. 

Neste caso o ideal será primeiro fazer um aconselhamento alimentar, corrigindo os 

principais erros para posteriormente aumentar a adesão. 

Importa também ensinar a grávida a auto-modificar a sua dieta em casos 

especiais como em dias de doença, reacções hipoglicemicas e nas alturas em que 

existem náuseas e vómitos. 

O contacto com o nutricionista e qualquer outro profissional de saúde da equipa 

multidisciplinar deverá ser facilitado. É importante que o profissional de nutrição tenha 

o cuidado de evitar que o paciente engorde demasiado nos primeiros meses e assim seja 

necessário administrar quantidades elevadas de insulina podendo desencadear 

hipoglicemias acentuadas. Qualquer comentário do tipo " ... estou constantemente 

com fome..." ou ganhos de peso muito rápidos poderão ser indícios de incumprimento 

da dieta e/ou má conduta do profissional de nutrição na prescrição da dieta ' . 
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9.2.2. Auto-vigilância e Monitorização da glicose sanguínea 

Sabe-se que a monitorização da glicose urinária não é útil, pois durante a 

gravidez poderá aparecer glicose na urina e no entanto o valor sérico permanecer 

normal. Isto porque a gravidez é um estado fisiológico em que por norma os rins 

excretam glicose11'41. 

Não se atingiu nenhum consenso em relação ao tempo óptimo para medir as 

glicemias pós-prandiais. As análises mais frequentemente utilizadas são feitas depois 

das refeições 1 a 2 horas após. 

Há que distinguir, no auto-controlo da glicemia, as mulheres grávidas que são 

tratadas apenas com dieta daquelas que necessitam de insulinoterapia. 

No primeiro caso, ou seja, nas mulheres tratadas apenas com dieta, o auto-

controlo aconselhado pelo Consenso Português de Diabetes e Gravidez e pela ADA 

desde 1994, recomenda que seja feito quatro vezes ao dia, sendo uma avaliação 

realizada em jejum e 1-2 horas após o pequeno-almoço, almoço e jantar1 ' . 

O auto-controlo assume um papel fundamental para avaliação das necessidades 

de insulina e ainda para ajuste da terapêutica dietética e insulínica. 

Na mulheres tratadas com dieta e insulinoterapia, o perfil glicémico tem de ser 

feito antes e depois de cada refeição principal. Assim, o autocontrolo terá de ser feito 

em jejum, antes do pequeno-almoço, almoço, jantar e à ceia. Além destas glicemias pré-

prandiais, faz-se glicemias duas horas após cada uma destas refeições15'40. 

Pede-se igualmente que sempre que haja um valor anormal, a paciente 

identifique e registe as causas prováveis de tal acontecimento. 
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9.2.3. Educação 

A educação da mulher grávida é de extrema importância para o sucesso da 

terapia da diabetes gestacional. Se o nutricionista for capaz de incutir à gestante todos 

os procedimentos correctos do tratamento ideal então será pouco provável que se 

obtenha uma gravidez de insucesso. 

A educação ideal deve envolver não só a grávida mas também toda a família15. 

Quando há necessidade de insulina, para além do ensino e técnica de 

administração deve-se fazer também o ensino do ajuste da dose face aos valores de 

glicemia capilar. 

A educação deve visar ainda a prevenção da futura diabetes, pelo que durante a 

gravidez e o período pós-parto se deve reforçar a necessidade da manutenção, a médio e 

longo prazo, de um regime alimentar adequado e actividade física regular, com vista á 

normalização ponderal e combate ao sedentarismo, que são factores que facilitam o 

processo de instalação da diabetes. 

9.2.4. Exercício Físico 

9.2.4.1. Exercício físico durante a gestação 

O tratamento corrente da Diabetes Gestacional baseia-se na dieta e 

monitorização cuidada dos níveis de glicose em jejum e pós-prandiais. Quando a 
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euglicemia não é mantida somente pela dieta e exercicio físico então inicia-se a 

1- • 64-66 

insulinoterapia 

O nutricionista credenciado desempenha um papel importante em incutir hábitos 

correntes de exercício físico na mulher com D.G. ' . 

A maior vantagem metabólica do exercício físico na mulher que desenvolve uma 

intolerância aos hidratos de carbono durante a gravidez será a redução da 

insulinoresistência pelo aumento da sensibilidade à insulina. 

No entanto, nem toda a gente pode praticar exercício durante a gravidez; logo, 

há certas contra-indicações obstétricas . 

As principais contra-indicações existentes quanto à prática do exercício físico 

estão enumeradas na tabela 5 
CONTRA-1NDICAÇÃO 

Mulheres em risco 4e parto prematuro 

Hemorragia vaginais durante a gravidez 

Anemia'" 

Doenças da tiróide 

Hipotensão 

Crescimento intra-uterino retardado 

Descontrófe metabólico no último trimestre 

Obesidade excessiva 

Baixa de peso acentuado 

Tabela 5- Contra-indicações da D.G. á prática de exercício físico 

Mas várias questões continuam por responder como por exemplo: 

1-Que tipo de exercício físico se deve fazer? 
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2-Qual a duração ideal da actividade física? 

3-É universalmente aceite que o exercício físico é seguro para a mulher grávida 

e para o feto? 

A maior parte das investigações em humanos usam a pulsação cardíaca fetal 

como indicador do stress fetal. 

Apesar de alguns investigadores terem observado uma bradicardia fetal durante 

a prática de exercício, a maioria não desenvolveu nenhuma alteração significativa " . 

Parece seguro que aqueles exercícios físicos que utilizam a parte superior do 

corpo são os mais seguros e eficazes . 

A mulher deve inclusive ser ensinada pelo Obstetra a durante o exercício parar 

sempre que detecte contracções uterinas. 

A frequência óptima e a intensidade do exercício para baixar as concentrações 

de glicose sanguínea ainda não foram determinadas mas parece que um mínimo de três 

episódios por semana, cada um de 15 minutos, são necessários para modificar os níveis 

de glicose sanguínea. Duas a quatro semanas devem ser necessárias antes que uma 

diminuição da glicose ocorra. 

Não há evidências que recomendem um tipo de exercício físico em detrimento 

de outro como sendo superior a outros para o tratamento da D.G. No entanto, a marcha 

diária é também importante, 30-60 minutos 1-2 x dia ' . 

Há que explicar à gestante que o trabalho de balcão não tem o gasto de energia 

suficiente para dispensar a marcha. 
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11.2 Exercício Físico Pós-Parto 

As mulheres devem ser encorajadas a fazer um programa de exercício físico 

logo que se sintam capazes. A maioria das mulheres estão aptas a praticar exercício 

duas semanas após um parto entócico. Depois de um parto por cesariana, é 

recomendado que passem 4 a 6 semanas antes de qualquer programa de exercício físico 

seja tomado a sério40. 

9.2.5. Insulinoterapia 

Pelo Consenso Português sobre a Diabetes e Gravidez, que está de acordo com 

as recomendações da ADA de 1999, sempre que após uma a duas semanas de dieta e 

exercício físico, os valores de glicemia plasmática forem por mais que uma vez, em 

jejum superiores ou iguais a 90 mg /dl e ou os valores pós-prandiais ( 1 hora após as 

refeições ) superiores ou iguais a 120 mg /dl então deve se iniciar a insulinoterapia. 

Se em relação ao valor de 120mg há consenso que possa minimizar a incidência 

de macrossomias, já o valor de 90 mg/dl não reúne semelhante consenso. 

Langer77'78 demostrou que as mulheres obesas têm normalmente o seu valor 

glicémico em jejum superior às não obesas (92 mg /dl ± 9 Vs. 82 mg /dl ±11). 

Assim, provavelmente haverá algumas vezes mulheres que, segundo os critérios 

apontados pela ADA à luz das recomendações actuais, estarão a fazer insulinoterapia 

desnecessariamente. 

Os níveis sanguíneos a partir dos quais se inicia a insulinoterapia são aceites e 

praticados de uma forma unânime; contudo, muitos médicos começam a prescrever 
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insulina às suas doentes apenas se a glicose em jejum exceder os 105 mg /dl ou se após 

1 hora da última refeição se apresente valores de glicose capilares superiores a 120 mg 

/dl em duas ou mais ocasiões no espaço de uma ou duas semanas . 

10. Terapia Obstétrica 

Uma vez efectuado o diagnóstico, a vigilância da grávida com diabetes 

gestacional, dever ser feita num centro especializado em Diabetes e Gravidez. 

O calendário das consultas será variável consoante a situação metabólica e / ou 

aparecimento de complicações obstétricas. 

Haverá uma série de exames que têm como objectivo realizar uma avaliação 

materna e fetal. 

1-Avaliação materna: 

O exame da grávida deve obedecer ao exame geral praticado em clínica 

obstétrica. 

No sentido de detectar as complicações mais frequentes da grávida com diabetes 

gestacional, deve ter-se em atenção: 

- glicemias 

ganho ponderal, 

tensão arterial, 

patologia infecciosa, 
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sintomatologia do parto pós - termo, 

actividade física da grávida, 

bioquímica da urina ( proteinuria, glicosúria e cetonúria ), 

estudo analítico pré-natal de rotina, 

urocultura mensal, 

ECG , quando indicado15 

2-Avaliação fetal: 

Movimentos fetais - sensibilização da grávida para os movimentos fetais, 

com contagem destes a partir das 36a semana. 

- Cardiotocografia - semanal a partir das 36 semanas, na diabetes gestacional 

controlada com dieta. 

Ecografias realizadas de acordo com a idade gestacional. Assim, após o seu 

diagnóstico, deverão ter uma periodicidade mensal a partir das 28 semanas, 

sendo de realçar a importância da estimativa do peso, por volta das 38a 

semana. 

Na diabetes gestacional com insulinoterapia e/ou qualquer outro risco obstétrico, 

a vigilância será variável, consoante cada caso, e com início à 28a semana. 

Nas grávidas com diabetes gestacional diagnosticada na Ia metade da gravidez, 

deve efectuar-se uma ecocardiografia entre as 22a e 24a semanas e, se necessário, no 3o 

trimestre11'15. 
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A vigilância, em consulta externa, da grávida com diabetes gestacional 

controlada com dieta e sem complicações obstétricas, será feita até à 40a semana, altura 

em que se fará o internamento para programação do parto ' . 

11 Parto e Pós-Parto 

A grávida diagnosticada com Diabetes Gestacional bem controlada poderá ter o 

seu parto praticamente de termo, se não houver razões obstétricas que sugiram 

indicação de antecipação11'15. Se essa indicação existir, a indução do parto ou de 

cesariana devem ser programadas, ficando a grávida em jejum nesse dia, com vigilância 

e terapêutica idênticas à da grávida com diabetes prévia11'15. 

No pós-parto imediato a perfusão glicosada, a vigilância e a terapêutica 

insulínica mantêm-se até à normalização da via oral. 

Também é obrigatório programar a assistência necessária ao recém-nascido pelo 

Neonatologista. 

1 -Pós-parto 

Durante a gestação, a mulher a quem foi feito o diagnóstico de Diabetes 

Gestacional, ou mesmo de Tolerância Diminuída à Glicose, deve ser informada da 

situação de risco para a diabetes em qualquer altura da sua vida, bem como do que esse 

facto representa em carga genética familiar15. 

No pós-parto, logo que a via oral normaliza, recomenda-se um regime alimentar 

adequado com regras básicas da alimentação saudável e vigilância do peso11'15. 

Muitas destas mulheres têm obesidade anterior à gravidez, pelo que devem ser 
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aconselhadas à normalização de peso logo que termine o período de amamentação. 

O planeamento familiar deverá também ser definido e orientado antes da alta, 

dado o risco de nova gravidez não preparada e/ou a utilização de métodos falíveis ou 

menos recomendáveis11'1 . 

Também este tema foi objecto de recomendação nos Consensos Nacionais. 

As 6-7 semanas do pós-parto todas devem ser submetidas a nova prova de 

tolerância à glicose (PTGO) com sobrecarga de 75 gr. de glicose e colheitas em jejum e 

1 e 2h após a sobrecarga. 

Esta prova permitirá a reclassificação da puérpera: 

- Normal 

- Diminuição de Tolerância á Glucose 

- Diabetes Mellitus 

A médio e longo prazo mantêm-se a vigilância de peso e educação alimentar 

para mãe e filho, numa atitude de prevenção da obesidade e da diabetes na mãe e no 

filho, e ,através deles na família. 

A PTGO deve ser repetida anualmente mesmo que normal e semestralmente se a 

mulher fizer anovulatories ou S.O.S. se surgir nova gravidez ou em situação de stress 

que possa desencadear o reaparecimento da diabetes"'15. 

12-Aleitamento 

O aleitamento materno é fortemente recomendado. Para a maioria das mulheres 

isto representa uma maneira fácil de regressar ao peso prévio depois de ter dado à luz. O 

corpo liberta as calorias armazenadas durante a Ia parte da gravidez para usar na 

produção do leite. 
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Aproximadamente 800 calorias por dia são usadas durante os primeiros três 

meses de produção de leite, e mesmo mais durante os seguintes 3 meses. Depois de seis 

semanas após o parto, as mulheres que alimentam o bebé ao peito normalmente têm 

menos dois quilos que as mulheres que não o fazem. 

Isto pode ser um factor muito importante para que a mulher grávida possa 

regressar ao desejável peso corporal nos 4 a 5 meses pós-parto. 

Manter um peso apropriado para a altura pode reduzir eficazmente o risco de 

desenvolver diabetes mais tarde. 

Em adição, o leite de peito tem enormes vantagens para o seu bebé. Protecções 

das infecções e alergias são transferidas ao bebé através do leite materno. Este leite 

também é mais fácil de digerir . 

No entanto, não obstante estas vantagens, ainda quase nada se sabe acerca da 

influência da amamentação no controlo metabólico. 

Parece haver algumas evidências de que o uso do leite materno em contraste 

com o leite de vaca diminui o risco de diabetes na geração posterior. 

Na altura do aleitamento, não se deve fazer restrições calóricas pois é preciso 

nutrientes extra para a produção de leite materno. Deve manter-se o mesmo regime 

calórico que possuía no último trimestre antes de dar à luz. 

13- Contracepção 

Na mulher diabética ou com diabetes gestacional prévia, há que considerar o 

método de contracepção, tendo em conta os riscos e benefícios de cada método15 

Métodos de barreira - associados a um espermicida 

Dispositivo intra - uterino - a evitar se houver mau controlo metabólico 
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Contracepção hormonal 

Antes de iniciar a contracepção deve ser feita uma avaliação prévia e deverá 

realizar-se uma vigilância cada 6 meses, que incluirá: 

Peso, 

- TA., 

- PTGO na diabetes gestacional prévia, 

Perfil lipidico, 

Função hepática, 

Observação oftalmológica15. 

14- Sintomatologia Psicopatológica da Diabetes Gestacional 

O essencial duma avaliação das consequências psicológicas da diabetes e 

gravidez pode situar-se na necessidade de se avaliar se uma grávida vive com a diabetes 

ou se vive para a diabetes15. 

A Diabetes desencadeia na grávida uma clivagem emocional entre as angústias 

associadas à diabetes ( tanto para si como para o bebé ), e o investimento 

psicoprofilático no bebé15 

É importante que os profissionais de saúde estejam atentos a este facto e saibam 

lidar com a situação de forma a compreenderem a situação emocional da mulher a quem 

se diagnostica uma diabetes gestacional15. 
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15- Conclusões 

Através de uma melhor compreensão da fisiopatologia da diabetes gestacional, 

poderemos melhorar os critérios de diagnóstico e assim melhorar os métodos de 

identificação das mulheres grávidas que estão em risco de desenvolverem diabetes 

gestacional. 

Na criação de estudos clínicos controlados avaliando estratégias terapêuticas há 

vários pontos chave que são primordiais. É fundamental para isso abordar nessas 

investigações: 

A determinação de valores glicémicos óptimos que eliminem os riscos 

fetais e maternos. 

A avaliação do papel do auto-controlo da glicose em pacientes tratados 

com dieta. 

A comparação de diferentes estratégias dietéticas e regimes insulínicos. 

A determinação da altura ideal para o trabalho de parto. 

A avaliação dos custos - benefícios e do impacto psicológico das diferentes 

estratégias utilizadas no tratamento da diabetes gestacional. 
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A Determinação dos riscos e mecanismos das doenças cardiovasculares 

que frequentemente estão relacionados com a diabetes e que poderão 

afectar a mulher e seu filho. 

Mais estudos são necessários durante a gravidez, infância e adolescência para 

identificar quais as crianças que sofrem maio risco de desenvolverem diabetes, 

obesidade ou ainda uma diminuição de tolerância à glicose. 

Compreender qual a contribuição que tem o ambiente metabólico materno, intra

uterine, genético, estilos de vida e outros factores de risco é igualmente importante para 

evitar as complicações futuras de uma Diabetes Gestacional. 

Modelos animais, incluindo modelos modificados geneticamente, poderão ser 

úteis. 

O objectivo do tratamento durante o século passado foi essencialmente 

proporcionar uma gravidez saudável, quer para a mãe quer para o feto, aproximando-se 

o mais possível das mortalidades e morbilidades presentes nas mulheres grávidas 

normais. 

No entanto, o desafio actual será desenvolver estratégias de tratamento que não 

só proporcionem uma gravidez normal mas também coloquem a mãe, filho e gerações 

subsequentes fora de qualquer risco inerente à anterior Diabetes Gestacional. 

A gravidez representa uma oportunidade única para os profissionais de saúde 

poderem mudar o estilo de vida de uma mulher para hábitos mais saudáveis. 

O Nutricionista será, sem dúvida, aquele que maior importância terá na 

homeostasia glicose-insulina. A pesquisa nutricional é indispensável para o 

estabelecimento de guias de orientação práticas que sejam universais no tratamento da 

Diabetes Gestacional. 
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Portugal, como país subscritor da Declaração de ST Vincent, tem investido, a 

nível nacional, na prevenção e na identificação das complicações causadas pela 

Diabetes Mellitus. 

A educação e a promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis constituem o 

principal factor de prevenção do aparecimento de novos casos de doença na população. 

Seria importante que os nutricionistas do nosso País se encontrassem para 

discutir qual as guias de orientação alimentar a seguir no tratamento desta doença que 

irá, por certo, aumentar a sua incidência se não se proceder a terapêuticas eficazes. 
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