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RESUMO 
 

Paganoti CF. Análise do desempenho da adiponectina na predição do uso de 
insulina em gestantes com diabetes mellitus gestacional [dissertação]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 
 
Objetivo: avaliar o desempenho da adiponectina para predição do uso de 
insulina no controle glicêmico durante a gestação. Métodos: estudo caso-
controle, aninhado a coorte prospectiva, incluindo gestações únicas de mulheres 
com diagnóstico de diabetes mellitus gestacional até 32 semanas e que 
realizaram seguimento pré-natal em hospital terciário de ensino.  As pacientes 
foram divididas em dois grupos, de acordo com a necessidade ou não do uso de 
insulina durante a gestação (grupo DIETA e grupo INSULINA). Todas as 
pacientes tiveram amostras de sangue obtidas na primeira consulta após o 
diagnóstico de diabetes. Os grupos foram comparados quanto a variáveis 
clínicas e laboratoriais. Inicialmente, foi realizada análise univariada e os fatores 
com diferença estatística significativa entre os grupos ou com relevância clínica 
foram utilizados para construção de modelos de regessão logística. Para análise 
multivariada, cinco modelos de predição foram propostos, a fim de verificar o 
quanto o acréscimo de novas variáveis melhoraria o desempenho, bem como 
analisar o custo de cada um dos modelos. As análises estatísticas foram 
realizadas por meio do software Statistical Package for the Social Science, 
utilizando os seguintes testes: t-Student, Mann-Whitney U, razão de 
verossimilhança, exato de Fisher ou qui-quadrado, conforme mais apropriado. 
Foi considerado significativo valor de p < 0,05. Resultados: 254 gestantes foram 
incluídas, 202 (79,5%) no grupo DIETA e 52 (20,5%) no grupo INSULINA. Na 
análise univariada, os seguintes fatores se associaram ao uso de insulina 
durante a gestação: antecedente pessoal de diabetes gestacional, presença de 
hipertensão, valor da glicemia de jejum do 1º trimestre, valores de glicemia de 
jejum e de 1ª hora após a sobrecarga do teste de tolerância, número de valores 
alterados do teste de sobrecarga, índice HOMA-IR e hemoglobina glicosilada. 
Nos modelos preditores elaborados, a adiponectina não se mostrou preditora do 
uso de insulina. O antecedente pessoal de diabetes gestacional foi preditor em 
todos os modelos propostos. Realizamos sub-análise específica para o grupo de 
primigestas e, neste grupo, o índice HOMA-IR foi a única variável preditora de 
insulinoterapia. O desempenho dos modelos foi avaliado por meio da curva ROC. 
O modelo que acrescentou a hemoglobina glicosilada foi o que apresentou 
melhor desempenho (AUC=0,740) quando comparado ao modelo inicial, apenas 
com fatores clínicos (AUC=0,639). Quando avaliado o custo de cada modelo, o 
acréscimo da hemoglobina glicada melhorou o modelo de predição, agregando 
baixo custo (R$ 7,86), a ser considerado na prática clínica. Conclusão: a 
adiponectina, dosada após o diagnóstico de diabetes gestacional, não é 
preditora de uso de insulina. A hemoglobina glicosilada, associada a fatores 
clínicos, auxilia na predição de insulinoterapia, agregando baixo custo aos 
serviços de saúde. Entre as primigestas, em que o antecedente pessoal de 
diabetes gestacional não está disponível, o índice HOMA-IR tem maior papel na 
predição do uso de insulina. 
Descritores: Diabetes gestacional; Insulina; Adiponectina; Hemoglobina 
glicada; Resistência à insulina; Predição. 



 
 

ABSTRACT 
 

Paganoti CF. Evaluation of the adiponectin performance in predicting insulin 
need in pregnant women with gestational diabetes mellitus [dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 
 
Objective: to evaluate the adiponectin performance in predicting insulin need for 
glycemic control during pregnancy. Methods: case-control analysis, nested from 
an ongoing prospective cohort, that evalueted singleton pregnancies of women 
with gestational diabetes mellitus, diagnosed up to 32 weeks, who attended for 
an antenatal care at a tertiary teaching hospital. The patients were divided into 
two groups, according to the type of treatment for glycemic control during 
pregnancy (DIET group and INSULIN group). All subjects underwent a blood 
samples analysis at the first visit after the diagnosis. The groups were compared 
regarding clinical and laboratory variables. First, univariate analysis was 
performed and factors that showed a statistically significant difference between 
groups or presented with clinical relevance were used to the logistic regression 
models. In the multivariate analysis, five prediction models were proposed, in 
order to verify whether the addition of new variables could improve the model 
performance, as well as to analyze the cost of each one. Statistical analyzes were 
performed using the Statistical Package for the Social Science software, using 
the following tests: t-Student, Mann-Whitney U, likelihood ratio, Fisher's exact or 
chi-square, as appropriate. A p value <0.05 was considered significant. Results: 
254 pregnant women were included, 202 (79.5%) in the DIET group and 52 
(20.5%) in the INSULIN group. In the univariate analysis, the factors associated 
with the insulin need during pregnancy were: prior gestational diabetes, presence 
of hypertension, first trimester fasting blood glucose value, fasting blood glucose 
and first hour overload values of the glucose tolerance test, number of abnormal 
values of the glucose tolerance test, HOMA-IR index and glycosylated 
hemoglobin. In the predictive models proposed, adiponectin was not a predictor 
of insulin need. Prior gestational diabetes was a predictor in all models 
suggested. A specific sub-analysis for the primiparous pregnant women were 
performed and, in this group, the HOMA-IR index was the only predictive variable 
for insulin therapy. The performance of the models was assessed by using the 
ROC curve. The model that added glycosylated hemoglobin presented with the 
best performance (AUC=0.740) compared to the initial model, wich included only 
clinical factors (AUC=0.639). When the cost of each model was evaluated, the 
addition of glycated hemoglobin improved the prediction model, adding low cost 
(R$ 7.86) to be considered in clinical practice. Conclusion: adiponectin, 
assessed after the diagnosis of gestational diabetes, is not a predictor of the 
insulin need. Glycosylated hemoglobin, associated with clinical factors, improves 
the prediction of insulin therapy requeriment, adding low cost to health services. 
Among primiparous pregnant women, in which previous gestational diabetes 
does not apply, the HOMA-IR index has a better performance in predicting the 
insulin need. 
Descriptors: Gestational diabetes; Insulin; Adiponectin; Glycated hemoglobina; 
Insulin resistance; Forecasting. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

        A hiperglicemia configura-se como uma das principais intercorrências 

clínicas na gravidez, podendo acometer de 15 a 20% das pacientes, a depender 

dos critérios diagnósticos utilizados e do perfil populacional1-4 e, quando não é 

corretamente identificada e tratada, pode acarretar complicações maternas, 

fetais e neonatais4-8. 

Estima-se que cerca de 75-90% dos casos de hiperglicemia na gestação 

sejam de diabetes mellitus gestacional (DMG)2-4, dos quais 87,6% acometem 

mulheres que vivem em países de renda baixa a média3, onde o acesso aos 

cuidados em saúde é, geralmente, limitado, dificultando a elaboração de 

estratégias eficazes para o diagnóstico e o tratamento. 

O tratamento do DMG inicia-se com orientações a respeito da doença e 

suas influências no ciclo gravídico-puerperal, tendo como pilar central a 

reeducação alimentar e o auto monitoramento glicêmico9-13. Grande parte das 

gestantes atinge o alvo glicêmico desejado para o período gestacional somente 

com controle alimentar e apenas pequena parcela requer associação com o 

tratamento medicamentoso. 

A insulina é a medicação de primeira escolha para o tratamento do diabetes 

durante a gestação, sendo as insulinas humanas (NPH (Neutral Protamine 

Hagedorn) e regular) as mais utilizadas nas pacientes com DMG11,13,14. Elas são 

de uso seguro durante a gestação, sendo classificadas como categoria B pela 

Administração de Alimentos e Drogas norte-americana (do inglês, Food and 

Drug Administration (FDA))15. 
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Alguns estudos vêm dando destaque para identificação de fatores clínicos 

para predição do uso de insulina na gestação16-24, sendo os mais estudados e 

utilizados na estratificação do risco: índice de massa corpórea (IMC) pré-

gestacional (sobretudo acima de 30kg/m2), antecedente familiar de diabetes 

mellitus, antecedente pessoal de DMG, idade acima de 30 anos, diagnóstico 

precoce (antes de 24 semanas) do DMG e valores de hemoglobina glicosilada 

(HbA1c). Tais parâmetros permitem elaboração de estratégias em saúde para 

melhor avaliação e seleção das pacientes com maior chance de tratamento 

medicamentoso ou de seguimento terciário de assistência, bem como 

racionalizar custos do tratamento (medicamento, seringas, agulhas, fitas e 

lancetas) e necessidade de internações. 

Em estudo recente do setor de Endocrinopatias e Gestação da Clínica 

Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HCFMUSP)17, foram fatores preditores independentes de uso de 

insulina nas pacientes com DMG: idade materna, IMC pré-gestacional, 

antecedente pessoal de DMG, antecedente familiar de diabetes mellitus e o valor 

da glicemia de jejum do início do pré-natal. Nesta casuística, 33% das pacientes 

necessitaram de insulina para controle glicêmico. 

A gestação caracteriza-se por estado de resistência insulínica relativa, que 

pode levar ao surgimento do DMG, sobretudo se a gestante já apresentar algum 

grau de deficiência na secreção e/ou na ação da insulina25-27. Além disso, a 

obesidade é fator de risco modificável para o DMG, cuja prevalência tem 

aumentado consideravelmente em todo o mundo nas últimas décadas28-31. A 

obesidade está associada à inflamação crônica e à desregulação dos níveis de 

adipocinas, podendo desempenhar algum papel na fisiopatologia do DMG32,33.  
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As adipocinas são substâncias biologicamente ativas produzidas quase 

exclusivamente pelos adipócitos e atuam na regulação do metabolismo de 

carboidratos e lipídios, além de participarem das respostas inflamatória e 

imune34-36. A adiponectina (adipoQ) tem sido alvo de pesquisas nos últimos anos 

pela sua associação com a sensibilidade à insulina e ao desenvolvimento de 

diabetes mellitus tipo 237-39. Apesar de ser hormônio produzido pelos adipócitos, 

níveis de adipoQ encontram-se paradoxalmente reduzidos em indivíduos obesos 

ou com condições clínicas relacionadas à resistência insulínica.   

Durante a gestação, níveis mais baixos de adiponectina são característicos 

do terceiro trimestre, coincidindo com o período de maior resistência periférica à 

insulina. Nos últimos anos, alguns estudos foram desenvolvidos para investigar 

a associação entre os níveis de adiponectina dosados no início da gestação e o 

desenvolvimento de DMG, com resultados ainda controversos40-46. 

Considerando-se que os níveis de adiponectina possam estar relacionados 

à resistência insulínica e à disfunção de células beta-pancreáticas, assim como 

a mulheres com maior predisposição para desenvolvimento de diabetes tipo 2 

em longo prazo, hipotetizamos que níveis reduzidos de adiponectina poderiam 

auxiliar na identificação precoce (predição) de pacientes diabéticas gestacionais 

com maior chance de necessitarem insulinoterapia. Durante a revisão da 

literatura para a elaboração deste projeto de pesquisa, não encontramos estudos 

que contemplassem esta hipótese.  

A existência de um biomarcador capaz de predizer maior chance da 

necessidade de insulinoterapia em pacientes com DMG teria grande utilidade 

clínica ao possibilitar assistência pré-natal diferenciada e intervenções mais 

precoces, evitando complicações perinatais relacionadas à doença. Além disso, 
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poderia ser recurso adicional para otimizar os custos envolvidos no cuidado à 

gestante diabética, evitando gastos desnecessários. Isto facilitaria a 

estratificação de risco de gestantes com DMG, identificando aquelas cujo 

tratamento apenas com medidas dietéticas seria satisfatório, não sendo 

necessário, talvez, seguimento pré-natal em centro de atenção terciária, 

direcionando, assim, recursos de saúde para o atendimento de outras gestantes 

com maior demanda de intervenção assistencial. 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo, envolvendo gestantes com diagnóstico de DMG, tanto 

pela glicemia de jejum (GJ) alterada quanto pelo teste de tolerência oral com 

sobrecarga de 75g de glicose (TTOG75) alterado, teve por objetivos: 

 

2.1 Primário: 

 

Avaliar desempenho da adiponectina na predição do uso de insulina para 

o controle glicêmico durante a gestação. 

 

2.2 Secundário: 

 

Identificar o modelo de predição de uso de insulina mais adequado à prática 

clínica, considerando desempenho e custo, ao acrescentar, de forma isolada ou 

combinada, as dosagens de hemoglobina glicosilada e valor de índice HOMA-IR 

ao modelo inicial de predição. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL  

 

 

Diabetes mellitus corresponde ao grupo de doenças metabólicas 

caracterizado por hiperglicemia resultante da deficiência na secreção e/ou na 

ação da insulina3,47. O DMG, por sua vez, é definido como qualquer grau de 

intolerância a carboidratos, diagnosticada durante a gravidez, desde que esses 

níveis de hiperglicemia não atendam aos critérios diagnósticos para diabetes 

utilizados fora do período gestacional, situação em que a paciente será 

considerada como portadora de provável diabetes mellitus tipo 2 (DM2), também 

denominado overt diabetes2,5,48. A prevalência estimada de DMG varia de acordo 

com a população estudada e o teste diagnóstico empregado2. Desde a adoção 

dos critérios diagnósticos recomendados pela International Association of the 

Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) estima-se prevalência global 

de 17,8%49,50.  

Durante a gravidez ocorrem mudanças no metabolismo de carboidratos e 

lipídios para garantir contínuo suprimento de nutrientes para o feto em 

desenvolvimento. O início da gestação constitui fase anabólica, caracterizada 

pelo aumento na quantidade de tecido adiposo. A partir da segunda metade da 

gravidez, ocorre aumento progressivo na resistência insulínica que, em 

condições normais, é compensada pelo aumento da produção de insulina pelas 

células beta-pancreáticas. Nas mulheres que desenvolvem DMG, existe 

desequilíbrio entre a resistência insulínica e a capacidade pancreática de 
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secreção da insulina, resultando em desregulação metabólica e hiperglicemia25-

27,51. Os hormônios secretados pela placenta são considerados os principais 

fatores implicados nas mudanças metabólicas apresentadas durante a gestação. 

Entretanto, as concentrações dos hormônios placentários não se correlacionam 

diretamente com a resistência insulínica, sugerindo a existência de outros 

fatores, ainda não esclarecidos, que possam estar relacionados à fisiopatologia 

da resistência insulínica durante a gravidez44. Embora os mecanismos 

fisiopatológicos das modificações metabólicas observadas no DM2 e no DMG 

ainda não estejam completamente estabelecidos, a resistência à ação da 

insulina e o processo inflamatório subclínico crônico são considerados fatores 

relevantes na alteração do metabolismo de carboidratos existente nestas 

condições52.   

O DMG está associado a diversas complicações, tais como: cesariana, pré-

eclâmpsia, prematuridade, macrossomia fetal, distocia durante o trabalho de 

parto, hipoglicemia neonatal e morte perinatal4-8,53. As mulheres com 

antecedente de DMG frequentemente apresentam adiposidade central, níveis 

glicêmicos e perfil lipídico alterados e, em longo prazo, estão sob maior risco de 

desenvolverem DM2 e complicações cardiovasculares54,55. Além disso, os filhos 

de mães que tiveram DMG têm maiores chances de apresentarem obesidade e 

DM2 durante a vida54.  

Dentre os diversos fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do 

DMG, encontram-se: idade materna avançada, história pessoal de DMG, história 

familiar de DM, antecedente de intolerância à glicose, antecedente de 

macrossomia fetal ou de natimorto, tabagismo durante a gestação, presença de 

outras condições associadas à resistência insulínica e obesidade54. Esta última 
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também está relacionada a complicações materno-fetais, sendo que a 

associação entre obesidade e DMG leva a maior impacto no prognóstico do 

binômio materno-fetal do que os demais fatores de risco isolados56.  

A obesidade é fator de risco modificável para DMG de significativa 

importância, cuja prevalência tem aumentado consideravelmente em todo o 

mundo nas últimas décadas28-31, inclusive na população de mulheres grávidas. 

A obesidade está associada à inflamação crônica e a desregulação dos níveis 

de adipocinas, podendo desempenhar algum papel na fisiopatologia do 

diabetes32,33. 

O risco estimado de DMG é 3,86 vezes maior em gestantes obesas do que 

em gestantes normais57, reforçando a necessidade de intervenções direcionadas 

para este grupo de risco a fim de reduzir a chance de complicações.  

 

3.2  ADIPONECTINA  

 

 

O tecido adiposo, tradicionalmente visto como depósito energético do 

organismo, tem sido reconhecido como órgão endócrino ativo e 

independente34,35,39,58. O termo adipocinas refere-se a determinadas substâncias 

biologicamente ativas que são produzidas pelos adipócitos e que participam da 

regulação do metabolismo de carboidratos e lipídios, além de participarem das 

respostas inflamatória e imune e de exercer influência na função cardiovascular 

e reprodutiva58,59 Exemplos dessas substâncias são a leptina, a adipoQ, o TNF-

alfa (Tumor Necrosis Factor), a interleucina 6 (IL-6), entre outros38.  
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A adipoQ tem sido alvo de pesquisas nos últimos anos, não só por suas 

propriedades anti-inflamatórias e antiaterogênicas, mas principalmente por ser 

reconhecida como fator associado à sensibilidade à insulina e relacionado ao 

desenvolvimento de DM237-39.  

Tal proteína foi descoberta em 1995, sendo também conhecida como 

adypocite complement related protein de 30kDa (Acrp30)60 ou gelatin binding 

protein de 28kDa (GBP28)61. Trata-se de uma proteína composta por 244 

aminoácidos apresentando homologia estrutural com a molécula C1q do 

complemento34,62-64.  

A estrutura molecular da adipoQ pode ser dividida em quatro partes: 

sequência N-terminal, domínio variável, domínio semelhante ao colágeno 

(cauda) e domínio globular tipo C1q próximo a extremidade C-terminal. Esta 

última apresenta semelhança estrutural com a molécula do TNF-alfa34,38,64. A 

adipoQ é codificada por um gene localizado no cromossomo 3q27, locus também 

associado à maior suscetibilidade ao diabetes e às doenças 

cardiovasculares38,39. 

A adipoQ pode ser encontrada em diferentes formas, mas principalmente 

como homotrímero – composto constituiído por três moléculas (monômeros) de 

adipoQ, também conhecido como adiponectina de baixo peso molecular 

(90KDa). Os homotrímeros podem se agrupar e formar complexos maiores, 

como hexâmetros (compostos de monômeros, que correspondem à adipoQ de 

médio peso molecular (180kDa)) e multímeros, compostos por 12 a 18 

monômeros, que correspondem à adiponectina de alto peso molecular (360-

400KDa)34,62-64. As isoformas de alto peso são mais biologicamente ativas e 

predominam no plasma humano35,65. 
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Foram identificados dois receptores da adipoQ, denominados adipoR1 e 

adipoR2. O adipoR1 é encontrado principalmente no tecido muscular e sua 

ligação à adipoQ ativa a enzima AMPK (adenosine monophosphate activated 

protein kinase), enquanto o adipoR2 predomina nas células hepáticas e sua 

ligação à adipoQ ativa a enzima PPAR (peroxisome proliferator-activated 

receptor), regulando o metabolismo de carboidratos e lipídios, o estresse 

oxidativo e a inflamação34,65,66. Alguns trabalhos demonstraram a presença de 

adipoQ e de seus receptores em células placentárias, sendo descrita a sua 

produção pela placenta in vitro67, podendo existir possível ação autócrina ou 

parácrina da adipoQ na placenta, que ainda não foi esclarecida. 

        Estudos apontam que a adipoQ promove maior oxidação de ácidos graxos 

no tecido adiposo, músculo e fígado, aumentando a sensibilidade à 

insulina34,35,68. Ao ativar a via do AMPK após sua ligação aos receptores, a 

adipoQ inibe a ação da Acetil-CoA caboxilase, promovendo aumento da 

oxidação de ácidos graxos no músculo, o que melhora a sensibilidade à insulina, 

além de estimular a ação do GLUT4 (glucose transporter 4), aumentando a 

captação periférica de glicose pela musculatura esquelética. No fígado, a adipoQ 

reduz a ação de enzimas envolvidas no processo da gliconeogênese. No tecido 

adiposo, a ativação da AMPK reduz a lipogênese ao aumentar a lipólise, além 

de reduzir a liberação de TNF-alfa e de IL-634,68,69. Ao atuar pela via do PPAR, a 

adipoQ determina aumento do consumo energético e de ácidos graxos, com 

consequente aumento da sensibilidade insulínica hepática e muscular, bem 

como redução dos níveis de triglicérides39. Adicionalmente, esta substância 

apresenta propriedades anti-inflamatórias e anti-ateroscleróticas, exercendo 

efeito protetor sobre as paredes dos vasos sanguíneos34,67.  
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A adipoQ é produzida quase exclusivamente pelo tecido adiposo e a sua 

concentração sérica varia de 5 a 10mcg/mL, correspondendo a 0,01% do total 

de proteínas plasmáticas34,70. Apesar de ser hormônio produzido pelos 

adipócitos, os níveis da adipoQ se encontram paradoxalmente reduzidos em 

indivíduos obesos ou com condições clínicas relacionadas à resistência 

insulínica34,36,38,39, ao passo que alguns trabalhos já demonstraram aumento da 

concentração de adipoQ com o tratamento da obesidade, independentemente 

do tipo de intervenção utilizada para promover a perda ponderal35,36,38,71. 

Acredita-se, então, que os fatores determinantes da concentração total de 

adiponectina sejam distintos daqueles associados à obesidade e à disfunção 

metabólica36.  

 

3.3 ADIPONECTINA E O DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

 

 

3.3.1 ADIPONECTINA E RESISTÊNCIA INSULÍNICA 

 

 

A gestação é marcada por intensas modificações e adaptações no 

metabolismo energético materno visando o aporte adequado de nutrientes ao 

feto. O tecido adiposo é um dos alvos dessas mudanças gravídicas do 

metabolismo, mesclando períodos de adipogênese e de aumento da atividade 

lipolítica. O exato mecanismo desta regulação permanece incerto, porém, 

acredita-se que possa ser mediado pelas adipocinas, incluindo a adipoQ, ao 

interferir na ação e na sensibilidade da insulina72.   
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A gestação é caraterizada por estado de hipoadiponectinemia, com os 

menores valores encontrados no terceiro trimestre, coincidente com o período 

de maior resistência insulínica72,73. Nos últimos anos, alguns estudos foram 

desenvolvidos para investigar a associação entre os níveis de adipoQ dosados 

no início da gestação e o diagnóstico de DMG, porém com resultados 

controversos (Tabela 1).  

Lacroix et al.74, em investigação com 445 gestantes, verificaram que os 

níveis de adipoQ no primeiro trimestre estão associados ao risco aumentado de 

desenvolvimento de DMG no segundo trimestre, mesmo após ajuste para outros 

fatores de risco, como idade materna, níveis glicêmicos no primeiro trimestre e 

IMC.   

Em concordância com estes achados, Willians et al.75 observaram que 

baixos níveis de adipoQ dosados na 13ª semana de gestação estavam 

associados ao desenvolvimento de DMG, independentemente da idade ou do 

IMC materno. Outros estudos também apontaram esta mesma associação40-

42,46,76,77. Desta forma, baixas concentrações de adiponectina no primeiro 

trimestre podem representar reflexo de resistência insulínica pré-existente, o que 

tornaria essas mulheres mais predispostas ao desenvolvimento de DMG.  

Por outro lado, Savvidou et al.78 verificaram menores concentrações de 

adipoQ no primeiro trimestre em pacientes que desenvolveram DMG, porém 

essa diferença não foi significativa após ajuste para fatores de confusão. Paradisi 

et al.79 não observaram diferença nos níveis de adipoQ dosados no início da 

gestação em pacientes com DMG e controles normais. Uma possível explicação 

para essas divergências seria o pequeno número das amostras nos ensaios e 
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os diferentes tipos de testes bioquímicos utilizados para a dosagem de 

adiponectina.  

Menores concentrações de adiponectina em pacientes com DMG, 

comparadas a pacientes normoglicêmicas, também foi descrita em estudos cuja 

dosagem da adipoQ foi realizada mais tardiamente, entre 27 e 32 semanas de 

gestação43,45,80. Nesse sentido, Renatkaran et al.80 descreveram que a 

hipoadiponectinemia no terceiro trimestre foi fator preditor de resistência 

insulínica e de disfunção de células beta-pancreáticas no terceiro mês após 

parto, aventando a hipótese de uma possível ligação fisiopatológica entre o DMG 

e o desenvolvimento de diabetes tipo 2.  
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Tabela 1. Estudos relacionados à associação de dosagem de adiponectina e 
diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional 

Autor / ano Nº de 
participantes 

Tipo de estudo IG de coleta da 
adipoQ  

Associação 
DMG x 

adipoQ? 

Worda et al., 
200445 

20 – casos 
21 – controles 

Caso-controle 
prospectivo 

24 a 36 
semanas 

Sim 

Willians et 
al., 200475 

41 – casos 
70 – controles  

Caso-controle 
aninhado à coorte 

prospectiva 

13 semanas Sim 

Georgiou et 
al., 200876 

14 – casos 
14 – controles 

Caso-controle 
prospectivo 

 

11 semanas Sim 

Lain et al., 
200877 

30 – casos 
29 – controles 

Caso-controle 
aninhado à coorte 

prospectiva 

7 a 11 semanas Sim 

Savvidou et 
al., 201078 

124 – casos 
248 – controles 

Caso-controle 
aninhado à coorte 

prospectiva 
 

1º trimestre Não 

Paradisi et 
al., 201079 

12 – casos 
38 – controles 

Caso-controle 
prospectivo 

 

1º trimestre Não  

Horoz et al, 
201043 

86 – casos 
48 – controles 

Caso-controle 
prospectivo 

27 a 32 
semanas 

Sim  

Lacroix, 
201374 

445 Coorte prospectiva 5 a 20 semanas Sim 

Bao et al., 
201541 

25 estudos  
prospectivos 

Revisão sistemática 
e meta-análise 

5 a 20 semanas Sim 

Iliodromiti et 
al., 201646 

11 estudos Revisão sistemática 
e meta-análise 

1º trimestre (em 
8 dos 11 
estudos) 

Sim 

Guelfi et al, 
201742 

52 – casos 
71 – controles 

Caso-controle 
aninhado a ensaio 

clínico randomizado 

14 e 28 
semanas 

Sim 

Abel et al., 
201740 

25 – casos 
78 – controles 

Caso-controle 
aninhado a ensaio 

clínico randomizado 

12 a 15 
semanas 

Sim 

adipoQ – adiponectina;  DMG – diabetes mellitus gestacional;  IG – idade gestacional;  
Nº - número. 
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O papel da adipoQ na resistência insulínica característica da gravidez ainda 

não está claro74,80,81 (Tabela 2). Renatkaran et al.80, em estudo transversal, 

observaram correlação significativa entre níveis de adiponectinemia e medidas 

validadas de sensibilidade (correlação positiva) e resistência insulínica 

(correlação negativa). Lacroix et al.74 também observaram que os níveis de 

adipoQ estavam associados à resistência insulínica, avaliada pelo índice HOMA-

IR (homeostasis model of assessment for insulin resistence) e à sensibilidade 

insulínica, avaliada pelo índice de sensibilidade à insulina de Matsuda e 

DeFronzo pelo TTOG (ISTTGO).  Apesar destes achados, ainda são escassos os 

estudos que buscam avaliar esta associação, de forma que o papel da adipoQ 

na patogênese das alterações do metabolismo glicídico durante a gravidez ainda 

é incerto.  

Alguns autores descreveram que os níveis de adipoQ apresentam 

decréscimo no curso da gravidez normal72,78,82. Entretanto, Lacroix et al.74, em 

estudo prospectivo com 445 pacientes, demonstraram níveis estáveis de 

adiponectina nos 1º e 2º trimestres em pacientes com DMG e em controles 

normais, contrapondo-se à hipótese de que a regulação exercida pela adipoQ 

fosse a causa do aumento progressivo da resistência insulínica relacionada à 

evolução da gravidez.  
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Tabela 2. Estudos relacionados à associação de dosagem de adiponectina e 
resistência e sensibilidade à insulina 

Autor / ano Nº de 
participantes 

Tipo de estudo IG de coleta da 
adipoQ  

Associação 
adipoQ x 

sensibilidade / 
resistência? 

Retnakaran 
et al., 201080 

137 – DMG 
91 – intolerância 
259 – normais 

Caso-controle 
aninhado à coorte 

prospectiva 

3º trimestre Sim – pós-parto 
Sensibilidade – 

correlação 
positiva 

Resistência – 
correlação 
negativa 

 
Lacroix et 
al., 201374 

445 Coorte 
prospectiva 

6 a 13 semanas Sim – ambos  

adipoQ – adiponectina;  DMG – diabetes mellitus gestacional;  IG – idade gestacional; Nº - 
número;  
 
 
 

3.3.2 ADIPONECTINA E PRODUÇÃO DE INSULINA  
 

 

Na patogênese do DM2, além da resistência insulínica, também ocorre 

prejuízo progressivo da produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, 

levando à incapacidade de compensação pancreática frente ao estado de 

resistência insulínica. Por outro lado, sempre se atribuiu maior importância ao 

aumento da resistência periférica à ação da insulina na fisiopatologia do DMG. 

No entanto, recentemente, tem-se demonstrado a existência de algum grau de 

deficiência pancreática para produção de insulina nestas gestantes51,52,83 

(Tabela 3). 
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Tabela 3. Estudos avaliando a associação entre dosagem de adiponectina e 
produção de insulina 

Autor / ano Nº de 
participantes 

Tipo de 
estudo 

IG de coleta da 
adipoQ  

Associação adipoQ 
x produção de 

insulina 

Retnakaran 
et al., 200444 

180 Transversal 3º trimestre Correlação negativa 
e forte 

Retnakaran 
et al., 200584 

48 – DMG 
39 – intolerância 

93 – normais  

Transversal 3º trimestre Correlação positiva e 
independente ISSI x 

adipoQ 

Lacroix et 
al., 201374 

445 Coorte 
prospectiva 

1º e 2º 
trimestres 

adipoQ x HOMA-IR – 
correlação negativa 
adipoQ x Matsuda – 
correlação positiva 

adipoQ x ISSI – 
correlação positiva 

adipoQ – adiponectina;  DMG – diabetes mellitus gestacional; HOMA-IR – homeostatic model 
assessment for insulin resistance; IG – idade gestacional; ISSI – índice de sensibilidade e 
secreção de insulina; Nº - número;  

 

Em estudo transversal, com amostra de 180 mulheres no terceiro trimestre, 

Renatkaran et al.44 observaram hipoadiponectinemia nas pacientes com DMG 

quando comparadas a gestantes normoglicêmicas, propondo-se a adipoQ como 

fator de ligação entre a resistência insulínica e a disfunção de células beta-

pancreáticas em pacientes com DMG.  Em estudo transversal, os mesmos 

autores84 estratificaram gestantes de acordo com o grau de intolerância à glicose 

nos subgrupos: normoglicêmicas (todos os valores do TTOG normais), 

intolerância à glicose (apenas um valor de TTOG alterado) e DMG (dois ou três 

valores de TTOG alterados). Para cada subgrupo, foram analisados a secreção 

de insulina (avaliada pelos índice de Stumvoll, 1a e 2a fase, e índice HOMA-B – 

homeostasis model of assessment for beta cell), a sensibilidade à insulina 

(avaliada pelos índice de sensibilidade à insulina de Matsuda e DeFronzo pelo 

TTGO (ISTTGO), índice QUICKI (quantitative insulin sensitivity check index) e 

índice HOMA-IR) e os níveis de adipoQ. Os autores propuseram, ainda, novo 

índice para avaliação da função de células beta-pancreáticas, de acordo com o 
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contexto de resistência insulínica, o qual denominaram ISSI (Insulin Secretion-

Sensitivity Index), obtido a partir do produto do índice de Stumvoll de primeira 

fase (produção insulínica) e o ISTTGO (sensibilidade insulínica). Por este índice, 

para um mesmo nível de sensibilidade insulínica, avaliava-se a capacidade de 

produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Os autores observaram 

que pacientes com DMG apresentavam menor produção de insulina quando 

comparadas àquelas com intolerância à glicose e aos controles 

normoglicêmicos, que apresentaram, nesta ordem, ISSI progressivamente 

maiores. Adicionalmente, os autores puderam observar correlação positiva e 

independente entre o ISSI e a concentração de adiponectina, sugerindo, então, 

que a adipoQ seria a ponte entre a produção de insulina e a resistência insulínica 

no DMG. Por tratar-se de estudo transversal, no entanto, as conclusões obtidas 

a partir dos seus resultados ainda seriam limitadas.   

Em concordância com estes achados, Lacroix et al.74 também 

demonstraram, em estudo prospectivo, que níveis reduzidos de adipoQ no 

primeiro trimestre estão relacionados a menores índices de sensibilidade-

secreção de insulina (ISSI).  

Embora a associação entre a adipoQ e a função de células beta-

pancreáticas ainda não esteja bem esclarecida, não se pode descartar a 

hipótese de que a redução dos níveis de adipoQ possa contribuir não apenas 

para a resistência insulínica, mas também para a disfunção relativa das próprias 

células beta-pancreáticas, vias envolvidas na patogênese do DM2 e, 

possivelmente, do DMG.     
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4. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 

4.1 Casuística 

 

 

O presente estudo trata-se de análise de caso-controle, aninhado a uma 

coorte prospectiva em andamento, cuja coleta de dados ocorreu no período de 

16 de Outubro de 2015 a 6 de Abril de 2018, no Setor de Endocrinopatias e 

Gestação da Clínica Obstétricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 

Foram avaliadas, prospectivamente, gestantes com diabetes mellitus 

gestacional, diagnosticado tanto pela glicemia de jejum (GJ) do início do pré-

natal alterada quanto pelo teste de tolerância oral com sobrecarga de 75g glicose 

(TTOG75) alterado, que realizaram, na primeira consulta com o grupo 

multidisciplinar de DMG, antes de qualquer intervenção terapêutica, coleta de 

sangue periférico para posterior dosagem de adipoQ, e que foram avaliadas 

quanto à necessidade ou não de introdução de insulina para controle glicêmico 

do diabetes. 

O projeto prospectivo, denominado “Repercussões materno-fetais do 

diabetes gestacional após adoção dos critérios diagnósticos propostos pela 

International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG): 

Um estudo de coorte”, no qual o presente estudo está inserido, propõe-se a 

investigar fatores associados à necessidade do uso de insulina para controle 

glicêmico durante a gestação, à ocorrência de complicações perinatais e ao 
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diagnóstico pós-parto de DM2 em mulheres com diagnóstico de DMG pelos 

critérios atuais sugeridos pela IADPSG. As pacientes serão recrutadas até Junho 

de 2020 e terão seguimento anual por até dez anos após o parto. 

 

4.1.1 Seleção de pacientes 

 

Foram selecionadas, para a presente pesquisa, gestantes que 

preencheram os seguintes critérios de inclusão e de exclusão: 

 

4.1.1.1 Critérios de Inclusão 

o Gestação única; 

o Diagnóstico de DMG por GJ alterada (GJ ≥ 92mg/dl), realizada até 24 

semanas de gestação. 

o Diagnóstico de DMG pelo TTOG75 alterado (jejum ≥ 92 mg/dl e/ou 1 

hora pós-sobrecarga ≥ 180mg/dl e/ou 2 horas pós-sobrecarga ≥ 

153mg/dl), realizado entre 24 e 32 semanas de gestação. 

 

4.1.1.2 Critérios de Exclusão 

o Uso de corticosteróides durante a gestação, por indicação materna 

e/ou fetal. 

o Condições clínicas pré-existentes que possam afetar o metabolismo 

glicídico, como diabetes mellitus pré-gestacional e intolerância à 

glicose previamente à gestação. 

o Perda de seguimento da paciente. 

o Desistência do consentimento livre e esclarecido. 
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o Intervalo de tempo entre a consulta no grupo multidisciplinar de DMG 

e o parto menor que 4 semanas. 

o Intervalo de tempo entre a última consulta no Setor de 

Endocrinopatias e Gestação e o parto maior que 3 semanas. 

o Valor de hemoglobina glicosilada, coletada na primeira consulta com 

o grupo multidisciplinar de DMG, igual ou maior a 6,5%. 

o Não obtenção dos resultados dos exames laboratoriais coletados. 

o Realização dos exames diagnósticos de DMG fora do intervalo 

gestacional proposto. 

 

4.2 Método 

 

4.2.1 Diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional 

 

 

De acordo com os critérios propostos pela International Association of 

Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) em 201050, o DMG pode ser 

diagnosticado pela glicemia de jejum realizada no início do pré-natal com valores 

maiores ou iguais a 92mg/dL ou pelo TTOG75 realizado entre 24-28 semanas 

de gestação, sendo o diagnóstico feito quando um ou mais dos seguintes valores 

estiverem alterados: GJ ≥ 92 mg/dL e/ou 1ª hora pós-sobrecarga ≥ 180 mg/dL 

e/ou 2ª hora pós-sobrecarga ≥ 153 mg/dL. O TTOG75 somente é realizado pelas 

pacientes que apresentarem glicemia de jejum inicial normal, ou seja, com 

valores inferiores a 92 mg/dL. 
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4.2.2 Seguimento ambulatorial 

 

 

Conforme protocolo assistencial da instituição13, na primeira consulta pré-

natal, as pacientes foram submetidas a anamnese clínica detalhada, com 

obtenção de dados como idade, paridade, antecedentes obstétricos, medicações 

utilizadas e comorbidades diagnosticadas previamente à gestação, bem como 

exame físico completo, com mensuração de dados antropométricos (peso e 

altura), sinais vitais e exames obstétrico e ginecológico. 

Assim que receberam o diagnóstico de DMG, as gestantes foram 

encaminhadas para a primeira consulta com grupo multidisciplinar especializado, 

composto por médico, enfermeira e nutricionista. Neste dia, receberam 

orientações sobre a doença e suas repercussões maternas e fetais, a dieta e o 

monitoramento glicêmico. Seguindo estas orientações, passaram a realizar 

quatro medidas de glicemia capilar de ponta de dedo por dia, com glicosímetro 

(da marca Roche®, modelo Accu-Chek Active®) emprestado (e devolvido ao 

final da gestação) e insumos (lancetas e tiras para aferição de glicemia capilar 

de ponta de dedo) fornecidos pelo Setor de Endocrinopatias e Gestação. As 

pacientes foram orientadas a realizar as aferições de glicemia nos seguintes 

períodos: jejum e uma hora após o início de cada refeição principal (café da 

manhã, almoço e jantar), e a anotar todas as medidas obtidas em folha 

padronizada fornecida pelo setor em cada consulta pré-natal (Anexo A). Além 

disso, todos os glicosímetros armazenaram as medidas aferidas e as mesmas 

foram checadas e comparadas aos valores anotados pelas pacientes. 

Considerou-se como perfil glicêmico adequado quando: 
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o 70% ou mais das medidas foram iguais ou menores às metas 

glicêmicas de cada período, na presença de peso fetal estimado pela 

ultrassonografia adequado para a idade gestacional; 

o 80% ou mais das medidas foram iguais ou menores às metas 

glicêmicas de cada período, na presença de peso fetal estimado pela 

ultrassonografia acima do percentil 70 para a idade gestacional. 

Caso contrário, o perfil era considerado inadequado e, após verificação de 

adesão correta às orientações nutricionais, optou-se pela introdução de insulina 

e a paciente passou a realizar monitoramento glicêmico seis vezes ao dia (jejum, 

antes e uma hora após cada refeição principal). 

As metas glicêmicas de cada período seguiram as recomendações da 

American Diabetes Association (ADA)11, a saber: 

o Jejum ≤ 95 mg/dL 

o 1 hora após o café da manhã ≤ 140 mg/dL 

o Antes do almoço ≤ 100 mg/dL 

o 1 hora após o almoço ≤ 140 mg/dL 

o Antes do jantar ≤ 100 mg/dL 

o 1 hora após o jantar ≤ 140 mg/dL 

A terapêutica insulínica, preconizada pelo Setor de Endocrinopatias e 

Gestação, baseia-se no esquema de múltiplas doses. Iniciou-se o tratamento 

com a insulina humana NPH, cuja dose inicial foi calculada multiplicando-se 0,5 

UI pelo peso atual da gestante (0,5 UI x peso (kg)) e fracionada em três 

aplicações ao dia: 

o ½ (metade) 30 minutos antes do café da manhã. 

o ¼ (um quarto) 30 minutos antes do almoço. 
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o ¼ (um quarto) às 22h. 

As gestantes realizaram consultas semanais ou quinzenais no ambulatório, 

quando foram conferidos os valores de glicemia capilar, reforçadas as 

orientações dietéticas e ajustadas as doses de insulina, quando necessário. As 

consultas foram realizadas por médico residente supervisionado pelo médico 

assistente do Setor de Endocrinopatias e Gestação, habituado às 

particularidades da doença. 

 

4.2.3 Inclusão na pesquisa 

 

 

As pacientes foram recrutadas, segundo os critérios de inclusão propostos, 

no primeiro contato com o grupo multidisciplinar especializado de diabetes do 

HCFMUSP, para o qual foram encaminhadas após o diagnóstico de DMG, seja 

pela GJ ou pelo TTOG75. Neste momento, foram convidadas a participar do 

presente estudo e, após esclarecimentos, manifestaram a concordância em 

participar do estudo mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética do Departamento de 

Obstetrícia do HCFMUSP e pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) (Anexo B). 

As pacientes foram então solicitadas a fornecer amostra de sangue venoso 

periférico, para realização dos seguintes exames laboratoriais: adipoQ, 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), GJ, insulina e perfil lipídico (colesterol total e 

frações e triglicérides) (Figura 1). A coleta de sangue foi realizada antes de 

qualquer intervenção terapêutica. 
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Figura 1. Fluxograma de seleção das pacientes e coleta de amostra de sangue 
periférico para dosagem de adiponectina.  
DMG – diabetes mellitus gestacional; HCFMUSP – Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo; LIM – Laboratório de Investigação Médica; TCLE – 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

 
A dosagem de adipoQ não é realizada de rotina no serviço e somente foi 

coletada, respeitando-se os critérios de inclusão e de exclusão propostos e 

descritos na sessão 4.1.1, nas primeiras 400 pacientes recrutadas para a coorte 

prospectiva da qual o presente estudo faz parte, em conformidade com o cálculo 

do tamanho amostral, apresentado na sessão 4.3.1. Para a compra dos kits de 

adipoQ, foi utilizado recurso financeiro do Centro de Estudos da Clínica 

Obstétrica do HCFMUSP.  

O sangue foi coletado em tubo seco com gel separador. Uma alíquota foi 

enviada ao laboratório central do HCFMUSP para a realização dos exames 

laboratoriais de rotina assistencial e a outra foi enviada ao Laboratório de 

Investigação Médica da Obstetrícia – LIM 57 e centrifugada a 1000xg durante 

quinze minutos a 4º C. O soro foi aliquotado e armazenado a -80º C para 

posterior análise e dosagem de adipoQ. 
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Os ensaios foram realizados no LIM-57 por equipe alheia à condição clínica 

de cada gestante em Junho de 2019. As amostras de sangue de cada paciente 

ficaram armazenadas até esta data. Os níveis séricos de adipoQ humana nativa 

foram analisados em uniplicata usando kit ELISA (Enzyme Linked 

ImmunonoSorbent Assay) para adipoQ humana, obedecendo a técnica de 

armazenamento e análise recomendada pelo fabricante. A leitora de ELISA 

utilizada foi a da marca BioTek modelo Synergy HT (Winooski, Vermont, USA) e 

o software utilizado para análise dos dados da leitora ELISA foi o Gen5 (BioTek, 

Winooski, VT, USA). 

Sucintamente, a técnica padronizada pode ser assim descrita: anticorpos 

monoclonais específicos para as moléculas de adipoQ revestem uma placa com 

noventa e seis poços de análise. Amostras séricas das pacientes em estudo, 

após preparo adequado, são pipetadas nos poços de análise e a adipoQ liga-se 

ao seu anticorpo específico. Após lavagem da placa, retiram-se as substâncias 

não ligadas e um anticorpo secundário monoclonal anti-humano biotinilado é 

adicionado aos poços de análise para se ligar às moléculas capturadas. Segue-

se nova lavagem para remover substâncias não ligadas aos anticorpos e novo 

substrato reagente (tetrametilbenzidina – TMB) é adicionado aos poços para 

leitura, de maneira a colori-los com intensidade proporcional à quantidade de 

moléculas presentes na amostra. A intensidade da cor é medida por 

espectrofotometria a 450 nm e 590 nm e determina a quantidade de adipoQ 

presente na amostra. O aumento da absorbância é diretamente proporcional à 

quantidade de adipoQ humana capturada na amostra. 

Conforme orientação do fabricante do kit reagente, o nível mais baixo 

(sensibilidade) de adiponectina que pode ser detectado por este ensaio é de 0,2 
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ng/mL, quando se utiliza amostra de 20 μL. O intervalo apropriado deste ensaio 

é de 1,56 ng/mL a 100 ng/mL de adipoQ humana (amostra de 20μl). Qualquer 

resultado superior a 100 ng/mL deve ser diluído e o ensaio repetido até que os 

resultados estejam dentro do intervalo proposto. Os anticorpos utilizados são 

específicos da Adiponectina Humana e não reagem significativamente com 

adipoQ de camundongo e outras moléculas de citocinas ou hormônios testados. 

No total foram utilizados oito kits (quatro provenientes do lote UM e quatro 

do lote DOIS) para a dosagem das adiponectinas. As características dos kits de 

cada lote estão descritas abaixo: 

a)Lote UM – quatro kits: 

o Curva de referência de 100 ng/mL a 1,56 ng/mL (100; 50; 25; 12,5; 

6,25; 3,125 e 1,5625 ng/mL)  

o Controle de qualidade 1: 3,2 a 6,7 ng/mL 

o Controle de qualidade 2: 15 a 31 ng/mL 

o Limite de detecção 0,2 ng/mL 

b)Lote DOIS – quatro kits: 

o Curva de referência de 90 ng/mL a 1,40625 ng/mL (90; 45; 22,5; 11,25; 

5,625; 2,8125 e 1,40625 ng/mL)  

o Controle de qualidade 1: 2,6 a 5,4 ng/mL 

o Controle de qualidade 2: 14 a 29 ng/mL 

o Limite de detecção 0,2 ng/mL 

Todos os valores dos ensaios foram corrigidos de acordo com sua curva 

de referência. As amostras foram diluídas na proporção 1:500, conforme 

recomendação do kit. Para uma amostra foi necessária a diluição 1:10 antes da 

diluição 1:500. Os resultados de concentração, obtidos na leitora, foram divididos 
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por dois e, no caso da amostra diluída 1:10, além da divisão por dois, o resultado 

foi multiplicado por dez. 

 

 

4.3    Análise estatística 

 

 

4.3.1 Tamanho amostral 

 

 

Para o cálculo do tamanho amostral, estimou-se número de dez gestantes 

com desfecho positivo por variável de interesse a se avaliar no modelo de 

regressão logística85,86. Dados de nosso grupo17 apontam que são fatores 

preditores independentes de uso de insulina nas pacientes com DMG: idade 

materna, IMC pré-gestacional, antecedente pessoal de DMG, antecedente 

familiar de DM e valor da GJ do início do pré-natal. Acrescentando-se a 

adiponectinemia como variável preditora, estimou-se que seriam necessárias 

sessenta gestantes em uso de insulina (seis variáveis) para o cálculo do modelo 

logístico. 

Dados do Setor de Endocrinopatias e Gestação da Clínica Obstétrica do 

HCFMUSP mostram que, das pacientes com diagnóstico de DMG, em torno de 

50% o fazem por GJ alterada e 50%, por TTOG75 alterado, e que a frequência 

de uso de insulina é diferente a depender do teste do diagnóstico de DMG. Para 

aquelas com diagnóstico por GJ alterada, a frequência de insulinoterapia é de 
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20%, enquanto aquelas com diagnóstico por TTOG75 alterado, a frequência é 

de 15% (dados internos não publicados). 

Dessa forma, para avaliarmos 60 gestantes que necessitem de 

insulinoterapia, e considerando as diferenças na frequência de uso da 

medicação de acordo com o teste do diagnóstico de DMG, seriam recrutadas de 

300 (GJ) a 400 (TTOG75) pacientes com DMG. Entretanto, considerando 

probabilidade de perda de 10% das pacientes recrutadas, estimou-se tamanho 

amostral de 330 a 440 pacientes. Respeitando este intervalo, optou-se por 

recrutar 400 pacientes. 

 

4.3.2 Variáveis de estudo 

 

 

Para a análise estatística dos dados, as pacientes incluídas no estudo 

foram divididas em dois grupos, de acordo com o tipo de tratamento necessário 

para controle glicêmico durante a gestação: 

o Grupo DIETA – pacientes que obtiveram controle glicêmico satisfatório 

apenas com a reeducação alimentar durante toda a gestação. 

o Grupo INSULINA – pacientes que, além da reeducação alimentar, 

necessitaram de tratamento farmacológico com insulina para controle 

glicêmico satisfatório. 

As gestantes, segundo o desfecho principal, foram avaliadas com relação 

a fatores sociodemográficos, clínicos e laboratoriais, a saber: 
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A. Variáveis sociodemográficas: 

o Idade (anos). 

o Etnia (branca, não branca). 

o Paridade (nulípara, multípara). 

o Antecedente familiar de diabetes (sim, não). 

o Antecedente pessoal de DMG (sim, não). 

o Antecedente pessoal de macrossomia (sim, não). 

o Tabagismo (sim, não). 

o Presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS) (sim, não). 

o Presença de acantose nigricans (sim, não). 

 

B. Variáveis clínicas: 

o Idade gestacional do diagnóstico de DMG (semanas). 

o Intervalo de tempo entre o diagnóstico de DMG e a primeira consulta 

no Setor de Endocrinopatias e Gestação (semanas). 

o Peso pré-gestacional ou da primeira consulta pré-natal, peso na última 

consulta pré-natal e ganho de peso total durante a gestação (kg). 

o IMC prévio à gestação ou IMC do primeiro trimestre, para aquelas que 

não souberam referir o peso pré-gestacional, e IMC do terceiro 

trimestre (kg/m2). 

o Idade gestacional em que ocorreu a introdução de insulina (semanas). 

o Doses inicial e final de insulina, por dia, utilizada durante a gestação, 

para as gestantes que usarem insulina (UI/kg). 

o Idade gestacional da coleta dos exames (semanas). 
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C. Variáveis laboratoriais: 

o Valor da GJ do início do pré-natal (mg/dL). 

o Valores das glicemias do TTOG75, quando realizado (mg/dL). 

o Número de valores alterados no TTOG75, quando realizado. 

o Concentração sérica de adiponectina humana nativa na primeira 

consulta com o grupo multidisciplinar de DMG (ng/mL). 

o Valores de GJ (mg/dL), insulina (μUI/mL), índice HOMA-IR, colesterol 

total e frações (mg/dL) e triglicérices (mg/dL) avaliados na primeira 

consulta com o grupo multidisciplinar de DMG.  

 

Para o cálculo de índice HOMA-IR foi utilizada a seguinte fórmula88: 

HOMA-IR = 
insulina de jejum (

μUI

mL
) x glicemia de jejum (

mmol

L
∗)

22,5
 

*Para conversão da glicose de mg/dL para mmol/L, multiplica-se o valor em mg/dL por 0,0555. 
  

Para o cálculo do IMC foi utilizada a seguinte fórmula89: 

IMC = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚)
 (

𝑘𝑔

𝑚2) 

 

De acordo com o resultado, o estado nutricional pode ser classificado em 

quatro categoriais – baixo peso, normal, sobrepeso e obesidade. A classe 

obesidade (IMC ≥ 30kg/m²) é subdividida em três outras categoriais (grau I, grau 

II e grau III) (Tabela 4). 
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Tabela 4. Classificação do estado nutricional de acordo com o resultado do IMC  

CLASSIFICAÇÃO VALOR DO IMC (kg/m²) 

Baixo peso < 18,5 

Normal 18,5 – 24,99 

Sobrepeso 25 – 29,99 

Obesidade 
    Grau I 
    Grau II 
    Grau III 

≥ 30 
30 – 34,99 
35 – 39,99 

≥ 40 
          FONTE: Organização Mundial da Saúde89 

IMC – índice de massa corpórea;  

 

Para análise de custo, a Tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde)87 

foi utilizada como referência para o valor pago a cada um dos exames 

laboratoriais, exceto para adipoQ, cuja coleta não é realizada de rotina pela rede 

pública e o valor utilizado para análise foi o do custo de nossas amostras. (Tabela 

5). Em um laboratório da rede privada, a dosagem de adipoQ tem custo de R$ 

328,00. 

 

Tabela 5. Custo dos exames laboratoriais utilizados nos modelos de predição de 
uso de insulina 
                                                                      EXAME  

 GJ 
 

TOTG75 Insulina HOMA-IR HbA1c AdipoQ 

Valor (R$) 1,85 3,63 10,17 12,02 7,86 53,57 
FONTE: SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 
SUS 
AdipoQ – adiponectina; GJ – glicemia de jejum; HbA1c – hemoglobina glicosilada; HOMA-IR – Homeostatic 
Model Assessment for insulin resistance; TOTG75 – teste oral de tolerância com sobrecarga de 75g de 
glicose 
 

 

Os dados coletados no decorrer da pesquisa foram registrados nos 

prontuários das pacientes e no sistema informatizado de coleta de dados do 

Setor de Endocrinopatias e Gestação da Clínica Obstétrica, sendo 

posteriormente resgatados e tabulados em planilha Excel®. O sistema de 
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informática do Laboratório Central do HCFMUSP (HCMed) também foi utilizado 

para acesso aos resultados dos exames laboratoriais (disponível online pelo site 

www.phcnet.usp.br). As dosagens de adipoQ foram realizadas pela equipe do 

Laboratório de Investigação Médica da Obstetrícia LIM-57.  

 

4.3.3 Análise descritiva 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do software Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) (IBM SPSS Statistics para Windows, 

versão 21 SPSS, Chicago, IL).  

Para análise dos dados encontrados e caracterização da amostra 

estudada, as variáveis categóricas foram expressas em medidas de frequências 

absoluta e relativa (%), enquanto as variáveis contínuas foram descritas em 

termos de média e desvio-padrão (dp) ou mediana e intervalo interquartil (IIQ), 

quando apropriado. 

 

4.3.4 Análise comparativa 

 

 

Para a comparação dos grupos em relação às variáveis quantitativas, 

inicialmente as variáveis foram testadas quanto à sua distribuição em normal e 

não-normal, por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Aquelas com distribuição 

normal foram comparadas utilizando-se teste de t-Student, enquanto as de 
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distribuição não-normal foram comparadas utilizando-se o teste de Mann-

Whitney U.  

As variáveis qualitativas foram comparadas utilizando-se teste Qui-

quadrado, Razão de Verossimilhança ou teste exato de Fisher, conforme mais 

apropriado. 

Foi realizado modelo de regressão logística para avaliar capacidade de 

predição da adiponectinemia e das outras variáveis em estudo ao desfecho 

primário. O método backward stepwise foi considerado para a seleção de 

variáveis, com modelo final que incluiu aquelas significativas86.  

Optou-se por realizar cinco modelos preditivos, a fim de avaliar o quanto o 

acréscimo de novas variáveis melhoraria a acurácia da predição, bem como 

analisar o custo de cada um dos modelos. Posteriormente, a curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic) foi apresentada como forma de ilustrar o 

desempenho de cada modelo preditor. 

O primeiro modelo testado abrange variáveis que estariam presentes na 

primeira consulta após o diagnóstico de DMG, acrescentando-se novas variáveis 

a esse modelo inicial ao longo do seguimento pré-natal.  

Foram considerados estatisticamente significativos testes com p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Composição da amostra 

 

 

Durante o período do estudo, 400 pacientes foram recrutadas no grupo 

multidisciplinar especializado do Setor de Endocrinopatias e Gestação. Para 

análise final do estudo, permaneceram 254 gestantes, conforme demonstrado 

na Figura 2.  

Das pacientes que utilizaram insulina, a medicação foi iniciada em torno de 

31,43 semanas, e as doses totais iniciais e finais estão demonstradas na Tabela 

6. 

 

Tabela 6 – Idade gestacional de início da insulina e doses inicial e final da 
medicação nas pacientes do grupo INSULINA – HCFMUSP – 2015 a 2018 

Variável Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

IG introdução de insulina (sem)* 31,43 (27,14 – 33,29) 
Dose inicial (UI)** 42 ± 8 
Dose final (UI)** 44 ± 13 

dp – desvio-padrão; HCFMUSP – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo; IIQ – intervalo interquartil; IG – idade gestacional; sem – semanas; UI – unidades internacionais. 

*- variável não-paramétrica (teste de Kolmogorov-Smirnov)   
  **- variável paramétrica (teste de Kolmogorov-Smirnov) 

 

Em relação ao teste que diagnosticou o DMG, 151 pacientes (59,4%) o 

fizeram pela GJ do início do pré-natal alterada e 103 (40,6%), pelo TTOG75 

alterado. 
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Figura 2. Fluxograma representando o número final de pacientes avaliadas no 
estudo 
Δt – intervalo de tempo; < - menor que; > - maior que; ≥ - maior ou igual a; DMG – diabetes mellitus 
gestacional; GJ – glicemia de jejum; sem – semanas; TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 
TTOG75 – teste de tolerância oral com sobrecarga de 75g de glicose. 

 

 

 

 

400 pacientes recrutadas

15/10/2015 a 06/04/2018

254 pacientes incluídas para análise

202 

Grupo DIETA

52 

Grupo INSULINA

2 - intolerância à glicose 
prévia

11 - perda de seguimento

3 - corticóide durante a 
gestação

2 - abortamento

1 - acidúria glutárica tipo 26 - retirada de TCLE

20 - Δt grupo - parto < 4 sem 43 - Δt última consulta - parto > 3 sem

TTOG75

12 - antes de 24 sem

14 - após 32 sem

GJ

10 - após 24 sem

10 - sem informação

HbA1c no grupo DMG

6 - ≥ 6,5%

6 - sem informação



42 
 

5.2 Análise estatística univariada 

  

 

Para análise comparativa dos dados, as pacientes foram divididas em dois 

grupos, conforme o tipo de tratamento necessário para o controle glicêmico 

durante a gestação: DIETA (202 – 79,5%) e INSULINA (52 – 20,5%). 

 

  5.2.1 Dados demográficos 

 

Houve diferença significativa entre os grupos quanto ao antecedente 

pessoal de DMG e à presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS), conforme 

demonstrado na Tabela 7. O antecedente pessoal de DMG aumentou em 3,62 

vezes a chance da paciente necessitar de insulinoterapia (OR 3,62; IC95% 1,629 

– 8,077), enquanto a presença de HAS aumentou a chance em 2,01 vezes (OR 

2,01; IC95% 1,078 – 3,778). 

Tabela 7 – Comparação dos dados demográficos das gestantes com DMG, de 
acordo com a necessidade ou não de uso de insulina para controle glicêmico – 
HCFMUSP – 2015 a 2018 
Variável DIETA (n=202) 

N (%) 
Média ± dp 

INSULINA (n= 52) 
N (%) 

Média ± dp 

VALOR  
DE p 

Idade (anos) 33 ± 6 34 ± 6 0,199¹ 
Etnia 
   Branca 
   Não-branca 

 
148,0 (73,6) 
53,0 (26,4) 

 
42,0 (80,8) 
10,0 (19,2) 

0,289² 

Paridade 
   Nulípara 
   Multípara 

 
62,0 (30,7) 
140,0 (69,3) 

 
10,0 (19,2) 
42,0 (80,8) 

0,102² 

APDMG 17,0 (8,4) 13,0 (25,0) 0,001² 
AFDM 106,0 (52,5) 30,0 (58,8) 0,417² 
AP macrossomia 17,0 (8,4) 9,0 (17,3) 0,059² 
HAS 57,0 (28,2) 23,0 (44,2) 0,027² 
Acantose 42,0 (23,1) 14,0 (28,0) 0,471² 
Tabagismo 15,0 (7,5) 3,0 (6,0) 1,0003 

AFDM – antecedente familiar de diabetes mellitus tipo 2; AP – antecedente pessoal; APDMG – antecedente pessoal de 
diabetes mellitus gestacional; HAS – hipertensão arterial sistêmica; IIQ – intervalo interquartil; N – número; % - 
porcentagem; 1 – Teste de t-Student; 2 – teste Qui-quadrado de Pearson; 3 – teste exato de Fisher. 
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5.2.2 Dados antropométricos 

 

Houve diferença significativa entre os grupos em relação ao peso do final 

da gestação (p=0,025), sem diferenças quanto ao ganho de peso total durante o 

pré-natal (p=0,449) (Tabela 8). 

O IMC apresentou diferença significativa entre os grupos somente em 

relação ao valor médio do 3º trimestre (p=0,010), conforme demonstrado na 

Tabela 8. Em ambos os grupos, as pacientes apresentaram média do IMC acima 

do recomendado (IMC ≥ 25kg/m²) tanto no período pré-gestacional quanto ao 

final da gestação. 

 

Tabela 8 – Comparação dos dados antropométricos das gestantes com DMG, 
de acordo com a necessidade ou não de uso de insulina para controle glicêmico 
– HCFMUSP – 2015 a 2018 
Variável DIETA (n=202) 

N (%) 
Média ± dp 

INSULINA (n= 52) 
N (%) 

Média ± dp 

VALOR  
DE p 

Peso (kg) 
   Pré-gestacional 
   Final 
   Ganho total 

 
75,63 ± 16,32 
84,31 ± 16,35 
8,82 ± 6,11 

 
80,50 ± 16,24 

90,05 ± 16,3852 
9,54 ± 6,24 

 
0,056¹ 
0,025¹ 
0,449¹ 

IMC (kg/m²) 
   Pré-gestacional 
   3º trimestre 

 
29 ± 6 
32 ± 6 

 
31 ± 6 
35 ± 6 

 
0,053¹ 
0,010¹ 

IMC – categoria 
   Pré-gestacional 
     Baixo peso 
     Adequado  
     Sobrepeso 
     Obesidade 
   
 3º trimestre 
     Baixo peso 
     Adequado 
     Sobrepeso 
     Obesidade 

 
 

2,0 (1,0) 
53,0 (26,2) 
62,0 (30,7) 
85,0 (42,1) 

 

 
0,0 (0,0) 
18,0 (8,9) 
47,0 (23,3) 
137,0 (67,8) 

 
 

0 (0) 
9,0 (17,3) 
16,0 (30,8) 
27,0 (51,9) 

 

 
0,0 (0,0) 
1,0 (2,0) 

8,0 (15,7) 
42,0 (82,3) 

 
0,3543 

 
 
 
 
 

0,0553 

dp – desvio-padrão; IMC – índice de massa corpórea; kg – quilograma; N – número; % - porcentagem; 1 – 
teste de Mann-Whitney U; 2 – teste de t-Student; 3 – Razão de Verossimilhança 
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5.2.3 Dados sobre o diagnóstico de DMG 

  

Os grupos apresentaram diferença significativa em relação a: valor de GJ 

do início do pré-natal (maior entre as pacientes do grupo INSULINA), valores da 

GJ e da 1ª hora após a sobrecarga do TTOG75, número de valores alterados do 

TTOG75, conforme descrito na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Comparação dos dados sobre o diagnóstico de DMG das gestantes, 
de acordo com a necessidade ou não de uso de insulina para controle glicêmico 
– HCFMUSP – 2015 a 2018 

Variável DIETA (n=202) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

INSULINA (n= 52) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

VALOR  
DE p 

Teste do diagnóstico 
   GJ 
   TTOG75 

 
115,0 (56,9) 
87,0 (43,1) 

 
36,0 (69,2) 
16,0 (30,8) 

0,1073 

ΔtDx-grupo (sem) 3,58 (2,15 – 8,29) 4,36 (2,43 – 7,43) 0,667¹ 

IG diagnóstico (sem) 17,07 (9,14 – 26,00) 14,43 (10,72 – 24,86) 0,571¹ 

GJ inicial (mg/dL) 92 (83 – 97) 96 (86 – 102) 0,015¹ 

Valores do TTOG75 
(mg/dL) 
   GJ 
   1ª hora 
   2ª hora 

 
 

88 ± 11 
160 ± 29 
151 ± 28  

 
 

95 ± 12 
181 ± 21 
158 ± 38 

 
 

0,039² 
0,006² 
0,388² 

Número de valores 
alterados TTOG75 
   1 
   2 
   3 

 
 

67,0 (77,0) 
12,0 (13,8) 

8,0 (9,2) 

 
 

7 (41,2) 
7 (41,2) 
3 (17,6) 

0,0154 

ΔtDx-grupo – intervalo de tempo entre o diagnóstico e a primeira consulta no grupo multidisciplinar do 
diabetes; DMG – diabetes mellitus gestacional; dp – desvio-padrão; GJ – glicemia de jejum; IG – idade 
gestacional; IIQ – intervalo interquartil; N – número; % - porcentagem; TTOG75 – teste de tolerância oral 
com sobrecarga de 75g de glicose; sem – semanas; 1 – teste de Mann-Whitney U; 2 – teste de t-Student; 
3 – teste Qui-quadrado de Pearson; 4 – Razão de Verossimilhança 
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5.2.4 Dados sobre os exames laboratoriais coletados na 

primeira consulta com o grupo multidisciplinar de diabetes 

 

Em relação aos exames laboratoriais coletados, antes de qualquer 

intervenção terapêutica, houve diferença significativa entre os grupos quanto aos 

valores de GJ, de insulina e de hemoglobina glicosilada, conforme demonstrado 

na Tabela 10. 

O índice HOMA-IR, calculado na primeira consulta com o grupo 

multidisciplinar de DMG, também apresentou diferença significativa entre os 

grupos, com maior valor nas pacientes do grupo INSULINA (p<0,001). Já a 

avaliação do perfil lipídico não apresentou diferença estatística entre os grupos 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Resultados dos exames laboratoriais das gestantes, coletados na 
primeira consulta com o grupo multidisciplinar de DMG, de acordo com a 
necessidade ou não de uso de insulina para controle glicêmico – HCFMUSP – 
2015 a 2018 

Variável DIETA (n=212) 
Média ± dp 

Mediana (IIQ) 

INSULINA (n= 53) 
Média ± dp 

Mediana (IIQ) 

VALOR DE 
p 

IG coleta (sem) 26,43 (17,71 – 29,14) 21,36 (17,36 – 28,28) 0,123¹ 
AdipoQ 1 (ng/mL) 9,938 (6,219 – 13,507) 8,554 (6,693 – 10,530) 0,097¹ 
GJ (mg/dL) 74 (66 – 81) 82 (75 – 90) <0,001¹ 
Insulina (μUI/mL) 13,0 (9,0 – 20,0) 19,0 (14,0 –31,0) <0,001¹ 
HOMA-IR 2,28 (1,48 – 3,64) 3,77 (2,70 – 6,35) <0,001¹ 
HbA1c (%) 5,1 ± 0,4 5,4 ± 0,4 <0,001² 
CT (mg/dL) 210 ± 48 204 ± 42 0,434² 
HDL (mg/dL) 66 ± 16 64 ± 17 0,435² 
LDL (mg/dL) 114 ± 41 107 ± 34 0,284² 
TG (mg/dL) 162 (127 – 218)  165 (138 – 213) 0,547¹ 

AdipoQ – adiponectina; CT – colesterol total; DMG – diabetes mellitus gestacional; dp – desvio-padrão; GJ 
– glicemia de jejum; HbA1c – hemoglobina glicosilada; HDL – high density lipoprotein; HOMA-IR – 
Homeostatic Model Assessment for insulin resistance; IG – idade gestacional; IIQ – intervalo interquartil; 
LDL – low density lipoprotein; N - número; % - porcentagem; sem – semanas; TG – triglicérides; 1 – teste 

de Mann-Whitney U; 2 – teste de t-Student 
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5.3 Análise estatística multivariada 

  

 

Foram propostos cinco modelos preditores, como forma de avaliar o quanto 

o acréscimo de novas variáveis melhoraria a predição da necessidade de 

insulinoterapia e qual seria o custo de cada um desses modelos ao serem 

incorporados na rotina clínica assistencial. 

Para elaboração do modelo foram consideradas variáveis que, no momento 

do diagnóstico do DMG, apresentassem85: 

o Relevância estatística na análise univariada (adotamos p ≤ 0,10); 

o Relevância clínica para o desfecho. 

Seguindo estas considerações, as seguintes variáveis foram incluídas no 

modelo de predição: 

o Idade 

o Paridade  

o Antecedente pessoal de DMG 

o Antecedente pessoal de macrossomia 

o Antecedente familiar de DM 

o Presença de hipertensão arterial sistêmica 

o IMC pré-gestacional 

o Teste do diagnóstico de DMG 

o GJ do início do pré-natal 

o Índice HOMA-IR calculado no grupo multidisciplinar de DMG 

o AdipoQ coletada no grupo multidisciplinar de DMG 

o HbA1c coletada no grupo multidisciplinar de DMG 
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Embora preenchessem as premissas para inclusão no modelo, optou-se 

por não considerar as variáveis referentes ao TTOG75 do diagnóstico de DMG 

uma vez que não eram comuns a todas as pacientes incluídas no estudo. Além 

disso, também não incluímos os valores de GJ e de insulina, coletadas no grupo 

multidisciplinar de DMG, uma vez que a dosagem foi feita para que pudesse ser 

calculado o valor do índice HOMA-IR evitando, deste modo, a alta colinearidade 

estatística. 

Dessa forma, foram elaborados cinco modelos de predição (Tabela 11), 

que incluíram as seguintes variáveis: 

 

Tabela 11. Modelos propostos para predição do uso de insulina em pacientes 
com DMG – HCFMUSP – 2015 a 2018 

MODELO 
INICIAL 

MODELO 
INICIAL 

 + HbA1c 

MODELO 
INICIAL 

 + adipoQ 

MODELO 
INICIAL 

 + HOMA-IR 

MODELO 
COMPLETO 

APDMG 
AP macrossomia 
AFDM 
HAS 
Paridade 
IMC 
pregestacional 
Idade 
Teste do 
diagnóstico 
GJ inicial 

APDMG 
AP macrossomia 
AFDM 
HAS 
Paridade 
IMC pregestacional 
Idade 
Teste do diagnóstico 
GJ inicial 

+ 

HbA1c 

APDMG 
AP macrossomia 
AFDM 
HAS 
Paridade 
IMC pregestacional 
Idade 
Teste do diagnóstico 
GJ inicial 

+ 

adipoQ 

APDMG 
AP macrossomia 
AFDM 
HAS 
Paridade 
IMC pregestacional 
Idade 
Teste do diagnóstico 
GJ inicial 

+ 

HOMA-IR 

APDMG 
AP macrossomia 
AFDM 
HAS 
Paridade 
IMC pregestacional 
Idade 
Teste do diagnóstico 
GJ inicial 
HbA1c 
AdipoQ 
HOMA-IR 

adipoQ – adiponectina; AFDM – antecedente familiar de diabetes mellitus; AP – antecedente pessoal; 
APDMG – antecedente pessoal de diabetes mellitus gestacional; DMG – diabetes mellitus gestacional; GJ 
– glicemia de jejum; HAS – hipertensão arterial sistêmica; HbA1c – hemoglobina glicosilada; HOMA-IR – l 
Homeostatic Model Assessment for insulin resistance; IMC – índice de massa corpórea;  

 

 

5.3.1 Regressões Logísticas e curvas ROC dos modelos  

 

Conforme demonstrado na Tabela 12, as seguintes variáveis foram 

consideradas preditoras independentes do uso de insulina nos respectivos 

modelos preditores avaliados: 
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o Modelo Inicial: antecedente pessoal de DMG; 

o Modelo Inicial + HbA1c: antecedente pessoal de DMG e valores de 

HbA1c;  

o Modelo Inicial + adipoQ: antecedente pessoal de DMG e GJ do 1º 

trimestre; 

o Modelo Inicial + HOMA-IR: antecedente pessoal de DMG e presença 

de HAS; 

o Modelo Completo: antecedente pessoal de DMG, antecedente 

pessoal de macrossomia e valores de HbA1c. 
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Tabela 12. Modelos de regressão logística para predição do uso de insulina em pacientes com DMG – HCFMUSP – 2015 a 
2018 
   Coeficiente (beta) Erro padrão Valor de p Razão de chances IC de 95% 

Modelo 
INICIAL 

Intercepto 
APDMG£ 

HAS 
GJ 1º trim 

-4,687 
1,158 
0,566 
0,032 

1,554 
0,423 
0,333 
0,017 

0,003 
0,006 
0,089 
0,055 

0,009 
3,183 
1,760 
1,033 

 
1,390 – 7,286 
0,917 – 3,379 
0,999 – 1,067 

Modelo 
INICIAL 
+ HbA1c 

Intercepto 
APDMG£ 
HbA1c* 

-12,824 
1,113 
2,142 

2,425 
0,439 
0,452 

<0,001 
0,011 

<0,001 

<0,001 
3,043 
8,520 

 
1,288 – 7,187 
3,513 – 20,663 

Modelo 
INICIAL 

+ adipoQ 

Intercepto 
APDMG£ 
GJ 1º trim 
AdipoQ* 

-4,196 
1,191 
0,036 
-0,064 

1,574 
0,422 
0,017 
0,034 

0,008 
0,005 
0,033 
0,058 

0,015 
3,291 
1,036 
0,938 

 
1,440 – 7,522 
1,003 – 1,071 
0,879 – 1,002 

Modelo 
INICIAL 

+ HOMA-IR 

Intercepto 
APDMG£ 
HAS 

-1,959 
1,473 
0,730 

0,239 
0,430 
0,346 

<0,001 
0,001 
0,035 

0,141 
4,362 
2,075 

 
1,876 – 10,141 
1,052 – 4,091 

Modelo 
COMPLETO 

Intercepto 
APDMG£ 
AP macrossomia£ 
HbA1c* 

-14,838 
1,313 
1,104 
2,467 

2,753 
0,470 
0,529 
0,508 

<0,001 
0,005 
0,037 

<0,001 

<0,001 
3,716 
3,017 
11,791 

 
1,479 – 9,334 
1,070 – 8,511 
4,356 – 31,912 

adipoQ – adiponectina; AP – antecedente pessoal; APDMG – antecedente pessoal de diabetes mellitus gestacional; GJ – glicemia de jejum; HAS – hipertensão arterial 
sistêmica; HbA1c – hemoglobina glicosilada; IC – intervalo de confiança de 95%; trim – trimestre. 

 *-coletada na primeira consulta com o grupo multidisciplinar de diabetes 
 £ - referêcia: ter o antecedente 
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O cálculo da probabilidade de uso de insulina foi realizado, para cada um dos 

modelos sequenciais, pela fórmula de regressão logística determinada, de acordo 

com as variáveis selecionadas, por: 

p = exp (α + β1x1 + β2x2...) / 1 + exp (α + β1x1 + β2x2...) 

p – probabilidade; α – intercepto; β – constante específica de cada variável;  

x – valor determinado pela observação. 

 

Na avaliação do desempenho dos modelos de regressão, as curvas ROC 

(Figuras 3 e 4) dos respectivos modelos mostraram as seguinte áreas sobre a 

curva (AUC): 
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Figura 3. Curvas ROC de desempenho dos modelos de regressão logística para predição do uso de insulina no grupo DMG

 Erro 

padrão 

IC de 95% 

Modelo Inicial 0,047 0,548 – 0,731 

Modelo Inicial 

+ HbA1c 

0,040 0,662 – 0,817 

Modelo Inicial 

+ adipoQ 

0,043 0,586 – 0,754 

Modelo Inicial 

+ HOMA-IR 

0,046 0,532 – 0,714 

Modelo 

Completo 

0,040 0,669 – 0,827 

MODELO INICIAL MODELO INICIAL 

+ HbA1c  
MODELO INICIAL 

+ adipoQ  

MODELO INICIAL 

+ HOMA-IR  

MODELO 
COMPLETO  

AUC = 0,639 AUC = 0,740 AUC = 0,670 

AUC = 0,623 AUC = 0,748 
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Figura 4. Comparação das curvas ROC de desempenho dos modelos de 
regressão logística para predição do uso de insulina no grupo DMG 
adipoQ – adiponectina; HbA1c – hemoglobina glicosilada; HOMA-IR - Homeostatic Model 
Assessment for insulin resistance 

 

Considerando que o APDMG foi a variável mais presente nos modelos 

preditores e que 28,34% (72/254) da amostra analisada foi composta por 

primigestas, que também não apresentam o antecedente de macrossomia, 

optou-se realizar uma subanálise, tanto univariada quanto multivariada com os 

cinco modelos preditores, estratificando as pacientes de acordo com a paridade 

(primigestas vs. multigestas). 
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5.4 Análise estatística univariada – estratificação por paridade 

  

 

Para subanálise comparativa dos dados, as pacientes foram divididas em 

dois grupos, de acordo com a paridade: PRIMIGESTAS (72 – 28,34%) e 

MULTIGESTAS (182 – 71,66%). 

Os resultados da análise univariada estão descritos na Tabela 13.  

Entre as primigestas, houve diferença significativa entre os grupos quanto 

ao valor da GJ do TTOG75 e aos valores de adipoQ, GJ, insulina e índice HOMA-

IR, avaliados na primeira consulta com o grupo multidisciplinar de DMG. Já entre 

as multigestas, as variáveis que demonstraram diferença significativa entre os 

grupos foram semelhantes às encontradas na avaliação geral.  
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Tabela 13. Análise univariada de dados clínicos e laboratoriais de gestante com DMG, de acordo com a estratificação por 
paridade – HCFMUSP – 2015 a 2018 

                                                                      
                                                                                                 PRIMIGESTAS (n =72)                                                                MULTIGESTAS (n = 182)            
                 
 DIETA (n = 62) 

N (%) 
Média ± dp 

Mediana (IIQ)  

INSULINA (n = 10) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

Valor de p DIETA (n = 140) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

INSULINA (n = 42) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

Valor de 
p 

Dados demográficos 

Idade (anos) 
Etnia 
     Branca 
     Não branca 

APDMG 

AFDM 

AP macrossomia 

HAS 

Acantose 

Tabagismo 

 
31 ± 6 

 
48,0 (77,4) 
14 (22,6) 

( - ) 

28,0 (45,3) 

( - ) 

9,0 (14,5) 

10,0 (17,2) 

6,0 (9,8) 

 
35 ± 5 

 
8,0 (80,0) 
2,0 (20,0) 

( - ) 

5,0 (50,0) 

( - ) 

3,0 (30,0) 

2,0 (22,2) 

0 (0) 

 
0,124² 
1,0003 

 
 

( - ) 

1,0003 

( - ) 

0,3543 

0,6583 

0,5833 

 
33 ± 5 

 
100,0 (71,9) 

39 (22,6) 

17,0 (12,1) 

78,0 (55,7) 

17,0 (12,1) 

48 (34,3) 

32,0 (25,8) 

9,0 (6,5) 

 
34 ± 6 

 
34,0 (81,0) 
8,0 (19,0) 

13,0 (31,0) 

25,0 (59,5) 

9,0 (21,4) 

20,0 (47,6) 

12,0 (29,3) 

3,0 (7,5) 

 
0,706² 

0,2435 

 
 

0,0045 

0,6625 

0,1315 

0,1175 

0,6645 

0,7323 

Dados antropométricos 

Peso (kg) 

     Pré-gestacional 
     Final 

     Ganho total 

IMC (kg/m²) 

     Pré-gestacional 
     3º trimestre 

IMC – categoria 

  Pré-gestacional 
     Baixo peso 
     Adequado 
     Sobrepeso 
     Obesidade 
 

  3º trimestre 
     Baixo peso 
     Adequado 
     Sobrepeso 
     Obesidade 

 
 

72,15 ± 16,03 
82,44 ± 17,07 
10,47 ± 6,14 

 
 
 
 

 
 
 

27 ± 6 
31 ± 5 

 
 
 
 
 
 

 
 

2,0 (3,3) 
22,0 (35,5) 
19,0 (30,6) 
19,0 (30,6) 

 
 
 

0 (0) 
9,0 (14,5) 

17,0 (27,4) 
36,0 (58,1) 

 
 

76,91 ± 14,83 
86,48 ± 17,96 

9,52 ± 6,33 
 
 
 
 

 
 

29 ± 6 
33 ± 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

0 (0) 
3,0 (30,0) 
3,0 (30,0) 
4,0 (40,0) 

 
 
 
 
 

0 (0) 
0 (0) 

3,0 (30,0) 
7,0 (70,0) 

 
 

0,382² 
0,493² 
0,653² 

 
 
 
 

 
 

0,208² 
0,305² 

 
 
 

0,8264 
 
 
 
 

0,2344 

 
 

77,17 ± 16,26 
85,13 ± 16,01 

8,09 ± 5,98 
 
 
 
 

 
 

30 ± 6 
33 ± 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

0 (0) 
31,0 (22,1) 
43,0 (30,7) 
66,0 (47,2) 

 
0 (0) 

9 (6,4) 
30,0 (21,4) 

101,0 (72,2) 

 
 

81,35 ± 16,61 
90,90 ± 16,27 

9,55 ± 6,29 
 
 
 
 

 
 

31 ± 6 
35 ± 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

0 (0) 
6,0 (14,3) 

13,0 (31,0) 
23,0 (54,1) 

 
0 (0) 

1,0 (2,4) 
5,0 (12,2) 

35,0 (85,4) 

 
 

0,148² 
0,043² 

0,172² 
 
 
 
 

 
 

0,231² 
0,040² 

 
 
 

0,4874 
 
 
 
 

0,1864 

 

continua 



54 
 

 
       

          
                                                                                                 PRIMIGESTAS (n =72)                                                                    MULTIGESTAS (n = 182) 
 

 DIETA (n = 62) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ)  

INSULINA (n = 10) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

Valor 
de p 

DIETA (n = 140) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

INSULINA (n = 42) 
N (%) 

Média ± dp 
Mediana (IIQ) 

Valor de 
p 

Dados sobre diagnóstico de DMG 

Teste do diagnóstico 

     GJ 
     TTOG75 

ΔtDx-grupo (semanas) 

IG diagnóstico (semanas) 

GJ 1º trimestre (mg/dL) 

Valores do TTOG75 (mg/dL) 

     GJ 
     1ª hora 
     2ª hora 
 

Nº valores alterados do TTOG75 
     1 
     2 
     3 

 
 
 
 
 
 

 

34,0 (54,8) 
28 (45,2) 

3,86 (2,14 – 8,14) 

14,57 (8,86 – 26,29) 

89 ± 10 

 

85 ± 9 

157 ± 30 
155 ± 31 

 

 

 

21,0 (75,0) 

5,0 (17,9) 
2,0 (7,1) 

 
 
 
 
 
 

 

6,0 (60,0) 
4,0 (40,0) 

5,29 (2,00 – 9,57) 

13,14 (10,57 – 25,71) 

93 ± 11 

 

97 ± 11 

177 ± 30 

181 ± 22 
 

 
 
 

2,0 (40,0) 
2,0 (40,0) 

1,0 (20,0) 

 
 
 
 
 
 

 

1,0003 
 
 
 
 

 

0,757¹ 
0,968¹ 
0,370² 

 
 
 

0,016² 
0,187² 
0,090² 

 
0,3194 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

81,0 (57,9) 
59,0 (42,1) 

3,58 (2,22 – 8,29) 

19,57 (9,36 – 25,71) 

92 (85 – 96) 

 

90 ± 12 

162 ± 28 

149 ± 26 
 

 

 

 

46,0 (78,0) 

7,0 (11,9) 
6,0 (10,2) 

 
 
 
 
 
 

 

30,0 (71,4) 
12,0 (28,6) 

4,15 (2,43 – 7,29) 

14,57 (10,86 – 24,43) 

96 (87 – 101) 

 

94 ± 13 

182 ± 18 

148 ± 40 
 

 
 
 

5,0 (41,7) 
5,0 (41,7) 

2,0 (16,6) 

 
 

0,1145 
 
 

 
 
 
 

0,764¹ 

0,438¹ 

0,023¹ 

 
0,317² 

0,017² 

0,956² 

 
0,0394 

 

Dados sobre exames laboratoriais* 

IG coleta (semanas) 

Adiponectina (ng/mL) 

Glicemia de jejum (mg/dL) 

Insulina (μUI/mL) 

HOMA-IR 

HbA1c (%) 

Colesterol total (mg/dL) 

HDL (mg/dL) 

LDL (mg/dL) 

TG (mg/dL) 

 

25,36 (16,86 – 30,41) 

11,948 ± 6,206 

71 ± 10 

11,0 (8,0 – 18,0) 

1,91 (1,31 – 3,05) 

5,2 ± 0,4 

204 ± 46 

65 ± 15 

112 ± 36 

161 ± 63 

 

24,14 (18,00 – 28,28) 

7,719 ± 3,062 

84 ± 14 

17,0 (13,0 – 26,0) 

3,25 (2,57 – 5,37) 

5,3 ± 0,5 

206 ± 53 

66 ± 17 

108 ± 43 

185 ± 81 

 

0,776¹ 

0,002² 

0,001² 

0,026¹ 

0,007¹ 

0,372² 

0,903² 

0,864² 

0,761² 

0,289² 

 
26,71 (19,29 – 28,93) 

9,372 (6,107 – 12,925) 

74 ± 13 

14,0 (9,2 – 20,0) 

2,57 (1,54 – 4,00) 

5,1 ± 0,4 

213 ± 49 

66 ± 16 

114 ± 43 

182 ± 72 

 

21,14 (15,57 – 28,28) 

8,554 (6,728 – 10,916) 

83 ± 13 

19,5 (14,0 – 31,0) 

3,80 (2,71 – 6,35) 

5,5 ± 0,4 

204 ± 39 

63 ± 17 

106 ± 32 

187 ± 81 

 
0,113¹ 

0,518¹ 

<0,001² 

0,002¹ 

<0,001¹ 

<0,001² 

0,292² 

0,333² 

0,293² 

0,699² 

ΔtDx-grupo – intervalo de tempo entre o diagnóstico e a primeira consulta no grupo multidisciplinar do diabetes; % - porcentagem; AP – antecedente pessoal; APDMG – antecedente pessoal de diabetes mellitus 
gestacional; AFDM – antecedente familiar de diabetes mellitus; dp – desvio-padrão; GJ – glicemia de jejum; HAS – hipertensão arterial sistêmica; HbA1c – hemoglobina glicosilada; HDL – high density lipoprotein; 
HOMA-IR – Homeostatic Model Assessment for insulin resistance; IIQ – intervalo interquartil; IMC – índice de massa corpórea; IG – idade gestacional; kg – quilograma; LDL – low density lipoprotein; N – número; TG – 
triglicérides; TTOG75 - teste de tolerância oral com sobrecarga de 75g de glicose; 1 – teste de Mann-Whitney U; 2 – teste de t-Student; 3 – teste exato de Fisher; 4 – Razão de Verossimilhança; 5 – teste de qui-quadrado 
de Pearson; (-) – fenômeno não existe.  *colhidos na primeira consulta com o grupo multidisciplinar de diabetes 

Tabela 13. Análise univariada de dados clínicos e laboratoriais de gestante com DMG, de acordo com a estratificação por paridade – 
HCFMUSP – 2015 a 2018 – conclusão 
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5.5 Análise estatística multivariada – estratificação por paridade 

 

 

5.5.1 Regressões Logísticas e curva ROC - primigestas 

 

 

Conforme demonstrado na Tabela 14, somente os Modelos Inicial + HOMA-

IR e Completo resultaram em variáveis que foram consideradas preditoras 

independentes do uso de insulina: 

o Modelo Inicial: sem variável preditora; 

o Modelo Inicial + HbA1c: sem variável preditora; 

o Modelo Inicial + adipoQ: sem variável preditora; 

o Modelo Inicial + HOMA-IR: índice HOMA-IR; 

o Modelo Completo: índice HOMA-IR. 

 
Tabela 14. Modelos de regressão logística para predição do uso de insulina em 
pacientes primigestas com DMG – HCFMUSP – 2015 a 2018 
   Coeficiente 

(beta) 
Erro 

padrão 
Valor 
de p 

Razão de 
chances 

IC de 95% 

Modelo 
INICIAL 

Intercepto -1,825 0,341 <0,001 0,161  

Modelo 
INICIAL  
+ HbA1c 

Intercepto -1,825 0,341 <0,001 0,161  

Modelo 
INICIAL  

+ adipoQ 

Intercepto 
Idade 
AdipoQ* 

-3,414 
0,098 
-0,171 

2,178 
0,062 
0,087 

0,117 
0,113 
0,050 

0,033 
1,103 
0,843 

 
0,977 – 1,244 
0,711 – 1,000 

Modelo 
INICIAL  

+ HOMA-IR 

Intercepto 
HOMA-
IR** 

-2,924 
0,311 

0,633 
0,145 

<0,001 
0,032 

0,054 
1,365 

 
1,027 – 1,813 

Modelo 
COMPLETO 

Intercepto 
HOMA-
IR** 

-2,924 
0,311 

0,633 
0,145 

<0,001 
0,032 

0,054 
1,365 

 
1,027 – 1,813 

adipoQ – adiponectina; DMG – diabetes mellitus gestacional; HOMA-IR – Homeostatic Model Assessment for insulin 
resistance; IC – intervalo de confiança 
 *-coletada na primeira consulta com o grupo multidisciplinar de diabetes 
 **-calculado na primeira consulta com o grupo multidisciplinar de diabetes 
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O cálculo da probabilidade de uso de insulina foi realizado, para cada um 

dos modelos sequenciais, pela fórmula de regressão logística determinada, de 

acordo com as variáveis selecionadas, por: 

p = exp (α + β1x1 + β2x2...) / 1 + exp (α + β1x1 + β2x2...) 

p – probabilidade; α – intercepto; β – constante específica de cada variável; x – 

valor determinado pela observação. 

 

Na avaliação do desempenho dos modelos de regressão, a curva ROC 

(Figura 5) do modelo Inicial + HOMA-IR mostrou a seguinte área sobre a curva 

(AUC): 

  
Figura 5. Curva ROC de desempenho do modelo Inicial + HOMA-IR de 
regressão logística para predição do uso de insulina no grupo primigestas 
 

 

AUC = 0,787 
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5.5.2 Regressões Logísticas e curvas ROC - multigestas 

 

 

Conforme demonstrado na Tabela 15, as seguintes variáveis foram 

consideradas preditoras independentes do uso de insulina nos respectivos 

modelos preditores avaliados: 

o Modelo Inicial: antecedente pessoal de DMG; 

o Modelo Inicial + HbA1c: valores de hemoglobina glicosilada dosada 

na primeira consulta com o grupo multidisciplinar de DMG; 

o Modelo Inicial + adipoQ: antecedente pessoal de DMG; 

o Modelo INicial + HOMA-IR: antecedente pessoal de DMG; 

o Modelo Completo: antecedente pessoal de DMG e valores de 

HbA1c. 
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Tabela 15 – Modelos de regressão logística para predição do uso de insulina em pacientes multigestas com DMG – HCFMUSP 
– 2015 a 2018 

    Coeficiente (beta) Erro padrão Valor de p Razão de chances IC de 95% 

Modelo 
INICIAL 

Intercepto 
APDMG£ 
GJ 1º trim 

-4,597 
1,134 
0,034 

1,789 
0,431 
0,019 

0,010 
0,008 
0,074 

0,010 
3,109 
1,035 

 
1,336 – 7,233 
0,997 – 1,074 

Modelo 
INICIAL  
+ HbA1c 

Intercepto 
APDMG£ 
Teste do diagnóstico (GJ) 
HbA1c* 

-17,072 
0,919 
0,708 
2,895 

3,161 
0,487 
0,426 
0,585 

<0,001 
0,059 
0,097 

<0,001 

<0,001 
2,507 
2,030 
18,082 

 
0,966 – 6,511 
0,880 – 4,682 
5,743 – 56,930 

Modelo 
INICIAL  

+ adipoQ 

Intercepto 
APDMG£ 
Teste do diagnóstico (GJ) 

-1,866 
1,206 
0,639 

0,346 
0,428 
0,392 

<0,001 
0,005 
0,103 

0,155 
3,341 
1,895 

 
1,444 – 7,730 
0,879 – 4,085 

Modelo 
INICIAL  

+ HOMA-IR 

Intercepto 
APDMG£ 

-1,609 
1,466 

0,224 
0,440 

<0,001 
0,001 

0,200 
4,333 

 
1,829 – 10,265 

Modelo 
COMPLETO 

Intercepto 
APDMG£ 
AP macrossomia£ 
HbA1c* 

-18,539 
1,186 
1,062 
3,191 

3,514 
0,507 
0,560 
0,651 

<0,001 
0,019 
0,058 

<0,001 

<0,001 
3,273 
2,893 
24,316 

 
1,213 – 8,832 
0,966 – 8,669 
6,794 – 87,032 

 AP- antecedente pessoal; APDM – antecedente pessoal de diabetes mellitus gestacional; GJ – glicemia de jejum; HbA1c – hemoglobina glicosilada;  

IC – intervalo de confiança; trim – trimestre 
  *-coletada na primeira consulta com o grupo multidisciplinar de diabetes 
  £ - referência: ter o antecedente 
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O cálculo da probabilidade de uso de insulina foi realizado, para cada um dos 

modelos sequenciais, pela fórmula de regressão logística determinada, de acordo 

com as variáveis selecionadas, por: 

p = exp (α + β1x1 + β2x2...) / 1 + exp (α + β1x1 + β2x2...) 

p – probabilidade; α – intercepto; β – constante específica de cada variável; x – 

valor determinado pela observação. 

 

Na avaliação do desempenho dos modelos de regressão, as curvas ROC 

(Figuras 6 e 7) dos respectivos modelos mostraram as seguinte áreas sobre a 

curva (AUC):
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Figura 6. Curvas ROC de desempenho dos modelos de regressão logística para predição do uso de insulina no grupo multigestas

 Erro 

padrão 

IC de 95% 

Modelo Inicial 0,054 0,537 – 0,750 

Modelo Inicial 

+ HbA1c 

0,039 0,719 – 0,870 

Modelo Inicial 

+ adipoQ 

0,052 0,516 – 0,721 

Modelo Inicial 

+ HOMA-IR 

0,053 0,490 – 0,698 

Modelo 

Completo 

0,040 0,713 – 0,870 

MODELO INICIAL MODELO INICIAL 
+ HbA1c 

MODELO INICIAL 
+ adipoQ 

MODELO INICIAL  
+ HOMA-IR 

MODELO COMPLETO 

AUC = 0,643 AUC = 0,795 AUC = 0,618 

AUC = 0,594 AUC = 0,792 
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Figura 7. Comparação das curvas ROC de desempenho dos modelos de 
regressão logística para predição do uso de insulina no grupo multigestas 
adipoQ – adiponectina; HbA1c – hemoglobina glicosilada; HOMA-IR - Homeostatic Model 
Assessment for insulin resistance 

 

 

5.6 Comparação do desempenho dos modelos e análise de custos 

  

 

O custo de cada um dos modelos preditores do uso de insulina está 

exemplificado na Tabela 16.  
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Tabela 16. Custo adicional ao diagnóstico de cada um dos modelos propostos 
para a predição do uso de insulina em pacientes com DMG – HCFMUSP – 2015 
a 2018 
 MODELO 

INICIAL 
(AUC=0,639) 

MODELO 
INICIAL 

 + HbA1c 
(AUC=0,740) 

MODELO 
INICIAL 

+ adipoQ 
(AUC=0,670) 

MODELO 
INICIAL 

 + HOMA-IR 
(AUC=0,623) 

MODELO 
COMPLETO 
(AUC=0,748) 

Diagnóstico 
por GJ 
(R$ 1,85) 
 

     OU 
 

Diagnóstico 
por TTOG75 
(R$ 5,48 = 
GJ R$ 1,85 + 
TTOG75 R$ 
3,63) 

 
0,0 

 
7,86 

 
53,57 

 
(GJ – 1,85 + 

insulina 
10,17)  

 
12,02 

 

 

 
HbA1c (7,86) 

+ 
adipoQ 
(53,57) 

+ 
HOMA-IR 

(12,02) 
 

73,45 

adipoQ – adiponectina; GJ – glicemia de jejum; HbA1c – hemoglobina glicosilada; HOMA-IR – Homeostatic 
Model Assessment for insulin resistance; TTOG75 – teste de tolerância oral com sobrecarga de 75g de 
glicose 
 
 
 

Na avaliação geral, incluindo as 254 pacientes, o modelo representado pelo 

acréscimo da HbA1c ao modelo INICIAL, apresentou o melhor desempenho, 

acrescentando custo comparativamente baixo, de R$7,86, se aplicado na prática 

clínica. O Modelo COMPLETO (que incorpora a HbA1c, o índice HOMA-IR e a 

adipoQ ao modelo INICIAL), apresenta desempenho semelhente, porém com 

custo comparativamente maior (acréscimo de R$73,45). 

Na subanálise pela estratificação por paridade, para as primigestas, o 

modelo representado pelo acréscimo do índice HOMA-IR ao modelo INICIAL, 

apresentou o melhor desempenho, acrescentando custo de R$12,02 se aplicado 

na prática clínica. O Modelo COMPLETO (que incorpora a HbA1c, o índice 

HOMA-IR e a adipoQ ao modelo INICIAL), apresenta desempenho equivalente, 

porém com custo maior (acréscimo de R$73,45). No que diz respeito às 

multíparas, os achados são condizentes aos da avaliação geral. 
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6 DISCUSSÃO 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Por ser uma das complicações clínicas mais frequentes durante a 

gestação, e dado o aumento de sua prevalência após as modificações dos 

critérios diagnósticos propostas pela IADPSG, o DMG vem sendo estudado sob 

a óptica da implementação da melhor estratégia diagnóstica e terapêutica 

possível, levando em consideração a viabilidade de recursos financeiros e a 

disponibilidade técnica de cada região. 

O Brasil é considerado pela International Federation of Gynecology and 

Obstetrics (FIGO) um dos oito países prioridade quanto à hiperglicemia na 

gestação, uma vez que faz parte do grupo dos países que são responsáveis por 

55% dos partos mundiais e, também, por 55% dos casos de hiperglicemia na 

gestação. Dessa forma, especial atenção deve ser voltada para a identificação 

e tratamento precoces dessas mulheres, a fim de evitar desfechos adversos. 

Sabe-se que grande parte dessas mulheres obtém controle glicêmico 

satisfatório apenas com a reeducação alimentar, demandando menos recursos 

financeiros para o tratamento, embora exista o custo relacionado aos insumos 

necessários à monitorização glicêmica. Isso nos leva a refletir o quanto essas 

gestantes poderiam manter o seguimento pré-natal no nível primário ou 

secundário de assistência à saúde. 

Por outro lado, temos aquelas gestante que necessitarão de insulinoterapia 

para atingir controle glicêmico satisfatório e de seguimento pré-natal mais 

rigoroso, demandando cuidado a nível terciário de assistência e, com isso, 



65 
 

agregando custo adicional ao tratamento. Além disso, quanto mais precoce esse 

tratamento for iniciado, maiores as chances de sucesso obstétrico.  

Dessa forma, seria possível elaborar estratégias para identificar quem é a 

gestante que vai precisar utilizar insulina? Quais características sociais ou 

demográficas, quais dados de exames laboratoriais deveríamos nos atentar para 

que possamos selecionar a gestante que se beneficiaria de cuidado 

diferenciado? 

Alguns estudos nos mostraram que os seguintes fatores podem ser 

utilizados para a predição do uso de insulina durante a gestação16-24: IMC pré-

gestacional (principalmente se acima de 30kg/m²), antecedente familiar de 

diabetes mellitus, antecedente pessoal de DMG, idade acima de 30 anos, 

diagnóstico precoce (antes de 24 semanas) do DMG e HbA1c.  

O presente estudo prestou-se a avaliar o impacto desses fatores, já 

conhecidos, na população atendida em nosso serviço terciário de ensino 

acrescentando de forma inédita a avaliação da dosagem da adipoQ, fator 

sabidamente associado à sensibilidade e resistência insulínica37-39, na predição 

do uso de insulina, a fim de demonstrar o quanto a dosagem desse novo fator 

poderia contribuir para melhorar modelos de predição da insulinoterapia.  
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6.1 Casuística e método e composição da amostra. 

 

 

O presente estudo é aninhado a uma coorte prospectiva em andamento, 

com previsão de término de recrutamento em Junho de 2020, cujo foco principal 

é o seguimento pós-parto das pacientes, sobretudo no que diz respeito à 

predição do desenvolvimento de DM2 em longo prazo. Portanto, os critérios de 

inclusão e de exclusão originais foram propostos pensando no seguimento pós-

parto. 

Por ser um caso-controle derivado de um estudo maior, os critérios de 

inclusão e de exclusão precisaram ser adequados para que pudessem 

contemplar objetivos desta subanálise, o que levou a perda da amostra (146/400; 

36,5%) superior ao estimado. As pacientes não foram excluídas da coorte 

prospectiva, apenas deste estudo em questão.  

Apesar destas considerações, o número final de gestantes avaliadas, 

provenientes de um único centro, foi superior a de alguns estudos sobre adipoQ 

e gestação. O Setor de Endocrinopatias e Gestação da Clínica Obstétrica do 

HCFMUSP é composto por uma equipe coesa e alinhada a um protocolo de 

conduta bem estabelecido, garantindo a uniformidade da assistência e a 

confirmação do diagnóstico correto de DMG, bem como assegurou a coleta 

correta da adipoQ em todas as pacientes incluídas.  

Além disso, a composição multiprofissional do setor assegura o cuidado 

global da gestante, com seguimento pré-natal até o parto, e melhora a adesão 

da gestante ao tratamento proposto, uma vez que os recursos necessários ao 
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auto monitoramente glicêmico (glicosímetro, fitas e lancetas) e ao tratamento 

(orientação alimentar, seringas e insulina) são fornecidos pelo serviço. 

Os corticosteroides apresentam efeito hiperglicemiante que pode durar até 

sete dias após o uso da primeira dose e, consequentemente, influenciam 

negativamente o controle glicêmico. Com isso, de acordo com o protocolo 

assistencial do serviço, para as gestantes que necessitam de corticoterapia para 

maturação pulmonar fetal, mesmo com controle glicêmico adequado, é instituída 

terapêutica insulínica, motivo pelo qual essas gestantes não foram incluídas na 

análise. 

Os pontos de corte escolhidos para o intervalo de tempo entre a consulta 

no grupo multidisciplinar de DMG e o parto (<4 semanas) e o intervalo de tempo 

entre a última consulta o parto (> 3 semanas) foram estabelecidos a fim de se 

assegurar que as pacientes do grupo DIETA realmente não precisaram de 

insulinoterapia e que as pacientes do grupo INSULINA realmente tiveram tempo 

para tentar terapia não-medicamentosa, evitando-se, deste modo, vieses de 

alocação. 

Paralelamente, gestantes com medida inicial de HbA1c igual ou maior a 

6,5% também foram excluídas, uma vez que tal informação pode refletir 

disglicemia prévia à gestação, fator de confusão para maior chance de 

insulinoterapia.  

Embora tenha ocorrido perda considerável de casos, tal decisão foi vital 

para que nosso trabalho refletisse o máximo possível a realidade, o que é correto 

dentro do campo da pesquisa clínica, a fidedignidade dos dados e que pudesse 

ser replicado por outros pesquisadores. 
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6.2 Análise estatística univariada 

 

 

Em relação à frequência de uso de insulina no presente estudo, 20,5% das 

gestantes necessitaram de complementação com terapêutica insulínica para 

atingir os alvos glicêmicos desejados. Observa-se menor incidência de 

insulinoterapia que a descrição prévia de estudos do setor de Endocrinopatias 

na gestação do HCFMUSP: Sapienza et al.16 encontraram a frequência de 

insulinoterapia de 39,8% ao avaliar gestantes diagnosticas por TTOG100g 

alterado, ao passo que Souza et al.17 descreveram insulinoterapia em 33,1% das 

gestantes diagnosticas por GJ inicial alterada. 

Embora ainda não haja consenso mundial sobre critérios para início de 

insulinoterapia, os três estudos do Setor de Endocrinopatias e Gestação 

seguiram o mesmo protocolo assistencial para introdução de insulina nas 

gestantes com DMG, com redução gradativa da frequência da terapia 

medicamentosa ao longo dos anos. Tal evento pode ser um reflexo do 

compromisso continuado da equipe e da implementação e consolidação da 

assistência multiprofissional a esse grupo de pacientes, com melhor adesão das 

mesmas ao tratamento proposto (reeducação alimentar e auto monitoramento 

glicêmico). Também pode refletir padrão de mudança comportamental 

populacional, com as crescentes alertas pela mídia sobre importância de estilo 

de vida e hábitos saudáveis. 

As pacientes do grupo insulina apresentaram frequência significativamente 

maior de DMG em gestações prévias, sendo que tal antecedente aumentou em 

3,62 vezes o risco de necessitar de terapia medicamentosa. As subsequentes 
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modificações fisiológicas gravídicas necessárias para promover aporte 

adequado de nutrientes ao feto poderiam sobrecarregar a produção pancreática 

de insulina e, deste modo, evidenciar uma disfunção metabólica subjacente, que 

se manifestaria pela necessidade de insulina durante a gestação e pelo 

desenvolvimento de DM2 e/ou síndrome metabólica em longo prazo. Muitos 

trabalhos já identificaram a associação entre APDMG e necessidade de uso de 

insulina16,18,20,21, conforme demonstrado no presente estudo. 

A presença de HAS também mostrou associação com a necessidade de 

insulinoterapia, achado semelhante ao encontrado por Sapienza et al.16, em 

estudo realizado em nosso serviço em 2010, o que demonstra estabilidade no 

perfil epidemiológico das gestantes com diabetes, mesmo utilizando critérios 

diagnósticos diferentes. Tal fato facilita e corrobora a elaboração de estratégias 

de modelos preditores de insulina. Em nosso estudo, 44,2% das pacientes do 

grupo insulina são hipertensas, enquanto que no estudo de Sapienza et al., a 

frequência foi de 29,1%. 

No presente estudo, em ambos os grupos, as pacientes apresentaram 

média do IMC acima do recomendado (IMC ≥ 25kg/m²) tanto no período pré-

gestacional quanto ao final da gestação, com maior frequência de obesidade. 

Tais características aliadas à alta frequência de hipertensão compõem o perfil 

da síndrome metabólica, refletindo um pior padrão metabólico dessas pacientes. 

Obesidade também se associa à resistência insulínica, um dos 

denominadores da fisiopatologia do DMG. E quanto maior a resistência 

insulínica, maior a chance da paciente requerer terapia medicamentosa com 

insulina, conforme demonstrado em nossos achados, com as pacientes do grupo 
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INSULINA com valores de índice HOMA-IR significativamente maiores quando 

comparadas às do grupo DIETA. 

A literatura ainda é escassa de estudos sobre associação e predição de 

uso de insulina pelo índice HOMA-IR, embora haja avaliações a respeito da 

associação do HOMA-IR com o desenvolvimento de DMG. Alptekin et al.91 

demonstraram que o índice HOMA-IR, avaliado no primeiro trimestre, pode ser 

preditor do desenvolvimento de DMG, com razão de chance de 1,254. Se 

pensarmos que gestantes com valores altos de índice HOMA-IR já no início da 

gestação tem maiores chances de desenvolver DMG, há também grande chance 

de necessitarem de insulinoterapia, considerando o aumento da resistência 

insulínica proporcionada pelas modificações fisiológica gravídicas, mais intensas 

nos segundo e terceiro trimestres. 

Além disso, alterações glicêmicas desde o início da gestação e, portanto, 

diagnóstico de DMG por GJ do início do pré-natal alterada, mostram associação 

com a maior necessidade de uso de insulina durante a gravidez. Esta relação 

está bem estabelecida na literatura17-19 e também foi contemplada no presente 

estudo, com as pacientes do grupo INSULINA apresentado valores de GJ no 1º 

trimestre significativamente maiores. 

Dessa forma, esperaríamos que a idade gestacional do diagnóstico 

apresentasse diferença estatística entre os grupo, dado este que não foi 

confirmado, embora tenha havido uma tendência para o diagnóstico mais 

precoce entre as pacientes do grupo INSULINA. A não significância na idade 

gestacional do diagnóstico também foi encontrada por Sapienza et al.16 e Souza 

et al.17, estudos também desenvolvidos em nosso serviço, em contraste com 

alguns trabalho que encontraram associação entre diagnóstico precoce, 
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sobretudo antes de 24 semanas de gestação, e maior chance de 

insulinoterapia18-21,24. 

A dosagem de hemoglobina glicosilada é um dos métodos de avaliação do 

status glicêmico, sendo muito utilizada fora do período gestacional para inferir a 

qualidade do controle glicêmico do paciente. Seus valores representam a média 

glicêmica dos últimos três meses que antecedem à realização do exame e nos 

fornecem uma avaliação pontual da glicemia, não refletindo as 

flutuações/incursões glicêmicas que ocorrem ao longo do dia92. Dessa forma, 

indivíduos com o mesmo valor de HbA1c não necessariamente apresentam o 

mesmo comportamento/padrão glicêmico. Durante a gestação, seus valores 

devem ser interpretados com cautela, uma vez que as modificações fisiológicas 

gravídicas (hemodiluição e aumento do turnover de hemácias) podem falsear os 

resultados para menos e seus valores passam a refletir a média glicêmica dos 

últimos dois meses13,26,27,93. 

Com isso, espera-se que os valores dosados na gestação sejam 

relativamente baixos, de modo que valores mais elevados devam alertar para 

pior status metabólico, predispondo a gestante a maiores complicações 

obstétricas e a maior necessidade de complementação de terapia 

medicamentosa para manutenção dos níveis glicêmicos dentro do alvo 

preconizado para o período. 

Encontramos valores de hemoglobina glicosilada, dosada após o 

diagnóstico de DMG, significativamente maiores nas gestantes que utilizaram 

insulina, resultado semelhante ao encontrado por Sapienza et al.16. Nesta 

casuística de 2010, o valor médio da HbA1c foi de 5,88%, enquanto na nossa 

amostra foi de 5,4%. 
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O DMG e o DM2 apresentam como denominador comum em sua 

fisiopatologia a resistência insulínica. Sendo assim, se os níveis de adipoQ estão 

reduzidos nessa condição clínica, e quanto maior a resistência insulínica, maior 

a necessidade por terapia medicamentosa para controle dos níveis glicêmicos, 

é de se imaginar que a hipoadiponectinemia poderia estar associada à maior 

chance por insulinoterapia. 

No presente estudo, apesar dos níveis de adipoQ terem sido menores entre 

as pacientes que necessitaram de insulinoterapia, tal diferença não apresentou 

significância estatística, embora essas mesmas pacientes tenham apresentado 

resistência insulínica maior, demonstrada por valores de índice HOMA-IR 

significativamente maiores.  

No que diz respeito à associação adipoQ e resistência insulínica, 

Renatkaran et al.80 encontraram correlação significativa entre níveis de 

adiponectinemia e sensibilidade (correlação positiva) e resistência insulínica 

(correlação negativa). Já Lacroix et al.74 encontraram associação entre os níveis 

de adipoQ e índice HOMA-IR (resistência insulínica) e entre adipoQ e ISTTGO 

(sensibilidade insulínica). Apensar desses achados, ainda faltam estudos que 

avaliem a relação entre adipoQ e risco para uso de insulina no tratamento do 

DMG. 

O presente estudo não demonstrou associação entre dosagem de adipoQ 

e a necessidade de insulinoterapia. Uma das possíveis explicações para isso 

pode ser o número de casos avaliados, embora nossa amostra, proveniente de 

um único centro, seja maior que de alguns dos principais estudos sobre adipoQ 

e gestação. 
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Podemos refletir sobre outras questões que possam influenciar tais 

achados, uma vez que a dosagem de adipoQ não foi controlada para possíveis 

vieses de confusão, como etnia, IMC e resistência insulínica. 

 A amostra foi composta por pacientes com DMG sem distinção quanto ao 

método diagnóstico, de modo que as idades gestacionais de coleta da adipoQ 

não foram uniformes e apresentaram variações intra e intergrupos e, com isso, 

pacientes com diferentes graus de resistência insulínica foram alocadas em um 

mesmo grupo, o que pode não evidenciar os distintos comportamentos 

glicêmicos.  

Outro ponto a ser discutido é sobre a questão étnica94,95. Lee et al.94 

demonstraram valores significativamente menores de adipoQ e de sensibilidade 

à insulina entre jovens afro-americanos quando comparados aos caucasianos, 

embora apresentassem IMC, idade e adiposidade semelhantes. Tais diferenças 

permaneceram significativas mesmo após ajustes para estágio de Tanner, sexo, 

adiposidade central e periférica e leptina. A diferença na sensibilidade à insulina 

entre os dois grupos raciais não permaneceu significativa apenas quando feito 

ajuste pela concentração de adipoQ. Os autores propõem que níveis de adipoQ 

sejam forte marcador de sensibilidade à insulina e que níveis baixos entre os 

afro-americanos podem predispô-los a maior risco de resistência insulínica 

apesar da menor adiposidade visceral. 

Considerando que a população brasileira é miscigenada e que a divisão 

acadêmica em etnias branca e não-branca pode não refletir com precisão tais 

particularidades, questões genéticas e metabólicas inerentes a cada um dos 

grupos raciais podem contribuir como potenciais vieses na associação da 

adipoQ com a necessidade de uso de insulina entre as pacientes com DMG. 
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Sabe-se que a adipoQ, embora produzida pelo adipócito, encontra-se 

paradoxalmente reduzida em indivíduos com obesidade, e que o tecido adiposo 

visceral é importante fator de risco para resistência insulínica36,37,96,97. 

Considerando que uma das propriedades da adipoQ é reduzir a gliconeogênese 

hepática e aumentar a captação periférica de insulina e a sensibilidade insulínica, 

a obesidade pode interferir negativamente no equilíbrio metabólico e glicídico da 

paciente ao incrementar a resistência insulínica. 

No presente estudo, não avaliamos obesidade visceral e a classificação do 

status nutricional foi dada pelo IMC que, embora seja ferramenta muito utilizada 

em estudos epidemiológicos por ser método simples e facilmente aplicável a 

grandes populações, não nos informa a respeito da distribuição de gordura pelo 

corpo. Ou seja, indivíduos com o mesmo valor de IMC podem não ter a mesma 

distribuição de tecido adiposo, mostrando que existem diferentes fenótipos para 

a obesidade97-99. 

Em nossa análise, embora sem significância estatística, as pacientes do 

grupo INSULINA apresentaram valores maiores de IMC e, como esperado, 

valores menores de adipoQ e maiores HOMA-IR, refletindo os dados já 

consolidados na literatura sobre a tríade obesidade-adipoQ-resistência 

insulínica34-39. 
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6.3 Análise estatística multivariada e análise de desempenho-custo 

 

 

A procura por um modelo estatístico capaz de predizer a chance de 

insulinoterapia em gestantes diabéticas parece ser bem atrativa. Sobretudo se 

analisarmos tal estratégia em face aos gastos em saúde e a disponibilidade de 

recursos técnicos e humanos, a fim de redirecionar maior atenção àquelas que 

necessitam de assistência em serviços terciários de saúde. 

No presente estudo, propusemos diferentes modelos de predição, a fim de 

avaliar o quanto o acréscimo de novas variáveis melhoraria a acurácia do modelo 

que fosse baseado apenas nos dados clínicos e laboratoriais presentes ao 

diagnóstico de DMG, bem como analisar o custo de cada um dos modelos 

propostos. Foram analisadas variáveis que apresentassem relevância clínica 

e/ou estatística para o desfecho em questão. 

Em um primeiro momento, trabalhamos com as variáveis que nos estariam 

disponíveis na primeira consulta pré-natal após o diagnóstico DMG: aqui, o 

antecedente pessoal de DMG foi a única variável preditora independente e o 

Modelo INICIAL apresentou desempenho razoável, com AUC de 0,639, o que 

nos leva a pensar que, talvez, avaliar somente fatores clínicos não seja suficiente 

para identificar a paciente que precisa de insulina. 

Dessa forma, optamos inicialmente por acrescentar somente a HbA1c ao 

modelo INICIAL: neste momento, o antecedente pessoal de DMG ainda 

permanece como variável preditora independente, juntamente com a HbA1c, a 

qual demonstrou significância estatística maior, aumentando em 8,52 vezes a 

chance de a paciente necessitar de insulinoterapia para cada acréscimo de 1% 
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no valor da HbA1c. A adição da HbA1c ao modelo melhorou o desempenho, com 

AUC de 0,74 e oneraria o serviço de saúde em apenas R$7,86, custo que pode 

ser factível à assistência clínica. O trabalho de Sapienza et al.16 também 

identificou a HbA1c como variável preditora de insulinoterapia em todos os 

modelos propostos que a incluiram. Os autores encontraram que, para um valor 

de corte de 0,3, o acréscimo da HbA1c ao modelo preditor possibilitou a predição 

correta em, pelo menos, 81% dos casos. Barnes et al.18 encontraram valor de 

HbA1c ≥ 5,5% como preditor de insulina, enquanto no trabalho de González-

Quintero et al21, HbA1c ≥ 6% foi preditora. Outros autores também identificaram 

HbA1c como variável preditora da necessidade de insulinoterapia19,20,23,24,99,100. 

A segunda proposta é acrescentar somente a dosagem de adipoQ ao 

modelo INICIAL: neste caso, tal variável não se mostrou preditora e o modelo 

proposto final nos trouxe apenas o antecedente pessoal de DMG e o valor da GJ 

inicial como variáveis preditoras independentes. O acréscimo da adipoQ ao 

modelo não melhorou o desempenho, com AUC de 0,670 e oneraria o serviço 

de saúde em R$53,57, custo que não se justifica considerando sua performance. 

Não encontramos, na literatura, nenhum trabalho que contemplasse esta 

avaliação. 

A terceira proposta é acrescentar somente o valor do índice HOMA-IR, 

calculado após o diagnóstico de DMG, ao modelo INICIAL: neste caso, tal 

variável não se mostrou preditora e o modelo final proposto nos trouxe o 

antecedente pessoal de DMG e a presença de hipertensão arterial sistêmica 

como variáveis preditoras independentes. O acréscimo do índice HOMA-IR ao 

modelo não melhorou o desempenho, com AUC de 0,623 e oneraria o serviço 

de saúde em R$12,02, custo que não é tão alto, porém sem aplicabilidade 
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considerando sua performance. Também não encontramos, na literatura, 

nenhum trabalho que contemplasse esta avaliação. 

A quarta proposta é acrescentar as três variáveis citadas ao modelo 

INICIAL: neste caso, o modelo final resultou em antecedente pessoal de DMG, 

antecedente pessoal de macrossomia e valor de HbA1c como variáveis 

preditoras independentes, com a HbA1c demonstrando significância estatística 

maior, aumentando em 11,79 vezes a chance da paciente necessitar de 

insulinoterapia. O acréscimo das três variáveis ao modelo melhora o 

desempenho, com AUC de 0,748 e oneraria o serviço de saúde em R$73,45. 

Como a melhora de desempenho do modelo foi muito discreta, julgamos que o 

custo desta proposta não se justificaria na prática clínica. 

Desta forma, podemos identificar a HbA1c como a variável a ser 

acrescentada ao modelo preditor INICIAL que traria o diferencial para a 

identificação precoce das pacientes com necessidade de tratamento 

farmacológico para controle dos níveis glicêmicos durante a gestação, podendo 

ser facilmente incorporada à prática clínica. Além disso, outra questão chamou 

nossa atenção: o antecedente pessoal de DMG esteve presente como variável 

preditora em todos os modelos propostos, porém, quase um terço de nossa 

amostra é composta por pacientes primigestas. Logo, como considerar tal 

variável para um grupo de pacientes que não a possui? O mesmo 

questionamento deve ser feito para a variável antecedente pessoal de 

macrossomia.  

Com isso, optamos por realizar uma subanálise desses modelos entre as 

primigestas e encontramos que o acréscimo do índice HOMA-IR ao modelo 

preditor INICIAL traria o diferencial para a identificação precoce das primigestas 
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com necessidade de tratamento farmacológico para controle dos níveis 

glicêmicos durante a gestação, podendo ser facilmente incorporada à prática 

clínica. Entre as multigestas, os resultados foram semelhantes aos encontrados 

na avaliação geral. 

 

 

6.4 Considerações finais e perspectivas futuras 

 

 

Trabalhar com um modelo preditor de necessidade de uso de insulina em 

gestantes com DMG ainda nos traz grandes desafios sobre quais variáveis 

utilizar e em quais populações aplicar o modelo matemático. Isso porque cada 

população tem suas particularidades e as modificações fisiológicas gravídicas 

podem influenciar o controle glicêmico. Entretanto, tal proposta tem grande 

utilidade ao proporcionar a estratificação de risco e redirecionar custos, 

facilitando o acesso da paciente ao serviço de saúde terciário. 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o desempenho da adipoQ, 

dosada após o diagnóstico de DMG, na predição do uso de insulina para controle 

dos níveis glicêmicos. Apesar do ineditismo do trabalho, a adipoQ não se 

mostrou preditora, porém alguns vieses pontuados na discussão podem ter 

influenciado tal resultado. Apesar disso, esta questão ainda precisa ser mais 

elucidada na literatura e esperamos que o presente estudo possa despertar o 

interesse sobre o assunto. 

Apesar de não termos descrito na literatura, percebemos em nossa prática 

clínica que as características gerais e a frequência de insulinoterapia é diferente 
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entre as pacientes de acordo com o teste que diagnosticou o diabetes, se pela 

GJ inicial ou no TTGO75. Talvez, avaliar a adipoQ de forma separada em ambos 

os grupos possa refletir resultados diferentes. 

Outra questão que podemos elencar é: se a adipoQ está relacionada à 

resistência insulínica, será que sua dosagem ainda na gestação poderia auxiliar 

na identificação de qual paciente desenvolverá intolerância à glicose ou DM2 

após o parto? Renatkaran et al.80, identificaram que o baixo nível de adiponectina 

no terceiro trimestre foi fator preditor de resistência insulínica e de disfunção de 

células beta-pancreáticas no terceiro mês após parto, então talvez também reflita 

maior predisposição da persistência de intolerância à glicose após o parto. 

Embora a adipoQ não tenha sido identificada como variável preditora, será 

que essa predição poderia ocorrer se a adipoQ fosse analisada no contexto de 

um índice? O Homeostasis Model Assessment-Adiponectin (HOMA-AD) tem 

sido proposto como uma versão modificada do HOMA-IR, ao incorporar a 

adiponectina no denominador, sendo calculado pela seguinte fórmula: 

HOMA-AD = 
insulina de jejum (

μUI

mL
) x glicemia de jejum (

mmol

L
∗)

22,5 𝑥 𝑎𝑑𝑖𝑝𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 (
𝜇𝑔

𝑚𝐿
)

 

*Para conversão da glicose de mg/dL para mmol/L, multiplica-se o valor em mg/dL por 0,0555. 
 

Ao adicionar a adipoQ à fórmula, acrescenta-se uma medida indireta da 

adiposidade, ajustando, assim para os diferentes graus de adiposidade de cada 

indivíduo. Este é ainda um campo inicial de pesquisa, porém alguns trabalhos 

encontraram boas correlações entre HOMA-AD e resistência insulínica101-104. 

Nenhum, ainda, envolvendo tal avaliação no período gestacional. 
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O que podemos perceber é que ainda temos muito o que explorar a respeito 

da adiponectina, sobretudo no período gestacional. E que essas lacunas nos 

instiguem a querer saber cada vez mais, para que assim possamos melhorar os 

cuidados e a assistência pré-natal oferecida às gestantes com DMG. E que o 

impacto financeiro dessas ações não seja elevado para que possa 

atingir/beneficiar o maior número possível de mulheres.  
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7. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo permitiu concluir que: 

 

1)A adiponectina, dosada após o dignóstico de DMG, não é preditora da 

necessidade de uso de insulina para controle glicêmico durante a gestação. 

 

2)O acréscimo da hemoglobina glicosilda ao modelo preditor inicial traz um 

diferencial para a identificação precoce das pacientes com necessidade de 

tratamento farmacológico para controle dos níveis glicêmicos durante a 

gestação, podendo ser incorporada à prática clínica com custo factível. 

Estratificando pela paridade, para as primigestas, o acréscimo do índice 

HOMA-IR ao modelo preditor inicial traz um diferencial para a identificação 

precoce das pacientes com necessidade de tratamento farmacológico para 

controle dos níveis glicêmicos durante a gestação, podendo ser incorporada à 

prática clínica com custo factível. 
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8. ANEXOS 

A. Tabela de perfil glicêmico utilizada pelo Setor de Endocrinopatias e 
Gestação da Clínica Obstétrica do HCFMUSP. 
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B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
__________________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 
 
Título da pesquisa - Repercussões materno-fetais do diabetes gestacional após 
adoção dos critérios diagnósticos propostos pela International Association of 
Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG): Um estudo de coorte 
 
Pesquisador principal – Rossana Pulcineli Vieira Francisco 
 
Departamento/Instituto – Divisão de Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo – Instituto Central 
 
 

Você tem diabetes gestacional e faz seu pré-natal na Divisão de Clínica Obstétrica. 
Conforme lhe foi explicado, seu pré-natal segue uma rotina determinada para todas as 
gestantes que tem o mesmo problema que você. Para que sua gestação tenha o melhor 
resultado possível, iremos avaliar as complicações do diabetes para a sua saúde e também para 
a do seu bebê. Gostaríamos de convidá-la para participar de um estudo no qual as informações 
de seu pré-natal e dos exames realizados por você serão avaliadas e comparadas com as 
demais pacientes diabéticas gestacionais. 

Na sua consulta de retorno de puerpério, como acontece com todas as gestantes 
seguidas em nosso pré-natal, iremos perguntar sobre como foi seu parto e como ficou seu bebê. 
Além do retorno normal de 40 dias, você realizará seguimento clínico-laboratorial com nossa 
equipe durante 10 anos, sendo convocada para reavaliação em seis e 12 meses após o parto 
e, a partir daí, anualmente por 10 anos. 

Durante o pré-natal, fazemos coleta de alguns exames laboratoriais que fazem parte da 
rotina de cuidados para gestantes com diabetes. Nos momentos destas coletas, além dos 
exames de rotina, também vamos analisar no seu sangue a dosagem de algumas outras 
substâncias (adiponectina, colesterol total e frações, triglicérides e insulina) e iremos aplicar 
questionários para analisar se o consumo alimentar e a prática de atividade física - tanto de 
atividade física ocupacional (no trabalho, rotina do dia a dia) como no lazer (caminhada e outros 
exercícios) -, que causem efeitos em relação ao total de acúmulo de peso no período gestacional 
e também depois do parto. 

Nessa pesquisa, não há riscos para você e para seu filho. Não haverá benefícios para 
esta gestação, mas você terá o benefício de continuar o acompanhamento para pesquisa de 
diabetes e de síndrome metabólica nos anos seguintes ao parto. Os resultados obtidos 
poderão ajudar a melhorar cada vez mais a assistência pré-natal de mulheres diabéticas 
gestacionais, assim como melhorar os cuidados e evitar as complicações no futuro, tanto para 
você quanto para seu filho. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. As 
informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras pacientes, não sendo divulgada 
a identificação de nenhuma paciente. Você tem o direito de ser mantida atualizada sobre os 
resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores. Não há despesas pessoais para a participante em qualquer 
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 

Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa. 
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Dra. Rossana 
Pulcineli Vieira Francisco, que pode ser encontrada no endereço Rua Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, 255, 10º andar, telefone: (11) 2661-6209. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 
Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-
1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

 
Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Repercussões materno-fetais do 

diabetes gestacional após adoção dos critérios diagnósticos propostos pela International 
Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG): Um estudo de coorte”. 
Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável Profa. Dra. Rossana Pulcineli 
Vieira Francisco ou pessoa (s) por ele delegada (s) (Enfermeira Ana Maria da Silva Sousa, Dra 
Cristiane de Freitas Paganoti, Dra Rafaela Alkmin da Costa) sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais 
desconfortos e riscos e as garantias. Ficou claro, também, que minha participação é isenta de 
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário e maior 
probabilidade de realização do parto no HC. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no 
meu atendimento neste Serviço.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de 
consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 
 
Assinatura do participante /representante legal  Data ___/___ /___ 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Assinatura do responsável pelo estudo    Data ___/___ /___ 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 

1.NOME:............................................................................. ........................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 
ENDEREÇO.................................................................................................... Nº ........................... 
APTO:..................BAIRRO:........................................................................  
CIDADE ............................................................. CEP:.........................................  
TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 
2.RESPONSÁVEL LEGAL.............................................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): .................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □ 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ...................  
APTO: ............................. BAIRRO: ................................................................................  
CIDADE: ......................................................................CEP:............................................. 
TELEFONE: DDD (............).................................................................................................... 
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