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RESUMO 
 

Trindade TC. Influência do controle glicêmico no potencial de crescimento fetal em pacientes 
com diabetes melito gestacional. [dissertação] São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Medicina, 2012. 81p.  

 
O Diabetes melito gestacional (DMG) está relacionado ao crescimento fetal exagerado. 
Entender a influência do controle glicêmico no padrão do crescimento fetal auxilia na 
identificação dos fetos com maior risco de desvios da normalidade. Objetivo: comparar o 
crescimento fetal em pacientes com DMG segundo o controle glicêmico. Método: estudo 
retrospectivo com 89 gestantes da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo no período de maio de 2005 a junho de 2011. Foram 
incluídas apenas pacientes com gestações únicas e com DMG diagnosticado pelo teste de 
tolerância oral à glicose de 100 gramas ou 75 gramas, sem doenças maternas que interferem no 
ganho de peso fetal, sem malformações fetais ou tabagismo. Todas as gestantes realizaram 
retornos semanais no pré-natal especializado, dieta para diabetes, controle glicêmico diário e 
uso de insulina quando necessário. Foi introduzida insulina quando 30% ou mais das glicemias 
capilares aferidas em uma semana eram superiores a: jejum> 95 mg/dl, 1hora pós-prandial> 
140 mg/dl ou 2 horas pós-prandial> 120 mg/dl. As gestantes foram divididas para análise dos 
dados em dois grupos: se apresentassem menos de 30% de hiperglicemias em todas as 
glicemias capilares aferidas eram alocadas no grupo 1 (n= 65), e caso contrário no grupo 2 
(n=24). Elas realizaram três ultrassonografias (USG): USG 0 (entre 18 a 24 semanas), USG 1 
(início do tratamento do DMG) e USG 2 (final do tratamento). Foram analisadas as médias dos 
percentis do peso e da circunferência abdominal fetal para avaliação do padrão do crescimento 
fetal, e o ganho de peso fetal entre os USG. Resultados: Não houve diferenças quanto à: idade 
materna e índice de massa corpórea pré-gestacional; ganho de peso materno no pré-natal; idade 
gestacional do diagnóstico do DMG e do início do tratamento; idade gestacional da realização 
das USG. As médias glicêmicas foram de 98,7 mg/dl no grupo 1 e de 111,9 mg/dl no grupo 2 
(p<0,001). O uso de insulina foi de 16,9% vs. 87,5%; p<0, 001 nos grupos 1 e 2, 
respectivamente. O valor da hemoglobina glicada no diagnóstico de DMG foi maior no grupo 2 
(5,52% vs. 5,93%; p<0,001). Os percentis do peso fetal foram semelhantes entre os grupos no 
USG 0 e no USG 1, porém significativamente maiores no grupo 2 no USG 2 (p=0,02). Os 
percentis da circunferência abdominal fetal foram significativamente maiores no grupo 2 no 
USG 1 e USG 2. O grupo 2 apresentou um maior ganho de peso fetal (27,53 gramas/dia vs. 
33,43gramas/dia;  p=0,001) e um maior peso ao nascer (3247g. vs. 3499g.; p=0,025).   
Conclusões: O controle glicêmico influenciou no peso fetal, as gestantes que apresentaram 
mais de 30% de hiperglicemia durante o pré-natal apresentaram maior velocidade de ganho de 
peso fetal durante o tratamento e recém-nascidos com maior peso ao nascer. O percentil da 
circunferência abdominal fetal parece modificar antes que o percentil do peso fetal e seria um 
marcador mais sensível de alterações no potencial de crescimento fetal. 
 
Descritores: 1.Diabetes gestacional 2.Peso fetal 3.Macrossomia fetal 4.Ultrassonografia Pré-
Natal 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Trindade, T.C. Influence of glycemic control on fetal growth potential in patients with 
gestational diabetes. 2012. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011. 81p. 

 

Gestational diabetes (GDM) is related to overgrowth fetal. Objective: To evaluate 
fetal growth in patients with gestational diabetes (GD) according to glycemic control. 
Methods: Eighty-nine pregnant women seen at the Obstetric Clinic of the University Hospital, 
University of São Paulo School of Medicine, between May 2005 and June 2011 were studied 
retrospectively. The study included non-smoking women with singleton pregnancies and GD 
diagnosed by the 100- or 75-g oral glucose tolerance test. The patients had no maternal disease 
interfering with fetal weight gain and there were no fetal malformations. All women attended 
weekly specialized prenatal care, consumed a diabetes diet, performed daily glycemic control, 
and used insulin when necessary. Insulin was introduced when ≥30% of the capillary glucose 
measurements obtained in one week were >95 mg/dl (fasting), >140 mg/dl (1 h postprandial), 
or >120 mg/dl (2 h postprandial). The women were divided into two groups according to the 
frequency of hyperglycemic episodes in all capillary glucose measurements obtained during 
treatment: group 1 (n = 65, ≤30%), and group 2 (n = 24, >30%). Ultrasound (US) was 
performed at three time points for the comparison of mean fetal weight and abdominal 
circumference percentiles and fetal weight gain (g/day): US0 (18 to 24 weeks), US1 (at the 
beginning of treatment of GD), and US2 (at the end of treatment) Results: The two groups did 
not differ in terms of maternal age, pregestational BMI, prenatal maternal weight gain, 
gestational age at the diagnosis of GD, time of onset of treatment, or gestational age at US. 
Mean glycemia was 98.7 mg/dl in group 1 and 111.9 mg/dl in group 2 (p<0.001). Insulin was 
used by 16.9% of the patients of group 1 vs. 87.5% of group 2 (p<0.001). HbA1c at diagnosis 
of GD was higher in group 2 (5.52% vs. 5.93%; p<0.001). Fetal weight percentiles were 
similar in the two groups at US0 and US1, but significantly higher in group 2 at US2 (p=0.02). 
Abdominal circumference percentiles were significantly higher in group 2 at US1 and US2. 
Fetal weight gain (27.5 vs. 33.4 g/day; p=0.001) and birthweight (3247 vs. 3499 g; p=0.025) 
were higher in group 2. Conclusions: The pattern of fetal growth in patients with GD varies 
according to glycemic control. The fetal growth velocity and newborn birthweight were higher 
in women who presented >30% of hyperglycemic episodes during treatment of GD. The 
abdominal circumference percentile seems to change before the weight percentile and would 
be a more sensitive marker of altered fetal growth. 

 
Descriptors: 1.Diabetes, Gestational 2.Fetal Weight 3.Fetal Macrosomia 4.Ultrasonography, 
Prenatal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O diabetes melito gestacional (DMG) é definido como qualquer tipo de intolerância 

à glicose reconhecida pela primeira vez na gestação, excluídas pacientes que preenchem os 

critérios de diabetes pré-gestacional. (1-4) É uma das principais intercorrências clínicas do 

período gravídico, com prevalência que varia de acordo com a população estudada e os 

critérios diagnósticos adotados. No Brasil, tal prevalência é de 7,6% das gestações quando 

utilizados os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) para diagnóstico. (5) Estudo 

recente realizado nos Estados Unidos baseado nos novos critérios diagnósticos do     

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

uma incidência de 24,1% de diabetes melito gestacional em 10.459 pacientes. (6) Isto ressalta a 

importância crescente do estudo do DMG e das nuances do seu tratamento. 

Sabe-se que a gestação é uma fase diabetogênica o que decorre da resistência 

tecidual à insulina mediada, principalmente, pela secreção de hormônios anti-insulina. Com o 

avanço da gestação e aumento da massa placentária a partir do segundo trimestre a resistência 

insulínica aumenta pela elevação dos níveis de estrogênio, progesterona, cortisol, prolactina e 

do hormônio lactogênio placentário (HLP). O HLP é responsável pelo aumento da atividade 

lipolítica no terceiro trimestre da gestação o que resulta em elevação dos ácidos graxos livres, e 

da resistência à insulina. (7, 8) Assim a Associação Americana de Diabetes (ADA) recomenda 

que todas as gestantes não diabéticas, sejam submetidas a teste para diagnóstico de diabetes 

gestacional independe de fatores de risco. (3) 

Acredita-se que o DMG apresente um amplo espectro de gravidade, que deve se 

correlacionar com os resultados perinatais (9) e com o risco de desenvolvimento de diabetes 

melito (DM) tipo 2 ao longo da vida da mulher. (10-12) 
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As principais complicações de recém-nascidos de mães com DMG são: 

macrossomia (15-45%), hiperbilirrubinemia (10-13%), hipoglicemia (3-5%), desconforto 

respiratório (1,5-4%) e distocia de ombro (1,6 a 10%) (13, 14). Essas complicações perinatais 

estão em sua maioria relacionadas ao hiperinsulinismo e ao crescimento fetal acelerado.  

No diabetes melito gestacional observa-se uma desordem metabólica que acarreta 

maior oferta ao feto de todos os substratos que sofrem influência da insulina, isto é, glicose, 

aminoácidos e lipídios. (15) Nota-se aumento nos níveis plasmáticos de glicose, ácidos graxos 

livres, triglicérides e diversos aminoácidos nas pacientes com diabetes gestacional. (16) O 

nível glicêmico materno tem sido diretamente relacionado com o risco de aceleração do 

crescimento fetal e morbidade neonatal. (2, 14, 17) 

 Estudo realizado em 1995 analisou resultados perinatais de 355 pacientes com 

Diabetes Gestacional de acordo com a média glicêmica, sendo constituídos três grupos: grupo 

A média glicêmica <120mg/dl, grupo B média glicêmica 120-140mg/dl e grupo C média 

glicêmica >140mg/dl. Obtiveram peso médio do recém-nascido de 3200g no grupo A, 3700g 

no grupo B e de 4200g no grupo C, com diferença estatisticamente significante, além de risco 

cinco vezes maior de outras complicações perinatais no grupo C. (18) 

Assim, o objetivo do tratamento do diabetes gestacional tem sido a obtenção de um 

controle glicêmico próximo ao normal, alcançado por dieta, atividade física e/ou terapia 

insulínica.  

Estudos que conseguiram diminuir a incidência de macrossomia utilizaram alvos 

glicêmicos bem rigorosos e até 2/3 das suas pacientes necessitaram de insulina. (19-21). 

Apesar de a intensiva insulinização ter melhorado os resultados perinatais, a incidência de 

macrossomia continua maior do que na população geral, demonstrando a necessidade que se 

avalie de forma mais detalhada o crescimento fetal. (22) 
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Durante o primeiro trimestre da gestação, a velocidade do crescimento do embrião 

é muito alta, entretanto, 95% do peso fetal no termo acumula-se durante a segunda metade da 

gestação. Além disso, no início da gestação, o crescimento fetal está quase que exclusivamente 

sob o controle de fatores genéticos, enquanto que, no segundo e terceiro trimestres, fatores 

ambientais têm maior influência na determinação do peso fetal. (16) Esses fatores podem afetar 

o crescimento por alterarem o transporte de nutrientes da circulação materna para a circulação 

fetal. A velocidade de crescimento fetal também pode sofrer influência da obesidade, do ganho 

de peso materno, de fatores de crescimento e de fatores hormonais. (23, 24) 

Para avaliar os efeitos do diabetes na velocidade de crescimento fetal, diversos 

estudos têm demonstrado que a medida ultrassonográfica da circunferência abdominal (tecidos 

fetais insulino-dependentes) é melhor que a avaliação do diâmetro biparietal, que tem 

crescimento independente da insulina. (25) 

Em 2001, Kjos et al.,analisaram 98 gestantes que apresentavam glicemia de jejum 

entre 105 e 120mg/dl e que foram randomizadas para receber insulinoterapia imediatamente ou 

apenas caso apresentassem glicemia no jejum superior a 120mg/dl ou circunferência abdominal 

fetal avaliada por ultrassonografia (USG), maior ou igual ao percentil 70. Não encontraram 

diferença significativa na proporção de recém-nascidos com peso ao nascer superior ao 

percentil 90 entre o grupo que recebeu insulina pela avaliação dos critérios maternos (6,3%) e 

o grupo que recebeu insulina pelos critérios maternos associados aos ultrassonográficos fetais 

(8,3%). Também não houve diferença significativa quanto à morbidade neonatal entre os 

grupos. (17) 

Em 2004, Schaefer-Graf et al. compararam os resultados perinatais de 199 

pacientes com diabetes gestacional, sendo 100 pacientes do grupo controle (tratamento 

convencional, isto é, introdução de insulina se jejum > 90mg/dl ou pós-prandial > 120mg/dl)  e 

99 pacientes do grupo ultrassonografia (terapia insulínica indicado por medida da 
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circunferência abdominal fetal maior que percentil 75 ou quando os valores glicêmicos fossem 

jejum > 120mg/dl ou pós-prandial > 200mg/dl). Os principais achados foram que o tratamento 

guiado predominantemente pelo crescimento fetal apresenta os mesmos resultados perinatais 

que o tratamento orientado somente pelo controle glicêmico e que esta estratégia poderia 

reduzir o uso de insulina no grupo da ultrassonografia. (26) 

Por outro lado, estudos como o de Langer et al., já em 1989, demonstraram, em 

pacientes com diabetes gestacional, que quanto menor a média glicêmica basal durante a 

gestação, menor a incidência de recém-nascidos classificados como grandes para idade 

gestacional (GIG) porém, maior a incidência de recém-nascidos pequenos para idade 

gestacional (PIG). (19) Nesse sentido, Buchanan et al. recomendam o uso de medidas de 

crescimento fetal ultrassonográficas em adição ao controle glicêmico materno para identificar 

os fetos com maior ou menor risco de complicações. E orientam controle glicêmico mais 

brando em pacientes com menor risco para recém-nascidos GIG e controle glicêmico intensivo 

para as de alto risco. (27) 

Diminuir a incidência de fetos grandes para a idade gestacional é tão importante 

quanto diminuir a incidência de pequenos para a idade gestacional, pois alguns estudos têm 

verificado que ambas as condições estão relacionadas a doenças na vida adulta.  

Crianças, filhas de mães com diabetes gestacional, tem maior índice de massa 

corpórea (IMC), fator este relacionado ao maior crescimento intra-uterino e obesidade parental. 

(28) Há evidências que sugerem que distúrbios no metabolismo intra-uterino provocados pelo 

diabetes gestacional, aumentam os riscos do desenvolvimento de obesidade e diabetes na prole. 

(22) 

Shaefer-Graf et al. em 2005, estudando o risco de obesidade na infância de filhos 

de mães com diabetes gestacional, observaram 40% de obesidade em crianças que nasceram 
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grandes para idade gestacional e 25% de obesidade em crianças que nasceram com peso 

adequado. (28) 

Por outro lado, o baixo peso ao nascer e a restrição de crescimento fetal estão 

associados a maior incidência de hipertensão e diabetes tipo 2 na vida adulta.(29, 30) 

Considerando as lacunas da literatura médica sobre o tema, surge a necessidade de 

se tentar diminuir a incidência de fetos com peso inadequado ao nascer. O estudo da influência 

do controle glicêmico materno no padrão de crescimento dos fetos de pacientes com diabetes 

gestacional poderá auxiliar no melhor entendimento do desenvolvimento fetal, na identificação 

de fetos com alterações em seu potencial de crescimento genético permitindo que se adotem 

condutas que levem em consideração os valores glicêmicos maternos, e também a avaliação 

ultrassonográfica do crescimento fetal. 
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2 OBJETIVO 

 

 

O presente estudo avaliou gestantes com DMG classificadas em dois grupos, de 

acordo com o controle glicêmico obtido durante o tratamento instituído e objetivou: 

 

• Avaliar a influência do controle glicêmico no potencial de crescimento fetal, por meio 

da análise do comportamento do percentil do peso fetal e do percentil da circunferência 

abdominal fetal antes do diagnóstico do DMG e no decorrer do tratamento do DMG. 

 

• Comparar o ganho de peso fetal e peso do recém-nascido nos dois grupos estudados. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 TRATAMENTO DO DIABETES GESTACIONAL 

 

A hiperglicemia materna causa diretamente hiperglicemia fetal, através da 

passagem da glicose por difusão facilitada pela placenta. O excesso de glicose no sangue fetal 

provoca uma série de modificações, entre elas: aumento do estresse oxidativo tecidual; 

hiperinsulinismo, com consequente anabolismo e aumento dos depósitos de gordura; elevação 

da hemoglobina glicada fetal, que por sua maior afinidade por oxigênio, contribui para um 

regime de hipoxia crônica fetal agravado pelo maior consumo de oxigênio para metabolização 

de gordura e maior massa corpórea; e hipertrofia miocárdica, em razão do aumento da carga 

metabólica e do peso fetal. (31) 

O risco da ocorrência de recém-nascido grande para idade gestacional está 

relacionado ao não tratamento de pacientes com diabetes melito gestacional. Encontra-se 

incidência de fetos GIG de 9,2% nas pacientes sem o diagnóstico de DMG e de 20% no grupo 

de pacientes com DMG não tratadas. (14) 

A obesidade materna também é um fator que influencia no peso fetal, e que muitas 

vezes está associado com o diabetes melito gestacional. (6, 28, 32, 33) Porém, em estudo que 

incluiu pacientes obesas (IMC>30 kg/m) e obesas mórbidas (IMC>35 kg/m), com diabetes 

gestacional bem controlado (média glicêmica inferior a 105mg/dl) não se observou diferenças 

significativas nos resultados perinatais. (34)  

Langer et al. em 2004, evidenciaram que independente da gravidade do diabetes 

gestacional, o não tratamento das pacientes acarreta maiores riscos perinatais. Os autores 

compararam 1110 pacientes com DMG tratadas, 1110 gestantes não diabéticas e 555 gestantes 

com DMG diagnosticado após 37 semanas de gestação. Os resultados obtidos foram de 59% de 
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complicações nas pacientes não tratadas, 18% nas tratadas e 11% nas pacientes não diabéticas. 

Observaram risco relativo duas a três vezes maior de ocorrência de fetos macrossômicos ou 

GIG, 10 vezes maior para hipoglicemia e policitemia neonatais e aproximadamente, quatro 

vezes maior de desconforto respiratório e hiperbilirrubinemia neonatal no grupo não-tratado. A 

ocorrência de distocia de biacromial durante o trabalho de parto foi quatro vezes mais 

frequente nesse mesmo grupo, quando comparado ao grupo tratado e ao grupo sem doença. 

(14) 

Em estudo publicado em 2005, no qual foram randomizadas 1000 mulheres com 

diabetes melito gestacional para seguimento pré-natal, 490 pacientes foram tratadas com dieta, 

auto-monitorização glicêmica capilar e insulina quando necessário. As demais pacientes (510) 

desconheciam o diagnóstico de DMG e foram acompanhadas com cuidados de rotina de pré-

natal. O tratamento do diabetes melito gestacional reduziu significativamente o risco das 

complicações perinatais graves, como óbito fetal, porém o número de admissões em UTI 

neonatal foi maior no grupo intervenção. O peso ao nascer, o número de recém-nascidos 

grandes para idade gestacional e a macrossomia fetal foram significativamente maiores no 

grupo sem tratamento. (35) 

No estudo prospectivo, mundialmente conhecido como HAPO avaliaram-se os 

efeitos da hiperglicemia de diferentes graus em gestantes sem tratamento durante pré-natal. 

Esta pesquisa envolveu 25505 gestantes de 15 centros em nove países, submeteu todas as 

pacientes ao teste de tolerância à glicose de 75 gramas (TTGO- 75g) entre 24 e 32 semanas de 

gestação. Foram excluídas as pacientes que apresentaram jejum maior que 105 mg/dl e medida 

da glicemia duas horas após a sobrecarga maior que 200 mg/dl. Portanto, 23316 pacientes 

foram analisadas e acompanhadas de maneira cega e, portanto não tratadas durante todo o pré-

natal e parto. Observou-se forte associação entre os níveis glicêmicos maternos no momento do 

TTGO -75g e o peso fetal ao nascer acima do percentil 90 e os níveis de peptídeo C do cordão. 
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Os autores concluem que mesmo níveis mais leves de hiperglicemia podem gerar resultados 

perinatais adversos e que, por essa razão, devem ser diagnosticados e tratados. Referem ainda 

que o risco observado dessas complicações é proporcional, e provavelmente aumente de forma 

linear à elevação dos níveis glicêmicos maternos. (9) 

Portanto, fica clara a necessidade do tratamento de pacientes com diabetes melito 

gestacional. A terapêutica tem como objetivo restaurar os níveis glicêmicos maternos à 

normalidade evitando complicações perinatais que ocorrem quando o controle glicêmico não é 

adequado, não é iniciado em tempo apropriado, ou não permanece estável. O tratamento do 

DMG tem como pilares a dieta, a prática de atividade física, a auto-monitorização glicêmica 

capilar e a terapia medicamentosa, quando necessária. (36, 37) 

A primeira medida é a orientação da paciente sobre a doença e suas possíveis 

repercussões para o feto, visando desta maneira o entendimento sobre a doença, 

compartilhamento de responsabilidade e maior aderência à terapêutica.  A mudança de hábitos 

e de estilo de vida, por meio de introdução de dieta direcionada para intolerância a carboidratos 

e de exercícios físicos é primordial no controle metabólico do DMG.   

As necessidades nutricionais diárias durante a gestação são similares para mulheres 

com e sem DMG. As recomendações atuais da ADA e do American College of Obstetrics and 

Gynecology (ACOG) são de uma dieta que promova normoglicemia sem cetonúria, ganho de 

peso adequado e para gestantes obesas, restrição energética. (38) O exercício físico é outra 

terapêutica complementar disponível para obtenção do controle glicêmico em pacientes com 

diabetes gestacional, inclusive diminuindo a necessidade de insulinoterapia. (39) 

A auto-monitorização glicêmica capilar é importante ferramenta no tratamento do 

DMG, pois permite o acompanhamento ambulatorial das pacientes, a verificação da eficácia da 

dieta, o manejo da insulinoterapia, a educação dietética da paciente e comprovadamente 

melhora os resultados perinatais. (36) 
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Para melhor compreensão dos valores de glicemia em pacientes normais, 51 

mulheres não obesas e que não desenvolveram diabetes gestacional, realizaram controle 

glicêmico capilar diário, entre 28 e 38 semanas de gestação, em jejum e 1hora após as três 

principais refeições. Observou-se média de glicemia de jejum de 56 mg/dl, e de uma hora pós-

prandial média de 74,7 mg/dl. Nenhuma medida superior a 105 mg/dl. A média glicêmica foi 

progressivamente aumentando, sendo de 71,9 mg/dl com 28 semanas e de 78,3 mg/dl com 38 

semanas. (40) Porém, estes dados ressaltam como os valores de glicemia atingidos por 

pacientes com DMG estão muito acima do encontrado em gestantes não diabéticas. (40, 41) 

A fetopatia diabética pode ser minimizada com a diminuição do pico da glicemia 

pós-prandial. Em conferência realizada pela ADA em 1998 recomendaram-se alvos glicêmicos 

de jejum menores que 95mg/dl e 1hora pós-prandial inferiores a 140mg/dl. (37) A auto-

monitorização glicêmica possibilita, portanto a avaliação do controle glicêmico e a decisão da 

introdução da terapia medicamentosa. Porém, permanece controversa a melhor maneira de 

interpretar seus resultados, cada centro define de uma maneira o controle glicêmico 

considerado adequado na gestação.  

A média glicêmica é utilizada como indicadora do controle metabólico. Além 

disso, permite a avaliação dos resultados obstétricos e perinatais em diferentes grupos de 

gravidade da doença. São referidas menores incidências de complicações quando a média 

glicêmica está abaixo de 110 mg/dL (Landon et al., em 1987) ou média inferior a 120 mg/dl 

conforme estudo de Al-Najashi et al., em 1995.(18, 42) 

A medida da quantidade de aferições anormais da glicemia capilar de ponta de 

dedo oferece bom parâmetro para a determinação do mau controle metabólico, uma vez que 

exclui a possibilidade de classificar erroneamente gestantes com médias glicêmicas adequadas, 

mas com excursões glicêmicas amplas. (36, 43, 44).  
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Em estudo multicêntrico randomizado, conduzido pelo Eunice Kennedy Shriver 

National Institute, realizado com 460 mulheres com diabetes gestacional, o controle glicêmico 

adequado foi atingido apenas com dieta em 92,2% das pacientes. A insulina foi indicada 

quando a maior parte das glicemias aferidas em jejum eram superiores a 95mg/dl e/ou 

120mg/dl duas horas após as refeições, o que ocorreu em 7,8% das pacientes. Observou-se que 

os valores das glicemias capilares de jejum obtidas durante o tratamento do diabetes 

gestacional nas duas primeiras semanas do tratamento e nas duas últimas semanas antes do 

parto, estavam relacionados com aumento da adiposidade fetal, recém-nascidos grandes ao 

nascer, macrossomia fetal e peptídeo C de cordão elevado. (45) 

Acredita-se que as gestantes que não atingem o controle metabólico com as 

medidas iniciais de dieta e exercícios físicos apresentem um grau de intolerância à glicose 

diferente e, portanto, mais acentuado que aquelas que mantêm o controle glicêmico em níveis 

desejáveis apenas com a terapêutica de mudança de hábitos. É muito provável que os riscos 

fetais também sejam maiores e que as medidas de vigilância metabólica precisem ser mais 

rigorosas. (35) 

A identificação precoce das gestantes que se beneficiariam do uso de insulina e a 

pronta indicação da mesma auxilia na prevenção das complicações neonatais. (17, 26, 46) 

Estudo realizado na Clínica Obstétrica do HC-FMUSP em 2010, analisando fatores preditores 

do uso de insulina em pacientes com Diabetes Gestacional encontrou associação entre a 

glicemia de jejum no momento do teste de tolerância oral à glicose de 100 gramas (TTGO-

100g), o IMC materno pré-gravídico ≥ 30 Kg/m² e o antecedente familiar de Diabetes, com a 

necessidade de insulina durante o seguimento pré-natal destas gestantes. (46) 

Revisão realizada por Langer et al. em 1998 sugere que a insulinização deveria ser 

recomendada para todas as gestantes com glicemia de jejum superior a 95mg/dl com objetivo 
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de atingir média glicêmica de 90-100mg/dl verificada pela automonitorização glicêmica 

capilar. (44) 

Note-se, porém que a média glicêmica inferior a 86mg/dl relacionou-se 23% de 

restrição de crescimento fetal, independente da modalidade terapêutica empregada no 

tratamento do DMG. (19) 

Conclui-se, portanto que o controle metabólico é a chave para permitir que 

gestações complicadas pelo DMG cheguem ao termo com maior índice de recém-nascidos 

saudáveis. (47) 

 

 

3.2 CRESCIMENTO FETAL 

 

A macrossomia é encontrada em cerca de 10% da população geral, sendo mais 

frequente em pacientes multíparas, idade superior a 30 anos, IMC elevado, antecedente 

familiar de DM, antecedente obstétrico de macrossomia, DMG, sexo do feto masculino e pós-

datismo.(48, 49) 

A evidência ultrassonográfica do crescimento fetal exacerbado é uma das provas do 

mau controle metabólico. Assim a presença de fetopatia somática sugere maior gravidade de 

quadro clínico do DMG nesse grupo. No entanto, ainda não foi encontrada correlação direta do 

crescimento fetal com os índices glicêmicos (21), sendo possível a existência de gestantes com 

níveis elevados de glicemia sem macrossomia fetal e de gestantes com fetos grandes para idade 

gestacional e níveis glicêmicos não tão alterados. (31) Portanto, parece haver outros fatores que 

influenciem no crescimento e desenvolvimento fetais. 

Alguns fatores elegíveis para explicar as interferências no crescimento do produto 

conceptual, além dos níveis glicêmicos, são a obesidade materna, a herança genética de 

diabetes ou de outras doenças autoimunes e o perfil lipídico materno. (16, 31, 32) 
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Já foi demonstrado que o peso materno contribui para o crescimento exagerado do 

feto como fator independente da coexistência de diabetes na gravidez (28, 31, 32). Quando a 

obesidade está associada ao diabetes gestacional notam-se modificações nos parâmetros 

glicêmicos que retardam o pico de insulina, aumentam os índices de insulinização contribuindo 

ainda mais com o aumento da resistência periférica a esse hormônio. (31) 

Revisão da literatura sobre os efeitos da obesidade no metabolismo materno 

mostrou que o ganho de peso excessivo na gestação e a obesidade têm impacto significativo no 

metabolismo e nos resultados gestacionais. O comprometimento de diversos mecanismos como 

a resistência à insulina, homeostase da glicemia, oxidação das gorduras, síntese de aminoácidos 

contribuem para resultados perinatais adversos. As principais complicações observadas são: 

aborto, óbito fetal intra-útero, DMG, pré-eclâmpsia, tromboembolismo venoso, hemorragia 

pós-parto, infecção pós-parto e aumento da taxa de cesáreas. (50) 

Em estudo que incluiu mulheres obesas com diabetes gestacional, observou-se 

resultados perinatais adversos significativamente mais frequentes do que nas gestantes com 

diabetes gestacional e IMC <30 kg/m². Estes resultados foram piores em pacientes que não 

conseguiram atingir controle glicêmico adequado, porém no grupo que utilizou insulina houve 

uma melhora dos resultados neonatais. (51) 

Outro fator que pode contribuir para adiposidade fetal são os triglicérides que 

atravessam a placenta. Acredita-se que os triglicérides possam também interferir na diminuição 

da sensibilidade à insulina. Contudo, ainda se desconhece os mecanismos exatos que levam a 

esta alteração no peso fetal. Estudo realizado em 2001, por Horosz et al., avaliaram a influência 

dos lipídeos maternos  no crescimento fetal de pacientes com DMG através de parâmetros 

ultrassonográficos avaliados na fase inicial do DMG, entre 27 e 32 semanas. Eles encontraram 

correlação positiva entre o aumento dos triglicérides e o aumento da biometria fetal(52, 53) 
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Em gestantes não diabéticas, os níveis de lipídeos maternos não influenciaram o 

peso fetal, porém as pacientes com DMG bem controladas apresentaram concentrações de 

ácidos graxos livres significativamente maiores no sangue de cordão.  O que pode indicar um 

maior transporte placentário de lipídeos e alterações do metabolismo endócrino fetal com 

aumento da lipólise. (54) Os autores também encontraram índice HOMA (Homeostasis Model 

Assistment), que avalia a relação glicemia e insulina, com valores superiores no sangue de 

cordão das pacientes com diabetes gestacional. Apesar de não conseguirem encontrar 

correlação do metabolismo lipídico materno e o peso ao nascer, encontraram correlação 

positiva com maior índice de massa gorda nos recém-nascidos deste grupo de pacientes, o que 

pode estar relacionado ao hiperinsulinismo fetal que sabidamente aumenta o depósito de 

gordura. (54) 

O crescimento fetal demanda um crescimento coordenado entre o feto e a placenta, 

e ambos dependem também da produção de fatores de crescimento. (55) 

O hiperinsulinismo fetal e a hiperplasia das células beta pancreáticas contribuem 

para o crescimento fetal exagerado em gestantes diabéticas mal controladas. Nestes casos 

ocorre um crescimento desbalanceado com visceromegalia no fígado, coração, adrenal, 

pulmões e maior da adiposidade no tecido subcutâneo fetal, e discreto crescimento na parte 

óssea. Pelo menos, dois fatores de crescimento tróficos estão relacionados ao crescimento fetal 

no segundo e no terceiro trimestre e contribuem para a macrossomia fetal: fatores de 

crescimento (IGF) e insulina. (55) 

Níveis séricos maternos de FGF-2 (fator 2 de crescimento fibroblástico) 

correlacionam-se positivamente com tamanho fetal no segundo trimestre e no termo. A 

expressão de FGF-2 na placenta e no sangue materno está elevada em mulheres com diabetes e 

macrossomia fetal. (55) 
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Estudo retrospectivo com 368 pacientes com DMG avaliou os fatores preditores da 

macrossomia fetal, definido pelos autores como percentil da circunferência abdominal fetal 

maior que o percentil 90. Encontraram o IMC materno pré-gestacional >30 kg/m² e o 

antecedente de filho grande para idade gestacional como os fatores de maior influência, no 

final do segundo trimestre e no início do terceiro trimestre; já os níveis glicêmicos maternos 

tiveram maior impacto no crescimento fetal no final do terceiro trimestre. (16) 

 

 

3.3 ULTRASSONOGRAFIA PARA AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO FETAL 

 

A determinação do peso fetal estimado por ultrassonografia (USG) é importante 

meio de verificar o bem estar fetal e de avaliar a evolução do seu crescimento no decorrer da 

gestação. (56, 57) 

A identificação dos desvios no crescimento fetal é fundamental para o 

acompanhamento pré-natal. Com este intuito, 2874 gestantes normais foram estudadas em 

Campinas, através de medidas ultrassonográficas seriadas e tiveram os pesos fetais estimados 

segundo a fórmula de Hadlock et al. (1991), e a partir da análise dos dados pelos autores, foi 

possível a construção de uma curva de percentis brasileira bastante similar às demais curvas 

existentes na literatura, porém com discreta tendência a um menor peso fetal a partir da 

trigésima semana de gestação. (58).  A utilização de curvas de percentis de peso fetal facilita 

ao médico o diagnóstico e acompanhamento de desvios no crescimento fetal durante o pré-

natal. (56) 

Outras curvas existem na literatura como a realizada por Alexander et al., em 1991, 

com registro do peso ao nascer de 3.808.689 recém-nascidos é a referência mundial mais usada 

na classificação do peso ao nascer como adequado, restrito ou grande para idade gestacional. 
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(59). Owen et al., em 1996, estabelecem curva de normalidade com gestantes de baixo risco e  

evidenciam maior velocidade de crescimento a partir da 28ª semana, com pico entre a 33ª e 36ª 

semanas de gestação. (60) 

Em relação à avaliação do crescimento fetal pela ultrassonografia em mulheres 

com DMG os estudos são direcionados ao crescimento fetal e também à avaliação da 

circunferência abdominal. Artigo de revisão publicado em 2004 questiona o valor isolado da 

ultrassonografia na detecção da macrossomia fetal, e levanta a questão que o peso fetal 

estimado pelo exame de ultrassom não seria suficiente para indicar com segurança via de parto 

em gestantes diabéticas, pois  a fórmula de Hadlock de 1984, para estimar o peso fetal tem sua 

acurácia diminuída quanto maior o peso fetal. Os autores sugerem que exames de ultrassom 

seriados aumentam a sensibilidade do diagnóstico e ressaltam a importância da correlação com 

exame clínico da gestante neste grupo de risco para macrossomia. (49, 57)  

Estudo publicado em 2000 por Sokol et al, apresentam melhor detecção 

ultrassonográfica da macrossomia ao associar informações como peso materno, estatura 

materna, presença de diabetes e  a medida da CA fetal para estimar o peso fetal. (61). Porém 

outro estudo mostrou que a fórmula de Hadlock apresenta resultados mais estáveis para avaliar 

o ganho de peso fetal desde fetos pequenos (500 gramas) aos maiores (5000 gramas).(62) 

Estudo, retrospectivo, de gestantes com diabetes pré-gestacional realizado na Austrália, no 

período de 1994 a 2002, avaliou o efeito do controle glicêmico no crescimento fetal deste 

grupo de pacientes. Os autores observam que os fetos de mães diabéticas têm maior taxa de 

crescimento a partir da 26ª semana que persiste até o final do terceiro trimestre, e que a área 

abdominal fetal tem maior razão de crescimento, seguida do comprimento do fêmur e depois 

do diâmetro biparietal. Concluíram ainda que mulheres com pior controle metabólico têm 

maior taxa de crescimento fetal, principalmente no primeiro trimestre, o que eles acreditam 

estar relacionado a uma programação fetal que ocorreria no início da gestação. Não 
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encontraram diferenças ao separar as pacientes quanto ao tipo do Diabetes 1 e 2 e nem 

correlação do crescimento fetal com o peso materno.(23) 

A avaliação da circunferência abdominal fetal através da ultrassonografia auxilia 

na identificação de desvios do crescimento normal do feto. As curvas de percentil da CA fetal 

surgem como ferramentas de grande utilidade para identificação rápida destas anormalidades 

pelo médico pré-natalista.(49, 63) 

A análise do percentil da circunferência abdominal fetal no início do terceiro 

trimestre é o método com maior sensibilidade para detecção da macrossomia ao nascer. A 

medida da camada de gordura subcutânea fetal ≥ 5 mm na altura da medida da circunferência 

abdominal é outro parâmetro ultrassonográfico preditor do recém nascido GIG. (64) 

 Ao comparar o peso fetal e a circunferência abdominal fetal como preditores do 

recém-nascido GIG ambos têm sensibilidade, especificidade e valores preditivos semelhantes. 

O valor de corte do percentil a ser adotado para uma melhor predição é que diferiu entre os 

dois parâmetros, sendo percentil 70 para peso fetal estimado e percentil 75 para circunferência 

abdominal fetal. (65) 

Outro estudo que analisou parâmetros ultrassonográficos no segundo trimestre 

mostrou limitação da maioria dos marcadores em prever desvios do peso ao nascer. A medida 

da circunferência abdominal foi o parâmetro que melhor se associou com fetos pequenos e 

grandes ao nascer, porém com valor preditivo inferior a 20%. Os autores atribuem à limitação 

do exame ao período da realização, pois o maior crescimento fetal ocorre no terceiro trimestre. 

(66) 

Holcomb et al. reforçam a importância da ultrassonografia de terceiro trimestre em 

gestantes com diabetes, sugerindo inclusive que o exame deveria fornecer rotineiramente no 

laudo o valor do percentil da circunferência abdominal fetal. (65) 
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Sugere-se que a avaliação ultrassonográfica nas gestações complicadas por diabetes 

deva conter: um exame precoce entre oito e doze semanas para correta datação da gravidez, 

outro entre 20 e 24 semanas para avaliação morfológica, outro com 28 semanas para avaliar 

crescimento fetal e desvios da normalidade. Se houver suspeita de feto pequeno para idade 

gestacional realizar estudo da circulação útero-feto-placentária através do doppler e se a 

suspeita for de feto grande  avaliar a circunferência abdominal, medida do líquido amniótico e 

medida da camada de gordura fetal.(25) 

Alterações detectadas à ultrassonografia têm sido utilizadas até mesmo em alguns 

centros como indicadores de controle glicêmico mais rigoroso. (25) 

Um estudo que avaliou a capacidade da medida da circunferência abdominal fetal   

(CA) em predizer o crescimento fetal exagerado encontrou 85,9% de não GIG quando o 

percentil da CA era inferior a 90 e o exame de ultrassonografia realizado entre 24 e 27 semanas 

e 86,9% quando realizado entre 28-32 semanas. Não houve diferença na sensibilidade de 

detecção quando mais de dois exames de ultrassonografias foram realizados. (67) 

Mesmo em gestantes não diabéticas a glicemia materna está relacionada à medida 

da circunferência abdominal fetal após a 28ª semana de gestação. (40) 

Em estudo randomizado que comparou os resultados neonatais dos seguintes 

grupos: convencional (alvo glicêmico, de 90 mg/dl para jejum e 120 mg/dl para 2 horas pós-

prandiais); modificado segundo o percentil da circunferência abdominal fetal (se CA ≥75, alvo 

glicêmico de 80 mg/dl para jejum e 100 mg/dl para 2 horas pós-prandiais; se CA < 75, jejum 

de 100 mg/dl e 140 mg/dl para 2 horas pós-prandiais), avaliando percentil da circunferência 

abdominal fetal a cada duas semanas, os autores observaram maior necessidade de insulina no 

grupo modificado com CA ≥75 (59,7% vs. 15,4%) e também melhores resultados neonatais no 

grupo modificado com menor incidência de recém-nascidos GIG, de macrossômicos e de 

recém-nascidos pequenos para idade gestacional. (68) 
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Em outro estudo randomizado indicou-se a insulinoterapia em gestantes com 

diagnóstico de DMG baseado no percentil da circunferência abdominal superior a 75. Ou seja, 

pacientes com DMG, independe do controle metabólico, que apresentassem feto com CA>75, 

iniciavam uso de insulina, a fim de deixar o controle com jejum < 80 mg/dl e 2horas pós-

prandial <110 mg/dl. Caso as gestantes do grupo ultrassonografia apresentassem CA ≤ 75, a 

insulina só era indicada quando o jejum fosse superior a 120mg/dl e 2 horas pós-prandial 

superior a 200 mg/dl. Utilizaram esquema inicial de quatro injeções diária de insulina sendo 

insulina regular antes das três refeições principais e NPH ao deitar (bed time). Os resultados 

perinatais foram semelhantes, independe da estratégia terapêutica adotada. Os autores levantam 

a hipótese que a inclusão de parâmetros ultrassonográficos auxiliaria identificar o grupo de 

pacientes que necessitam de controle glicêmico menos rigoroso. (26) 

Estudo recente, publicado em 2012, por Hammoud et al, avaliou a importância do 

seguimento ultrassonográfico de segundo e terceiro trimestre em gestantes com diabetes tipo 1, 

diabetes tipo 2 e diabetes melito gestacional. Os resultados encontrados pelos autores 

apontaram importância no marcador relação circunferência cefálica e circunferência abdominal 

fetal para detectar desvios no crescimento fetal que foram significativamente mais frequentes 

no grupo de gestantes diabéticas do que no grupo controle constituída por gestantes sem 

doenças. (69) 

Porém, ao analisar a literatura médica relacionada ao tema, não encontramos 

estudos que tivessem avaliado a influência do controle glicêmico no potencial de crescimento 

fetal avaliado de forma longitudinal. 
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

Foram avaliados, de forma retrospectiva, dados de gestantes com DMG, cujo 

seguimento pré-natal foi realizado ambulatorialmente pelo setor de Endocrinopatias e Gestação 

da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HC-FMUSP), no período de maio de 2005 a junho de 2011. 

 

4.2 SELEÇÃO DAS PACIENTES 

 

4.2.1 Critérios de Inclusão 

  

Considerou-se como critérios de inclusão neste estudo: 

• Gestação única; 

• Idade gestacional bem definida (utilizou-se a data da última menstruação confirmada 

por uma ultrassonografia de primeiro trimestre).  

• Diagnóstico de DMG entre 23 e 34 semanas completas de gestação por meio de Teste 

de Tolerância à Glicose Oral com sobrecarga de 100 gramas ou de 75 gramas. 

• Seguimento pré-natal do momento do diagnóstico de DMG até o parto no setor de 

Endocrinopatias e Gestação da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP); 

• Ausência de malformações estruturais ou cromossômicas fetais; 
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• Ausência de outras doenças maternas que reconhecidamente afetam o crescimento fetal, 

como hipertensão arterial crônica, asma, lúpus eritematoso sistêmico, cardiopatia, 

doença hipertensiva específica da gestação e trombofilias; 

• Ausência de tabagismo, alcoolismo ou uso de drogas ilícitas; 

• Presença de pelo menos um exame ultrassonográfico realizado no período de 18 a 25 

semanas e dois exames ultrassonográficos realizados na Clínica Obstétrica do HC-

FMUSP, um próximo ao diagnóstico de DMG e um próximo ao parto; 

• Ausência de insuficiência placentária documentada por estudo dopplervelocimétrico da 

artéria umbilical. 

• Dados completos pertinentes ao estudo. 

 

4.2.2 Critérios de Exclusão 

 

Não foram determinados critérios de exclusão, por se tratar de estudo retrospectivo 

com análise de banco de dados. Apenas gestantes que preencheram os critérios de inclusão 

foram selecionadas para a presente análise. 

 

4.2.3 Tamanho amostral 

 

Por se tratar de um estudo de coorte retrospectivo, optou-se por amostra de 

conveniência, sendo incluídos todos os casos do período que atendiam os critérios de inclusão. 

Foram avaliadas 89 gestantes. O poder do teste foi de 61,4%, tendo como parâmetro adotado 

para análise o peso ao nascer do recém-nascido.  
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4.3 COLETA DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES  

 

4.3.1 Sistematização da coleta de dados (banco de dados e prontuário) 

 

Os dados necessários para confecção deste estudo foram coletados por meio de 

consulta ao banco de dados do setor de Endocrinopatias e Gestação da Clínica Obstétrica do 

HC-FMUSP, cujas informações foram armazenadas de forma prospectiva a partir de julho de 

2002.  

Algumas informações relevantes a respeito da internação, do parto, do recém-

nascido e da alta das gestantes foram eventualmente obtidas do Sistema de Informática da 

Enfermaria da Clínica Obstétrica do HC-FMUSP. Os dados relativos às características 

ultrassonográficas dos respectivos fetos foram resgatados dos sistemas de informática do setor 

de ultrassonografia da clínica referida (SILOG – Sistema Informatizado de Laudos da 

Obstetrícia e Ginecologia). O sistema de informática do Laboratório Central do HC-FMUSP 

também foi consultado para acesso aos resultados de exames laboratoriais (disponível online 

pelo site www.phcnet.usp.br). Os prontuários das pacientes selecionadas foram avaliados para 

coleta de informações que não constavam nos bancos de dados ou sistemas anteriormente 

citados. 

Durante o período do estudo 686 pacientes com DMG foram atendidas em nosso 

serviço, porém 542 gestantes apresentaram algum dos seguintes critérios: malformação fetal, 

gemelaridade, hábitos como tabagismo e/ou doenças maternas que reconhecidamente afetam o 

crescimento fetal. Das 144 pacientes inicialmente elegíveis, não foram incluídas 55 gestantes, 

pelas seguintes razões: 26 não apresentavam os três exames de ultrassonografias nos períodos 

determinados, 18 não apresentavam número de registro suficiente das glicemias capilares para 

analise do controle glicêmico, três não apresentavam registro da evolução do ganho de peso 
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materno durante o seguimento pré-natal, três não colheram HbA1c, duas desenvolveram 

doença hipertensiva específica da gestação, uma não apresentava registro do IMC pré-

gestacional, uma teve o parto em outro serviço e uma apresentou alteração do estudo 

dopplervelocimétrico do território feto-placentário; 

 

4.3.2 Diagnóstico de DMG 

 

Foram selecionadas gestantes cujo diagnóstico de DMG foi realizado pelo Teste de 

Tolerância à Glicose Oral de 100 gramas ou de 75 gramas.  

Os critérios adotados para diagnóstico do DMG estão abaixo descritos. 

 

No período de agosto de 2005 a outubro de 2009: 

• Teste de tolerância oral à glicose com sobrecarga de 100 gramas com dois ou mais 

valores alterados: jejum ≥ 95 mg/dl; 1 hora ≥ 180 mg/dl; 2 horas ≥ 155 mg/dl e 3 

horas ≥ 140 mg/dl. (33, 70) 

• Teste de tolerância oral à glicose com sobrecarga de 75 gramas com pelo menos um 

valor alterado: glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl e/ou glicemia de 2 horas ≥ 140 mg/dl 

(segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde). (71) 

 

No período de novembro de 2009 a março de 2011: 

• Teste de tolerância oral à glicose com sobrecarga de 75 gramas com 2 valores 

alterados em relação aos seguintes: glicemia de jejum ≥ 95 mg/dl; 1 hora ≥ 180 

mg/dl, 2 horas ≥ 155 mg/dl.(70) 
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4.3.3 Seguimento Pré-Natal 

 

Uma vez feito o diagnóstico de DMG, as pacientes foram sistematicamente 

encaminhadas ao setor de Endocrinopatias e Gestação da Clínica Obstétrica do HC-FMUSP.  

Na primeira consulta, considerada início do tratamento, as gestantes receberam orientações a 

respeito da doença e foram realizadas avaliação clínica obstétrica, avaliação nutricional com 

instruções sobre dieta e avaliação pela equipe de enfermagem com orientações a respeito da 

monitorização glicêmica capilar domiciliar. 

A consulta de pré-natal foi rotineiramente realizada por médico residente sempre 

acompanhado de médico assistente do setor de Endocrinopatias e Gestação, afeito às 

particularidades da doença. Durante a consulta foram avaliados os seguintes parâmetros 

clínicos: peso e índice de massa corpórea, pressão arterial, presença de edema, altura uterina e 

ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Exame físico ginecológico foi realizado nos casos em 

que havia queixa pertinente.  

Na primeira consulta, foram solicitados exames de urocultura e hemoglobina 

glicada (HbA1c). A urocultura foi repetida bimensalmente e também na suspeita de infecção 

urinária, fosse por queixa da gestante ou por monitorização glicêmica com difícil controle. Na 

avaliação inicial, todos os dados da paciente relacionados à doença foram coletados e 

armazenados em banco de dados e orientações a respeito da doença e dos riscos maternos e 

fetais foram fornecidos. Realizou-se o seguimento pré-natal com retornos semanais registrados 

no prontuário eletrônico do setor de endocrinopatias e gestação, bem como no prontuário do 

HC-FMUSP. 
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A partir do diagnóstico do DMG, as pacientes iniciaram monitorização da 

vitalidade fetal semanal, por meio de perfil biofísico fetal simplificado (que incluiu análise do 

índice do líquido amniótico, movimentos respiratórios, tônus e movimentação fetal). Caso 

houvesse suspeita de restrição de crescimento fetal, realizava-se dopplervelocimetria de artéria 

umbilical. Nas ocasiões em que houve anormalidade da dopplervelocimetria do território feto-

placentário, a paciente não foi incluída neste estudo. 

As gestantes foram submetidas à ultrassonografia obstétrica próxima ao início do 

tratamento e no final do tratamento. Os parâmetros fetais aferidos na ultrassonografia 

obstétrica foram: diâmetro biparietal e diâmetro occípito-frontal, circunferência cefálica, 

circunferência abdominal e comprimento do fêmur. O peso fetal foi, então, estimado e os 

percentis para peso foram calculados, de acordo com a idade gestacional, segundo as curvas 

desenvolvidas por Hadlock et al.(57). Os percentis da circunferência abdominal fetal foram 

calculados a partir dos dados obtidos no estudo de Hadlock et al. (57, 72, 73) 

Todas as gestantes apresentavam ultrassonografia morfológica de segundo 

trimestre normal realizado em nosso serviço. 

As pacientes estudadas apresentaram, portanto no mínimo três exames 

ultrassonográficos analisados. Consideramos como USG 0 o exame realizado entre 18 e 24 

semanas de gestação completas, USG 1 o exame realizado próximo do início do tratamento 

(realizado em até duas semanas antes ou após o início do tratamento) e USG 2 (exame 

realizado próximo ao final da gestação, ou seja, parto). 

As pacientes receberam orientação dietética em consulta com nutricionista no 

ambulatório da Clínica Obstétrica do HC-FMUSP. Os intervalos dos retornos nutricionais 

variaram de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. 

O aporte calórico da dieta consistiu, de forma generalizada, em 30 a 35 Kcal/Kg de 

peso ideal/dia (considerando IMC ideal de 22 Kg/m2) ou 25 a 30 kcal/kg de peso atual/dia, nos 
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casos em que o IMC da gestante fosse maior ou igual a 30 Kg/m2. Ao total dessas calorias, 

foram acrescentados 300 Kcal, uma vez que todas as gestantes avaliadas se encontravam no 

segundo ou terceiro trimestre de gravidez. As calorias totais calculadas foram divididas em 

nove partes e distribuídas em seis refeições, sendo duas partes para cada grande refeição (café 

da manhã, almoço e jantar) e uma parte para cada pequena refeição (lanches da manhã, da 

tarde e da noite). Os macronutrientes foram distribuídos nas seguintes proporções: 45% a 55% 

de carboidratos, 15% a 20% de proteínas e 30% a 35% de lipídios. 

O setor de Endocrinopatias e Gestação emprestou os glicosímetros às gestantes no 

momento do diagnóstico e os mesmos foram devolvidos ao fim da gestação. A cada semana de 

seguimento ambulatorial, forneceram-se tiras para aferição da glicemia capilar de ponta de 

dedo para cada gestante. As gestantes foram orientadas a anotar todas as medidas de glicemia 

capilar aferidas em folha padronizada fornecida pelo setor. 

Todos os glicosímetros são portáteis e possuem memória de armazenamento. Nas 

consultas de seguimento pré-natal foram verificadas as memórias do aparelho e conferidas as 

glicemias aferidas com as anotações da paciente.  

As pacientes eram orientadas a realizar perfil glicêmico simples diário, com quatro 

medidas de glicemia capilar: jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. 

Até o outubro de 2009 orientávamos as gestantes a realizarem glicemia capilar 

duas horas após o início da refeição e após este período as pacientes que iniciaram o controle 

glicêmico foram orientadas a aferir a glicemia capilar uma hora após a refeição, de acordo com 

as orientações da ADA. (70) 

Os valores considerados satisfatórios foram: glicemia de jejum ≤ 95 mg/dl, 1 hora 

pós-prandial ≤ 140 mg/dl e 2 horas pós-prandial ≤ 120 mg/dl. 
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A paciente que apresentasse mais de 30% das aferições com valores acima do alvo 

terapêutico descrito anteriormente, eram consideradas com controle inadequado e depois de 

verificado a aderência da paciente à dieta era indicado o uso de insulina. 

A terapêutica insulínica foi realizada seguindo o protocolo da Clínica Obstétrica do 

HC-FMUSP(74-76), sempre com insulina NPH humana na dose de 0,4-0,5UI/ Kg/ peso/ dia, 

fracionada em metade da dose em jejum, um quarto da dose antes do almoço e um quarto da 

dose ao deitar (por volta das vinte e duas horas). A partir deste momento a paciente foi 

orientada a ampliar o perfil glicêmico para sete aferições diárias, incluindo medidas pré e pós-

prandiais, e madrugada. 

Considerou-se hipoglicemia todas as medidas abaixo de 70 mg/dL. Para sua 

correção recomendou-se a ingestão de alimento que fosse fonte de açúcar de absorção rápida 

(mel, balas, refrigerante comum, suco de laranja). Se a hipoglicemia gerasse sintomas, a 

ingestão de um copo de leite desnatado ou meio copo de leite integral foi associada à correção 

para evitar hipoglicemia nas horas subsequentes.  

As doses iniciais foram sistematicamente ajustadas de acordo com o controle 

glicêmico individual da gestante. Nas ocasiões em que havia normoglicemia ou hipoglicemia 

pré-prandial, acompanhada de hiperglicemia pós-prandial, introduziu-se insulina humana 

regular 30 minutos antes da respectiva refeição. Iniciou-se com dose de 2 a 4 UI de insulina 

regular. 

Os alvos terapêuticos adotados para o perfil glicêmico completo estão descritos na 

Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 –  Alvos terapêuticos adotados para o perfil glicêmico completo na Clínica 

Obstétrica do HC-FMUSP 

 

Horário Valor 

Jejum ≤ 95 mg/dl 

Pré-prandial e madrugada ≤ 100 mg/dl 

1 hora pós-prandial ≤ 140 mg/dl 

2 horas pós-prandial ≤120 mg/dl 

 

Quando a paciente apresentou dificuldade em seguir as orientações, ou não 

conseguimos atingir um bom controle metabólico ambulatorial, a gestante foi internada na 

Enfermaria da Clínica Obstétrica do HC-FMUSP, para adequação terapêutica. 

Aguardou-se a resolução das gestações até 40 semanas, salvo em condições ou 

intercorrências que indicassem antecipação do parto. A via de parto seguiu as indicações 

obstétricas. 

 

4.3.4 Parto e recém-nascido 

 

Foram avaliados os dados perinatais relacionados ao parto (via de parto) e ao 

recém-nascido (idade gestacional e peso ao nascimento, Apgar 5o e 10o minutos). Os recém-

nascidos foram classificados segundo a adequação do peso ao nascimento à idade gestacional: 

adequado para idade gestacional (AIG), pequeno para idade gestacional (PIG), grande para 

idade gestacional (GIG), de acordo com o estudo de Alexander et al.(59) 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

4.4.1 Seleção de grupos 

 

Foram constituídos dois grupos de pacientes para a avaliação dos resultados: 

GRUPO 1 (n=65): formado pelas gestantes que apresentaram menos de 30% de 

hiperglicemias nas glicemias capilares aferidas durante todo o tratamento do DMG  

GRUPO 2 (n=24): formado pelas gestantes que apresentaram 30% ou mais de 

hiperglicemias nas glicemias capilares aferidas durante todo o tratamento do DMG  

 

 

4.4.2 Análise estatística 

 

Foram analisados fatores relativos às características físicas, aos antecedentes 

familiares, pessoais e obstétricos, aos achados clínicos e fetais da gestação estudada ou aos 

resultados de exames laboratoriais e ultrassonográficos das gestantes foram analisados em cada 

um dos grupos para comparação dos mesmos. Os tópicos abaixo descrevem os fatores 

avaliados. 

 

4.4.2.1 Quanto às características físicas 

• Idade (em anos) 

• IMC pré-gestacional  

 

4.4.2.2 Quanto aos antecedentes familiares  

• Antecedente familiar de Diabetes Melito (DM) - (sim, não) 
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4.4.2.3  Quanto aos antecedentes obstétricos 

• Antecedente obstétrico de DMG (sim, não) 

 

4.4.2.4 Quanto às características da gestação atual 

a) Achados clínicos: 

• Idade gestacional na ocasião do diagnóstico (semanas) 

• Idade gestacional no início do tratamento (semanas) 

• Uso de insulina (sim, não) 

• Peso no início do pré-natal (kilos) 

• Peso no final do pré-natal (kilos) 

• Ganho de peso durante o pré-natal (kilos) 

• Ganho de peso durante o tratamento do diabetes gestacional (kilos) 

 

b) Achados laboratoriais:  

• HbA1c no início do tratamento (%). 

 

c) Achados das glicemias capilares: 

• Média glicêmica (mg/dl) 

• Valores alterados - definidos como valores fora do alvo glicêmico, incluindo 

hipoglicemia e hiperglicemia (%). 

• Hiperglicemia (%) 

• Hipoglicemia (%) 
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d) Achados ultrassonográficos:  

• Idade gestacional no USG 0 (semanas). 

• Idade gestacional no USG 1 (semanas). 

• Idade gestacional no USG 2 (semanas). 

• Percentil do peso fetal no USG 0. 

• Percentil do peso fetal no USG 1. 

• Percentil do peso fetal no USG 2. 

• Percentil da circunferência abdominal fetal no USG 0  

• Percentil da circunferência abdominal fetal no USG 1  

• Percentil da circunferência abdominal fetal no USG 2  

• Variação do percentil do peso fetal entre o USG 0 e 1 

• Variação do percentil do peso fetal entre o USG 1 e 2 

• Variação do percentil do peso fetal entre o USG 0 e 2 

• Variação do percentil da circunferência abdominal fetal entre o USG 0 e 1 

• Variação do percentil da circunferência abdominal fetal entre o USG 1 e 2 

• Variação do percentil da circunferência abdominal fetal entre o USG 0 e 2 

• Ganho de peso fetal entre o USG 0 e 1 (gramas/dia). 

• Ganho de peso fetal entre o USG 1 e 2 (gramas/dia). 

 

4.4.2.5 Quanto aos resultados do parto e recém-nascido 

• Tipo de parto (cesárea, fórcipe e normal) 

• Peso ao nascer (gramas)  

• Sexo do recém-nascido (feminino e masculino) 

• Idade Gestacional ao nascer (semanas) 
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• Classificação peso ao nascer (PIG, AIG e GIG) 

• Apgar 5° e 10 °minutos  

 

Todas as variáveis acima citadas foram submetidas a estudos comparativos para a 

detecção de associação. Foram utilizados os testes de Qui-Quadrado de Pearson ou Exato de 

Fisher para as variáveis categóricas. Para as variáveis contínuas, testou-se a distribuição das 

mesmas na população estudada. As variáveis com distribuição normal foram analisadas por 

meio do teste t de Student. As variáveis contínuas com distribuição não-normal foram 

analisadas por meio do teste não-paramétrico U de Mann-Whitney. Para análise da evolução 

dos percentis do peso e da circunferência abdominal fetal nos diferentes momentos (USG 0, 

USG 1 e USG 2) utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman. Consideramos uma variação 

no percentil superior ou inferior a 20 como clinicamente relevante, no intervalo entre os 

ultrassons realizados por uma mesma paciente. A probabilidade de significância adotada foi de 

5%. As análises estatísticas foram realizadas por meio dos softwares Excel versão 2003 e SPSS 

versão 15.0 para Windows. 

Foi aplicado o teste de Qui-Quadrado e o coeficiente de contingência para avaliar 

se a distribuição entre os tipos de testes diagnósticos realizados pelas pacientes apresentou uma 

distribuição homogênea entre os grupos. 

 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Após análise do banco de dados do setor de Endocrinopatias e Gestação, no 

período de maio de 2005 a junho de 2011, a amostra final foi constituída de 89 pacientes que 

atenderam todos os critérios de inclusão, sendo 65 pacientes pertencentes ao grupo 1, isto é, 
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com menos de 30% de episódios de hiperglicemia durante o tratamento do DMG e 24 

pacientes alocadas no grupo 2, com mais de 30% de episódios de hiperglicemia. 

O diagnóstico de DMG foi realizado em 70 (78,65%) pacientes pelo TTGO 100 

gramas e em 19 (22,35%) pacientes pelo TTGO 75 gramas, sendo estas 17 (26,1%) pacientes 

do grupo 1 e duas (8,3%) do grupo 2, sem diferença significativa entre os grupos quanto ao 

método do diagnóstico do DMG. Das pacientes que tiveram o diagnóstico pelo TTGO de 75 

gramas segundo os critérios da OMS, cinco (7,69%) eram do grupo 1 e uma (4,16%) do grupo 

2, as demais gestantes apresentaram valores glicêmicos que atendiam ambos os critérios ADA 

e OMS.(70, 71) O valor de p foi de 0,06 no Qui-Quadrado e de 0,02 no teste de contingência. 

O valor do teste de contingência varia de 0 a 1, quando se aproxima de zero evidencia que as 

variáveis não apresentam relação, portanto, a distribuição dos testes diagnósticos entre os 

grupos não apresentou influência na formação dos grupos. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

• Idade (em anos); 

•  IMC pré-gestacional (em Kg/m2) 

 

Não houve diferença que mostrasse significância estatística entre os grupos em 

relação à idade materna (tabela 2) e ao IMC pré-gestacional (tabela 3). 

 

Tabela 2 – Análise da idade materna segundo os dois grupos estudados – HC-FMUSP, 

  Maio de 2005 a Junho de 2011. 

 

  Idade materna (em anos) 

 MÉDIA MEDIANA D P MÍN MÁX P* 

GRUPO  1 

N = 65 
32,98 32 5,33 17 45 

0,916 
GRUPO 2 

N = 24 
33,12 33 6,18 18 41 

  P* teste t- Student 
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Tabela 3 –  Análise do IMC pré-gestacional segundo os dois grupos estudados –  

  HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 

P* teste t- Student 

 

 

5.2 QUANTO AOS ANTECEDENTES FAMILIARES E OBSTÉTRICOS 

 

Do total de pacientes estudadas 54 (60,6%) apresentaram antecedente familiar de 

diabetes melito e 12 (13,4%) apresentaram antecedente obstétrico de diabetes melito 

gestacional. 

Foram avaliadas as frequências dos antecedentes supracitados em ambos os grupos 

e não houve diferença estatisticamente significativa entre eles. (tabela 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 IMC pré-gestacional (Kg/m2)  

 MÉDIA MEDIANA D P MÍN MÁX P* 

GRUPO  1 

N = 65 
26,76 25,6 5,59 17,1 41,3 

0,147 
GRUPO 2 

N = 24 
28,72 28,1 5,74 19,4 44,1 
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Tabela 4 –  Antecedente Familiar de Diabetes Melito e Antecedente Obstétrico de Diabetes 
   Melito Gestacional segundo os dois grupos estudados – HC-FMUSP, Maio de 
2005 a  Junho de 2011. 
 

 GRUPO 1 

N = 65 

GRUPO 2 

N = 24 

 

Fatores de análise N % N  % P* 

Antecedente familiar DM 40 61,54 14 58,33 0,784 (a) 

Antecedente obstétrico de 
DMG         6 9,23 6 25 

 
0,078(b) 

 

  

P*-valores pelo teste Qui-Quadrado de Pearson(a) e pelo teste exato de Fisher(b) 

 

5.3 QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DA GESTAÇÃO ATUAL: 

 

• Idade gestacional na ocasião do diagnóstico de DMG 

A média e desvio-padrão da idade gestacional do diagnóstico de DMG foram de 

28,62 ± 2,12 semanas. Não houve diferença estatística entre os grupos (tabela 5). 

 

Tabela 5 – Análise da idade gestacional na época do diagnóstico do DMG segundo os dois 

  grupos estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 

 
 

 MÉDIA D P MÍN MÁX P* 

GRUPO  1 

N = 65 
28,47 2,04 23,71 34,43 

 

 

0,134 
GRUPO 2 

N = 24 
29,17 2,24 24,57 32,39 

 
P*teste t- Student 
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• Idade gestacional no início do tratamento do DMG 

O início do tratamento ocorreu em média com 31,27 ± 2,04 semanas de gestação e 

foi semelhante entre os grupos. (tabela 6)  

 

Tabela 6 – Análise da idade gestacional na época do início do tratamento do DMG segundo 
  os dois grupos estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

 
 MÉDIA D P MÍN MÁX P* 

GRUPO 1 

N = 65 
31,12 2,02 26,43 35,29 

0,254 
GRUPO 2 

N = 24 

 

31,68 
2,06 28,29 35 

 
 P*teste t- Student 

 

 

• Peso no início do pré-natal  

 A média de peso materno no início do pré-natal foi 68,14 kg, com desvio-padrão 

de 16,17kg e mediana de 65 kg. O peso inicial não diferiu entre os grupos (grupo 1: 

67,14±16,63kg; grupo 2: 75,85±15,45kg; p=0,34). 

 

• Peso no final do pré-natal  

A média de peso materno no final do pré-natal foi de 77,58 kg, com desvio-padrão 

de 15,68 kg e mediana de 73,6kg. Não houve diferença estatística entre os grupos. (grupo 1: 

70,84±14,85kg; grupo 2: 82,28±15,67kg; p=0,08). 

 

• Ganho de peso durante o pré-natal  

Não houve diferença significativa entre os grupos em relação ao ganho de peso 

durante o pré-natal (tabela 7). 
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Tabela 7 – Análise do ganho de peso durante todo o pré-natal nos dois grupos estudados-
  HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

 
 Ganho de peso durante todo o pré-natal  

 MÉDIA MEDIANA D P MÍN MÁX P* 

GRUPO 1 

N = 65 
8,70 9,1 5,68 -5,3 22,25 

0,060 
GRUPO 2 

N = 24 
11,44 11,05 7,44 -0,6 29,5 

 
 * P teste t- Student 

 

 

• Ganho de peso durante o tratamento do diabetes gestacional  

Durante o tratamento do diabetes gestacional a média de ganho de peso foi de 0,57 

kg com desvio padrão de 1,96kg, valor mínimo de -5 kg e ganho máximo de peso de 5 kg, sem 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (tabela 8). 

 

Tabela 8 – Análise do ganho de peso durante o tratamento do DMG segundo os dois grupos 
  estudados- HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 201. 

 
 Ganho de peso durante o tratamento do DMG  

 MÉDIA MEDIANA D P MÍN MÁX P* 

GRUPO 1 

N = 65 
0,42 0,6 1,98 -5 5 

0,437 
GRUPO 2 

N = 24 
0,95 0,52 1,90 -2,4 4,5 

 
 *P teste não paramétrico de Mann- Whitney 
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5.4 QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DO CONTROLE GLICÊMICO E DA 

TERAPÊUTICA  

 

• HbA1c no início do tratamento (em porcentagem). 

 

No grupo 2, a HbA1C no início do tratamento foi significativamente maior 

(p<0,001). Média de 5,52% com desvio-padrão de 0,39 no grupo 1 e média de 5,93% com 

desvio-padrão de 0,61 no grupo 2. 

 

• Análise das glicemias capilares: 

 

No grupo 1, 51 (78,4%) pacientes realizaram controle das glicemias pós-prandial 

de 2 horas e no grupo 2, 23(95,8%) pacientes realizaram glicemia pós-prandial de 2 horas, as 

demais gestantes realizaram controle da glicemia pós-prandial de 1 hora. 

A média glicêmica, as porcentagens de valores alterados e de hiperglicemia foram 

estatisticamente maiores no grupo 2, por se tratarem dos critérios diretamente relacionados à 

formação dos dois grupos estudados. (tabela 9) 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

44 

 

 

Tabela 9 – Análise das glicemias capilares segundo os dois grupos estudados-  
  HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

 

 GRUPO 1 

N = 65 

GRUPO 2 

N = 24 

 

Fatores de análise valor Desvio-
padrão 

valor  Desvio-
padrão 

P* 

Média glicêmica (mg/dl) 98,70 7,42 111,95 8,76 <0,001 

Valores alterados (%) 16,82 7,60 45,97 12,30 <0,001 

Hiperglicemia (%) 13,25 7,71 44,19 12,81 <0,001 

Hipoglicemia (%) 3,5 4,36 1,79 1,50 0,191 

* Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

 

• Insulinoterapia 

 

Das 89 pacientes estudadas 32 (35,95%) necessitaram de insulina para controle 

glicêmico, sendo significativamente mais frequente a insulinoterapia no grupo de pacientes 

pertencentes ao grupo 2. (tabela 10). 

 

Tabela 10 – Análise da frequência de uso de insulina nos dois grupos estudados – 
  HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

 

 GRUPO 1 

N = 65 

GRUPO 2 

N = 24 

 

 N % N  % P* 

 Uso de insulina 11 16,92 21 87,50 0,001 

 P*-valores pelo teste Qui-Quadrado de Pearson(a) 
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5.5 QUANTO AOS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS 

 

• Idade Gestacional 

Os grupos não apresentaram diferença quanto à idade gestacional na realização das 

ultrassonografias nos três momentos estudados. (tabela 11) 

 

Tabela 11 – Análise da idade gestacional nas ultrassonografias, nos dois grupos estudados- 
HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

 GRUPO 1 

N = 65 

GRUPO 2 

N = 24 

 

 Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão P* 

Idade gestacional - USG 0 21,16 1,75 21,75 1,90 0,17 

Idade gestacional –USG1 31,24 2,20 31,59 1,91 0,50 

Idade gestacional-USG 2 37,04 1,29 36,84 1,66 0,56 

 *teste t- Student 
 

 
 

• Peso fetal 

A análise do peso fetal foi realizada por meio da média dos percentis do peso fetal 

apresentado nos dois grupos. No estudo do comportamento do percentil do peso fetal, 

verificamos que: no grupo 1 o percentil do peso fetal no USG 2 foi significativamente menor 

do que nos USG 0 (p<0,05) e USG1(p<0,05). No grupo 2, o percentil do peso fetal no USG 0 

foi significativamente menor do que no USG 1 (p<0,05) e no USG 2 (p<0,05). Comparando-se 

os dois grupos, não houve diferença no percentil do peso fetal no momento do USG 0 e USG 1 

(p=0,18 e p=0,22). Porém, no momento do USG 2 o percentil do peso fetal foi 

significativamente maior no grupo 2 (p=0,02) (Tabela 12 e Gráfico 1) 
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Quanto à variação do percentil do peso fetal entre os três momentos 

ultrassonográficos avaliados, observamos que não houve diferença entre os grupos no intervalo 

do USG 0 e 1 (p=0,12), porém houve diferença significativa nos intervalos USG 0 e 2 (p=0,02) 

e USG 1 e 2( p=0,02). Sendo que no grupo 1, no intervalo entre o USG 0 e 2, 37% das 

pacientes apresentaram redução em mais de 20 no percentil do peso fetal e no grupo 2, 12,5%. 

Já no intervalo do USG 1 e 2 houve 20% das pacientes com redução no percentil no grupo 1 e  

nenhum caso no grupo 2 ( tabela 13) 

 

Tabela 12 – Avaliação dos percentis de peso fetal segundo os dois grupos estudados – 
 HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 

 
 GRUPO 1 

N = 65 

GRUPO 2 

N=24 

 Média Desvio-
padrão 

Média Desvio-
padrão 

*P (a) 
 

Percentil peso - USG 0 52,32 28,74 43,08 24,15 0,18 

Percentil peso - USG 1 50,23 25,48 57,38 27,63 0,22 

Percentil peso - USG 2 45,78 24,76 60,83 25,71 0,02 

**P (b) 0,033 0,013 
 

 
* teste não paramétricos de Mann-Whitney (a)    **teste não paramétrico de Friedman (b) 
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Gráfico 1 – Análise das médias dos percentis do peso fetal conforme o controle glicêmico
  dos dois grupos estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 

 

 
 

 

Tabela 13- Variação dos percentis de peso fetal segundo os dois grupos estudados – HC-
FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 
 GRUPO 1 GRUPO 2        P* 

 N (%) N (%)  
Intervalo entre USG 0- 1 25 (38%) ¹       11 (46%) ¹ 

0,12 18 (28%) ²  10 (41,5%) ² 
22 (34%) ³       3 (12,5%) ³ 

Intervalo entre USG 0- 2 28 (43%) ¹            10 (41,5%)¹ 
0,02* 13 (20%) ²          11 (46%) ² 

24 (37%) ³         3 (12,5%) ³ 
Intervalo entre USG 1- 2 49 (75%) ¹             20 (83%)¹ 

0,02* 3 (5%) ²         4 (17%) ² 
13 (20%) ³    0 (0%) ³ 

¹: permaneceu variação de até 20 no percentil 
² : aumentou em  mais de 20 no percentil 
³ : diminui em mais de 20 no percentil 
*P teste qui-quadrado 
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• Circunferência abdominal fetal  

Na análise dos dois grupos, observamos que no grupo1, o percentil da 

circunferência abdominal fetal no USG 1 foi   significativamente maior do que no USG 0 e no 

USG 2 ( p=0,027); e que no grupo 2, o percentil da circunferência abdominal fetal foi 

significativamente menor no USG 0, (p<0, 001). (Gráfico 2) 

No teste não paramétrico de Mann-Whitney, verificamos que o percentil do CA 

não diferiu entre os dois grupos no momento do USG 0 (p=0,397), porém houve diferença 

entre os grupos nos momentos do USG 1( p=0,040) e USG 2 (p=0,011), sendo o percentil do 

CA significativamente maior no grupo 2.(Tabela 14 e Gráfico 2) 

Quanto à variação do percentil da circunferência abdominal fetal entre os três 

momentos ultrassonográficos avaliados, observamos que não houve diferença entre os grupos 

no intervalo do USG 1 e 2 (p=0,44), porém houve diferença significativa nos intervalos USG 0 

e 1 (p=0,04) e USG 0 e 2( p=0,007). Sendo que no grupo 1, no intervalo entre o USG 0 e 1, 

46% das pacientes apresentaram aumento em mais de 20 no percentil do peso fetal e no grupo 

2, 62,5%. Já no intervalo do USG 0 e 2 houve 34% das pacientes com aumento no percentil no 

grupo 1 e  70,8% no grupo 2 ( tabela 15) 
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Tabela 14– Avaliação dos percentis da circunferência abdominal fetal segundo os dois 
  grupos estudados - HC-FMUSP, maio de 2005 a junho de 2011. 
 

 

 GRUPO 1 

N = 65 

     GRUPO 2 

          N = 24 

 Média Desvio-
padrão 

Média Desvio-
padrão 

*P (a) 
 

Percentil CA - USG 0 48,62 29,38 41,50 22,99 0,397 

     Percentil CA – USG 1 59,74 30,57 71,71 25,65 0,040 

Percentil CA - USG 2 54,83 31,57 71,96 30,51 0,011 

**P (b) 0,027 <0,001 

 
* teste não paramétricos de Mann-Whitney (a) 
**teste não paramétrico de Friedman (b) 

 

 

Gráfico 2– Análise das médias dos percentis da circunferência abdominal fetal conforme o 
  controle glicêmico dos dois grupos estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 a 
  Junho de 2011. 
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Tabela 15- Variação dos percentis da circunferência abdominal fetal segundo os dois grupos 
estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 
  

GRUPO 1 
 

GRUPO 2 
P* 

 N(%) N(%)  
Intervalo entre USG 0- 1 21 (32,3%) ¹     9 (37,5%) ¹ 

0,04* 30 (46,1%) ² 15 (62,5%)² 
14 (21,5%) ³      0 (0%)³ 

Intervalo entre USG 0- 2 29 (44,6%) ¹          4 (16,6%)¹ 
0,007* 22 (33,8%)²        17 (70,8%)² 

14 (21,5%)³       3 (12,5%) ³ 
Intervalo entre USG 1- 2 39 (60%)¹          12 (50%) ¹ 

0,44 9 (13,8%) ²       6 (25%)² 
17 (26,1%) ³  6 (25%) ³ 

¹: permaneceu variação de até 20 no percentil 
² : aumentou em  mais de 20 no percentil 
³ : diminui em mais de 20 no percentil 

*P teste qui-quadrado 

 
• Ganho de peso fetal 

Observamos que não houve diferença entre os grupos no crescimento fetal no 

intervalo entre as ultrassonografias do momento 0 e 1. Encontramos diferença estatisticamente 

significativa (p<0, 001) entre o grupo 1 e 2 no ganho de peso fetal no intervalo entre os 

ultrassonografias 1 e 2, que refletem o período do tratamento do DMG. (tabela 16) 

Tabela 16– Ganho de peso fetal em gramas por dia nos intervalos entre os ultrassonografias
  do momento 0 e 1 e entre as ultrassonografias do momento 1 e 2, segundo os 
  dois grupos estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

  GRUPO 1 

N = 65 

GRUPO 2 

N = 24 

 

 Média Desvio-
padrão 

Média Desvio-
padrão 

P* 

Intervalo entre USG 0 - 1 19,53 5,10 21,66 4,69 0,07 

Intervalo entre USG 1 - 2 27,53 7,13 33,43 8,03 0,001 

 

*teste t- Student 
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Não houve diferença entre os grupos em relação ao número de dias entre os exames 

de ultrassonografias 0 e 1 (75,62 dias vs. 69,03dias; p=0,51) e entre as ultrassonografias 1e 2 

(41,05 dias vs. 36,54 dias; p=0,21). 

 

5.6 QUANTO AOS RESULTADOS DO PARTO E DO RECÉM-NASCIDO 

 

• Tipo de parto (cesárea, fórcipe e normal) 

Não houve diferença significativa quanto ao tipo de parto, sendo 39 (60%) de 

cesárea no grupo 1 e 19 (79,17%) no grupo 2 (p=0,092). 

 

• Gênero do recém-nascido (feminino e masculino) 

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto ao sexo do recém-

nascido, sendo 55,38% dos recém-nascidos do sexo feminino no grupo 1 e 54,17% no grupo 2 

(p=0, 918). 

• Idade Gestacional ao nascer (em semanas) 

A idade gestacional média no momento do parto foi de 38,9 semanas, desvio-

padrão de 1 semana no grupo 1 e 38,7 semanas, com desvio-padrão de 1 semana no grupo 2, 

sem diferença significativa entre os grupos, após aplicação do teste t-Student.(p=0,38) 

 

• Peso ao nascer (em gramas)  

Houve diferença significativa entre os grupos, p=0,025. (tabela 17) 
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Tabela 17 – Peso ao nascer, segundo os dois grupos estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 
  a Junho de 2011 

 
 Peso ao nascer (em gramas) 

 MÉDIA MEDIANA D P MÍN MÁX P* 

GRUPO  1 

N = 65 
3247 3310 452,41 2310 4180 

0,025 
GRUPO 2 

N = 24 
3499 3495 497,43 2410 4400 

 
*teste t- Student 

 

• Classificação do peso ao nascer  

 Os recém-nascidos não diferiram na classificação do peso segundo a idade 

gestacional (curva de Alexander). (tabela 18) 

Tabela 18 – Classificação do peso ao nascer segundo a curva de Alexander nos dois grupos 
  estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011 
 

 GRUPO 1 

N = 65 

GRUPO 2 

N = 24 

 

 N % N % P* 

AIG 51 78,46 18 75 

0,280 PIG 10 15,38 2 8,33 

GIG 4 6,15 4 16,62 
 

* teste exato de Fisher 

 

• Apgar 5° e 10 °minutos  

Não houve diferença entre os grupos quanto ao índice de Apgar. Grupo1 média de 

9,4±0,6 no 5º minuto e média de 9,6±0,5 no 10º minuto; Grupo 2 média de 9,4±0,5 no 5º 

minuto e de 9,5±0,5 no 10º minuto. (p=0,67; p=0,52) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo principal do presente estudo foi avaliar a influência do controle 

glicêmico no crescimento fetal em pacientes com diabetes gestacional, ou seja, a compreensão 

de quanto o tratamento do DMG é capaz de interferir no potencial de crescimento de cada feto.  

 Nosso estudo nos permitiu observar que no grupo de pacientes onde o controle 

glicêmico foi pior, isto é, onde as pacientes apresentaram mais de 30% de episódios de 

hiperglicemia, houve maior ganho de peso fetal durante o tratamento do DMG e maior peso do 

recém-nascido no dia do parto. Outra preocupação que surge durante o tratamento rigoroso do 

DMG é o aumento na incidência de fetos pequenos para idade gestacional. Este estudo nos 

permitiu avaliar que no grupo de pacientes com controle glicêmico adequado, houve uma 

diminuição do percentil de peso fetal em 36,9% das gestantes, entre o ultrassom inicial e o 

ultrassom realizado próximo ao parto, o que sinaliza como um alerta, e nos permite adotar 

medidas terapêuticas que vissem manter o feto durante todo o tratamento no seu percentil 

inicial, isto é, na sua curva individual de normalidade. 

A compreensão do comportamento do peso fetal e a identificação precoce das 

gestantes com DMG com pior instabilidade glicêmica e maior acometimento fetal, podem 

contribuir substancialmente para aumentarmos a incidência de recém-nascidos com peso 

adequado ao nascer, visto sua importância na prevenção de doenças futuras. 

 

6.1 Análise dos aspectos metodológicos do estudo 

 

Os dados das gestantes analisadas em nosso trabalho foram coletados de forma 

prospectiva desde o ano de 2002 e o acompanhamento pré-natal das pacientes com DMG no 



Discussão 

55 

 

setor de Endocrinopatias e Gestação do HC-FMUSP seguiu rigorosamente o protocolo vigente. 

(74, 75) Portanto há uniformização de condutas e confiabilidade dos dados, apesar de ser um 

estudo retrospectivo.   

Nesse estudo optou-se por incluir as gestantes que realizaram diagnóstico de DMG 

exclusivamente pelo teste de tolerância oral à glicose entre 23 e 34 semanas completas de 

gestação, por ser essa a fase em que ocorre aumento dos níveis séricos de hormônios como o 

lactogênio placentário e o cortisol, que induzem a maior resistência periférica à insulina, fato 

que aumenta a sensibilidade do teste. (77, 78) Diagnósticos determinados antes deste período 

estão relacionados à maior probabilidade de intolerância à glicose prévia à gravidez que não 

havia sido desvendada (40, 79, 80). Por outro lado, diagnósticos mais tardios não apresentam 

tempo suficiente para que o controle glicêmico altere significativamente o crescimento fetal. 

Ambas as situações poderiam gerar vieses na interpretação dos resultados. Além disso, esse é o 

intervalo em que a maior parte dos diagnósticos de DMG é realizado na prática clínica, o que 

permite extrapolar os resultados obtidos para a grande maioria da população de gestantes com 

DMG. 

Como os critérios diagnósticos para o DMG foram sofrendo mundialmente 

modificações ao longo dos anos, os critérios adotados pela Clínica Obstétrica do HC-FMUSP 

e, portanto, neste estudo, também se alteraram, nos diferentes períodos analisados. Mas não 

acreditamos que a diferença nos critérios diagnósticos adotados possa influenciar nos nossos 

resultados, visto que houve uma distribuição homogênea entre os grupos quanto ao tipo de 

teste e/ou critério utilizado para o diagnóstico do DMG. 

Ao escolhermos estudar gestantes exclusivamente com DMG e excluirmos as 

pacientes com outras doenças e/ou hábitos como tabagismo, que conhecidamente interferem no 

ganho de peso fetal, restringimos o número de gestantes a ser analisado, visto que trabalhamos 

em um centro de atendimento à saúde de nível terciário e grande parte das nossas pacientes 
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apresentavam outras doenças associadas ao DMG. Contudo, acreditamos que esta foi a melhor 

estratégia para avaliar a influência do controle glicêmico no comportamento do peso fetal neste 

grupo de pacientes.  

A amostra, portanto, foi constituída por 89 pacientes que apresentaram diagnóstico 

de DMG e que realizaram pré-natal em nosso serviço no período do estudo e que preenchiam 

todos os critérios de inclusão.  

Os grupos foram constituídos segundo o percentual de hiperglicemias observado 

nas glicemias capilares realizadas durante todo o tratamento do DMG. Acreditamos ser este um 

bom parâmetro para a determinação do mau controle metabólico, uma vez que exclui a 

possibilidade de classificar erroneamente gestantes com médias glicêmicas adequadas, mas 

com excursões glicêmicas amplas. (19-21) Adotamos como 30% o valor de corte do número de 

episódios de hiperglicemias apresentados pelas pacientes durante o tratamento do DMG, para 

definição do grupo 1 e do grupo 2, por ser esse número considerado como o máximo permitido 

antes da indicação de insulina em nosso protocolo de condutas.(74-76). Definimos em nosso 

serviço que pacientes com até no máximo 30% das medidas das glicemias capilares aferidas 

acima do alvo apresentam controle glicêmico satisfatório. 

Em nosso estudo incluímos pacientes que realizaram controle de glicemia capilar 

em horários diferentes, isto é, uma hora pós-prandial ou duas horas pós-prandial, contudo 

como a média glicêmica não foi o parâmetro utilizado pra definir os grupos e sim a 

porcentagem de valores acima do alvo glicêmico desejado, tal fato não interferiu nos resultados 

obtidos. O controle de glicemia capilar pode ser realizado uma ou duas horas após as refeições 

conforme as recomendações da ADA. (3) 

Quanto à avaliação do crescimento fetal, sabe-se que no início da gestação, o 

crescimento fetal está quase que exclusivamente sob o controle de fatores genéticos, enquanto 

que no final do segundo e no terceiro trimestre de gestação, fatores ambientais têm maior 
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influência na determinação do peso fetal. Cerca de 95% do peso fetal no termo acumula-se 

durante a segunda metade da gestação. (16)  

Como o DMG interfere no ganho de peso fetal e a maioria das vezes essa alteração 

dos níveis glicêmicos surgem no terceiro trimestre, definimos três momentos para avaliação 

ultrassonográfica dos fetos destas gestantes e posterior análise e comparação entre os dois 

grupos estudados. Os parâmetros avaliados foram: o ganho de peso fetal entre os exames, 

alteração no percentil de peso fetal e no percentil da circunferência abdominal fetal no decorrer 

da gestação, e diferenças na evolução entre os percentis de peso fetal e os percentis de 

circunferência abdominal fetal. 

Acreditamos que o percentil do peso fetal na época do USG morfológico representa 

o potencial genético de crescimento fetal, pois muitas das doenças que podem interferir no 

peso fetal acontecem no terceiro trimestre. (23) 

O exame realizado entre 18 e 24 semanas de gestação foi escolhido como o 

ultrassom de início (USG 0) para as nossas análises pois, refletia o potencial de crescimento 

fetal, ainda livre da influência do diabetes melito gestacional em pacientes sem nenhuma outra 

comorbidade. Já o USG do momento 1 realizado no início do tratamento, trouxe informações 

que nos permitiram identificar o quanto este feto já havia sofrido influência da hiperglicemia 

materna. As alterações de parâmetros ultrassonográficos como percentil da CA e percentil do 

peso permitem identificar precocemente as gestantes que poderiam se beneficiar de um 

controle glicêmico mais rigoroso, com retornos breves, insulinização precoce e monitorização 

glicêmica intensiva, visando restaurar o padrão de crescimento fetal para aquele observado 

antes do aparecimento do DMG.  O USG 2 foi o exame realizado no final do tratamento do 

DMG, isto é, próximo ao parto. 

A comparação do crescimento fetal entre a ultrassonografia morfológica (USG 0) e 

a do início do tratamento (USG 1) é ferramenta indispensável e evidencia o quanto o DMG já 
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interferiu no potencial de crescimento daquele feto. A ultrassonografia realizada próximo ao 

momento do parto (USG 2) permite avaliar a influência do tratamento na velocidade de ganho 

de peso fetal e auxiliar no planejamento do parto.  

Analisamos a evolução dos percentis de peso fetal e da circunferência abdominal 

fetal de três maneiras: 

- comportamento da média do percentil ao longo dos três exames de ultrassom para 

cada grupo em separado. (teste não paramétrico de Mann-Whitney) 

- comparação entre os dois grupos do comportamento da média do percentil ao 

longo dos três exames de ultrassom realizados. (teste não paramétrico de Friedman) 

- observação da variação dos valores absolutos dos percentis em relação aos três 

exames de ultrassom realizados. 

Escolhemos uma diferença de 20 entre os valores absolutos dos percentis obtidos 

para considerarmos significativa a variação no percentil entre os ultrassons. Ou seja, se o 

percentil variou em até 20 pontos para cima ou para baixo entre os exames consideramos que 

houve manutenção do percentil. Porém se houve uma elevação superior a 20, consideramos 

aumento do percentil e se houve uma diminuição inferior a 20, foi considerada uma diminuição 

do percentil. Uma variação superior a 10 pontos no valor do percentil já representa uma 

alteração na curva de normalidade fetal. Porém ao escolhermos 20 aumentamos a significância 

dessa variação, e diminuímos o viés de pequenas diferenças examinador dependente nas 

medidas fetais que possam alterar o percentil do peso ou da circunferência abdominal fetal. 
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6.2 Análise dos resultados 

 

6.2.1 Quanto às características físicas 

Não houve diferença entre os grupos quanto à idade materna.(81) Sabe-se que a 

idade materna é fator de risco para o desenvolvimento do DMG e esta também relacionada a 

uma prevalência maior de obesidade, e poderia, portanto estar aumentada no grupo com pior 

controle metabólico. (82) 

Quanto ao IMC pré-gestacional, apesar de não termos encontrado diferença 

estatisticamente significativa, observamos que o IMC médio em ambos os grupos é superior a 

26, o que está de acordo com a literatura que mostra uma maior incidência de DMG na 

população de mulheres com sobrepeso e obesidade. (24, 33, 51) Diversos trabalhos apontam 

que o IMC pré-gestacional é um fator que influencia diretamente no peso fetal, bem como na 

incidência do DMG e numa maior resistência periférica à insulina. (6, 28) Como não houve 

diferença entre os grupos quanto ao IMC pré-gestacional este fator não interferiu 

significativamente na avaliação do crescimento fetal nos grupos estudados. 

 

6.2.2 Quanto aos antecedentes familiares e pessoais 

 

Não encontramos diferença quanto ao antecedente familiar de DM2 entre os 

grupos, porém quanto ao antecedente pessoal de DMG observamos uma tendência à diferença 

entre os grupos (p=0,07). O que pode ser explicado, possivelmente, por pacientes que já 

apresentaram DMG anteriormente terem um grau de intolerância à glicose maior e, portanto 

uma maior dificuldade em atingir um controle glicêmico satisfatório rapidamente.  
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6.2.3 Quanto às características da gestação atual 

 

A idade gestacional do diagnóstico do DMG e do início do tratamento foi 

semelhante nos dois grupos estudados o que permitiu a comparação do efeito do tratamento, 

isto é, do controle glicêmico, no comportamento do peso fetal. 

O intervalo médio entre o diagnóstico e o início do tratamento foi de 2,5 semanas, 

o que precisa ser melhorado, visto que, quanto maior o tempo de exposição fetal ao regime 

hiperglicêmico maior a morbidade perinatal. Acreditamos que assim que diagnosticado o DMG 

a terapêutica deve ser iniciada prontamente e quando necessário o encaminhamento para um 

serviço especializado no seguimento de gestantes com DMG, o intervalo não deveria ser 

superior a uma semana. 

O peso materno no inicio do pré-natal foi semelhante entre os dois grupos, porém o 

peso no final do pré-natal apresentou tendência de ser maior no grupo 2. (grupo 1: 70,8Kg vs. 

grupo 2: 82,2Kg; p=0,08). O ganho de peso materno durante o pré-natal também mostrou 

tendência em ser maior no grupo 2. (8,7Kg no grupo1 vs. 11,4Kg no grupo 2; p=0,06). 

Acreditamos que com uma amostra maior a diferença entre os grupos seria estatisticamente 

significativa. O maior ganho de peso materno durante o pré-natal pode contribuir para um pior 

controle glicêmico e para um maior peso fetal. Estudo realizado em 2010, por Hedderson et al., 

concluíram que o maior ganho de peso durante o pré-natal, aumenta o risco de DMG, 

principalmente o ganho de peso no início da gestação e sugerem que este dado pode permitir 

uma intervenção precoce do obstetra na tentativa de prevenir o desenvolvimento do DMG(82) 

Porém chama nossa atenção a avaliação do peso materno durante o tratamento do 

DMG, isto é, após o início da dieta, observamos uma desaceleração no ganho de peso materno. 

As gestantes de ambos os grupos apresentaram em média um ganho de peso inferior a 1 kg do 

inicio do tratamento até o parto, o que em média foi um tempo de 7,5 semanas. (0,42Kg vs. 
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0,95Kg). O que demonstra que a reeducação alimentar imposta pelo tratamento do DMG 

apresentou, de maneira geral, boa aderência das pacientes de ambos os grupos estudados, 

mesmo, das gestantes que não apresentaram um controle glicêmico satisfatório. 

Este fato também sinaliza a possibilidade que esta restrição calórica possa ser 

exagerada para um grupo específico de pacientes que apresentam grau de intolerância à glicose 

mais leve e fetos com crescimento adequados.  

O tratamento do DMG deve restaurar o feto a sua curva de normalidade e não 

diminuir o seu potencial de crescimento. E uma dieta materna pobre em carboidratos e caloria, 

com médias glicêmicas baixas pode contribuir negativamente para o ganho de peso fetal. (19, 

27) Por isso a importância de comparar o percentil de peso fetal do ultrassom do morfológico 

(USG 0) com os demais exames de ultrassom realizados durante o tratamento do DMG. 

 

6.2.4 Quanto às características do controle glicêmico e da terapêutica  

 

O valor da HbA1c colhida no início do tratamento do DMG foi significativamente 

maior no grupo com controle glicêmico pior, o que pode refletir que estas pacientes já chegam 

com uma maior instabilidade glicêmica. A HbA1c foi de 5,5% no grupo 1 e de 5,9% no grupo 

2, p<0,001. Este dado pode nos ajudar a identificar precocemente o grupo de pacientes que se 

beneficiariam de um controle mais rigoroso, com retornos breves e insulinização precoce. 

O papel da hemoglobina glicada (HbA1c) no controle metabólico de gestações 

complicadas pelo DMG ainda não está definido. Os níveis glicêmicos verificados em gestantes 

normais são muito abaixo dos observados na população geral (40, 41) é possível que os valores 

de referenciada HbA1c preconizados estejam muito além do esperado, mesmo para mulheres 

com DMG. Em gestantes normais, a mediana da HbA1c é de 4,8%, apresentando níveis entre 

3,3 e 5,7%, valores esses significativamente menores que os do grupo controle constituído por 



Discussão 

62 

 

não gestantes não diabéticas (mediana de 5,6%, valores entre 4,3 e 6,2%), existe ainda um 

aumento significativo, encontrado pelos autores, no valor mínimo aferido no grupo de 

gestantes durante o terceiro trimestre, com diferença estatística em relação ao primeiro e 

segundo trimestres de gravidez (mediana de 5,0%, valores entre 4,3 e 5,6%). (83) 

Estudo realizado por Sapienza et al., 2009, encontrou o valor da HBA1c como um 

dos preditores do mau controle metabólico e da necessidade da insulinoterapia.(46) Outro 

estudo realizado em 2008, por Gónzalez-Quintero et al. também encontrou correlação entre o 

valor da HbA1c e o uso de insulina em gestantes com DMG.(84) 

A média glicêmica foi de 98,7 mg/dl no grupo 1, o que demonstra o bom controle 

glicêmico atingido neste grupo, que apresentou menos de 30% de episódios de hiperglicemia 

durante todo o período do tratamento do DMG, sendo a média de episódios de hiperglicemia 

apresentada pelo grupo de 13,25% . Alguns estudos apontam que a média glicêmica abaixo de 

100 mg/dl está relacionada com melhores resultados gestacionais em pacientes com DMG. (18, 

42) O grupo 2 apresentou uma média glicêmica de 111,9 mg/dl, o que corrobora que o controle 

glicêmico realmente não foi satisfatório neste grupo. O valor da média glicêmica esperada é 

maior quando adotado o controle de glicemia pós-prandial de uma hora ao invés de duas horas, 

pois a tolerância é de até 140 mg/dl na glicemia capilar pós-prandial de uma hora e de até 120 

mg/dl no controle duas horas pós-prandial. A maior parte das pacientes deste estudo (85,4%) 

realizou controle de glicemia capilar duas horas pós-prandial, sendo que no grupo 2 somente 

uma paciente realizou controle de glicemia capilar uma hora pós-prandial. Portanto, a média 

glicêmica no grupo 2 está elevada em relação ao grupo 1 mesmo o grupo 1 apresentando 14 

pacientes que realizaram o controle de 1 hora pós-prandial o que elevou proporcionalmente a 

média glicêmica do grupo 1. 

O uso de insulina ocorreu em 35,9% das gestantes estudadas, semelhante ao 

encontrado na literatura. (26, 46) O grupo 2, apesar de apresentar 87,5% das pacientes 
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utilizando insulina, não conseguiu atingir um controle glicêmico com menos de 30% de 

hiperglicemia durante a maior parte do período de tratamento. O que pode ser explicado pelo 

curto intervalo de tempo entre o início do tratamento e o parto, ou seja, por ser um grupo com 

pior controle metabólico e adotarmos um regime de acompanhamento ambulatorial semanal; a 

introdução de insulina e a necessidade progressiva do aumento das doses não foram feitas de 

maneira rápida o suficiente pra estabelecer um bom controle glicêmico. Talvez se 

conseguíssemos no diagnóstico do DMG identificar o grupo de gestantes que tenham maior 

dificuldade de atingir controle metabólico satisfatório, condutas mais agressivas possam ser 

adotadas, como rápida introdução de insulina e retornos mais breves, em torno de três dias. 

A incidência de hipoglicemia, isto é, glicemia capilar abaixo de 70 mg/dl foi baixa 

e semelhante nos dois grupos. Mesmo com a intensa insulinização necessária no grupo 2  não 

houve aumento dos episódios de hipoglicemia (1,8%), o que demonstra a segurança do 

esquema terapêutico utilizado. 

A escolha da insulina NPH humana, uma insulina de ação intermediária, em três 

aplicações diárias, aumenta a segurança da introdução ambulatorial do esquema de insulina 

adotado em nosso serviço. (74-76) 

 

6.2.5 Quanto às características ultrassonográficas 

 

Não houve diferença entre os grupos quanto à idade gestacional média da 

realização dos três exames de ultrassons definidos para análise. No USG 0 a idade gestacional 

média foi de 21,1±1,7 semanas no grupo 1 e de 21,7±1,5 semanas no grupo 2(p=0,17), no USG 

1 a idade gestacional média foi de 31,2±2,2 semanas no grupo 1 e de 31,6±1,9 semanas no 

grupo2(p=0,5) e no USG 2 a idade gestacional média foi de 37±1,3semanas no grupo 1 e de 

36,8±1,6 semanas no grupo 2.(p=0,56).  
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A homogeneidade entre os grupos e a escolha de estudarmos os percentis de peso 

fetal e da circunferência abdominal fetal, excluiu o viés da idade gestacional da comparação 

dos dados. 

Como principais resultados encontrados, verificamos que no grupo de pacientes 

que apresentaram menor percentual de hiperglicemias a média do percentil do peso fetal foi 

significativamente menor no USG 2 (próximo ao parto) em relação aos exames de ultrassons 

anteriores. Isto confirma que o controle glicêmico adequado é capaz de diminuir o percentil do 

peso fetal. No grupo 2 onde o percentual de hiperglicemias foi maior, a média do percentil do 

peso fetal no USG 1 e USG 2 foi significativamente maior que no USG 0, não havendo 

modificação no percentil de peso fetal durante o tratamento. 

Ao estudarmos a variação individual em até 20 percentis de peso fetal de cada feto, 

observamos que em ambos os grupos não houve diferença significativa entre o período do 

USG 0 e USG 1, mas houve diferenças significativas entre os outros dois períodos avaliados( 

USG 0-2 e USG 1-2). 

Durante o tratamento do DMG, intervalo entre o USG 1 e USG 2, 20% das 

pacientes do grupo1 tiveram redução superior a 20 no percentil e no grupo 2 nenhuma paciente 

apresentou redução no percentil mas, 5% das pacientes do grupo 1 e 17% das pacientes do 

grupo 2 apresentaram elevação superior a 20 no percentil de peso fetal (p=0,02). Isto refletiu a 

influência do controle glicêmico no comportamento do peso fetal durante o tratamento. 

Ao analisarmos o comportamento da variação do percentil entre USG 0 e USG 2, 

que demonstrou a influência do tratamento no potencial de crescimento fetal, ou seja, se ao 

final do tratamento os fetos conseguiram retornar ao seu potencial de crescimento apresentado 

no USG inicial (USG 0). Encontramos no grupo 1 diminuição em mais de 20 unidades de 

percentil em 37% das pacientes e aumento superior a 20 unidades de percentil em 20% das 

pacientes, já no grupo 2 encontramos diminuição em 12,5% das gestantes e aumento em 46% 
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das gestantes. O objetivo da terapêutica do DMG em restaurar o feto ao seu padrão de 

normalidade poderia ter sido atingido se não houvesse redução no percentil de peso fetal em 

relação ao seu percentil inicial, porém isto poderia estar relacionado ao baixo ganho de peso 

das pacientes durante o tratamento do DMG e a dieta rigorosa e muitas vezes com a quantidade 

de carboidratos insuficientes pra gestação. 

Quanto à análise do percentil da circunferência abdominal fetal, verificamos que no 

grupo 1 o percentil da CA foi maior no USG 1 quando comparado ao USG 0, ou seja,  a 

circunferência abdominal sofreu influência do DMG mais precocemente que o peso fetal. O 

tratamento do DMG com controle satisfatório foi capaz de retornar o percentil do CA as 

medidas anteriores ao aparecimento do DMG nesse grupo.  

No grupo 2, onde não se conseguiu atingir controle glicêmico satisfatório, o 

percentil do CA também se elevou no USG 1 quando comparado ao USG 0, porém quando 

comparado o USG 2 ao USG 1 o CA se manteve estável durante o tratamento. Estes resultados 

se assemelham com os achados de literatura, que demonstram que o controle glicêmico 

rigoroso é capaz de diminuir a velocidade de crescimento fetal nas pacientes com DMG, e que 

o percentil do CA é um parâmetro ultrassonográfico no terceiro trimestre bastante sensível e 

útil para o seguimento das gestantes das pacientes com DMG. (15, 24).  

A importância de avaliar o comportamento da CA fetal é que atualmente, diversos 

trabalhos têm utilizado parâmetros ultrassonográficos para definir diferentes estratégias de 

tratamento em pacientes com DMG, como insulinização em gestantes com fetos com percentil 

de CA elevado e controles glicêmicos menos rigorosos para gestantes com fetos com 

crescimento adequado. (27-30). 

A variação do percentil da circunferência abdominal avaliado para cada feto 

evidenciou a sensibilidade deste parâmetro ultrassonográfico em nosso estudo. No intervalo 

entre o USG 0 e USG 1, no grupo 2 encontramos uma elevação superior a 20 percentis em 
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62,5% das pacientes e no grupo 1 também observamos uma elevação superior a 20 percentis 

em 46,1% das gestantes, o que pode estar demonstrando que este grupo de pacientes 

apresentam fetos já sofrendo a influência do aporte elevado de glicose. Mas durante o 

tratamento intervalo entre USG 1 e USG 2, 26% das gestantes do grupo 1 e 25% da gestantes 

do grupo 2, conseguiram reduzir em mais de 20 o percentil da CA fetal. Agora ao estudarmos o 

período entre USG 0 e USG 2, 70,8% das pacientes com elevação do percentil da CA fetal 

pertenciam ao grupo 2 e 21,5% das pacientes ao grupo 1.  

O ganho de peso fetal foi igual entre os grupos no intervalo de tempo entre os USG 

0 e USG 1, ou seja, no período anterior ao diagnóstico e o início do tratamento do DMG. 

Porém ao se avaliar o ganho de peso fetal durante o tratamento do DMG (intervalo entre USG 

1 e USG 2), observamos um ganho de peso menor no grupo 1 (27,5±7,1g/d) em relação ao 

grupo que apresentou maior frequência de hiperglicemias (33,4±8,0g/d) (p=0,001). Ao 

compararmos os resultados obtidos em nosso estudo com o trabalho de Owen et al, 1996, que 

avaliou o ganho de peso fetal na população geral, observamos valores semelhantes aos nossos 

no grupo 1, após o tratamento (27,5g/d vs. 25,6g/d).(60) Evidenciando que o controle 

glicêmico adequado em pacientes com DMG permite um crescimento fetal semelhante ao da 

população de fetos de gestantes não diabéticas. Ao comparar os resultados de Owen et al, 

1996, com o grupo 2 deste estudo, verificamos uma média de ganho de  peso fetal maior que o 

da população geral (33,4g/d vs. 25,6g/d). (60) 

 

6.2.6 Quanto aos resultados gestacionais 

 

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à via de parto, sendo alto 

o índice de cesárea. (grupo1: 60% e grupo 2: 79,1%, p=0,09). 
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A distribuição foi semelhante quanto ao gênero feminino e masculino, o que 

minimiza o viés da diferença de ganho de peso entre os grupos pela diferença de sexo do feto. 

Alguns trabalhos encontrados na literatura apontam uma influência do feto de sexo masculino 

no pior controle metabólico materno e numa maior incidência de macrossomia. (85, 86) 

A idade gestacional do dia do parto foi semelhante entre os grupos, de 38,9 

semanas no grupo 1 de 38,7 semanas no grupo 2, o que demonstra a homogeneidade do 

seguimento pré-natal realizado. A incidência de prematuridade foi baixa, sendo os dois casos 

no grupo 1, onde uma gestante com 35 semanas e 5 dias entrou em trabalho de parto prematuro 

espontâneo e uma outra paciente com  36 semanas apresentou rotura prematura de membranas 

ovulares. 

O peso ao nascer foi estatisticamente maior no grupo 2 (p=0,02). Este dado pode 

estar relacionado ao controle glicêmico pior e o grande número de episódios de hiperglicemia 

apresentados durante o seguimento, principalmente na fase inicial do tratamento. 

Em nosso estudo a incidência de recém-nascidos GIG e PIG foi semelhante nos 

dois grupos, apesar do comportamento do crescimento fetal ter sido diferente quando avaliados 

os dois grupos segundo a frequência de hiperglicemia materna. O índice de recém-nascidos 

classificados como AIG pela curva de Alexander foi de 78,4% no grupo 1 e de 75% no grupo 

2, talvez em um estudo com uma amostra maior aparecesse uma distribuição com diferença 

entre os grupos de melhor e pior controle conforme o encontrado na literatura.(18) 

Esse dado nos leva a refletir que quando o objetivo é a avaliação de risco de 

doenças futuras programadas na vida intrauterina, talvez tenhamos que avaliar não somente a 

frequência de PIG e GIG, mas, de forma individual, qual é a influência das doenças maternas 

no potencial de crescimento de cada feto.  
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6.3 Perspectivas futuras 

 

A possibilidade de avaliação do efeito do tratamento glicêmico no potencial do 

crescimento fetal nas gestantes com DMG, demonstrada no presente estudo é fundamental para 

que seja possível um melhor entendimento do desenvolvimento fetal e a identificação de fetos 

com alterações em seu potencial de crescimento. Estudos que avaliem de forma mais detalhada 

o crescimento fetal podem permitir que se adotem condutas que além de diminuir os efeitos 

adversos perinatais do DMG visem restaurar o feto à sua própria curva de normalidade e 

provavelmente reduzir a frequência de doenças na vida adulta. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a influência do controle glicêmico no 

potencial de crescimento fetal por meio da análise do comportamento do percentil do peso fetal 

e do percentil da circunferência abdominal fetal em gestantes com DMG. O outro objetivo 

analisado foi verificar se havia diferença no ganho de peso fetal e no peso do recém-nascido 

segundo o percentual de hiperglicemias. 

Em nosso trabalho houve variação no percentil do peso e da circunferência 

abdominal fetal de acordo com o controle glicêmico. O percentil do peso fetal foi maior no 

ultrassom do final do tratamento no grupo onde não se conseguiu um controle glicêmico 

adequado. E ao avaliarmos o percentil da CA fetal, este marcador foi significativamente maior 

no USG do início do tratamento e do final do tratamento no grupo de pior controle metabólico, 

o que nos permite concluir que o percentil da CA fetal foi um parâmetro ultrassonográfico mais 

sensível e parece se alterar anteriormente ao percentil de peso fetal. 

Ao compararmos os dados do final da gestação com os dados do ultrassom de 18 a 

25 semanas, verificamos um aumento no percentil da CA fetal de 21,5% no grupo 1  e um 

aumento de 70,8% no grupo 2, e um aumento no percentil de peso fetal de  20% no grupo 1 e 

de 46% no grupo 2. Cerca de 43% das pacientes do grupo 1 e 41,5% das gestantes do grupo 2 

tiveram seu percentil de peso do final da gestação semelhante ao do ultrassom do potencial de 

crescimento fetal.  

O ganho de peso fetal durante o tratamento do DMG e a média de peso ao nascer 

dos recém-nascidos foram significativamente maiores no grupo que apresentou maior 

percentual de hiperglicemias em nosso estudo. 
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8  ANEXOS 

 

 

Tabela 19- Caracterização da população segundo os dois grupos estudados – HC-FMUSP, 
Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

  GRUPO 1  GRUPO 2  
 Média ± SD Média ± SD P 
Idade 32,9 ± 5,3 33,1 ± 6,1 0,91
IMC 26,7 ± 5,6 28,7 ± 5,7 0,14
IG diagnóstico  
IG tratamento 
Peso início pré-natal 
Peso final pré-natal 

28,4± 2,0
31,1 ± 2,0 
67,1 ± 16,6 
70,8 ± 14,8 

29,1 ± 2,2 
31,6 ± 2,0  
75,8 ± 15,4 
82,2 ± 15,6 

0,13
0,25 
0,34 
0,08 

Ganho peso no pré-natal 
Ganho peso no  tratamento 
HbA1c 
Média glicêmica 
% valores alterados 
% hiperglicemia 
% hipoglicemia 

8,7 ± 5,6
0,4 ± 1,9 
5,5 ± 0,4 
98,7 ± 7,4 
16,8 ± 7,6 
13,2 ± 7,7 
3,5 ± 4,3 

11,4 ± 7,4 
0,9 ± 1,9 
5,9 ± 0,6 
111,9 ± 8,7 
45,9 ± 12,3 
44,2 ± 12,8 
1,8 ± 1,5 

0,06
0,43 
<0,001* 
<0,001* 
<0,001* 
<0,001* 
0,19 

IG do parto 
Peso ao nascer 

38,9 ± 1,0
3247 ±452 

38,7 ±1,0
3499 ± 497 

0,38
0,025* 

    

IMC: índice de massa corpórea 

IG: idade gestacional 

HbA1c: Hemoglobina glicada 
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Tabela 20 - Caracterização da população e resultados segundo os dois grupos estudados – HC-
FMUSP, Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

 GRUPO 1 GRUPO 2  
 % (N) % (N) P
AF de DM2 
AP de DMG 
Uso de Insulina 
Cesárea 
Sexo RN 
AIG 
PIG 
GIG 
 

61,5 (40) 
9,2 (6) 
16,9 (11) 
60 (39) 
55,3 (36) 
78 (51) 
15,3 (10) 
6,1 (4) 
 

58,3 (14)
25 (6) 
87,5 (21) 
79,1 (19) 
54,1 (13) 
75 (18) 
8,3 (2) 
16,6 (4) 

0,78
0,07 
0,001* 
0,09 
0,91 
 
0,28 

AF: antecedente familiar 

DM2: Diabetes melito tipo 2  

RN: recém- nascido 

AIG: recém-nascido adequado para idade gestacional 

PIG: recém-nascido pequeno para idade gestacional 

GIG: recém-nascido grande para idade gestacional  

 

Tabela 21- Resultados ultrassonográficos segundo os dois grupos estudados – HC-FMUSP, 
Maio de 2005 a Junho de 2011. 
 

  GRUPO 1 GRUPO 2  
 Média ± SD Média ± SD P 
IG no USG 0 21,1 ± 1,7 21,7 ± 1,9 0,17 
IG no USG 1 31,2 ± 2,2 31,5 ± 1,9 0,50 
IG no USG 2 
Percentil de peso no USG 0 
Percentil de peso no USG 1 
Percentil de peso no USG 2 
Percentil da CA no USG 0 
Percentil da CA no USG 1 
Percentil da  CA no USG 2 

37,0 ± 1,3
52,3 ± 28,7 
50,2 ± 25,5 
45,8 ± 24,7 
48,6 ± 29,3 
59,7 ± 30,5 
54,8 ± 31,5 

36,8 ± 1,6
43,0 ± 24,1 
57,3 ± 27,6 
60,8 ± 25,7 
41,5 ± 22,9 
71,7 ± 25,6 
71,9 ± 30,5 

0,56 
0,18 
0,21 
0,02* 
0,39 
0,04* 
0,01* 

Ganho de peso fetal entre USG 0 e USG 1
Ganho de peso fetal entre USG 1 e USG 2
 

19,5 ± 5,1
27,5 ± 7,1 
 

21,6 ± 4,7
33,43 ± 8,0 
 

0,07 
0,001* 

IG: idade gestacional 

CA: circunferência abdominal 

USG: ultrassonografia 
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Tabela 22 – Resultados perinatais nos dois grupos estudados – HC-FMUSP, Maio de 2005 a 
Junho de 2011. 
 

Complicações Perinatais Número (%) 

Macrossomia 6 (6,7 %) 

GIG 8 (8,9 %) 

PIG 12 (13,4 %) 

Baixo Peso (<2500g) 5 (5,6 %) 

Prematuridade 2 (2,2 %) 

Hipoglicemia* 

Fototerapia*                                

7 (9,2%) 

11 (14,5%) 

Desconforto respiratório* 6 (7,9%) 

Mecôneo 10(11,2%) 

 

*Não foi possível recuperar estes dados perinatais de 13 pacientes, portanto a % foi 

calculada para 76 pacientes nestes parâmetros. 
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