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RESUMO

Trevisan NPO. Avaliação de duas estratégias de acompanhamento
nutricional e seu impacto na composição da dieta de pacientes com Diabetes
Mellitus Gestacional [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2015.
Objetivo: O presente estudo teve por objetivo comparar duas estratégias de
acompanhamento nutricional em pacientes com Diabetes Mellitus
Gestacional em relação à composição da dieta dessas pacientes. Método:
Durante o período de Julho de 2012 a Fevereiro de 2014, foram
acompanhadas 55 gestantes no setor de Endocrinopatias e Gestação da
Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Os critérios de inclusão foram:
diagnóstico de DMG e idade gestacional inferior a 35 semanas na primeira
avaliação nutricional. Foram excluídas as gestantes que não compareceram
às consultas pré-estabelecidas (Grupo 1: duas avaliações; Grupo 2: quatro
avaliações). As pacientes foram randomizadas em dois grupos: Grupo 1
(avaliação inicial e avaliação final) e Grupo 2 (avaliação inicial, orientação
individualizada em mais dois encontros com intervalo de sete a quinze dias e
avaliação final). Para avaliação do consumo inicial e final de nutrientes, bem
como para nortear as orientação individualizadas (Grupo 2) utilizou-se o
recordatório alimentar de 24h, seguido de análise no programa Nutrilife 8.0
®. Na avaliação inicial, os dois grupos receberam orientação nutricional
padrão. Para comparação entre os grupos, utilizou-se teste de qui-quadrado,
exato de Fisher e teste de Mann-Whitney U. Resultados: Os dois grupos
foram semelhantes em relação à ingestão de Macro e Micronutrientes na
avaliação inicial. Na avaliação final, houve diferença estatisticamente
significativa entre os grupos no que se refere ao consumo de carboidratos,
lipídios e sódio. No Grupo 2, o consumo de carboidratos foi maior, e o de
sódio e lipídios foi menor em comparação ao Grupo 1. Conclusões: A
orientação individualizada, mesmo que avaliada em curto período de tempo,
foi capaz de promover modificações no comportamento alimentar das
gestantes em relação ao consumo de carboidratos, lipídios e sódio.
Descritores:
Diabetes
Micronutrientes.

gestacional;

Nutrição;

Macronutrientes;

ABSTRACT

Trevisan NPO. Assessment of two strategies to follow up nutrition and their
impact on the diet composition of patients with Gestational Diabetes Mellitus
[Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2015.
Objective: The current study aimed the comparison of two strategies of
nutrition monitoring of patients with Gestational Diabetes Mellitus compared
to the diet composition of these patients. Method: From July 2012 to
February, 2014, 55 pregnant women were monitored at the Endocrinopathy
and Pregnancy Sector of the Obstetrics Clinic at Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). The
inclusion criterion was: GDM diagnosed and gestational age under 35 weeks
at the first nutrition assessment. Pregnant women who attend the preestablished appointments (Group 1: two assessments; Group 2: four
assessments) were removed. The patients were randomized into two groups:
Group 1 (initial review and final review) and Group 2 (initial review, individual
guidance in two appointments with a seven to fifteen day interval and final
review). In order to assess the ideal initial and final consumption of nutrients,
as well as to direct the individual guidance (Group 2), the 24h alimentary
record was used, followed by the assessment on the Nutrilife 8.0® program.
At the initial review, both groups received the standard nutritional guidance.
In order to compare the two groups, a Chi-Square analysis, Fishers exact
test and a Mann-Whitney U. test were performed. Results: the two groups
were similar regarding the Macro and Micronutrients at the initial review. At
the final review, there was a statistically significant difference between the
groups with regards to the consumption of carbohydrates, lipids and sodium.
In Group 2, there was a higher consumption of carbohydrates and the
consumption of sodium and lipids was lower than in Group 1. Conclusions:
The individual guidance, even if assessed in a short period of time, was
capable of promoting changes in the alimentation behavior of the pregnant
women with regards to the consumption of carbohydrates, lipids and sodium.
Descriptors: Diabetes gestational; Nutrition; Macronutrients; Micronutrients.
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INTRODUÇÃO

O

Diabetes

Mellitus

Gestacional (DMG)

é

caracterizado

pela

intolerância a carboidratos, que é reconhecida e diagnosticada pela primeira
vez durante a gestação, excluídos os casos que, no início do pré-natal,
sejam classificados como diabetes pré-gestacional1,2.
O DMG é uma das mais frequentes intercorrências médicas na
gravidez, podendo chegar a taxas de 17,8% de todas as gestações, segundo
dados atuais3. Dependendo do critério e da população estudada, a
prevalência pode variar entre 1% e 17,8%1,3,4.
Segundo Zatollah et al. (2013), o verdadeiro gatilho do Diabetes Mellitus
Gestacional ainda é desconhecido. O ponto principal é o aumento da
resistência à insulina em função dos hormônios placentários, como:
progesterona, cortisol, GH (hormônio do crescimento), prolactina e do
hormônio lactogênio placentário (HLP). Geralmente, o pâncreas compensa
esse desequilíbrio aumentando a produção de insulina. Porém, quando não
consegue fazê-lo o DMG instala-se3,5,6.
Os fatores de risco para o seu desenvolvimento são: idade materna
igual ou superior a 35 anos, antecedente familiar de primeiro grau de
Diabetes Mellitus, intolerância à glicose anterior à gravidez, macrossomia
fetal (definida como peso fetal superior a 4000g) ou feto classificado como
grande para a idade gestacional, antecedente de óbito perinatal, sobrepeso
materno e/ou ganho excessivo de peso durante a gestação, hipertensão
arterial ou ainda uso de corticoides2,5.
Por muito tempo, houve grande disparidade na utilização de métodos
para rastreamento e diagnóstico de DMG7-9. Em 2008, o estudo HAPO
(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes) demonstrou que, quanto
mais elevadas as taxas de glicemias mensuradas no teste oral de tolerância
à glicose com sobrecarga de 75g de glicose (TTOG-75g), maior o risco de
complicações neonatais. A partir desse estudo, várias discussões foram
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feitas para tentar uniformizar os valores glicêmicos para o diagnóstico de
DMG10.
Atualmente, o diagnóstico de DMG é feito por meio da glicemia de
jejum na primeira consulta de pré-natal ou no TTGO-75g realizado entre a
24ª e a 28ª semana de gestação. Considerando-se a glicemia de jejum na
primeira consulta, faz-se o diagnóstico de DMG quando os valores situam-se
entre 92 e 125mg/dl. No TTOG-75g, a primeira medição é feita em jejum,
seguida de avaliações em 1 hora e em 2 horas após ingestão de 75 gramas
de glicose anidra. Para diagnóstico de DMG no TTOG-75g, é necessário que
pelo menos um dos valores seja superior aos valores de referência: jejum ≥
a 92mg/dl; após 1 hora ≥180mg/dl; e após 2 horas≥ 153mg/dl1.
Depois de confirmado, o DMG precisa ser tratado, pois o descontrole
glicêmico está associado a complicações maternas e perinatais. As mais
frequentes são: macrossomia, prematuridade, distocia de ombro, traumas no
nascimento, morbidade relacionada à cesárea e hipoglicemia neonatal no
pós-parto4-6,11,12. Segundo Verhaeghe (2003), existem evidências de que
podem ocorrer repercussões na vida adulta, como, por exemplo, o
aparecimento de resistência à insulina ao longo da vida, quando um feto é
exposto a um ambiente intrauterino onde se observa hiperglicemia 13. Outras
complicações são também descritas e se estendem além do período
neonatal, como o aparecimento de problemas como obesidade, diabetes e
até anomalias no desenvolvimento neurocomportamental5.
Por outro lado, o risco de complicações pode ser minimizado com
intenso tratamento, que inclui a monitoração domiciliar diária de glicemia
capilar e o acompanhamento nutricional14.
O tratamento de DMG deve ser composto de rígido controle alimentar,
atividade física (quando permitida pelo obstetra que acompanha a gestação),
monitorização glicêmica e, em alguns casos, faz-se necessário o uso de
insulina15. O quanto antes se iniciar esse tratamento, maior eficácia será
observada. Para Queirós, Magalhães e Medina (2006), imediatamente após
diagnóstico de DMG, a gestante deve passar por acompanhamento
multidisciplinar com profissionais especializados em Diabetes Gestacional.
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Todas essas pacientes devem ser orientadas quanto à automonitoração e
deve ser-lhes explicada a importância do cumprimento de uma alimentação
adequada5.
A terapia nutricional é uma das primeiras estratégias utilizadas para se
obter o controle glicêmico5,7. Pode ser considerada como o principal fator
para que se controle o DMG. Em alguns estudos, como o de Crowther et
al.16, se afirma que o enfoque deve ser dado ao tratamento nutricional, sendo
comprovado o controle de desfechos da gestação. Em outro estudo, como o
de Afaghi et al., é dito que esta redução de complicações pode ser de até
80% dos casos, podendo ser resolvida apenas com manejo nutricional15.
A Associação Americana de Diabetes (ADA) recomenda que toda
mulher com DMG receba orientação de nutricionista17, porém, sem
especificar como deveria ser o acompanhamento destas gestantes 18. A
terapia nutricional visa conseguir um controle glicêmico adequado, manter o
equilíbrio nutricional e estabelecer a ingestão adequada de nutrientes para o
crescimento e desenvolvimento fetal. Baseia-se no controle da quantidade,
qualidade e da distribuição correta dos nutrientes ao longo do dia,
principalmente dos carboidratos, pois este grupo de Macronutrientes faz com
que a glicemia eleve-se mais rapidamente4.
O ganho de peso também deve ser controlado para não haver
complicações no desfecho da gestação. Segundo

Kim (2010), as

complicações associadas ao DMG podem ser, em parte, explicadas pelo
aumento excessivo do índice de massa corpórea (IMC) das pacientes19. Ou
seja, o ganho de peso adequado resultará em melhor prognóstico
obstétrico20.
Streuling, Beyerlein & Rudiger (2010), em estudo de meta análise com
gestantes não portadoras de DMG, analisaram nove estudos randomizados
(entre ingleses e alemães), em um total de 1549 mulheres, e concluíram que
o aconselhamento nutricional associado à atividade física é imprescindível
para o controle do ganho de peso durante a gestação21.
Porém, nos casos de DMG, o maior impacto no crescimento fetal é
devido à hiperglicemia materna. A glicose, transferida para o feto por meio da
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placenta, pode causar crescimento fetal excessivo, maior trauma no
nascimento, distocia de ombro e, em alguns casos, até chegar a óbito fetal.
Sendo assim, a dieta é fundamental no que diz respeito ao controle glicêmico
de gestantes portadoras de DMG. Sabe-se, ainda, que a ingestão diária de
20g a 35g de fibras (recomendada pela ADA - American Diabetes
Association) reduz de 10% a 15% a glicemia pós-prandial15. Portanto, o
tratamento nutricional (caso propicie controle glicêmico satisfatório), pode
reduzir o risco de complicações (ao mesmo nível observado nas gestações
de pacientes não diabéticas). Sabe-se, ainda, sobre a importância da terapia
nutricional no pós-parto, a fim de se conquistar o retorno ao peso ideal e
diminuir os riscos de diabetes no futuro6.
Reader et. al. (2007) estabelecem que a terapia nutricional deva ocorrer
em até 48 horas após o diagnóstico de DMG e que, durante o seguimento
pré-natal, pelo menos três visitas ao nutricionista sejam realizadas12.
Embora alguns estudos apontem o impacto da intervenção nutricional
na melhoria do resultado perinatal, a assistência nutricional durante o prénatal no Brasil ainda não é sistematizada nos manuais vigentes. Faz-se
necessário o detalhamento do número de consultas com nutricionista e o
intervalo entre elas22.
Não há, na literatura mundial, consenso que defina o número ideal de
visitas nutricionais no caso de diagnóstico de DMG. Na Clínica Obstétrica do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, as gestantes são encaminhadas à nutricionista conforme a
necessidade da terapia dietética observada nas consultas de pré-natal.
Assim, o presente estudo tem como hipótese que o intervalo e,
portanto, o número de consultas com nutricionista, bem como o tipo de
orientação (individualizada ou generalizada), realizados após o diagnóstico
de DMG, podem influenciar na adequação da dieta das pacientes.
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OBJETIVO

O presente estudo avaliou duas estratégias de acompanhamento
nutricional em pacientes com Diabetes Mellitus Gestacional no que se refere
à adequação do consumo de Macro e Micronutrientes.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3 Revisão de Literatura

3

9

REVISÃO DE LITERATURA

A ingestão adequada de nutrientes pelas gestantes com Diabetes
Mellitus Gestacional é fundamental para o controle do aumento de peso,
para a manutenção da normoglicemia, para a prevenção de cetoacidose e
para o crescimento do feto23.
A recomendação de Macro e Micronutrientes para a gestante é muito
semelhante à recomendação para mulheres saudáveis não grávidas; com
exceção de algumas vitaminas e minerais como Ácido fólico, Ferro e
Vitamina D, os quais devem ser ingeridos em maior quantidade pelas
gestantes. Sendo assim, quando se trata de orientação nutricional durante a
gestação, o foco está sempre no controle da dieta, para que a manutenção
da saúde do binômio “mãe-feto” durante esse período seja efetiva24.
Há um consenso na literatura quando o assunto é o estado nutricional
da mãe e a relação com a sua saúde e o crescimento de seu filho, uma vez
que a única fonte alimentar do concepto é constituída pelas reservas
nutricionais e ingestão alimentar materna25.
A nutrição para pacientes com DMG deve proporcionar calorias e
nutrientes suficientes tanto para as necessidades da gravidez, quanto para
os objetivos dos controles glicêmicos estabelecidos5.
Alguns estudos são realizados com o intuito de avaliar o quanto a
intervenção nutricional previne complicações na gestação. Em estudo
realizado no Brasil com 315 gestantes de baixo risco, randomizadas, Vitolo,
Bueno & Gama (2011) deram orientações nutricionais para o grupo
intervenção e mantiveram um grupo controle. Concluíram que as orientações
alimentares foram eficazes em controlar o ganho de peso de gestantes com
excesso de peso e foram capazes de diminuir intercorrências clínicas como
DMG, pré eclampsia e prematuridade no grupo intervenção19.
Em outro estudo, 185 gestantes com problemas endócrinos (das quais
85% eram diabéticas) foram acompanhadas por equipe multidisciplinar e
realizavam consultas nutricionais a cada mês, recebendo um plano alimentar
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individualizado e fazendo reavaliações mensais. A conclusão do trabalho foi
a de que gestantes com desequilíbrios endócrinos, acompanhadas por
equipe multidisciplinar educativa, tendem a ter aumento de peso
controlado26.
No entanto, são realizados vários estudos na área de Nutrição para
definir as recomendações de nutrientes para cada faixa etária e,
especificamente,

para

a

gestação.

Hoje,

os

planos

alimentares

individualizados são determinados pelas Dietary Reference Intake (DRI),
onde se encontram referenciados os valores de Micronutrientes adequados
para ingestão diária27.
Em estudo com 82 mulheres australianas com DMG, Louie et al. (2012)
concluíram que, com a utilização de restrições gerais em função do controle
glicêmico, no que diz respeito a carboidratos, grãos e cereais integrais, a
gestante pode correr risco de ingerir uma quantidade insuficiente de
nutrientes necessários durante a gestação. Neste estudo, a maioria das
mulheres não atingiu a tabela de referências dietéticas para fibras, Folato,
Vitamina D, Iodo e Ferro, e ultrapassaram em gordura saturada e Sódio28.
Já em seu estudo com 30 gestantes com DMG, Hui Al. et al. (2014)
observaram as escolhas alimentares dessas mulheres, após orientação
profissional quanto à qualidade da dieta a ser ingerida, e notou que
conhecimento e informação são necessários para a escolha alimentar.
Entretanto, as escolhas associadas ao controle glicêmico são difíceis e por
muitas vezes frustrantes, por isso recomenda-se que as consultas
nutricionais devam ser sempre individualizadas e que esse vínculo propicie
relatos verdadeiros das gestantes29.

3.1 Recomendações dietéticas. Conceitos e parâmetros

Segundo Brown (2009), todas as mulheres com diagnóstico de DMG
devem receber orientação para mudanças no estilo de vida, dieta para
controle de peso e de glicemias e prática de exercícios físicos30.
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Para elaborar o plano alimentar dessas gestantes, são seguidas as
orientações das diretrizes de recomendações nutricionais que serão
detalhadas a seguir.
Um pouco da história das diretrizes de recomendações nutricionais. Em
1941, a Food and Nutrition Board e o Institute of Medicine (IOM) dos EUA
propuseram a RDA, que significa ingestão diária recomendada (em inglês:
Recommended Dietary Allowance) para nortear a dieta da população. Desde
aquela época, esses são os referenciais dietéticos, porém sempre são
reajustados e atualizados em revisões periódicas, até a 10ª edição, em
1989. A partir dessa última publicação, o IOM iniciou uma fase de
investigações e de estudos para estabelecer novas recomendações
nutricionais. Apesar de o conceito ser o mesmo, mudanças e inserções
específicas foram introduzidas na proposta atual, publicada desde 1997. As
novas recomendações de ingestão dietética (DRI, do inglês Dietary
Reference Intake) diferem conceituadamente das RDA do IOM31.
As DRIs são utilizadas na elaboração de planos alimentares e também
em

elaboração

de

rotulagens

alimentares27.

Essas

recomendações

incorporaram o conceito da antiga Recommended Dietary Allowance (RDA),
adicionando três outros valores: a estimativa do requerimento médio, a
ingestão adequada e a ingestão máxima tolerada.
A estimativa do requerimento médio (EAR, do inglês Estimated
Average Requirement) significa a média do nível de ingestão diária de um
nutriente para atender o requerimento de 50% dos indivíduos de uma
população em um período específico da vida, sendo referência para uma
população saudável, de um determinado grupo de mesmo sexo e faixa
etária. Usada para grupos populacionais, não individuais.
A ingestão adequada (AI, do inglês Adequate Intake) é um parâmetro
provisório que se baseia em níveis de ingestão de nutrientes ajustados
experimentalmente.
Por último, inclui-se a ingestão máxima tolerada (UL, do inglês Upper
Level), que representa o nível máximo por ingestão contínua e prolongada
de um nutriente que poderia desenvolver riscos de efeitos adversos na
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maioria dos indivíduos em um determinado grupo específico da vida e de
acordo com o sexo. É uma referência muito utilizada para suplementação
dietética e produtos fortificados32.
O cálculo das calorias da dieta e do ganho de peso ideal da mulher
durante a gestação é baseado no peso ideal pré-gestacional das mulheres.
A dieta deve conter 30 kcal por kg de peso, com adição de 340/450 kcal no
terceiro trimestre da gestação33.
Quanto aos carboidratos, deve-se priorizar os complexos e com baixo
índice glicêmico: massas, pães e cereais integrais com alto teor de fibras 34.
Sendo que a ingestão mínima de carboidratos durante a gestação é de 175g
por dia35.
Em um estudo com 800 mulheres não gestantes entre duas gestações,
e que haviam tido o primeiro filho com mais de 4000g, Walsh (2012) analisou
um grupo controle e outro com dieta de baixo índice glicêmico, e observou
que essa dieta não impediu o risco da macrossomia, porém, desempenhou
papel positivo no aumento de peso ponderal da mãe e na intolerância à
glicose materna36.

3.2 Método de avaliação da ingestão de nutrientes

Segundo Bertin et al. (2006), o Recordatório de 24 horas (R24h)
constitui o método de preferência para análise do consumo alimentar por ser
o que apresenta maior praticidade e melhor custo/benefício 37. Sabe-se que
ele possui algumas limitações, tais quais o QFA (Questionário de Frequência
Alimentar), pois ambos dependem da memória e da percepção das porções
consumidas, mas, apesar disso, é validado como instrumento para estudos
epidemiológicos38.
A avaliação do consumo alimentar por meio de instrumentos como o
R24h é realizada para fornecer subsídios para a melhor conduta nutricional,
bem como para integrar um protocolo de atendimento para avaliação
nutricional, cujo objetivo deve ser a avaliação da ingestão de nutrientes e a
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identificação de hábitos inadequados. A avaliação de recordatórios
alimentares na prática clínica tem como função nortear o desenvolvimento e
a implantação de planos nutricionais. O método escolhido deve fornecer
informações que permitam ao profissional orientar uma alimentação que vise
à prevenção de intercorrências e à recuperação ou manutenção do estado
nutricional do indivíduo39.
Em seu estudo, Slater et al. (2006) observaram a aplicação do R24h
em 69 indivíduos por 181 dias e concluíram que este questionário constitui
um bom instrumento de pesquisa e fornece informações importantes para
ações no âmbito da nutrição e saúde38.
Lim et al.(2013) também utilizaram o R24h em seu estudo que avaliou
a ingestão de nutrientes em pacientes com Diabetes Mellitus tipo II e
Diabetes Mellitus Gestacional e concluíram que, sem orientação nutricional
adequada, tanto as gestantes com Diabetes prévia, quanto as com DMG,
possuíam uma ingestão inadequada de Micronutrientes e um desequilíbrio
no consumo dos Macronutrientes23.
Castro et al. (2013) conduziram estudo com 255 gestantes, com o
objetivo de observar se as pacientes que seguiram as recomendações
dietéticas do Institute of Medicine (IOM), de ingestão de energia e/ou da
composição de Macronutrientes, teriam mudança no ganho de peso
ponderal durante a gestação. Concluíram que as mulheres que seguiram as
recomendações da IOM ganharam menos peso ao final da gestação40.

3.3 Recomendação de Macronutrientes

Talai Rad et al. (2011) acompanharam 32 gestantes saudáveis e de
peso adequado durante a gestação e seis semanas após o parto, e
observaram a ingestão calórica e a composição de Macronutrientes,
chegando ao resultado de que as gestantes não apresentaram mudanças
significativas nos perfis nutricionais, o que os fez concluir que gestantes
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saudáveis com peso adequado não precisam de alterações de ingestão
calórica e nem de composições diferentes dos Macronutrientes41.
Os esforços se concentram para reconhecer se as gestantes que
apresentam patologias devem sofrer alterações no padrão alimentar e quais
são as variações mais significativas.
Han et al. (2013) estudaram mães e recém-nascidos de casos que
cursaram com DMG e avaliaram os vários tipos de aconselhamento
nutricional. Incluíram nove estudos com 429 mulheres e 436 recém-nascidos
e analisaram vários tipos de dietas: baixo índice glicêmico versus alto índice
glicêmico; restrição calórica total versus não restrição calórica total; dieta
padrão na recomendação de fibras pela American Diabetes Association
(ADA) de 30g/dia versus dieta enriquecida em fibra com 80g/dia; dieta com
baixa ingestão de carboidratos (≤ 45% da ingestão diária) versus dieta com
alta ingestão de carboidratos (≥ 50% da ingestão diária) e concluíram que
nenhuma das diferentes dietas apresentou um resultado significativo. Assim
sendo, permanece ainda uma incógnita qual seria a dieta indicada para os
casos de DMG42.
Há, no entanto, algumas orientações gerais sobre a composição da
dieta, que deve basear-se nos seguintes princípios:

3.3.1 Carboidratos

Sabe-se que a quantidade de carboidratos ingerida pode influenciar no
controle glicêmico, porém a distribuição deles ao longo do dia para mulheres
acometidas pelo DMG ainda é questionada, sendo recomendável que esta
adequação seja individualizada, de acordo com a capacidade da gestante
em

tolerá-los,

as suas

necessidades e

respeitando

seus

hábitos

alimentares43.
Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2014-2015),
embora o carboidrato tenha grande influência na glicemia pós-prandial, os
alimentos que contêm esse nutriente são também fontes importantes de
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energia, fibras, vitaminas, minerais, contribuindo ainda com a palatabilidade
da dieta. A ingestão dietética de carboidratos para pessoas com diabetes
segue recomendações semelhantes às definidas para a população geral,
respeitando concentrações entre 45% e 65% do requerimento energético 1.
A ADA recomenda que a quantidade de carboidratos ingerida ao dia
não seja menor que 130g, com a finalidade de melhorar os níveis glicêmicos,
para que não haja efeitos deletérios44.
Já pelo Institute of Medicine (2005), a recomendação de carboidratos
para a gestante é entre 55% e 60% do valor energético total 25, sendo que a
qualidade desse carboidrato é fundamental para um melhor controle
glicêmico quando se trata de diabéticas1.

3.3.2 Proteínas

O feto em desenvolvimento necessita de uma quantidade de proteínas
para desenvolver todas as células do seu corpo. A dieta da mãe supre todas
essas necessidades, sendo que, se essa dieta for insuficiente, haverá
prejuízo para o recém-nascido45.
Para o Institute of Medicine (2005), o consumo de proteínas deve ser
de 15% a 20% do VET ou 1g/kg/dia, o que representa em média 60g/dia
durante a gravidez, sendo que 50% deverão ser de alto valor biológico27.

3.3.3 Lipídios

O consumo de gorduras recomendado pelo Institute of Medicine (2002)
é de 13g/dia, devendo ficar entre 25% a 30% do VET46. Sendo os ácidos
graxos não saturados, o ômega 3 e o ômega 6, fundamentais para modular
o crescimento do feto 47.
Segundo a ADA, a quantidade de gordura ingerida não deveria
ultrapassar 30% do valor energético total diário. Mesmo sabendo que o que
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importa é o tipo de gordura a ser ingerido, a restrição do total de lipídios
diários reflete em menor ganho de peso, por isso essa recomendação de até
30% do total calórico continua válida48.
Orienta-se limitar a ingestão de gordura saturada para menos de 10%
da ingestão calórica total e atenção especial aos ácidos graxos trans, que
podem atravessar a barreira placentária, causando efeitos adversos no
crescimento e desenvolvimento fetal49.

3.3.4 Fibras

Durante a gestação, a recomendação do consumo de fibras é de
30g/dia27.
A alta concentração de fibras na dieta atrasa o esvaziamento gástrico e
reflete diretamente na glicemia pós-prandial12. Foi reportado recentemente
que o consumo aumentado de fibras alimentares por quatro semanas
melhorou a secreção de insulina mesmo em pacientes não diabéticos, mas
com sobrepeso50.
Sabe-se

também

que

uma

dieta

rica

em

fibras

melhora

consideravelmente os índices glicêmicos51.
Em estudo realizado no Japão, com 4399 pacientes Diabéticos tipo II, a
ingestão diária de fibra alimentar foi avaliada como tendo impacto positivo
nas glicemias. Observou-se melhora significativa dos índices glicêmicos,
assim como do risco de complicações cardiovasculares, hipertensão e
síndrome metabólica52.
Em sua meta análise, com 15 estudos randomizados publicados em 30
anos e que avaliaram a ingestão aumentada de fibras versus o efeito
placebo em diabéticos tipo II, Post Re et al. (2012) observaram uma redução
da glicemia capilar em 15,3mg/dl e uma redução também de 0,26% na
hemoglobina glicosilada53.
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3.4 Micronutrientes: vitaminas e minerais

É de extrema importância a ingestão adequada de minerais e vitaminas
durante a gestação, prevenindo diversas ocorrências, tanto para a mãe
quanto para o feto em formação54.
A deficiência de Micronutrientes, seja clínica ou subclínica, pode
apresentar efeitos adversos na mãe, como anemia e hipertensão, e, no feto,
pode causar prematuridade, malformações congênitas e deficiências no
sistema imunológico55.

3.4.1 Vitamina A

A presença do DMG torna as mulheres mais suscetíveis a uma
deficiência de Vitamina A (56). A recomendação de ingestão para gestantes
é de 770µg/dia31.
A Vitamina A exerce um papel importante no nascimento devido a seu
efeito antioxidante, pois o recém-nascido produz grande quantidade de
radicais livres em resposta à exposição a elevadas concentrações de
oxigênio57.

3.4.2 Vitamina C

A Vitamina C é um antioxidante que promove a síntese de hormônios,
ajuda na cicatrização e potencializa a absorção do Ferro da dieta58. Sua
deficiência, na gestação, foi associada a um aumento do número de partos
prematuros e pré-eclâmpsia, além de um maior risco de infecções. A
recomendação da ingestão diária na gestação é de 85mg/dia31.
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3.4.3 Vitamina D

Segundo Hypponen et al. (2013), a Vitamina D na gestação poderia
prevenir a pré-eclâmpsia59. A prevalência de deficiência de Vitamina D é
muito alta em mulheres em idade fértil e em gestantes propriamente ditas60.
A recomendação para gestantes é de 5µg/dia27.

3.4.4 Vitamina B12

Baixas concentrações de Vitamina B12 na gestação também estão
associadas a um maior risco de deficiências do tubo neural e a rebaixamento
das funções cognitivas do feto, além da ligação com o aumento de
resistência à insulina61. A recomendação para a gestante é de 2,6µg/dia31.

3.4.5 Cálcio

Sabe-se que a importância do Cálcio na gestação relaciona-se à
mineralização óssea e à função metabólica materna e fetal 62. A
recomendação para gestantes é de 1000mg/dia27.

3.4.6 Ferro

A anemia não fisiológica, causada pela deficiência na ingestão de
Ferro, é a desordem nutricional mais comum na gestação, podendo causar
efeitos deletérios no binômio “mãe-feto”, como, por exemplo: alterações
cardiovasculares, abortamentos, óbitos uterinos, prematuridade, restrição de
crescimento fetal, entre outros63. A recomendação para gestante é de
27mg/dia27.
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3.4.7 Sódio

O consumo máximo por dia é de 2000mg de Sódio/dia (2g), o que
equivale a 5g de sal. No tratamento da hipertensão arterial sistêmica, a
redução do consumo de sal tem papel importante. Na gestação, a relação
entre ingestão de sal (Sódio) e alteração na pressão arterial depende ainda
de outros fatores como presença de diabetes, predisposição genética,
doença renal crônica, ingestão de potássio, mas o seu consumo dentro das
quantidades recomendadas tem sido considerado uma forma de prevenção
da doença hipertensiva específica da gestação64.
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CASUÍSTICA E MÉTODO

4.1 População

A população foi composta por mulheres com diagnóstico de DMG,
acompanhadas prospectivamente no ambulatório de pré-natal do 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 Julho de 2012 a Fevereiro de 2014, 94 pacientes foram
acompanhadas e randomizadas para receber orientação nutricional, em
projeto geral que teve por objetivo o estudo da influência do seguimento
nutricional nos resultados da gestação. Neste subprojeto, são apresentados
os dados de uma análise tipo painel, no qual a amostra foi definida por
conveniência, e incluiu as pacientes que seguiram a programação das visitas
nutricionais, no período de quatro a sete semanas, permitindo análise com
menor viés em relação ao intervalo de tempo entre a orientação nutricional e
a avaliação final.

A. Critérios de inclusão
Foram incluídas:
-

Gestantes com diagnóstico de diabetes gestacional por meio de
TTGO 75g ou glicemia de jejum;

-

Idade gestacional na primeira avaliação nutricional ≤ a 35
semanas;

-

Concordância por escrito, com Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido do projeto de pesquisa, aprovado pela Comissão de
Ética para Análise de Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do
HC-FMUSP. (Anexo A)
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B. Critérios de exclusão
Foram excluídas as gestantes que apresentaram:
-

Impossibilidade de entender e/ou registrar as orientações
nutricionais;

-

Pacientes que não compareceram às consultas pré-estabelecidas
no Grupo 1 (duas consultas) e no Grupo 2 (quatro consultas);

4.2 Método

A.

Acompanhamento das pacientes

As pacientes com Diabetes Gestacional foram acompanhadas durante
todo o pré-natal nos setor de diabetes e gestação da Clínica Obstétrica do
HC-FMUSP.

B.

Diagnóstico de DMG

O diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional foi estabelecido quando
se observou:
Glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal > 92mg/dl; ou
Presença de um ou mais valores superiores aos limites de
referência no teste de sobrecarga oral de glicose com 75g. Os
valores de normalidade considerados foram menores que 92mg/dl
no jejum, 180mg/dl após uma hora e 153mg/dl após duas horas
do início do teste, como preconizado pela American Diabetes
Association2.

C.

Randomização

As gestantes foram alocadas de forma randomizada em um dos dois
grupos a seguir:
-

Grupo 1: orientação nutricional única; e

-

Grupo 2: orientação nutricional individualizada (semanal).
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A randomização foi feita por meio de um programa disponível online no
site www.randomization.com, o qual gera uma folha com a distribuição dos
dois grupos. As pacientes foram incluídas por ordem de chegada e
automaticamente randomizadas.

D.

Consulta nutricional

Indiferentemente do grupo a que pertenciam as pacientes, as
avaliações antropométricas (peso e estatura) destas foram realizadas na
primeira consulta e na consulta final.
Após obtenção de peso e altura, calculou-se o IMC, que foi classificado
segundo a curva de Atalah65 (Anexo A).
Foi obtida, ainda, a idade gestacional no momento da primeira
consulta.

E.

Seguimento nutricional

Após o diagnóstico de DMG, na primeira consulta nutricional, realizavase o Recordatório Alimentar de 24h (Anexo B) e todas as pacientes
receberam plano alimentar padrão (Anexo C).
No Grupo 1, após a orientação alimentar padrão, as pacientes
realizaram a avaliação final (R24h) no intervalo de quatro a sete semanas,
sem que houvesse nenhuma intervenção nutricional neste período (Figura
1).
No Grupo 2, após a orientação alimentar padrão, realizada na primeira
consulta nutricional (à semelhança do Grupo 1) as pacientes receberam
orientação individualizada (baseada em análise de R24h) em mais dois
encontros agendados com intervalo de sete a quinze dias. A avaliação final
ocorreu após quatro a sete semanas da primeira consulta (Figura 1).
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Figura 1 - Fluxograma do Seguimento nutricional das pacientes
acompanhadas no ambulatório de pré-natal do 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 Julho
de 2012 a Fevereiro de 2014.
Nos dois grupos, os dados coletados por meio de aplicação de R24h
foram avaliados por meio do software Nutrilife 8.1®, que calcula as
quantidades em peso e porcentagem dos Macronutrientes (proteínas,
carboidratos e lipídios) e Micronutrientes (minerais e vitaminas), além de
fibras e colesterol (Figura 2).
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Figura 2 - Tela ilustrativa do programa Nutrilife versão 8.1®, utilizado para
realização dos cálculos e avaliação de Macronutrientes, colesterol, fibras e
Micronutrientes das pacientes acompanhadas no ambulatório de pré-natal
do Setor de Endocrinopatias e Gestação da Clínica Obstétrica do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), no período de Julho de 2012 a Fevereiro de 2014.

4.2.1 Análise estatística

Foram analisadas as seguintes variáveis nos dois grupos:

Parâmetros da gestante:
a)

Idade materna;

b)

Idade gestacional;

c)

Peso inicial (Kg);

d)

Ganho total de peso no período estudado (kg);

e)

IMC na primeira consulta de pré-natal (Kg/m2);

f)

IMC na última consulta nutricional (Kg/m2);

g)

Uso de insulina (na avaliação final);

h)

Média glicêmica inicial (média das glicemias no período de uma
semana antes da avaliação inicial); e
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Média glicêmica final (média das glicemias no período de uma
semana antes da avaliação final).

Avaliação nutricional:
-

Macronutrientes:
Carboidratos (%)
Proteínas (%)
Lipídios (%)

-

VET (Valor Energético Total) (kcal)

-

Colesterol (mg)

-

Fibras (g)
-

Micronutrientes (vitaminas e minerais):
Vitamina A (mcg)
Vitamina C (mg)
Vitamina D (mcg)
Vitamina B12 (mcg)
Folato (mcg)
Cálcio (mg)
Ferro (mg)
Selênio (mg)
Sódio (mg)
Zinco (mg)

4.2.2 Análise descritiva

Para a caracterização da população do estudo e para a descrição dos
resultados encontrados nos exames realizados, as variáveis quantitativas
foram expressas em valores médios, mediana, valores máximos e mínimos.
As variáveis categóricas foram avaliadas em porcentagens.
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4.2.3 Análise comparativa

1.

Para a análise das tabelas de associação entre os grupos, foi
utilizado o teste de qui-quadrado (X2), aplicando-se a correção de
Yates para continuidade.

2.

Nas situações em que o teste de qui-quadrado não pode ser
aplicado, e, em se tratando de tabelas 2x2, foi utilizado o Teste
Exato de Fischer.

3.

Para variáveis quantitativas, utilizou-se o teste de Mann- Whitney
U, visto que a hipótese de normalidade dos dados foi afastada.

Foi adotado o nível de significância de 0,05. Com isso, níveis
descritivos (p) inferiores a esse valor foram considerados estatisticamente
significativos.
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RESULTADOS

A amostra inicial foi composta de 63 pacientes, sendo que nenhuma foi
excluída por impossibilidade de entender as orientações nutricionais. Três no
Grupo 1 e cinco no Grupo 2 foram excluídas por não comparecerem às
consultas nutricionais estabelecidas (Grupo 1: mínimo de duas avaliações;
Grupo 2: mínimo de quatro avaliações).
Segundo randomização, as pacientes foram distribuídas em dois
grupos:

-

Grupo 1(orientação nutricional única): 30 pacientes; e

-

Grupo 2 (orientação nutricional semanal): 25 pacientes.

5.1 Idade gestacional na primeira consulta e dados antropométricos
maternos
Na comparação entre os grupos, observou-se que, na primeira
avaliação nutricional, não houve diferença estatisticamente significativa em
relação à idade gestacional na primeira consulta, à idade materna, peso e
IMC maternos (Tabela 1).
Quanto ao IMC inicial, observa-se ainda que no G1, segundo a curva
de Atalah, 1/30 pacientes (3,33%) apresentavam baixo peso, 1/30 pacientes
(3,33%) estavam no peso adequado, enquanto 12/30 pacientes (40%)
estavam em sobrepeso e 16/30 (53,33%) em obesidade (Gráfico 1).
E no G2, também segundo a curva de Atalah, 1/25 (4%) das pacientes
apresentam baixo peso, 4/25 (16%) das pacientes estavam na faixa
adequada de peso, enquanto 7/25 (28%) estavam em sobrepeso e 12/25
(48%) em obesidade (Gráfico 2).
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Gráfico 1 - Distribuição das gestantes quanto ao IMC inicial no G1 – HCFMUSP, São Paulo, Julho de 2012 a Fevereiro de 2014.

Legenda:
BPbaixo peso
PA – peso adequado
SP – Sobrepeso
Oobesidade

Gráfico 2 - Distribuição das gestantes quanto ao IMC inicial no G2 – HCFMUSP, São Paulo, Julho de 2012 a Fevereiro de 2014.

Legenda:
BPbaixo peso
PA –
peso adequado
SP –
Sobrepeso
Oobesidade
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Na avaliação final, à semelhança do que foi verificado na avaliação
inicial, não se observou diferença estatisticamente significativa entre os
grupos em relação ao peso e IMC maternos (Tabela 1).
Quanto ao IMC final, observa-se que no G1, segundo a curva de
Atalah, nenhuma paciente encontrava-se em baixo peso, 2/30 das pacientes
(6,66%) estavam na faixa de peso adequado, enquanto 12/30 (40%)
estavam em sobrepeso e 16/30 (53,33%) em obesidade. E no G2, seguindo
a curva de Atalah, 1/25 (4%) das pacientes estavam em baixo peso, 3/25
(12%) estavam na faixa de peso adequado, enquanto 8/25 (32%) estavam
em sobrepeso e 13/25 (52%) em obesidade. À comparação em relação à
frequência de pacientes com obesidade ou sobrepeso nos diferentes grupos,
não houve diferença estatisticamente significativa entre estes (p= 0,39).

Tabela 1 - Caracterização das gestantes nos Grupos 1 e 2, de acordo com
programa de orientação nutricional adotado. HC- FMUSP, Agosto de 2012 a
Fevereiro de 2014.
Orientação nutricional
Variável

Momento

G1

G2

Mediana
(Mín – Máx)

Mediana
(Mín – Máx)

P

Idade Materna

Inicial

31,50
(18-42)

35,00
(20-42)

0,160

Idade Gestacional

Inicial

25,50
(12- 33)

28,00
(12-35)

0,087

Inicial

81,80
(56,7-118)

78,10
(53,3- 102,4)

0,379

Final

82,95
(63,8-119,7)

78,80
(55,5-102,2)

0,417

Inicial

31,98
(21,60-44,34)

31,42
(20,50-40,79)

0,488

Final

32,28
(24,31-41,49)

31,60
(21,41-40,33)

0,437

Peso materno
(kg)

IMC materno
(kg/m2)
**Teste de Mann-Whitney U
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5.2 Diagnóstico de DMG

No Grupo 1, 20/30 (66,66%) das pacientes foram diagnosticadas no
teste de tolerância oral à glicose (TTOG- 75g) entre a 24ª e a 28ª semana de
gestação e 10/30 (33,33%) foram diagnosticadas no exame de glicemia de
jejum.
No Grupo 2, 22/25 (88%) dos pacientes foram diagnosticadas no
exame de tolerância oral à glicose, enquanto 3/25 (12%) dos pacientes
foram diagnosticadas na glicemia de jejum.
Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os
grupos quanto ao tipo de teste utilizado para diagnóstico de diabetes
gestacional (p=0,12).

5.3 Uso de insulina e controle glicêmicos

Não houve diferença entre os grupos em relação ao percentual de
pacientes que necessitou utilizar insulina até a última avaliação: G1, 17/30
(56,6%) e G2, 8/25 (32%) p= 0,41.
Em relação à média das glicemias na semana que antecedeu a
primeira avaliação e a última avaliação nutricional, não houve diferença
estatisticamente significativa entre os grupos.

Tabela 2 - Caracterização das médias glicêmicas nos Grupos 1 e 2 de
acordo com programa de orientação nutricional adotado. HC-FMUSP, de
Julho de 2012 a Fevereiro de 2014.
Orientação nutricional
Variável

Média Glicêmica
(mg/dl)

G1

G2

Mediana
(Mín – Máx)

Mediana
(Mín – Máx)

Inicial

111,2
(107,8-114,6)

111,9
(107,9- 115,8)

0,761

Final

107,2
(104,5-109,8)

108,5
(105,4-111,6)

0,488

Momento

P
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5.4 Desfechos da Gestação

Na comparação entre os grupos, não houve diferença estatística
quanto à idade gestacional no parto das pacientes. O G1 apresentou uma
mediana de 38,21 semanas e o G2, de 38,00 semanas, sem diferença
significativa entre os grupos (p= 0,484) (Tabela 2).
No que diz respeito ao peso do recém-nascido, o G1 apresentou uma
mediana de 3205,80g (p = 0,321) e o G2 apresentou uma mediana de
3114,96g, (p = 0,264), sem diferença estatística entre os grupos (Tabela 3).

Tabela 3 - Comparação entre os grupos quanto aos resultados finais da
gestação HC-FMUSP, de Julho de 2012 a Fevereiro de 2014.
Orientação nutricional
G1
G2
Mediana
Mediana
(Mín – Máx)
(Mín – Máx)

Variável

P

Idade Gestacional no parto

38,21
(37,78 -38,64)

38,00
(37,51 – 38,48)

0,484

Peso do RN
(gramas)

3205,80
(3020,11- 3391,49)

3114,96
(2949,64-3280,28)

0,379

**Mann-Whitney

5.5 Avaliação de Macronutrientes, VET, Colesterol e Fibras

Na avaliação inicial entre os grupos, quanto ao consumo de
Macronutrientes,

não

se

observou

nenhuma

diferença

estatística

significativa.
Na análise da mediana do consumo final, não observamos diferença
estatisticamente significativa entre os grupos no que se refere ao consumo
de Proteínas, ao VET, colesterol e fibras (Tabela 4).
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Tabela 4 - Medidas-resumo das variáveis nutricionais na primeira e última
avaliação de pacientes do G1 e do G2 (n = 55) – HC-FMUSP, de Julho de
2012 a Fevereiro de 2014.
Orientação nutricional
Variável

Carboidrato
(%)

Proteína
(%)

G1

G2

Mediana
(Mín – Máx)

Mediana
(Mín – Máx)

Inicial

58,75
(35 -73,3)

57,80
(43,3 -77,9)

0,685

Final

54,8
(38,1 – 73,9)

62,0
(48,2-71,1)

0,006

Inicial

18,40
(7,3- 58,8)

20,10
(10,8-31,9)

0,059

Final

19,15
(11,6 – 37,9)

18,6
(11,8 – 29,3)

0,793

Inicial

22,8
(14,5 – 44,1)

20,1
(11,1 – 32,9)

0,247

Final

23,4
(10 -43)

18,2
(13 -35)

0,025

inicial

1546,75
(922,2 – 2650,7)

1492,80
(942,2 – 3451,5)

0,735

final

1816,35
(700,1 – 2823,1)

1717,70
(706,4 – 3546,6)

0,697

inicial

155,50
(30,3 – 685,1)

218,9
(62,1- 738,0)

0,112

final

219,7
(38,6 – 898,7)

202,3
(38,5 – 813,7)

0,327

inicial

18,95
4,6 – 42,8)

18,20
(8,0 – 39,6)

0,594

final

18,50
(6,7 – 32,8)

20,80
(10,4 – 36,1)

0,179

Momento

Lipídio
(%)

VET
(kcal)

Colesterol
(mg)

Fibras
(g)

P

Em relação à ingestão de Carboidratos, como pode ser observado no
Gráfico1 a seguir, a mediana do percentual de CHO consumido ao dia foi de
54,8%, com mínimo de 38,1% e máximo de 73,9% no G1, e, no G2, de 62%,
com mínimo de 48,2% e máximo de 71,1%, (p= 0,006), resultado
estatisticamente significativo (Tabela 4) (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Comparativo da Evolução da mediana do consumo de
Carboidratos nos dois grupos e representação de valores mínimos (45,0%) e
máximos (65,0%) - HC-FMUSP, de Julho de 2012 a Fevereiro de 2014.

O mesmo efeito foi observado no grupo de Lipídios (Gráfico 4). A
mediana de percentual de consumo diário de lipídios do G1 foi de 23,4% e,
no G2, a mediana foi 18,2%, onde o p= 0,025 foi estatisticamente
significativo (Tabela 4) (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Comparativo da Evolução da mediana do consumo de Lipídios
nos dois grupos e representação de valores mínimos (20,0%) e máximos
(35.0%)- HC-FMUSP, de Julho de 2012 a Fevereiro de 2014.
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5.6 Avaliação de Micronutrientes: Vitaminas e minerais

5.6.1 Vitaminas

5.6.1.1 Avaliação inicial de Micronutrientes: Vitaminas

Na avaliação inicial e final das vitaminas, não se observou diferença
estatisticamente significativa entre os grupos (Tabela 5).

Tabela 5 - Medidas-resumo das variáveis nutricionais na primeira e última
avaliação de pacientes do G1 e do G2 (n = 55) – HC-FMUSP, de Julho de
2012 a Fevereiro de 2014.
Orientação nutricional
Variável

Vit A
(mcg)

Vit C
(mg)

Vit D
(mcg)

Vit B12
(mcg)

Inicial
Final
Inicial
Final
Inicial
Final
Inicial
Final
Inicial

Folato
(mcg)

Final

G1

G2

Mediana
(Min- Máx)
385,35
(97,8 – 2682,1)
369,10
(77,4 – 2334,4)
82,3
(5,7 – 598,2)
79,85
(12,3 – 464,1)
3,05
( 0,0 – 14,1)
4,5
(0,0 – 14,5)
2,45
(0,4 – 13,9)
4,10
(0,0 – 13,7)
162,75
(52,0 – 363,9)

Mediana
(Min – Máx)
280,10
(100,6 -2188,7)
286,6
(67,7 -1533,4 )
83,3
(13,5 – 233,4)
99,10
(7,8 – 427,3)
5,3
( 0,6 – 37,2)
4,1
(0,0 – 18,0)
4,1
(1,4 – 9,8)
3,6
(0,6 – 13,8)
172,00
(48,7 – 342,8)

143,60
(31,5 – 352,7)

168,10
(61,8 – 969,0)

P

0,295
0,295
0,906
0,933
0,375
0,925
0,187
0,879
0,892
0,079
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5.7 Avaliação de Micronutrientes: Minerais

5.7.1 Minerais

5.7.1.1 Avaliação inicial. Micronutrientes: Minerais

No momento inicial, em relação ao consumo de Micronutrientes, não
houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (Tabela 6).
Na avaliação final do grupo dos Minerais, não houve diferença
estatística em relação à ingestão de Cálcio, Ferro, Selênio e Zinco (Tabela
6).
Com uma diferença estatística significativa (p=0,011), o Sódio
apresentou uma mediana de consumo diário final de 2555,95mg no G1 e
1987,4mg no G2, como mostra o Gráfico 3 (Tabela 6) (Gráfico 5).

Tabela 6 - Medidas-resumo das variáveis nutricionais na primeira e última
avaliação de pacientes com diabetes gestacional seguidas mensalmente e
semanalmente (n = 55) – HC-FMUSP, de Agosto de 2012 a Maio de 2014.
Orientação nutricional
Variável

Cálcio
(mg)

Ferro
(mg)

Selênio
(mg)

Inicial
Final
Inicial
Final
Inicial
Final

Sódio
(mg)

Zinco
(mg)

Inicial
Final
Inicial
Final

G1
Mediana
(min- Máx)
556,0
(116,8 – 1449,7)
687,7
(182,3 – 2249,8)
10,0
(3,1 – 46,8)
10,85
(4,1 – 22,8)
0,00
(0,0 – 4,7)
0,000
(0,0 – 4,7)
2155,0
(300,2 – 4990,0)
2555,95
(587,4 – 6458,7)
5,70
(1,1 – 37,5)
11,20
(0,7 – 29,4)

G2
Mediana
(Min- Máx)
614,2
(243,6 – 2001,8)
706,6
(110,3 – 2511,3)
10,6
(4,6 – 26,7)
9,80
(61,8 – 969)
0,00
(0,0 – 8,7)
0,000
(0,0 – 2,3)
2198,7
(593,9–5494,8)
1987,4
(500,5 – 5397,5)
7,70
(2,6 – 23,0)
7,10
(2,1 – 33,1)

P

0,389
0,933
0,735
1,000
0,492
0,794
0,521
0,011
0,141
0,612
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Gráfico 5 - Comparativo da Evolução da mediana do consumo de Sódio nos
dois grupos e representação de valor mínimo (1500mg/dia) HC- FMUSP, de
Julho de 2012 a Fevereiro de 2014.
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DISCUSSÃO

6.1 Objetivo do estudo

O presente estudo avaliou de que modo o número e o tipo de consultas
nutricionais, nas pacientes com Diabetes Mellitus Gestacional, interferem na
adequação da dieta, em período de tempo pré-determinado de quatro a sete
semanas.
O objetivo era adequar a dieta das pacientes, orientá-las e reavaliá-las
conforme o protocolo individualizado e comparar com a orientação padrão.
Analisar e ajustar os Macro e Micronutrientes para um bom controle
dietético.
Sabe-se que as alterações nutricionais e metabólicas que ocorrem
durante a gestação visam proporcionar ambiente favorável para o
desenvolvimento do concepto66. Sendo assim, o planejamento alimentar é
de suma importância para essa fase.
Com o Diabetes Gestacional instalado, é preciso uma atenção maior a
este planejamento alimentar, para que não falte e não exceda nenhum
nutriente. A adequação nutricional é o primeiro passo para a maioria das
gestantes com DMG. Assim, encontrar as melhores estratégias dietéticas,
equilibrando as necessidades básicas da gravidez saudável com as metas
do controle glicêmico materno, torna-se um grande desafio67. O presente
estudo teve a preocupação de comparar o comportamento alimentar de uma
pessoa que apenas recebe uma orientação dietética e outra que é
reavaliada e orientada semanalmente e de forma individualizada. A
intervenção

educativa

torna-se

necessária,

objetivando

promover

o

engajamento da paciente no autogerenciamento do seu tratamento, no
sentido de facilitar e ampliar seu repertório cognitivo sobre a doença.
Os termos compliance e adherence, traduzidos respectivamente por
cumprimento e adesão, são utilizados para qualificar o comportamento frente

6 Discussão

41

a tratamentos. Compliance vem sendo empregado para designar o nível de
coincidência do comportamento do paciente com as recomendações
terapêuticas do profissional de saúde. Esta visão está sendo criticada por
colocar o paciente como um agente passivo no tratamento. Já o termo
adherence requer um compromisso mútuo de colaboração ativa do paciente
junto ao profissional de saúde, para que os resultados sejam satisfatórios68.
O Diabetes, seja ele tipo I, II ou Gestacional, é uma doença que requer
um intensivo tratamento, para que haja o controle glicêmico, o que implica
na necessidade da participação ativa desse paciente. Segundo Malerbi
(2001), “poucas doenças requerem uma adesão tão rigorosa ao tratamento
quanto o Diabetes”69.

6.2 Análise dos aspectos metodológicos do estudo

Os dados das gestantes em nosso trabalho foram coletados de forma
prospectiva de 2012 a 2014 e o acompanhamento das pacientes foi
realizado no Ambulatório de Endocrinopatias do HC-FMUSP.
Neste estudo, optou-se por incluir as gestantes que realizaram
diagnósticos de DMG tanto pelo teste de tolerância oral à glicose quanto
pela glicemia de jejum, para que fosse retratada a realidade atual, visto que
existe a possibilidade de se realizar o diagnóstico de DMG destas duas
formas. Este fato, se por um lado nos trouxe à realidade atual em relação ao
diagnóstico, por outro lado deixou-nos com uma grande variedade em
relação ao período de acompanhamento, dificultando a comparação entre os
grupos. Assim, optamos pelo estudo de painel, para que houvesse um
período de tempo pré-definido, facilitando a comparação entre os grupos.
Após a randomização e separação por grupo (orientação única ou
orientação semanal), a gestante era atendida em consulta individual e
recebia uma orientação inicial de um plano alimentar). A literatura é
consensual ao afirmar que o estado nutricional inadequado é um fator de
risco modificável e pode ser controlado por meio de intervenções nutricionais
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efetivas70. Porém, claramente sabe-se que se trata de modificação de estilo
de vida, e por isso o acompanhamento regular e individualizado tem maior
potencial de conseguir os objetivos propostos.
O controle dietético foi feito por Recordatório de 24h por ser um
instrumento validado de fácil e confiável aplicabilidade. Apesar das
limitações deste método, relacionadas às dificuldades de lembrança dos
alimentos ingeridos, o treinamento do profissional de nutrição, aliado ao uso
de ferramentas e imagens capazes de facilitar a determinação das porções
ingeridas, minimiza estas dificuldades, fazendo com que este método seja
um dos mais utilizados nas avaliações nutricionais39.

6.3 Análise dos resultados

Os grupos foram comparáveis, já que apresentaram características
semelhantes na avaliação inicial.
A idade materna dos dois grupos avaliados foi em média de 31,5 anos
(G1) e de 35 anos (G2).
A idade materna avançada, considerada a partir de 35 anos, é
associada a riscos maternos fetais como anomalias congênitas, Diabetes
Gestacional, macrossomia e maior número de cesáreas71,72.
O peso inicial das gestantes apresentou uma mediana de 81,80kg, e
78,10kg nos grupos G1 e G2, respectivamente, e um IMC (Índice de Massa
Corporal) de 31,98kg/m2 e 31,42kg/m2, respectivamente. Somando-se as
pacientes que encontravam-se em sobrepeso e obesidade, observamos
93,33% das pacientes do G1 e 76% das pacientes do G2, o que caracteriza
uma maioria em sobrepeso e obesidade pela curva de Atalah. Estes
resultados estão de acordo com o problema de saúde pública da população
em geral. No Brasil, observa-se hoje uma rápida transição nutricional com
aumentos significativos de sobrepeso e obesidade 73, mais especificamente
neste estudo em relação às gestantes.
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achados

de

estudos

epidemiológicos

apontam

que

a

inadequação do estado antropométrico materno, tanto pré-gestacional
quanto gestacional, se constitui como um problema de saúde pública
inquestionável,

pois

favorece

o

desenvolvimento

de

intercorrências

gestacionais, e influencia as condições de saúde do concepto e a saúde
materna no pós-parto74.
Durante a última década, a prevalência de mulheres obesas cresceu
rapidamente, tanto em países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento,
inclusive durante a gravidez, a qual passou a ser considerada um fator de
risco para obesidade75,76. Atualmente existem evidências de que o estado
nutricional e no período pré-gestacional, tanto durante a gravidez quanto nos
primeiros anos da infância, são fatores que influenciam significativamente a
saúde do indivíduo por toda a vida77.

6.4 Quanto aos nutrientes

O consumo de Carboidratos na dieta das gestantes do estudo
representava inicialmente uma mediana de 58,75% do total de calorias/dia
no G1 e 57,8% no G2. Ao final do estudo, estavam com medianas de
consumo de 54,8% e 62,0%, respectivamente. Uma das primeiras
orientações dadas às gestantes com DMG é a restrição do consumo de
carboidratos, pois esse é o nutriente que eleva mais rapidamente a glicemia;
mas sua deficiência pode ser prejudicial à gestante e ao feto. No grupo que
recebeu apenas a orientação única, o consumo deste nutriente diminuiu,
uma tendência que caso continuasse a acontecer, por falta de intervenção
correta, poderia ser prejudicial à gestação. Por outro lado, o G2 apresentou
aumento do consumo de carboidratos, ainda inferior ao consumo máximo de
65%, comprovando a necessidade da orientação de nutricionista de forma
contínua, tanto para prevenir quedas do consumo deste nutriente como para
monitorar possíveis aumentos.
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Os carboidratos são os principais responsáveis pelo aumento da
glicemia pós-prandial e pela secreção de insulina78. A ingestão dietética de
carboidratos para pessoas com diabetes segue as recomendações
semelhantes

às

definidas

para

a

população

geral,

respeitando

1

concentrações entre 45% e 60% do requerimento energético .
Estudos antigos em DMG diziam que a glicemia estava estritamente
relacionada ao consumo de carboidratos79. Baseado nesta premissa, o
recomendado era de que esse Macronutriente não ultrapassasse a
recomendação de 45% do VET diário80. Novos estudos, porém, estão
dissociando esta relação e comprovando que a ingestão de 45% a 60% de
Carboidratos não altera a glicemia da gestante, desde que ela seja orientada
a consumir preferencialmente carboidratos de baixo índice glicêmico 81. A
ADA, em seu guideline de 2015, não limita a recomendação percentual de
carboidratos na dieta da gestante e afirma que isso é muito individual1.
Uma distribuição cuidadosa ao longo do dia, e com a orientação dos
carboidratos de baixo índice glicêmico, podem ajudar muito no aumento da
glicemia pós-prandial82.
Quanto ao consumo de Proteínas, não houve diferença estatística
significativa. A mediana do consumo inicial era de 18,40% no G1 e de
20,10% no G2. No final, elas eram respectivamente 19,15% e 18,6%.
Apesar do G2 apresentar um decréscimo no consumo diário após
receber as orientações (de 20,10% para 18,2%) e aproximar-se mais da
recomendação descrita a seguir, esta diferença não foi estatisticamente
significativa entre os grupos.
Uma ingestão adequada de proteína é essencial na gestação. As
proteínas são essenciais para o desenvolvimento da placenta, a hipertrofia
de tecidos maternos e a expansão do volume sanguíneo e são consideradas
base fundamental para o crescimento do feto 83. A recomendação, portanto,
de proteína para gestantes, é de 60g/dia84 ou 10% a 15% do VET, segundo
a OMS74.
Quanto ao consumo de Lipídios, a diferença estatística foi significativa
entre os grupos. O consumo inicial apresentava uma mediana de 22,8% do
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VET no G1 e 20,1% no G2. Ao final do estudo, este consumo foi de 23,4% e
18,2%, respectivamente (p= 0,025).
Hoje, a população brasileira em geral apresenta uma alimentação que
tem como predominância de fonte lipídica gorduras saturadas e trans,
gorduras essas prejudiciais ao sistema cardiovascular85.
Esse aumento de consumo de gordura, assim como de açúcares, é
explicado pela transição nutricional, uma vez que a população consome
cada vez mais produtos industrializados ricos nessas substâncias e menos
grãos integrais, frutas, verduras e legumes86.
No que se refere à gestação, o controle de peso é importante para seu
desfecho e, como já visto neste estudo, a maioria das gestantes
encontravam-se em um quadro de sobrepeso ou obesidade, o que implica
em uma dieta com menos gordura para um controle eficaz do aumento de
peso.
Quanto ao consumo de fibras, apesar de não ter-se notado diferença
estatística significativa (p=0,594 no G1 e p=0179 no G2), observa-se uma
elevação de consumo do G2, de mediana inicial de 18,20g/dia para
20,80g/dia. Apesar de exaustivamente orientado, não se pôde alcançar o
recomendado diário do consumo de fibras. Um dos fatores que pode ter
influenciado neste resultado é o hábito alimentar de nossa população, difícil
de ser modificado, principalmente em curto período de tempo. Sabidamente,
o consumo de fibras no Brasil, na população em geral, fica muito abaixo do
recomendado pela FAO/OMS87, que é de no mínimo 25g/dia.
As fibras encontram-se em alimentos integrais, frutas, verduras e
legumes. Seu consumo, no Brasil, encontra barreiras, quais sejam, o alto
custo, a necessidade de uma preparação e/ou a resistência quanto à
palatabilidade. Sabe-se, pela literatura, que o consumo de fibras é essencial
para o controle glicêmico, e, consequentemente, de ganho de peso, ambos
bastante importantes para a população de gestantes com DMG88,89.
Quanto

às

vitaminas,

não

foi

encontrada

nenhuma

diferença

estatisticamente significativa entre os grupos. Para o presente estudo, optou-
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se por avaliar as seguintes vitaminas: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina B12,
Vitamina D e Folato.
Estas vitaminas são essenciais na alimentação de uma gestante para o
crescimento e desenvolvimento de um feto saudável, independentemente do
Diabetes Gestacional. A vitamina A continuou, em ambos os grupos, abaixo
da recomendação de 770microgramas/dia, ou seja, a adequação da dieta é
realmente necessária57.
Quanto aos minerais Cálcio, Ferro, Selênio e Zinco, não se observou
diferença estatística significativa entre os grupos nos diferentes momentos.
Vale destacar que, mesmo após orientação, o consumo de Ferro pelas
gestantes continuou muito abaixo do recomendado, com uma mediana em
torno de 10mg/dia e uma recomendação de 27mg/dia, o que pode acarretar
em anemia ferro priva na gestação. Estima-se que 50% das grávidas em
todo o mundo são anêmicas, sendo que 52% se encontram em países não
industrializados e 23% em países industrializados90.
Em estudo realizado em 2011, Fazio, E., et al., com 187 gestantes que
receberam orientação nutricional durante pré-natal em hospital universitário,
perceberam uma menor ingestão de Ferro por parte das gestantes que
apresentavam sobrepeso e obesidade, tal qual o perfil antropométrico das
gestantes deste estudo91.
Quanto

ao

consumo

de

Cálcio,

fundamental

para

o

bom

desenvolvimento de uma gestação, tanto para a formação fetal quanto para
a manutenção da saúde materna, apesar de não ter havido diferença
estatística significativa, mostrou-se um aumento do consumo em ambos os
grupos. No G1, a mediana, que era de 556,0mg/dia, passou para
687,7mg/dia e, no G2, que era de 614,2mg/dia, passou para 706,6mg/dia.
Estes resultados, porém, são ainda insatisfatórios diante da recomendação
de 1000mg/dia.
Uma dieta insuficiente neste Micronutriente, assim como a Vitamina D,
pode comprometer a formação do esqueleto e o processo de crescimento e
desenvolvimento92.
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No presente estudo, a Vitamina D também não apresentou diferença
estatística significativa entre os grupos, e sua mediana de consumo ficou
entre 3,05mcg e 5,3mcg, o que está bem próximo da recomendação de
5,0mcg/dia.
Na mediana de consumo do Sódio, observamos uma diferença
estatística significativa. No G1, a mediana inicial era de 2155mg/dia e, no
final, era de 2555,95mg/dia; enquanto que no G2, a inicial era de
2198,7mg/dia e, ao final, era de 1987,4mg/dia (p=0,011). Ou seja, houve
uma redução no consumo das gestantes que tiveram acompanhamento
individualizado.
Sabe-se, pela literatura, que a alta ingestão de Sódio está diretamente
relacionada à elevação da pressão arterial sistêmica93,94.
Assim como na gestante diabética pré-gestacional, na gestante com
Diabetes Gestacional, o risco de pré-eclâmpsia está aumentado95.
Sendo assim, é de extrema importância que o consumo de Sódio da
dieta dessas pacientes seja restrito.
Analisando os resultados obtidos, podemos concluir que, mesmo com
as limitações de tempo de acompanhamento, a orientação individualizada e
realizada semanalmente é capaz de promover modificações no consumo de
nutrientes. Estes resultados nos trazem alertas em relação à dieta, que
precisarão ser monitorados e estudados em pesquisas de corte, com
inclusão de um maior número de participantes e, provavelmente, com novas
estratégias a serem implantadas.
Há

necessidade

carboidratos

para

que

de

monitoramento

estes

possam

contínuo
se

do

manter

consumo

adequados,

de
não

apresentando quedas ou aumentos que possam interferir na glicemia de
pacientes com DMG.
O consumo de fibras, tão importante para o controle glicêmico,
necessita ser estimulado em toda nossa população e novas estratégias
precisam ser desenvolvidas para estimular a sua ingestão.
Ponto relevante foi a diminuição do consumo de Sódio no grupo com
orientação individualizada e o aumento deste consumo no grupo que
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recebeu apenas uma orientação. Na análise deste resultado, podemos ainda
transpor as conclusões deste estudo para o grupo de gestantes com
síndromes hipertensivas, no qual também há necessidade de estudos que
contemplem o acompanhamento nutricional padrão e individualizado.
Apesar de não se observar diferença entre os grupos em relação aos
valores de glicemia, observa-se que o grupo estudado apresentou médias de
glicemia capilar baixas e que foram obtidas com o tratamento nutricional
aliado ao uso de insulina iniciado precocemente.
Este estudo ainda nos remete à importância de avaliar o controle
nutricional de forma contínua e individualizada, visto que, apesar do controle
glicêmico adequado nos dois grupos, vários nutrientes encontravam-se
abaixo dos valores recomendados. As mudanças de hábito alimentar são
gradativas e precisam de educação nutricional continuada, o que reforça a
necessidade do acompanhamento nutricional desde o período préconcepcional, visando ao melhor resultado materno e fetal.
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CONCLUSÕES

O presente estudo, que avaliou duas estratégias de acompanhamento
nutricional em pacientes com Diabetes Mellitus Gestacional no que se refere
à adequação do consumo de Macro e Micronutrientes, permitiu concluir que
a orientação individualizada, mesmo que avaliada em curto período de
tempo, foi capaz de promover modificações no comportamento alimentar das
gestantes, a saber:

-

maior ingestão de Carboidratos;

-

menor consumo de Lipídios; e

-

menor consumo de Sódio.
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ANEXOS

8.1 Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO
(Instruções para preenchimento no verso)
1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDADE N°
DATA DE NASCIMENTO:

/

SEXO: M

F

/

ENDEREÇO:
N°

APTO.

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

TELEFONE: DDD (

)

2 – RESPONSÁVEL LEGAL

NATUREZA

(grau de parentesco, tutor, curador etc.)

DOCUMENTO DE IDENTIDADE N°
DATA DE NASCIMENTO:

/

/

Sexo M

F
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ENDEREÇO:
N°

Apto

BAIRRO:
CEP:

CIDADE:
TELEFONE: DDD (

)

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA

1-

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: IMPACTO DA FREQUÊNCIA DE

CONSULTAS NUTRICIONAIS NOS RESULTADOS MATERNOS DE PACIENTES
COM DIABETES GESTACIONAL: AVALIAÇÃO DE DUAS ESTRATÉGIAS
2 – PESQUISADOR: ROSSANA PULCINELI VIEIRA FRANCISCO
CARGO/FUNÇÃO DOCENTE FMUSP INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL
N°75536
UNIDADE DO HC-FMUSP OBSTETRÍCIA

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO X

RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

RISCO MÉDIO

(Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata
ou tardia do estudo)
3 – DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 ANOS

III- REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

1. justificativa e os objetivos da pesquisa. 2. Procedimentos que serão utilizados e
propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais. 3.
desconfortos e riscos esperados. 4. benefícios que poderão ser obtidos. 5.
Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo.

Estou convidando a senhora para participar da pesquisa que estamos realizando. A
senhora foi escolhida porque apresenta diabetes gestacional. A terapia nutricional é
o primeiro passo no tratamento do diabetes gestacional. As orientações nutricionais
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serão semanais ou mensais e a senhora será escolhida através de sorteio para
receber uma ou outra forma de orientação. Queremos saber se o acompanhamento
nutricional semanal traz o mesmo controle glicêmico que o mensal. O controle do
diabetes será realizado com picadas nos dedos várias vezes ao dia como é feito
com todas as gestantes diabéticas, para sabermos se a senhora está apresentando
um bom controle do diabetes, evitando assim as complicações que um mau
controle pode trazer como, por exemplo, óbito fetal, aumento do líquido amniótico,
ganho excessivo de peso para o feto e para a senhora através de medição de
algumas regiões do seu corpo e por meio de um aparelho chamado bioimpedância
que nos dá o quanto do seu peso é gordura e o quanto é músculo e água, O prénatal da senhora seguirá o protocolo de condutas para mulheres com diabetes
gestacional independentemente da frequência do seu acompanhamento nutricional.
Vamos ainda precisar de alguns dados referentes ao seu filho como, idade
gestacional no momento do parto, tipo de parto (cesárea, fórcipe ou normal), peso
do seu filho no momento do nascimento, se ocorreu a necessidade de fototerapia
(banho de luz) se ele precisou ficar no oxigênio e ainda se ele precisou receber
soro além da amamentação. Os resultados de seus exames e os dados do seu filho
serão mantidos em sigilo. Caso comprovemos que o acompanhamento nutricional
semanal é melhor para o controle da glicemia em pacientes com diabetes
gestacional poderemos utilizá-lo para gestantes que venham a apresentar essa
intercorrência em suas gestações.
Á qualquer momento a senhora poderá obter esclarecimento sobre quaisquer
dúvidas ou resultados de exames que venham a surgir, bem como caso queira
retirar seu consentimento de participação nesse estudo, poderá fazê-lo sem que
isso cause quaisquer prejuízos ao seu atendimento.
Caso a senhora não queira participar do estudo irá continuar o acompanhamento
nutricional com a nutricionista do hospital que consiste em consulta inicial e
acompanhamento com retornos em intervalos de tempo variados.
IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS
DO SUJEITO DA PESQUISA

1-

Acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos, riscos e

benefícios relacionados à pesquisa inclusive para dirimir eventuais dúvidas.
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Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de

participar do estudo sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.
3-

Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.

4-

Disponibilidade de assistência no HC-FMUSP por eventuais danos à saúde,

decorrentes da pesquisa.
5-

Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da

pesquisa.

V-

INFORMAÇÕES

DE

NOMES,

ENDEREÇOS

E

TELEFONES

DOS

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS
ROSSANA PULCINELLI VIEIRA FRANCISCO – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar,
255, 10° andar - sala 10083
Tel.: 3069-6209 ou 3069-6242 (Pronto socorro)
VI – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

VII – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, consinto em participar do presente protocolo de Pesquisa.

São Paulo,

de

de 20.......

Assinatura do sujeito da pesquisa ou representante legal

Assinatura do pesquisador (carimbo ou nome legível)
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8.2 Anexo B – Recordatório Alimentar

Nome:
_________________________________________________________
Data: __/___/___

Dia da semana:

______________________________

Local/Horário

Alimento/Preparação

Quantidade
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8.3 Anexo C – Plano Alimentar Padrão

Plano Alimentar
Café da manhã
1 xícara de leite desnatado + café + adoçante ou 1 colher de chá de
achocolatado
+
½ pão francês (preferir o integral) ou 2 fatias de pão integral ou 2 fatias de
pão light ou 4 torradas ou 5 biscoitos de água e sal
+
1 ponta de faca de margarina ou manteiga ou requeijão ou 2 fatias de queijo
branco ( pode acrescentar 1 colher de chá de geleia diet)

Lanche da manhã
1 fruta pequena (maçã, banana prata, pera, tangerina) ou 1 fatia fina de fruta
( melão, melancia, abacaxi) ou 1 xícara de chá de fruta picada (salada de
frutas) ou 1 iogurte desnatado ou 4 biscoitos integrais

Almoço
1 prato pequeno de salada (folhas variadas, tomate, pepino)
+
4 colheres de sopa de legumes cozidos / refogados (abobrinha, chuchu,
vagem, milho, beterraba etc.)
+
6 colheres de sopa de arroz (preferir o integral) ou 4 colheres de sopa de
arroz + 2 colheres de sopa de batatas cozidas ou 4 colheres de sopa de
arroz+ 2 colheres de sopa de farofa ou 1 pegador de macarrão
+
1 concha pequena de feijão ou 4 colheres de lentilhas ou de grão de bico ou
de soja
+
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1 bife (tamanho da palma da mão) ou 2 fatias de carne assada ou carne
cozida ou frango (1 pedaço) ou peixe assado ou cozido (1 posta) ou 2 ovos
(cozidos, mexidos ou omelete)
+
1 laranja (ou outra fruta pequena)

Lanche da tarde
Seguir as recomendações do café da manhã

Jantar
Seguir as recomendações do almoço

Ceia
1 fruta ou 1 iogurte desnatado ou 1 copo de leite desnatado ou 1 mingau de
leite desnatado com 2 colheres de aveia

Recomendações nutricionais
Beber cerca de 2 litros de água/dia ou 8 copos (não durante as refeições)
Alimentar-se a cada 3 horas
Preferir sempre alimentos integrais aos de farinha branca
Preferir grelhados, assados ou cozidos
Procurar ter sempre 5 cores no prato nas principais refeições
Incluir 3 a 4 porções de frutas na alimentação diária
Não consumir frituras e doces
Evitar: embutidos (frios, linguiça, salsicha), nuggets, congelados, temperos
prontos, sopas prontas
Temperar os alimentos com alho, cebola, ervas frescas (salsinha, cebolinha,
manjericão, hortelã etc.)
Quando consumir carne vermelha, consumir na mesma refeição uma fruta
rica em vitamina C (limão/laranja/tangerina) para melhor absorção do Ferro
Consumir 3 porções de leite ou derivados (queijos, iogurtes) por dia para
atingir a recomendação de cálcio na gestação. Outros alimentos ricos em
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cálcio: gergelim, sardinha, batata doce, couve (verduras verde escuras no
geral)
Evitar alimentos crus fora de casa, verduras, peixes.
Evitar carne de porco

Nicole Trevisan
Nutricionista
CRN3 33598
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