Diretrizes SBD 2014-2015

Diabetes mellitus gestacional: diagnóstico,
tratamento e acompanhamento pós-gestação
Introdução
Diabetes mellitus gestacional (DMG)
é a intolerância aos carboidratos diagnosticada pela primeira vez durante a gestação e que pode ou não persistir após o
parto.1-3 É o problema metabólico mais
comum na gestação e tem prevalência
entre 3% e 25% das gestações, dependendo do grupo étnico, da população e
do critério diagnóstico utilizado.4,5 Muitas
vezes representa o aparecimento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) durante a gravidez. A incidência de DMG está aumentando em paralelo com o aumento
do DM2. Os fatores de risco para DMG
encontram-se no Quadro 1.

Rastreamento e diagnóstico
Não existe, até o momento, consenso na literatura sobre a indicação
do rastreamento e sobre o método
diagnóstico do DMG. A maioria das
recomendações advém de consensos
de especialistas.7-10 (D)
Na primeira consulta pré-natal
deve ser solicitada glicemia de
jejum. Caso o valor encontrado seja
≥ 126 mg/dl, é feito o diagnóstico
de diabetes mellitus pré-gestacional.
Caso glicemia plasmática em jejum
≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl, é feito
o diagnóstico de DMG. Em ambos os
casos, deve ser confirmado o resultado com uma segunda dosagem da
glicemia de jejum. Caso a glicemia
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seja < 92 mg/dl, a gestante deve ser
reavaliada no segundo trimestre.
A investigação de DMG deve ser
feita em todas as gestantes sem diagnóstico prévio de diabetes. Entre a 24a
e 28a semana de gestação deve-se realizar TOTG com dieta sem restrição de
carboidratos ou com, no mínimo, ingestão de 150 g de carboidratos nos três
dias anteriores ao teste, com jejum de
oito horas. Existem diferentes métodos sendo atualmente utilizados para
o diagnóstico do DMG (Quadro 2).
Em 2010, o International Association
of the Diabetes and Pregnancy Study
Groups (IADPSG) decidiu que os critérios diagnósticos do DMG deveriam
basear-se nos resultados do estudo
Hyperglycemia and Adverse Pregnancy
Outcomes (HAPO), uma pesquisa
observacional que tinha como meta
encontrar um ponto de corte que liga a
hiperglicemia materna a eventos peri-

natais adversos.10-11 Foram propostos,
então, novos pontos de corte para o
jejum, em uma e duas horas, que são
≥ 92 mg/dl, ≥ 180 mg/dl e ≥ 153 mg/
dl, respectivamente. Segundo esses
novos critérios, um valor anormal já
leva ao diagnóstico de DMG11 (Quadro
2). A utilização do critério proposto pelo
IADPSG não é consenso mundial.
Recentemente, a OMS aceitou estes
critérios, porém com algumas modificações. As pacientes seriam diagnosticadas de acordo com o grau de disglicemia durante a gravidez. As gestantes
com critérios diagnósticos de diabetes
fora da gravidez, propostos pela OMS
em 2006, ou seja, glicemia de jejum ≥
126 mg/dl ou glicemia 2 horas após 75
gramas de glicose VO ≥ 200 mg/dl, ou
ainda glicemia realizada ao acaso ≥ 200
mg/dl, seriam diagnosticadas com diabetes na gravidez. As pacientes classificadas com DMG são as que apresentam

Quadro 1 Fatores de risco para diabetes gestacional
Idade de 35 anos ou mais
Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual
Deposição central excessiva de gordura corporal
História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau
Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou
pré-eclâmpsia na gravidez atual
Antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou
neonatal, macrossomia ou DMG
Síndrome de ovários policísticos
Baixa estatura (menos de 1,5 m)6
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Quadro 2 Diagnóstico de DMG com TOTG com ingestão de 75 g de glicose
OMS/201312**

NIH/201210*

International Association
of the Diabetes and Pregnancy Study Groups**
(IADPSG, 20107) DA/2011 SBD/2011

Jejum

92-125 mg/dl

95 mg/dl

92 mg/dl

1 hora

180 mg/dl

180 mg/dl

180 mg/dl

2 horas

153-199 mg/dl

155 mg/dl

153 mg/dl

*Dois valores alterados confirmam o diagnóstico.
** Um valor alterado já confirma o diagnóstico.
OMS: Organização Mundial da Saúde; NIH: National Institute of Health/USA; ADA: American Diabetes Association; SBD: Sociedade Brasileira de Diabetes.

Quadro 3 Potenciais vantagens e desvantagens do uso do critério diagnóstico para DMG proposto pela International
Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG)

PRÓ

CONTRA

Único cujos valores determinados pelo risco de complicações
perinatais

Não há validação da eficácia da intervenção

Tem potencial de prevenir epidemia de obesidade

Percentual significativo de macrossomia fetal não tem correlação
com DMG

Capacidade de detectar precocemente risco de macrossomia e
hiperinsulinemia fetal

Aumento do número de indicação de parto cirúrgico

Custo-eficácia para prevenção de DM2 na mulher afetada13-14

Sobrecarga do sistema de saúde

glicemia de jejum de 92-125 mg/dl,
uma hora ≥ 180 mg/dl ou duas horas de
153 a 199 mg/dl, sendo que um ponto
alterado na curva já faz o diagnóstico
de DMG.12 A SBD, mesmo com as limitações apresentadas, sugere a utilização
dos novos critérios internacionais, pois
são os únicos determinados por estudo
que demonstrou associação entre os
valores da glicemia materna e os desfechos perinatais (Quadro 3).

Tratamento
Evidências recentes sugerem que
a intervenção em gestantes com DMG
pode diminuir a ocorrência de eventos
adversos na gravidez (B).15-17
O tratamento inicial do DMG consiste em orientação alimentar que
permita ganho de peso adequado e
controle metabólico (A).18 O cálculo

do valor calórico total da dieta pode
ser feito de acordo com o índice de
massa corporal (IMC)19,20 e visa a permitir ganho de peso em torno de
300 g a 400 g por semana, a partir
do segundo trimestre de gravidez.
O valor calórico total prescrito deve
ter 40% a 45% de carboidratos, 15%
a 20% de proteínas e 30% a 40% de
gorduras (A).20 Podem-se utilizar adoçantes artificiais (aspartame, sacarina, acessulfame-K e sucralose) com
moderação (B).21,22
A prática de atividade física deve
fazer parte do tratamento do DMG,
respeitando-se as contraindicações
obstétricas (B).23,24
Recomenda-se o monitoramento
das glicemias capilares quatro a sete
vezes por dia pré e pós-prandiais,
especialmente nas gestantes que
usam insulina. Se após duas semanas
de dieta os níveis glicêmicos perma-

necerem elevados (jejum ≥ 95 mg/
d e uma hora pós-prandial ≥140
mg/d, ou duas horas pós-prandiais
≥ 120 mg/d), deve-se iniciar tratamento farmacológico (B).19 O critério de crescimento fetal para iniciar
a insulinoterapia é uma alternativa
sugerida por Buchanan quando a
medida da circunferência abdominal
fetal for igual ou superior ao percentil
75 em uma ecografia realizada entre
a 29a e a 33a semana de gestação (B).25
A dose inicial de insulina deve
ser em torno de 0,5 U/kg, com ajustes individualizados para cada caso
(B). 26 Em geral, associam-se insulinas humanas de ações intermediária e rápida. Os análogos de insulina asparte e lispro têm vantagens
sobre a insulina regular, promovendo melhor controle dos níveis de
glicemia pós-prandiais com menor
ocorrência de hipoglicemias (B). 27,28
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O análogo de ação prolongada detemir, após a conclusão de um estudo
randomizado controlado realizado
em mulheres com DM1, 29 foi recentemente classificado pela agência
reguladora norte-americana, a Food
and Drug Administration (FDA),
como (B) para uso durante a gestação. A agência brasileira (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária –
Anvisa) ratificou esta classificação.
O uso de insulina glargina ainda não
está oficialmente recomendado,
apesar de muitos relatos, com um
número pequeno de casos, evidenciarem a segurança dessa insulina
na gravidez (C). 9
Um número crescente de estudos não mostra efeitos deletérios do
uso na gestação de metformina31,32.
Em relação a glibenclamida, os resultados são discordantes quanto à eficácia e à segurança. 33,34 Entretanto,
como os dois medicamentos ultrapassam a barreira placentária 35,36 e os
estudos que avaliam crianças expostas a eles, a longo prazo, ainda são
escassos, recomenda-se que o uso
de metformina e de glibenclamida
deva ser indicado apenas nos casos
em que não se alcançou controle
adequado da glicemia com medidas
não farmacológicas nos quais o uso
de insulina não é viável (B). Outros
agentes orais são contraindicados.

Parto
A conduta obstétrica de uso de
corticosteroides para maturação pulmonar fetal não é contraindicada,
mas eles devem ser administrados
de forma concomitante ao monitoramento intensivo da glicemia e aos
ajustes na dose da insulina. Também,
se necessário, podem-se utilizar tocolíticos para inibir o trabalho de parto
prematuro (D).37,38
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As gestantes com ótimo controle
metabólico e que não apresentam
antecedentes obstétricos de morte
perinatal, macrossomia ou complicações associadas, como hipertensão,
podem aguardar a evolução espontânea para o parto até o termo.21 Não se
indica cesariana pelo DMG, sendo a via
de parto uma decisão obstétrica.
No parto programado, a gestante necessita permanecer em jejum,
devendo-se suspender a insulina neutral protamine Hagedorn (NPH) e infundir uma solução de glicose a 5% ou 10%
intravenosamente, com controle horário
da glicemia capilar; se necessário, administrar infusão contínua de insulina regular intravenosa com baixas doses (uma
a duas unidades/hora) ou insulina regular, lispro ou asparte subcutânea, con-

forme as glicemias capilares. Quando
o parto for de início espontâneo e já se
tiver administrado a insulina diária, recomenda-se manutenção de um acesso
venoso com infusão contínua de solução
de glicose, além do monitoramento da
glicemia capilar a cada hora. Durante o
trabalho de parto, deve-se manter a glicemia em níveis entre 70 e 120 mg/d.19
É recomendada a presença de um neonatologista na sala de parto.

Pós-parto
No primeiro dia após o parto, os
níveis de glicemia devem ser observados e a insulina basal deve ser suspensa. Orienta-se a manutenção de
uma dieta saudável. A maioria das

Quadro 4 Recomendações e conclusões finais
Recomendação ou conclusão

Grau de
recomendação

O diagnóstico de DMG deve ser investigado em todas as grávidas
sem diabetes pré-gestacional pela realização, a partir da 24a
semana de gestação, de um TOTG com 75g de glicose anidra VO

A

A quantidade de calorias ingeridas deve ser baseada no IMC. O
valor calórico total recomendado deve ser composto por: 40%
- 45% de carboidratos, 15% - 20% proteínas e 30% - 40% lipídeos

B

A prática de atividade física promoverá uma sensação de
bem-estar, menos ganho de peso, redução da adiposidade fetal,
melhor controle glicêmico e menos problemas durante o parto. A
atividade física é contraindicada em casos de: hipertensão
induzida pela gravidez, ruptura prematura de membranas, parto
prematuro, sangramento uterino persistente após o segundo
trimestre, restrição de crescimento intrauterino

A

A recomendação de medicamentos antidiabéticos orais
glibenclamida e metformina no diabetes gestacional tem sido
utilizada em alguns países. Estudos recentes têm mostrado a
segurança da metformina e glibenclamida durante a gravidez,
porém ainda existem dúvidas dos efeitos a longo prazo para a
mãe e o filho

B

O uso de análogos de insulina de ação rápida, tais como a
insulina aspart e lispro, é seguro durante a gravidez, propiciando
um melhor controle dos níveis de glicemia pós-prandial e menor
ocorrência de hipoglicemia. A insulina NPH humana é a primeira
escolha entre as insulinas basais

A

(continua)
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Quadro 4 Recomendações e conclusões finais (continuação)
O análogo de insulina de ação prolongada Glargina tem-se
mostrado seguro para utilização no diabetes gestacional, mas os
relatos são de um número pequeno de casos e não permitem a
sua indicação generalizada

C

O uso do análogo de insulina de ação prolongada detemir em
gestantes com diabetes tipo 1 foi seguro e não inferior ao uso do
NPH quanto ao controle glicêmico e à taxa de hipoglicemia.
Faltam estudos em diabetes gestacional

B

O uso de metformina ou de glibenclamida deve ser indicado
apenas nos casos em que não se alcançou controle adequado da
glicemia com medidas não farmacológicas nos quais o uso de
insulina não é viável. Glibenclamida pode estar relacionada com
pior desfecho fetal.

B

Deve-se realizar um TOTG com 75 g de glicose seis semanas após o
parto para avaliar o status glicêmico da paciente. Caso o teste esteja
normal, realizar ao menos uma glicemia de jejum anualmente

B

Mulheres com histórico de DMG, com o objetivo de prevenir
DM2, devem ser orientadas a reduzir peso corporal, manter
atividade física regular e evitar uso de contraceptivos compostos
apenas de progestágenos. O uso de metformina pode ser
indicado para aquelas que apresentam intolerância à glicose.

B

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e
observacionais de menor consistência; (C) Relatos de casos – estudos não controlados; (D) Opinião
desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.

mulheres apresenta normalização
das glicemias nos primeiros dias após
o parto. Deve-se estimular o aleitamento materno.39 Caso ocorra hiperglicemia durante esse período, a insulina
é o tratamento indicado. Deve-se evitar a prescrição de dietas hipocalóricas
durante o período de amamentação.
É recomendado reavaliar a tolerância à glicose a partir de seis semanas após o parto com glicemia de
jejum2,9 ou com um teste oral com 75 g
de glicose,1 dependendo da gravidade
do quadro metabólico apresentado
na gravidez (B). Nas revisões ginecológicas anuais, é fundamental recomendar a manutenção do peso adequado,
revisando as orientações sobre dieta e
atividade física, e incluir a medida da
glicemia de jejum.40 Em torno de 15%
a 50% das mulheres com DMG desenvolvem diabetes ou intolerância à glicose após a gestação.41

O aleitamento materno por períodos maiores que três meses está relacionado à redução do risco de desenvolvimento de DM2 após a gestação 42
Por outro lado, o uso de contraceptivos
compostos apenas de progestágenos
está relacionado ao risco aumentado
de desenvolvimento de DM2 após o
parto.43 Mulheres com intolerância à glicose e histórico de DMG quando reduzem 7% do peso corporal, com prática
de atividade física regular ou quando
utilizam metformina, tem decréscimo
de 53% da incidência de DM2.44
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