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APRESENTAÇÃO 

 

 Diante da atual epidemia mundial de obesidade em todas as faixas da população, tem 

sido observado aumento expressivo de doenças crônicas, principalmente hipertensão arterial, 

síndrome metabólica e diabetes mellitus (DM). Na literatura é amplamente consolidado que 

complicações dessas doenças durante o período gestacional podem aumentar o risco de 

desfechos adversos para mãe e concepto. Tendo em vista a influência da alimentação no 

desenvolvimento dessas doenças, torna-se imprescindível conhecer o consumo alimentar das 

gestantes e assim possibilitar o fornecimento de subsídios para o acompanhamento nutricional 

dessas mulheres, visando o melhor resultado obstétrico. Além disso, estratégias específicas 

devem ser utilizadas para esse público, com o objetivo de evitar quaisquer complicações, 

durante o período pré-natal e pós-parto. Entretanto, deve haver, principalmente, a prevenção 

dessas doenças no período pré-concepção, a fim de minimizar riscos e favorecer mãe e filho, 

portanto, deve ser prioridade dos serviços de saúde.   

O Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil (GPSMI) do Instituto de Nutrição 

Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro (INJC/UFRJ), do qual participo 

desde 2011, investe em pesquisas que objetivam o fortalecimento da assistência pré-natal, 

especialmente do cuidado nutricional materno e fetal. Diversos estudos realizados pelo grupo 

visam contribuir de forma científica e significativa para subsidiar condutas e políticas de 

cuidado para o grupo materno-infantil, retornando o conhecimento acadêmico e científico 

para a comunidade. 

O presente estudo é integrante de um projeto intitulado “Contribuições Teorico-

práticas para a Assistência Pré-natal de Gestantes Diabéticas” (Registro SIGMA/UFRJ 

19353) sob responsabilidade do GPSMI, que teve como objetivo principal implementar e 

avaliar um programa de acompanhamento nutricional pré-natal direcionado a gestantes com 

DM prévio a gestação e Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). A minha participação foi 

como nutricionista aperfeiçoanda desde a sua implementação em 2011 e a partir de 2012 na 

qualidade coordenadora de campo. Além da minha fascinação pela área de Nutrição Materno-

infantil construída ao longo da minha vida acadêmica, minha maior motivação para 

desenvolver esse trabalho veio da experiência já citada na condução desse projeto associada a 

minha percepção da escassez de trabalhos que avaliem o consumo alimentar de gestantes com 

DMG, e ainda o comparem por métodos de orientação dietética diferentes, uma vez que para 

outros indivíduos com DM já se tem benefícios relatados a partir da orientação dietética pelo 

Método da Contagem de Carboidratos, por exemplo. 



     

 A presente dissertação intitulada “Consumo alimentar de gestantes com Diabetes 

Mellitus Gestacional segundo dois métodos de orientação dietética” tem como objetivo 

avaliar o consumo alimentar dessas gestantes a partir da orientação do método de distribuição 

energética por refeição e do Método da Contagem de Carboidratos possibilitando identificar 

de que maneira os métodos influenciam no consumo alimentar e entender que cuidados 

nutricionais devem ser priorizados nesse grupo com o intuito de fortalecer a assistência 

nutricional pré-natal. A dissertação é composta por sete capítulos e os resultados são 

apresentados na forma de um manuscrito que fornece análises das características do consumo 

alimentar de macronutrientes dessas gestantes, além da sua associação com as características 

sociodemográficas, clínicas, obstétricas, antropométricas, da assistência pré-natal, 

comparando-as entre os métodos aplicados, e assim, possibilitar uma reflexão sobre o cuidado 

obstétrico e nutricional desse grupo.  

A realização desse estudo contou com a contribuição da estrutura e experiência em 

pesquisa do Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil (GPSMI) do INJC/UFRJ, assim 

como do convênio institucional firmado com o Serviço de Nutrição da Maternidade Escola 

(ME)/UFRJ que com uma equipe de pesquisadores altamente qualificados na produção 

científica facilitou de forma significativa o desenvolvimento deste estudo, que contou também 

do apoio do CNPq, com alocação de bolsas de iniciação científica, de mestrado, e com o 

apoio financeiro do LEPAN – Laboratório de Ensino e Pesquisa em Alimentação e Nutrição  

–  ENSP/FIOCRUZ. O estudo está inscrito no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, com o 

código REBEC RBR-524z9n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional 

(DMG), atendidas em uma maternidade pública do Rio de Janeiro, segundo dois métodos de 

orientação dietética. Métodos: Ensaio clínico randomizado e controlado, realizado a partir de 

consulta com o nutricionista e consulta aos prontuários de gestantes adultas com diagnóstico 

de DMG durante o pré-natal, parto e puerpério imediato na maternidade de estudo, no período 

de 2011 a 2014. Os grupos de estudo foram definidos como GI e GII, dependendo da 

numeração final do prontuário, sendo GI o grupo controle (final ímpar) composto pelas 

gestantes que receberam orientação nutricional pelo método tradicional e GII o grupo 

intervenção (final par) composto pelas gestantes que receberam orientação pelo método da 

contagem de carboidratos. Foram realizadas análises descritivas, média e desvio padrão para 

as variáveis contínuas e proporção para as variáveis categóricas. Resultados: Foram avaliadas 

291 gestantes, sendo 148 no GI e 143 no GII, com média de idade 31,2 anos (DP= 5,8 anos). 

Não houve diferença entre os grupos quanto às características maternas, da assistência pré-

natal, consumo calórico e de macronutrientes, assim como o percentual de adequação dos 

mesmos. Ao analisar-se o consumo de macronutrientes em quartis, observou-se que 29,4% 

das mulheres que tiveram o consumo de lipídeo no terceiro quartil tiveram maior média de 

glicemia em comparação com as que consumiram no segundo quartil (p= 0,024). Não se 

verificou diferença nas quantidades de alimentos processados (AP) e alimentos 

ultraprocessados (AUP) consumidos diariamente ou semanalmente no segundo e terceiro 

trimestre de gestação entre os grupos de estudo (p>0,05). Observou-se que 74,2% (n=120) e 

79,9% (n=229) das gestantes consumiram AP diariamente, no segundo e terceiro trimestre, 

respectivamente, e 97,5% (n=120) e 97,4% (n=231) consumiram AUP diariamente, no 

segundo e terceiro trimestre, respectivamente. Observou-se maior consumo semanal de AP 

pelas gestantes com pobre adesão ao plano alimentar na segunda consulta, o que ocorreu no 

segundo trimestre de gestação (p=0,04). Verificou-se que 81,8% das gestantes com boa e 

ótima adesão apresentaram bom controle glicêmico (p=0,04). Conclusão: O consumo 

alimentar das gestantes foi semelhante entre os grupos, independente do método de orientação 

dietética empregado, sugerindo que ambos os métodos testados no estudo podem ser 

utilizados no acompanhamento nutricional de gestantes com DMG. 

 

Palavras-chave: consumo alimentar, Diabetes Mellitus Gestacional, cuidado pré-natal, 

terapia nutricional. 



     

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the food consumption of women with Gestational Diabetes Mellitus 

(GDM), met in a public hospital in Rio de Janeiro, according to two methods of dietary 

guidance. Methods: Randomized, controlled clinical trial, conducted from consultation with a 

nutritionist and hospital records of adult pregnant women diagnosed with GDM during the 

prenatal, monitored until the puerperium in the study of motherhood in the period 2011 to 

2014. The study groups were defined as GI and GII, depending on the final number of 

records, and GI control group (odd final) made up of the pregnant women who received 

nutritional counseling by the traditional method and GII the intervention group (pair final) 

composed of pregnant women instructed by the method of carbohydrate counting. Descriptive 

analysis, mean and standard deviation for continuous variables and proportions for categorical 

variables were performed. Results: 291 pregnant women were assessed, 148 in GI and 143 in 

GII, mean age 31.2 years (SD = 5.8 years). There was no difference between the groups 

regarding maternal characteristics, prenatal care, caloric and macronutrient intake, as well as 

the percentage of adequacy thereof. When analyzing the intake of nutrients into quartiles, it 

was observed that 29.4% of women who had consumption of lipid in the third quartile had the 

highest average glucose compared to those who consumed in the second quartile (p = 0.024). 

There was no difference in the amounts of processed foods and  highly processed foods 

consumed daily or weekly in the second and third trimester of pregnancy between the study 

groups (p> 0.05). It was observed that 74.2% (n = 120) and 79.9% (n = 229) of the women 

consumed processed food daily, in the second and third trimesters respectively, and 97.5% (n 

= 120) and 97, 4% (n = 231) consumed higly processed food daily, the second and third 

quarter, respectively. It was observed a higher weekly processed food consumption by 

pregnant women with poor adherence to diet in the second query, which occurred in the 

second trimester of pregnancy (p = 0.04). It was found that 81.8% of pregnant women with 

good and excellent adhesion showed good glycemic control (p = 0.04). Conclusion: Dietary 

intake of pregnant women was similar in both groups, regardless of employee dietary 

guidance method, suggesting that both methods tested in the study can be used in nutritional 

monitoring of pregnant women with GDM. 

Keywords: food consumption, Gestational Diabetes Mellitus, prenatal care, nutrition therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica, que inclui um grupo de desordens 

metabólicas resultando em episódios de hiperglicemia, devido a defeitos na secreção e/ou 

ação da insulina. A American Diabetes Association (ADA) classifica o DM em 4 classes 

clínicas: DM tipo 1 (resulta da destruição das células β-pancreáticas, geralmente levando a 

absoluta deficiência de insulina), DM tipo 2 (um progressivo defeito na secreção de insulina 

devido à resistência a ação desse hormônio), outros tipos específicos de DM devido a outras 

causas, por exemplo, defeitos genéticos nas células β-pancreáticas, alterando sua 

funcionalidade, defeitos genéticos com relação a mecanismos de ação da insulina, doenças do 

pâncreas exócrino (como a fibrose cística) e induzidas quimicamente por medicações 

(utilizadas no tratamento de HIV/AIDS e para pacientes transplantados) e o Diabetes Mellitus 

Gestacional (DMG), que é diagnosticado na gestação (ADA, 2016). 

O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é definido comumente como qualquer grau 

de intolerância à glicose com início ou primeiro reconhecimento durante a gravidez (SBD, 

2015a) e, que pode levar a comorbidades significativas para a mãe e para o seu concepto não 

só no período perinatal como também em longo prazo, as mais citadas na literatura incluem as 

síndromes hipertensivas, maior incidência de parto cesáreo, macrossomia fetal, risco de 

Diabetes tipo 2, complicações cardiovasculares (BO, et al. 2004; RETNAKARAN et al. 

2010; ALI et al., 2013). 

A prevalência de DMG situa-se entre 1% e 14%, dependendo da população estudada, 

da etnia, da área geográfica, da frequência do rastreamento e dos critérios diagnósticos 

utilizados (ADA, 2015). No Brasil, a prevalência em mulheres grávidas com mais de 20 anos, 

atendidas em serviços de pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS), é de 7,6%, podendo 

variar de 3 a 25%, sendo que 94,0% dos casos apresentam apenas tolerância diminuída à 

glicose e 6,0% hiperglicemia semelhantemente ao nível de diabetes fora da gravidez 

(BRASIL, 2012; SBD, 2015). 

Paralelo ao aumento da DM, a prevalência de obesidade tem aumentado mundialmente 

e, especificamente entre mulheres brasileiras, o excesso de peso dobrou nos últimos 30 anos 

(IBGE, 2011). Nesta população estão mulheres em idade fértil, com risco para desenvolver o 

DM tipo 2, nem sempre diagnosticado antes da gestação. O novo critério diagnóstico adotado 

para definir o DMG considera apenas um valor alterado entre as três amostras do teste oral de 
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tolerância à glicose (TOTG) de 75g a partir da 24ª semana de gestação e, certamente, 

contribuirá para a maior prevalência desta complicação (ADA, 2016; SBD, 2015a).
 

Considerando que a nutrição materna é um importante determinante da saúde da 

mulher e que a mesma pode repercutir nos resultados obstétricos e neonatais, o cuidado 

nutricional durante a assistência pré-natal, o qual se baseia em avaliação e orientação 

nutricional individualizada para a gestante, tem por objetivo principal o atendimento às 

recomendações nutricionais da gestante (CHAGAS et al., 2011; SBD, 2015a). Tais cuidados 

podem contribuir para prevenção dos distúrbios e das deficiências nutricionais da gestação 

não só durante a gestação como também em longo prazo (ADA, 2015). 

A terapia nutricional (TN) como parte do cuidado nutricional durante a gestação, a 

qual é considerada consensualmente na literatura relevante para o adequado controle 

glicêmico em gestantes com DMG, é uma estratégia que pode ser realizada por meio de vários 

métodos de orientação dietética, como: índice glicêmico (IG), carga glicêmica (CG), método 

tradicional (MT) e pelo método da contagem de carboidratos (MCC) (LIMA et al., 2013). 

A recomendação para o uso do IG baseia-se, principalmente, na substituição de 

alimentos de alto por baixo IG ao longo do dia (JENKINS et al., 1981). Já a utilização do 

método da CG relaciona-se a qualidade do carboidrato contido no alimento e a quantidade 

consumida desse alimento. O MT, nomenclatura adotada no presente estudo, foi descrito em 

1995 pela ADA e é uma proposta de distribuição calórica dos macronutrientes, podendo 

variar de acordo com cada refeição, sendo sugerida uma proporção menor de calorias nas 

pequenas refeições. Desde 1994, a ADA passou a recomendar a orientação alimentar por meio 

da contagem de carboidratos como ferramenta útil para o tratamento do DM, e tal estratégia é 

recomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2009). No MCC o importante é 

levar em consideração o total de carboidratos (CHO) consumidos por refeição, sendo que a 

quantidade de CHO apresenta maior prioridade do que o tipo ou fonte (ADA, 2004). Diversos 

estudos realizados com indivíduos com DM tipo 1 e 2 (adultos, crianças e jovens) têm 

evidenciado os benefícios do MCC. Estudos relatam que o MCC proporciona ao indivíduo 

com DM maior flexibilidade alimentar, melhor aceitação da doença, redução nos episódios de 

hipoglicemias graves, nas doses de insulina rápida, melhor qualidade de vida e controle 

glicêmico mais adequado (RABASA-LHORET, 1999; COSTA e FRANCO, 2005; 

ULAHANNAN et al., 2007; DIAS et al., 2010; SCAVONE et al., 2010). 

O consumo alimentar de gestantes insere-se no contexto da transição nutricional que 

afeta a maioria dos países e é caracterizado pela mudança nos padrões alimentares e estilo de 
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vida, com tendência maior ao sedentarismo e obesidade, assim como o consumo da população 

em geral (MONTEIRO, 2004). Dentro desse contexto, destaca-se o aumento do consumo de 

alimentos processados (AP) e ultraprocessados (AUP) pela população brasileira comprovado 

ao longo dos últimos 20 anos por diversos estudos e sua relação com o maior risco de 

desenvolvimento de obesidade, DM e doenças cardiovasculares, já que estes contém altas 

concentrações de açúcar, sal e gorduras, além da alta densidade calórica e falta de fibras 

(LOUZADA et al., 2015a; MARTINS et al. 2013). 

 Estudos têm sugerido que as mulheres com DMG tem a ingestão de nutrientes abaixo 

do ideal (THOMAS, et al. 2006; GONZALEZ-CLEMENTE, et al. 2007). Tal fato pode ser 

explicado pela preocupação excessiva com a restrição da ingestão de alimentos ricos em 

carboidratos e a moderação da ingestão total dos mesmos na alimentação. A combinação da 

necessidade nutricional aumentada associada à moderada ingestão de carboidratos como 

resultado do receio ao aumento da glicemia com o possível uso da insulina exógena, pode ser 

considerado um problema que merece atenção dentro desse contexto (LOUIE, et al. 2013).  

Além disso, estudos que analisaram e compararam o consumo alimentar entre gestantes com e 

sem DMG demonstraram haver diferença significativa entre estes dois grupos. Ao receberem 

o diagnóstico de DMG, estas tentam modificar seus hábitos alimentares com vistas às práticas 

alimentares saudáveis (SALMENHAARA et al., 2010; ALI et al., 2013). 

Embora as vantagens do MCC sejam descritas em indivíduos com DM tipo1 e 2, 

estudos sobre a aplicação e eficiência desse método para orientação nutricional de mulheres 

com DMG ainda são escassos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DIABETES MELLITUS E A GESTAÇÃO 

 

 É consensual que uma epidemia de DM está em curso. Em 1985, estimava-se haver 30 

milhões de adultos com DM no mundo; esse número cresceu para 135 milhões em 1995, 

atingindo173 milhões em 2002, com projeção de chegar a 300 milhões em 2030. Cerca de 

dois terços desses indivíduos com DM vivem em países em desenvolvimento, onde a 

epidemia tem maior intensidade, com crescente proporção de pessoas afetadas em grupos 

etários mais jovens, coexistindo com o problema que as doenças infecciosas ainda 

representam. O número de indivíduos diabéticos tem aumentado em virtude do crescimento e 

do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da crescente prevalência de 

obesidade e sedentarismo, relação essa bem estabelecida na literatura, bem como da maior 

sobrevida de pacientes com DM (SBD, 2015).  

No Brasil, no final da década de 1980, estimou-se a prevalência de DM na população 

adulta em 7,6%; dois dados mais recentes apontam para taxas mais elevadas, como 13,5% em 

São Carlos (BOSI et al., 2009) em um estudo de base populacional realizado com 1116 

voluntários e de 15% em Ribeirão Preto realizado com 2197 indivíduos em um estudo 

transversal, ambas cidades do interior do estado de São Paulo (MORAES et al., 2010). 

O estudo multicêntrico realizado sobre a prevalência do Diabetes no Brasil evidenciou 

a influência da idade na prevalência de DM e observou incremento de 2,7% na faixa etária de 

30 a 59 anos para 17,4% na de 60 a 69 anos, ou seja, um aumento de 6,4 vezes (MALERBI e 

FRANCO, 1992). Há marcantes diferenças na prevalência de DM entre diversos países e 

grupos étnicos. Descreveram-se taxas mais elevadas para Nauru, na Oceania, e para os índios 

Pima, no Arizona, nos Estados Unidos, onde praticamente metade da população adulta 

apresenta DM (EKOÉ et al., 2008) 

Outros aspectos que merecem destaque são as repercussões das mudanças no estilo de 

vida, em curto período de tempo, em grupos de migrantes. No Brasil, um estudo realizado na 

comunidade nipo-brasileira mostrou aumento vertiginoso na prevalência de DM, cuja taxa 

passou de 18,3%, em 1993, para 34,9%, em 2000, evidenciando o impacto de alterações no 

estilo de vida, em particular do padrão alimentar, interagindo com provável suscetibilidade 

genética (GIMENO et al., 2000). 

Durante muitos anos, o DMG foi definido como algum grau de intolerância à glicose 

com início ou reconhecimento na gestação, podendo ou não persistir após o parto (BRASIL, 
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2012). Esta definição tem facilitado uma estratégia uniforme para a detecção e classificação 

do DMG, entretanto, suas limitações foram reconhecidas pela ADA em 2011, reconhecendo 

que, nesta classificação, podem estar incluídos os casos de Diabetes não diagnosticados com 

início prévio à gestação e/ou os casos de início coincidente com a gestação, durante o 

primeiro trimestre, decorrentes da epidemia da obesidade e DM tipo 2 em mulheres em idade 

reprodutiva (ADA, 2016; BRASIL, 2012). Sendo assim, é razoável considerar na consulta 

pré-natal inicial a associação dos fatores de risco para o desenvolvimento do Diabetes tipo 2 e 

os pontos de corte para o diagnóstico do DMG propostos pela International Association of 

Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) em 2010 (ADA, 2016). 

Os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento de DMG, reconhecidos 

até o momento, são: idade materna igual ou superior a 35 anos; Índice de Massa Corporal 

(IMC) ≥ 25kg/m² (sobrepeso e obesidade); antecedente pessoal de DMG; antecedente familiar 

de DM (parentes de primeiro grau); gestação anterior com malformação fetal, macrossomia, 

polidramnia e óbito fetal sem causa aparente; uso de drogas hiperglicemiantes (corticóides, 

diuréticos tiazídicos); Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) e hipertensão arterial crônica. 

Na gravidez atual, o ganho de peso materno excessivo e a suspeita clínica ou 

ultrassonográfica de crescimento fetal excessivo ou polihidrâmnio também são considerados 

importantes fatores de risco (ADA, 2015; MS, 2012). 

De acordo com o MS (2012), todas as gestantes, independentemente de apresentarem 

fator de risco, devem realizar uma dosagem de glicemia no início da gravidez, antes de 20 

semanas, ou tão logo seja possível. O rastreamento é considerado positivo nas gestantes com 

nível de glicose plasmática de jejum igual ou superior a 85mg/dL e/ou na presença de 

qualquer fator de risco para o diabetes gestacional. Na ausência de fatores de risco e glicemia 

de jejum <85mg/dL, considera-se rastreamento negativo e deve-se repetir a glicemia de jejum 

entre a 24ª e 28ª semana de gestação. 

Em 2010, a IADPSG passou a recomendar o diagnóstico de DMG a partir de novos 

pontos de corte, baseados em achados recentes, os quais evidenciam maiores chances de 

desfechos desfavoráveis como macrossomia fetal, parto cirúrgico tipo cesáreo e 

desenvolvimento de DMG com concentrações glicêmicas inferiores quando comparados aos 

critérios anteriormente adotados, sendo estes: glicemia plasmática de jejum ≥ 92 mg/dL, 1h 

após teste oral de tolerância à glicose (TOTG) 75g ≥180 mg/dL e 2h após TOTG 75g ≥ 

153mg/dL. Para o diagnóstico de DMG, considera-se hemoglobina glicada ≥ 6,5%, glicemia 
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plasmática de jejum ≥ 126mg/dL e glicemia plasmática ao acaso ≥ 200mg/dL (IADPSG, 

2010).   

A etiologia do DMG não está bem definida, porém, alguns fatores etiológicos podem 

ser apontados, tais como: redução na secreção pancreática de insulina, pois apesar da gestação 

apresentar uma resposta insulino-secretora maior e ocorrer uma menor tolerância à glicose, na 

gestante com DM, o pâncreas parece não produzir a resposta extra de insulina requerida 

durante gestação; alteração dos receptores de insulina, devido ao aumento da resistência 

periférica à insulina; possível disfunção da célula β-pancreática como resultado da resistência 

à insulina crônica, pois a redução da capacidade de promover a secreção da insulina pode 

gerar diminuição da resposta à insulina como mecanismo compensatório; alteração na 

secreção de glucagon, pois há possível desequilíbrio na liberação deste, sendo uma das causas 

principais de alterações metabólicas no DM; e desequilíbrio dos hormônios contra insulínicos, 

pois na gestação há um aumento nos níveis plasmáticos de estrogênio, progesterona e 

hormônio lactogênio placentário (HPL), cujas ações são opostas à insulina, ocasionando 

menos eficácia de sua ação periférica (KITZMILLER e DAVIDSON, 2001; MONTENEGRO 

e REZENDE FILHO, 2012). 

Quanto à fisiopatologia do DMG, observa-se que a gestante sofre ajustes fisiológicos 

ao longo da gestação devido ao aumento de suas necessidades energéticas durante esse 

período. Essas adaptações visam atender as demandas do organismo materno como o aumento 

dos tecidos maternos como placenta, útero, mamas, tecido adiposo e garantir substratos para o 

desenvolvimento fetal. Durante o primeiro trimestre, a glicemia de jejum e a insulina 

diminuem lentamente devido ao consumo contínuo de glicose para o feto. Aliado a essa 

situação, os níveis elevados de estrogênio e progesterona provocam hiperplasia das células β-

pancreáticas com consequente aumento das concentrações plasmáticas de insulina, cuja ação 

anabolizante favorece a gliconeogênese e lipogênese (ZAJDENVERG et al., 2007). 

Ao final do segundo trimestre, a tendência anabólica materna é modificada para o 

catabolismo, visando atender as demandas do crescimento fetal. A insulina plasmática após 

uma refeição torna-se menos eficaz, mesmo elevada, e não reduz as concentrações de 

carboidratos e aminoácidos séricos em comparação ao primeiro trimestre, pois a 

hiperglicemia pós-prandial visa oferecer aporte nutricional adequado para o feto. A 

incapacidade da insulina em reduzir a glicemia está associada ao aumento da resistência 

periférica tecidual, possivelmente devido a um defeito pós-receptor, mediado pelas 

concentrações crescentes de estrógeno, progesterona, cortisol, prolactina, lactogênio 
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placentário (HPL), Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α) e a leptina (LANGER, 2000; 

BERDANIER, 2001; MONTENEGRO E REZENDE FILHO, 2012). 

O hiperinsulinemismo associado à resistência tecidual à insulina caracteriza o estado 

diabetogênico provocado pela gestação. No terceiro trimestre acontece a maior alteração da 

glicemia, devido à elevada mobilização de glicogênio. Nesse período da gestação continuam 

crescentes as necessidades de insulina até as últimas semanas, quando se inicia a senescência 

placentária e se reduz a produção de fatores hiperglicemiantes. Normalmente a gestante 

consegue compensar este estado fisiológico com o aumento na produção pancreática de 

insulina, entretanto, gestantes com reserva pancreática limitada não desenvolvem esta 

compensação, ocasionando a intolerância aos carboidratos (LANGER, 2000; YAMASHITA 

et al., 2000; SAUNDERS et al. 2012). 

Para suprir a transferência de glicose em grande quantidade para o feto, e atender ao 

aumento da volemia, o organismo materno utiliza-se de mecanismos metabólicos alternativos 

de produção de energia, como glicogenólise, gliconeogênese, e em particular a hidrólise de 

triglicerídeos no tecido adiposo, gerando um aumento na produção de corpos cetônicos e 

ácidos graxos livres no sangue materno (KITZMILLER E DAVIDSON, 2001; 

ZAJDENVERG et al., 2007, MONTENEGRO E REZENDE FILHO, 2012). 

A insulinemia fetal é detectada a partir da 12ª semana de gestação e é dependente de 

estímulos da glicemia materna. Este hormônio não atravessa a placenta. Nos casos de DM 

descontrolado, apresentando quadros constantes de hiperglicemia, ocorre uma transferência 

excessiva de glicose para o feto, causando hipertrofia das células β-pancreáticas fetais, 

ocasionando hiperinsulinismo fetal e um aumento do depósito de tecido adiposo no concepto. 

Os ácidos graxos livres também atravessam facilmente a placenta e são metabolizados pelo 

feto, favorecendo a macrossomia. Outros possíveis fatores associados à macrossomia são um 

alterado metabolismo protéico, lipídico e síntese exagerada de glicogênio (KITZMILLER E 

DAVIDSON, 2001).  

O DMG pode gerar repercussões deletérias para a mãe e para o feto em médio e longo 

prazo. Dentre as repercussões maternas destacam-se a maior incidência de complicações 

como a SHG, infecções do trato urinário, necessidade de parto cirúrgico, risco de 

desenvolvimento de DM tipo 2 após a gestação e complicações cardiovasculares 

(RETNAKARAN et al., 2010), agravamento de lesões vasculares, além de maior risco de 

abortamento devido às alterações metabólicas associadas à hiperglicemia. Quanto às 

repercussões fetais, como resultado da exposição a um ambiente de alto teor de glicose, 
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destacam-se a macrossomia fetal (peso ao nascer maior que quatro quilos), restrição do 

crescimento intrauterino, complicações pulmonares em 20 a 30% dos casos, prematuridade, 

óbito fetal, aumento do volume sanguíneo, hipoglicemia neonatal em 20 a 60% dos casos, 

policitemia, hipomagnesemia, hiperbilirrubinemia (JONES, 2001; BO et al., 2004; ALI et al., 

2013).  

Dentre as repercussões fetais, filhos de mães com DMG podem apresentar risco de 

sequelas tardias, como desenvolvimento de obesidade, DM e anormalidades do 

desenvolvimento psicomotor (RUDGE E CALDERON, 2005). A recorrência do 

aparecimento do DM tipo 2 na próxima gestação pode ser considerada alta (33 - 50%) e mais 

da metade das mulheres com história pessoal de DMG desenvolverá DM tipo 2 no futuro 

(CLAUSEN et al., 2008). 

 

2.2 CONSUMO ALIMENTAR NA GESTAÇÃO  

O consumo alimentar de gestantes insere-se no contexto da transição nutricional que 

afeta a maioria dos países e é caracterizado pela mudança nos padrões alimentares e estilo de 

vida, com tendência maior ao sedentarismo e obesidade, assim como o consumo da população 

em geral (MONTEIRO et al., 2004). 

Recentemente, o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) 

destacou, dentre outros assuntos, a importância da redução do consumo de alimentos 

processados (AP) e ultraprocessados (AUP), orientando a população quanto à escolha dos 

alimentos, priorizando os alimentos in natura ou minimamente processados, principalmente 

porque o consumo excessivo de bebidas e alimentos processados tem sido associado ao 

aumento da prevalência de obesidade, diabetes e doenças crônicas não-transmissíveis, já que 

estes contém altas concentrações de açúcar, sal e gorduras, além da alta densidade calórica e 

falta de fibras (WHO, 2003).  

 Segundo o guia, os alimentos podem ser divididos em quatro categorias, de acordo 

com o tipo de processamento empregado na sua produção: A primeira, composta por 

alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles obtidos diretamente de 

plantas ou de animais (como folhas e frutos ou ovos e leite) e adquiridos para consumo sem 

que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Alimentos minimamente 

processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a 

alterações mínimas. Exemplos incluem grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na 

forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e leite 
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pasteurizado. A segunda categoria corresponde a produtos extraídos de alimentos in natura ou 

diretamente da natureza e usados pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias. Exemplos desses produtos são: óleos, gorduras, açúcar e sal. A 

terceira categoria corresponde aos AP que incluem produtos fabricados essencialmente com a 

adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, como legumes 

em conserva, frutas em calda, queijos e pães. A quarta categoria corresponde aos AUP e 

inclui produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários 

ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. Exemplos incluem refrigerantes, 

biscoitos recheados, salgadinhos e macarrão instantâneo. 

Estudos têm comprovado o aumento do consumo de AP e AUP pela população 

brasileira (BIELEMANN et al., 2015;LOUZADA et al., 2015a; LOUZADA et al., 2015b; 

MARTINS et al. 2013). 

Bielemann et al. (2015) avaliaram o consumo de AUP, os fatores associados e a sua 

influência na ingestão de nutrientes em 4.202 adultos jovens participantes de uma coorte, e 

constataram que o consumo desses alimentos correspondeu a 51,2% das calorias totais 

ingeridas. Além disso, o consumo foi maior entre indivíduos do sexo feminino, de maior 

escolaridade, que nunca foram pobres e eutróficos. O maior consumo de AUP foi 

positivamente associado ao consumo de gorduras, colesterol, sódio, ferro, cálcio e calorias e 

negativamente associado ao consumo de carboidratos, proteínas e fibras alimentares. 

Um estudo realizado com 32.898 indivíduos a partir de dados obtidos do módulo 

Consumo Alimentar da Pesquisa de Orçamento familiar (POF) de 2008-2009 para avaliar o 

impacto do consumo de AUP sobre o perfil nutricional da dieta, mostrou maior densidade 

calórica, maior teor de gorduras em geral, de gordura saturada, de gordura transe de açúcar 

livre e menor teor de fibras, de proteínas, de sódio e de potássio, quando comparado à fração 

do consumo relativa a alimentos in natura ou minimamente processados. Os AUP 

apresentaram, no geral, características desfavoráveis quando comparados aos alimentos 

processados. Os indicadores do perfil nutricional da dieta dos brasileiros que menos 

consumiram AUP, com exceção do sódio, aproximam este estrato da população das 

recomendações internacionais para uma alimentação saudável, sugerindo assim, prejuízos à 

saúde, decorrentes da tendência observada no Brasil de substituir refeições tradicionais 

baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados por AUP (LOUZADA et al., 

2015a). 



25 

 

     

Estudo sobre a evolução temporal da participação de AUP na dieta dos brasileiros a 

partir dos dados da POF de 1987-1988, 1995-1996,2002-2003 e 2008-2009 e constatou que 

houve aumento significativo da participação de produtos prontos para o consumo (de 23,0% 

para 27,8% das calorias), graças ao aumento no consumo de AUP (de 20,8% para 25,4%) 

entre 2002-2003 e 2008-2009. Houve redução significativa na participação de alimentos e de 

ingredientes culinários nesse período. O aumento da participação de AUP ocorreu em todos 

os estratos de renda. Observou-se aumento uniforme da participação calórica de produtos 

prontos para o consumo em áreas metropolitanas, novamente à custa de AUP e acompanhada 

por reduções na participação de alimentos in natura ou minimamente processados. Tais 

resultados sugerem crescente participação desses alimentos na dieta do brasileiro evidenciada 

desde a década de 1980 nas áreas metropolitanas e confirmada para todo país na década de 

2000 (MARTINS et al. 2013). 

Louzada et al. (2015b) analisaram a relação entre o consumo de AUP e indicadores de 

obesidade entre adultos e adolescentes brasileiros. Foram analisados 30.243 indivíduos com 

10 anos ou mais de idade participantes de um inquérito dietético brasileiro. O consumo desses 

alimentos representou 30% do consumo total de calorias. Aqueles que estavam no quintil 

mais alto de consumo de AUP tiveram IMC mais elevado e maiores chances de apresentarem 

obesidade ou sobrepeso em comparação com aqueles no quintil mais baixo de consumo, 

sugerindo que há uma relação positiva entre o consumo excessivo de AUP e a epidemia da 

obesidade no Brasil. 

Estudos evidenciam a importância da qualidade da alimentação durante a gestação, 

tendo em vista o impacto sobre o ganho de peso materno e os desfechos obstétricos e 

perinatais (MARTINS, 2009; KNUDSEN et al., 2008; SANTOS et al., 2008). 

Martins (2009), em um estudo com 88 gestantes saudáveis atendidas no serviço 

público de saúde de São Paulo, observou que um terço das gestantes atingiu a recomendação 

de frutas, verduras e legumes, mas nenhuma atingiu a recomendação de fibra alimentar. Além 

disso, o aumento da renda favoreceu o consumo de frutas, legumes e verduras. A ingestão de 

açúcar adicionado foi excessiva em 31% das gestantes.  

Na Inglaterra, um estudo com mais de 12.000 gestantes, com o objetivo de conhecer 

os padrões alimentares de gestantes no terceiro trimestre de gestação e associá-los com as 

condições sociodemográficas e estilo de vida, estabeleceu cinco padrões alimentares para 

melhor descrever os tipos de dieta a ser consumido durante a gravidez. O “saúde consciente” 

descrito como uma dieta baseada em saladas, sucos de frutas, arroz, massas, cereais, peixe, 
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ovos, leguminosas, frutas, carne branca e pão não-branco. O padrão "tradicional" baseado em 

todos os tipos de legumes, carne vermelha e aves. O padrão “processado” caracterizado por 

conter alimentos processados ricos em gordura. O “confeitaria” caracterizado por conter 

alimentos com alto teor de açúcar e o componente final "vegetariano" caracterizado por conter 

produtos substitutos da carne, legumes, nozes e chá de ervas.  Como resultado mais relevante 

identificou-se que o padrão alimentar “consciente com a saúde” mostrou associação positiva 

com melhor nível socioeconômico, aumento da escolaridade e idade. Houve associação 

negativa com o aumento da paridade, estado civil solteira, aquelas que fumaram e que 

apresentavam sobrepeso pré-gestacional. O padrão alimentar “processados” foi relacionado 

com menor idade materna e menor nível de escolaridade, enquanto que o padrão “confeitaria” 

foi associado à idade materna mais elevada (NORTHSTONE et al., 2007). 

Em outro estudo com gestantes japonesas observou-se maior consumo de frutas, 

legumes, verduras, gordura poliinsaturada e fibras entre as gestantes com maior nível de 

escolaridade (MURAKAMI et al., 2009) 

Em geral, ao receberem o diagnóstico de DMG as gestantes tendem a modificar seus 

hábitos alimentares, na tentativa de torná-lo mais saudável. Um estudo realizado por 

Salmenhaara et al. (2010) na Finlândia com 3.613 gestantes, se propôs a analisar as 

características da dieta e o ganho de peso de mulheres com e sem DMG. Dentre os resultados, 

observou-se que as mulheres com DMG ganharam menos peso quando comparadas às 

gestantes sem DMG. Quanto à ingestão alimentar constatou-se maior ingestão de leite e 

derivados, cereais, vegetais e carne por parte das gestantes com DMG e, consequentemente, a 

ingestão de proteína, amido e fibra dietética, vitaminas A e D, ácido fólico e ferro, foi maior 

quando comparado ao grupo sem DMG. Além disso, as mulheres com DMG tiveram menor 

ingestão de açúcares e ácidos graxos saturados, confirmando, que existe uma diferença 

considerável no consumo de gestantes com e sem DMG. 

Um estudo comparativo do consumo alimentar de mulheres com e sem DMG (sendo 

94 com DMG e 90 no grupo controle, sem DMG), nos Emirados Árabes, Ali et al. (2013) 

observaram que não houve diferença significativa na ingestão calórica e de nutrientes entre os 

dois grupos, com exceção do percentual de calorias a partir de proteínas. Mulheres com DMG 

apresentaram ingestão significativamente menor de frutas e sucos de frutas (p = 0,012) e 

maior consumo de leite e derivados (p = 0,004) quando comparadas às sem DMG. 

O estudo de Louie et al. (2013) teve o objetivo de analisar o consumo alimentar de 

gestantes australianas com DMG, comparando a ingestão de nutrientes com os valores de 
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referência do nutriente para a Austrália e Nova Zelândia e se a elevada CG da dieta destas 

mulheres estaria associada à baixa ingestão de nutrientes. Foram analisadas 83 mulheres a 

partir de um registro alimentar de três dias após a rotina de sessões de educação nutricional 

em grupo. Dentre os resultados encontrados, a maioria das mulheres (66% - 99%) não atingiu 

os valores recomendados de fibras, folato, vitamina D, iodo e ferro, e excederam a VNR 

(valor nacional de referência) para gordura saturada e sódio. A dieta com elevada CG foi 

associada com menor ingestão de gordura total, monoinsaturada e poli-insaturada, vitamina E, 

e potássio (todos p <0,001). Em mulheres australianas com DMG, dieta com alta CG prevê 

maior risco de má nutrição. 

 

2.3 TERAPIA NUTRICIONAL NO DMG 

Estudos apontam a terapia nutricional (TN) como uma importante aliada no controle 

do DMG, trazendo potenciais benefícios à saúde materno-fetal. A intervenção nutricional 

durante a assistência pré-natal mostra-se eficaz na redução de complicações gestacionais (pré-

eclâmpsia, ganho de peso excessivo, necessidade parto cesáreo, necessidade de 

insulinoterapia) e neonatais (hipoglicemia neonatal, macrossomia fetal, peso ao nascer) além 

de melhor controle glicêmico. Dentre os fatores responsáveis pelo sucesso do controle do 

DMG, destacam-se a participação da equipe inter e multidisciplinar, o cuidado pré-natal 

precoce, ou seja, com início concomitante ao pré-natal, com assistência nutricional oportuna e 

a garantia da assistência de qualidade ao longo da gestação (PADILHA et al., 2010; LIMA et 

al. 2013). 

O tratamento inicial está pautado no controle dietético adequado, cujos objetivos são 

promover adequada nutrição materno-fetal e ganho ponderal recomendado, assim como 

atingir e manter o controle glicêmico adequado (ALI et al., 2013). Este inclui concentrações 

glicêmicas na faixa de normalidade, ou seja, glicemia de jejum inferior a 95mg/dL e a pós-

prandial (1h) inferior a 140mg/dL, (2h) inferior a 120mg/dL. Deve-se ainda prover energia e 

nutrientes suficientes para um bom resultado obstétrico, manter perfil lipídico e pressão 

arterial controlados e prevenir o desenvolvimento de DM tipo 2 no pós-parto (ADA, 2008; 

2015; SBD, 2015b) 

Ainda como parte da TN, a ADA (2004; 2008) recomenda para uso na população 

americana, incluindo gestantes o uso moderado dos edulcorantes não nutritivos como 

acessulfame K, aspartame, neotame, sacarina e sucralose e os açúcares alcoólicos: sorbitol, 

eritritol, lactitol, isomalte, xilitol, manitol e hidrolisados de amido hidrogenado. Todos os 
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edulcorantes aprovados devem ser ingeridos dentro dos limites estabelecidos pela Food and 

Drug Administration (FDA), que determina a ingestão diária aceitável para cada um deles. O 

referido comitê recomenda ainda, evitar o consumo de alimentos diet e adoçantes à base de 

frutose, sorbitol, stévia e ciclamato. O consumo de frutose, sob a forma de adoçante, deve ser 

desestimulado, por aumentar os níveis de lipídios plasmáticos. Porém, não se recomenda que 

indivíduos evitem a frutose naturalmente presente nos alimentos (SBD, 2015b). 

 

2.3.1 Composição da dieta e efeito dos nutrientes na glicemia  

Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO) (2003, 2004), os 

macronutrientes possuem função energética, estrutural e apresentam diferentes densidades 

energéticas, influenciando diretamente a elevação da glicemia. O requerimento energético é 

aumentado durante a gestação para promover o desenvolvimento fetal e ganho de peso 

gestacional adequado; desenvolvimento placentário e dos tecidos maternos; suprimento do 

aumento da taxa metabólica basal da gestante e constituição de reserva energética para o 

período da lactação. O cálculo deve ser feito individualmente considerando a taxa metabólica 

basal e o adicional energético relativo à gestação. 

 As proteínas estão envolvidas na formação de enzimas, na função estrutural, 

hormonal, e também são utilizadas como fonte de energia, em jejuns mais prolongados. 

Durante a gestação, o requerimento de proteína inclui as necessidades associadas à deposição 

nos tecidos para formação tecidual do novo ser. Após a ingestão, entre 35% e 60% das 

proteínas da dieta são convertidas em glicose no período de 3 a 4 horas (SBD, 2009).  

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) (2009) e Nuttal e Gannon (1991) 

descrevem que os carboidratos constituem a principal fonte de combustível energético, são os 

nutrientes que mais afetam a glicemia, pois aproximadamente 100% são convertidos em 

glicose em um tempo que pode variar de quinze minutos a duas horas após a ingestão. Em 

quantidades adequadas, são suficientes para suprir a demanda energética, manter a glicemia 

equilibrada e prevenir a cetose (ALI et al., 2013). No entanto, os carboidratos possuem IG 

diferentes, devido a diversos fatores que são capazes de interferir na sua digestibilidade e 

absorção, tais como: quantidade de carboidrato; natureza do amido (amilose, amilopectina e 

amido resistente); natureza do monossacarídeo (glicose, frutose, galactose); cozimento e 

processamento (grau de gelatinização, tamanho da partícula e estrutura celular); presença de 

fibras solúveis (pectina, hemicelulose, gomas, mucilagens, polissacarídeos de algas) (ADA, 

2004).  
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Em relação ao efeito do índice glicêmico dos carboidratos, a glicemia pós-prandial é 

modulada principalmente pela velocidade de liberação dos carboidratos da dieta para a 

corrente sanguínea após as refeições, pelo tempo de depuração dos carboidratos resultante da 

secreção de insulina e pela sensibilidade tecidual periférica à ação desse hormônio (SCHENK 

et al., 2003). Embora dietas com baixo IG possam reduzir a glicemia pós-prandial e o perfil 

lipídico, a capacidade dos indivíduos para manter essas dietas em longo prazo não é definida 

claramente na literatura. Nesse sentido, o uso de alimentos de baixo IG, como estratégia 

primária no plano alimentar, não encontra evidência suficiente (ADA 2004; 2008). 

Nos últimos anos, alguns estudos têm enfatizado que, dietas com consumo de 

carboidratos controlados e cuidadosa distribuição destes ao longo do dia são capazes de 

controlar a glicemia, reduzir a incidência de macrossomia e a necessidade de insulina 

(MAJOR et al.,1998; ADA, 2004; ALI et al., 2013). Porém, a quantidade e a distribuição de 

carboidratos para mulheres acometidas pelo DMG ainda é questionada, sendo recomendável 

que a ingestão total de carboidratos seja individualizada, de acordo com a capacidade da 

gestante em tolerá-los, de suas necessidades e conforme seus hábitos alimentares 

(MARCASON, 2005). 

 Os lipídios apresentam-se como outra importante fonte de energia, são os que mais 

geram energia comparado aos outros macronutrientes, com fornecimento de 9 kcal/g(FAO, 

2003). São importantes como veículo de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), como fonte de 

ácidos graxos essenciais e apresentam baixa contribuição para a glicemia, pois somente 10% 

dos mesmos são convertidos em glicose, dentro de 5 horas (SBD, 2015). 

 

2.3.2. Distribuição calórica e de nutrientes da dieta 

 Segundo o MS (2012) e ADA (2004; 2008), a orientação nutricional para mulheres 

com DMG, independente do método a ser adotado, é preconizar o fracionamento em cinco a 

seis refeições ao dia, incluindo a ceia para evitar hipoglicemia noturna, principalmente nas 

mulheres em insulinoterapia, prevenindo assim, a cetose. Quanto à distribuição calórica 

percentual do valor energético total (VET) por refeição, essa deve contemplar as pequenas 

refeições café da manhã e lanche (10 a 15 %), colação e ceia (5 a 10 %) e as grandes 

refeições, almoço e jantar (20 a 30 %) (ADA, 2008). 

A recomendação de calorias proposta para gestantes com DMG é ainda contraditória, 

Contudo, a energia recomendada deve prover o ganho de peso adequado e que dietas com 

restrições severas de energia não são aconselhadas, pois podem provocar cetonúria. Por outro 
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lado, alguns autores relatam que uma restrição moderada (até 30% das necessidades 

estimadas) de calorias, em média 25kcal/kg, em gestantes obesas (IMC>30kg/m²), mantém a 

euglicemia, sem elevação plasmática de ácidos graxos livres ou cetonúria (FRANZ et al., 

2002; ADA, 2008; BRASIL, 2012). 

A distribuição dos macronutrientes da dieta deve ser harmônica, podendo variar de 

acordo com as considerações específicas para cada um deles. Segundo a SBD (2105b) os 

carboidratos devem perfazer um total de 40-45%, as proteínas 15-20% (com um adicional 

diário de 10gou 1,1g/kg de peso pré-gestacional/dia, com ingestão total recomendada de 

71g/dia) e os lipídios de 30-40%. Entretanto, não há um consenso na literatura sobre o 

percentual de carboidratos na dieta da gestante com DM e DMG. O MS (2012) recomenda 

40-50% do VET para gestantes com DM prévio e gestacional. A ADA (2008) recomenda de 

35-40% do VET para DMG.  

Quanto aos carboidratos, a ADA (2008) destaca que dietas com um quantitativo 

inferior a 130g não devem ser prescritas com a finalidade de melhor controle glicêmico, 

devido a efeitos deletérios. Considerando-se as proteínas, o referido comitê destaca que a 

Ingestão Dietética de Referência (IDR) considera como distribuição aceitável um total de 

10%-35% do VET, priorizando-se as fontes proteicas de alto valor biológico. Considera ainda 

que, para pacientes com DM deva ser recomendado menos de 7% do total de lipídios na 

forma de gordura saturada e que a ingestão de colesterol diária seja inferior a 200mg/dia. 

Entretanto, não faz menção aos casos de DMG. 

Os requerimentos de grande parte dos micronutrientes (vitaminas e minerais) estão 

aumentados nas gestantes em comparação às mulheres não grávidas.  Os valores de ingestão 

recomendados correspondem às IDR propostas pelo IOM (1997; 2001), para todas as 

gestantes incluindo as que têm DMG. 

Não há um protocolo específico quanto à indicação da suplementação de vitaminas e 

minerais para mulheres com DMG, que não apresentem deficiência. O requerimento de 

vitaminas e minerais deve ser atingido pelo consumo de alimentos fontes (ADA, 2015; SBD, 

2015b).  

 

2.3.3 Métodos de orientação dietética 

A intervenção nutricional é a primeira estratégia nutricional a ser utilizada no 

tratamento do DMG e pode ser realizada através dos seguintes métodos de orientação 

dietética: IG, CG, MT e MCC (SBD, 2009). Os dois primeiros considerados índices de 
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avaliação da resposta glicêmica de uma refeição por Foster-Powell et al. (2002) e os dois 

últimos os mais utilizados na prática clínica segundo Franz(2010). 

O IG dos alimentos é um método, proposto pelo Denins et al. (1981), que consiste na 

determinação do efeito fisiológico dos alimentos no período pós-prandial. Corresponde a uma 

escala de resposta glicêmica a uma quantidade fixa de carboidrato, representando a qualidade 

dessa quantidade (50g) quando comparado à resposta glicêmica de um alimento padrão, 

geralmente a glicose ou pão branco, sendo este último o mais utilizado por ter resposta 

fisiológica melhor que a da glicose. O IG da dieta habitual é um indicador da qualidade do 

carboidrato da dieta consumida, pois reflete o impacto de cada alimento na resposta 

glicêmica, devido a sua velocidade de digestão e absorção. O valor é colocado na forma de 

porcentagem e os alimentos são classificados como: baixo IG (inferior a 55), moderado (55-

70) e alto (superior a 70) (JENKINS et al., 2002; FOSTER-POWELL et al., 2002; MAYER-

DAVIS et al., 2006, LOUIE et al., 2013).  

A recomendação para o uso do IG baseia-se, principalmente, na substituição de 

alimentos de alto por baixo IG ao longo do dia (JENKINS et al., 2002).  

A CG relaciona a qualidade do carboidrato contido no alimento e a quantidade 

consumida desse alimento e é calculada pelo produto do IG do alimento e a quantidade de 

carboidrato disponível na (IG do alimento x quantidade de carboidrato disponível na 

porção/100). Assim, o valor de CG seria mais indicado para ser utilizado, pois nem todo o 

alimento de alto IG apresenta também alta CG. A CG de uma dieta mista é calculada pelo 

somatório da CG dos alimentos que a compõem (JENKINS et al., 2002). Este método tem 

aplicação mais prática, podendo ser utilizada em prescrição de dietas e seleção dos alimentos, 

pois pode indicar a resposta glicêmica que um determinado alimento ou dieta pode provocar 

(LIU et al., 2000). 

Moces et al. (2009) em um estudo clínico randomizado, realizado com gestantes com 

DMG, com o objetivo de verificar o efeito da dieta de baixo IG em comparação com a dieta 

de alto índice glicêmico, verificaram diminuição da proporção de gestantes que apresentaram 

necessidade de utilizar insulina exógena dentre o grupo que recebeu orientação da dieta de 

baixo IG (p=0,023).Entretanto, entre os principais desfechos obstétricos e fetais não houve 

diferença entre os grupos.  

Em outro estudo randomizado realizado por Louie et al. (2011) com gestantes com 

DMG, foram testadas dietas com baixo IG e médio IG. Não foram encontradas diferenças 
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significativas na proporção de mulheres que necessitaram de insulinização e nem nos 

resultados obstétricos entre os grupos.   

Os resultados dos estudos sobre a eficácia e aplicabilidade do IG e CG são 

controversos, não havendo evidências suficientes que sustentem a recomendação deste 

método como estratégia dietética de primeira escolha, pelo motivo principal de existirem 

diversos fatores que podem influenciar o conteúdo glicêmico dos alimentos, como a origem, o 

solo, o clima, o modo de preparo e outros componentes da refeição, como a presença de 

proteínas e gorduras. Porém, o uso do IG e da CG pode fornecer um benefício adicional se 

aplicado junto com o controle da quantidade total de carboidratos ingerido diariamente pelo 

indivíduo com DM (MAYER-DAVIS et al., 2006; LIESE et al., 2005; ADA, 2008; 2013). 

O MT se baseia na proposta de distribuição calórica dos macronutrientes por refeição, 

sendo sugerida uma proporção menor de calorias nas pequenas refeições (ADA, 2008). As 

gestantes são orientadas quanto à importância do fracionamento correto das refeições, para a 

prevenção de episódios de hiper/hipoglicemia e hipoglicemia noturna. 

Geralmente as listas de substituições são utilizadas neste método, que é também 

mencionado na literatura como método das porções ou de substituição (troca). Os alimentos 

na forma de porções são divididos em grupos alimentares de valor calórico e nutricional 

semelhante. As substituições devem ocorrer entre os alimentos do mesmo grupo alimentar. O 

percentual de macronutrientes e calorias são definidos de forma mais rigorosa 

(CHRISTENSEN et al., 1983; NUTTALL et al., 1983; FRANZ, 2010).  

Esta nomenclatura – MT – não existe da literatura científica, porém foi adotada no 

presente estudo para identificar este método, pois o mesmo vem sendo empregado por longa 

data, tendo sua importância na prática clínica. É de fácil compreensão pelas gestantes e 

favorece a construção de um plano alimentar baseado no contexto de uma alimentação 

saudável (SAUNDERS e PADILHA, 2012).  Porém, Nuttall (1993) cita como desvantagem 

do método o fato de não considerar o efeito da quantidade de carboidrato presente nas porções 

de alimentos na glicemia, além de ser um método mais rigoroso e com menor flexibilidade 

(SAUNDERS et al., 2009).  

Landon et al. (2009) desenvolveram um estudo randomizado na Inglaterra com 958 

mulheres com DMG entre 24 e 31 semanas gestacionais, alocadas de forma aleatória em dois 

grupos, sendo 485 mulheres para o grupo de tratamento com orientação nutricional e 

insulinoterapia conforme a necessidade, e 473 mulheres para o grupo controle que recebeu 

apenas o cuidado habitual, sem consulta nutricional. Houve redução significativa da 
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prevalência de neonatos grandes para idade gestacional (GIG), distócias de ombros e 

intercorrências associadas como pré-eclâmpsia no grupo de tratamento quando comparado 

com o grupo controle. 

Reader et al. (2006) realizaram um estudo intervencional prospectivo randomizado 

com 215 mulheres DMG em 25 locais (clínicas obstétricas, endocrinológicas) nos Estados 

Unidos, divididos em 2 grupos: O primeiro grupo composto por 12 locais (grupo X) 

empregou-se a orientação nutricional, com 3 consultas nutricionais e o outro grupo, com 13 

locais (grupo Y), sendo fornecido somente cuidados de rotina do pré-natal sem a consulta com 

o profissional nutricionista. Houve menor necessidade de insulinização no grupo X em 

comparação com o grupo Y (24,6% e 31,7%, respectivamente, p= 0,05), contudo a utilização 

de insulina durante o pré-natal foi mais precoce no grupo Y, porém sem significância 

estatística (p=0,075). Os grupos não diferiram com relação à ocorrência de cesariana 

(p=0,67), macrossomia (p=0,98), baixo peso ao nascer dos conceptos (p=0,27) e 

prematuridade (p=0,25), mas o grupo Y teve mais que o dobro de prematuros em comparação 

com o grupo X (10,6% no Y; 4,6% no grupo X).  

O MCC é utilizado desde meados de 1930 e foi uma das estratégias utilizadas no 

Diabetes Control and Complications Trial Research Group (DCCT, 1983-1993). O DCCT 

utilizou o MCC como uma das quatro estratégias alimentares em indivíduos com DM1 e DM2 

(1993), o estudo era do tipo ensaio clínico randomizado, com duração de 10 anos e, é 

considerado um marco importante no tratamento nutricional do DM. O objetivo desse estudo 

foi avaliar os tipos de intervenção nutricional no desenvolvimento e progressão de 

complicações vasculares e a terapia com insulina. Verificou-se que a ingestão de uma 

variedade de amido comparado com a sacarose, ambos utilizados por seis semanas, não 

produziram diferenças significativas na resposta glicêmica.  

As recomendações feitas pelo DCCT (1993) aos indivíduos com DM que participaram 

do estudo foram: aumento na prática de atividade física e automonitorização da glicemia 

capilar três a quatro vezes por dia, utilização de insulina ajustada conforme a quantidade 

ingerida de carboidrato e mudanças nos hábitos alimentares. Este tratamento retardou o início 

e a evolução de retinopatia, nefropatia e neuropatia diabética e das complicações 

microvasculares. Os pacientes e os profissionais que participaram do estudo concluíram que o 

MCC fornece maior flexibilidade nas escolhas alimentares e melhor alcance do controle 

glicêmico (DCCT Research Group, 1983-1993). 
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Em 1994, um comitê da ADA observou que diferentes tipos de carboidratos teriam o 

mesmo efeito na glicemia, independentes do tipo e da fonte, já que o mesmo se transformará 

quase totalmente em glicose. Desta forma, a quantidade total de carboidratos ingerida seria 

mais importante que a fonte. Passou então a recomendar o método como uma ferramenta a 

mais para o tratamento do DM (FRANZ et al., 1994). De acordo com a SBD (2009) este 

método começou a ser utilizado no Brasil por alguns profissionais em 1997. 

O MCC consiste na determinação do total de carboidratos em gramas a ser consumido 

por refeições. Este método é citado pela ADA, sendo recomendado como mais uma 

ferramenta de TN, tendo como objetivo aperfeiçoar o controle glicêmico em função das 

menores variações das glicemias pós-prandiais (SBD, 2009) em indivíduos em uso ou não de 

insulina. O mesmo deve ser inserido no contexto de uma alimentação saudável e o plano 

alimentar deve ser sempre individualizado, sendo importante estimular a ingestão da 

quantidade total de carboidratos por refeição programada, respeitando-se os horários 

estabelecidos (ULAHANNAN et al., 2007; SBD, 2009). 

Segundo a SBD (2009), no MCC é importante levar em conta o total de CHO 

consumido por refeição, sendo que a quantidade de carboidratos apresenta maior prioridade 

do que o tipo ou fonte (FRANZ et al., 1994; ADA, 2008). 

Dentre os tipos empregados na orientação com o MCC destacam-se a Lista de 

Equivalentes ou método de substituição e o Método da Contagem em Gramas de Carboidratos 

(HISSA et al. 2004).  

Na Lista de Equivalentes, são formados grupos de alimentos com base na composição 

química e função nutricional, divididos na forma de porções. Cada porção do alimento 

corresponde a 15 g de carboidratos (SBD, 2009). As listas de substituições são baseadas nas 

porções da pirâmide alimentar e seus grupos alimentares principais são: cereais, leguminosas; 

pães e biscoitos; frutas; hortaliças; leite e derivados; carnes, nos quais os grupos poderão ser 

medidos em 15 gramas de carboidratos, se o contiverem, e seu correspondente em medida 

caseira. Exemplo: 1 porção de pão (1 fatia), 1 porção de fruta (1 unidade), 1 porção de cereal 

(2 colheres de sopa de arroz) contém 15g de carboidratos e podem ser substituídos entre si. 

Os alimentos considerados livres, e que, portanto não são contabilizados no total de 

carboidratos da dieta, são os que possuem menos de 5g deste nutriente e menos de 20 kcal por 

porção. O indivíduo é estimulado a realizar as trocas alimentares dentro do mesmo grupo. No 

entanto, pode haver trocas de porções entre grupos diferentes, como por exemplo, substituir 
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porções de cereal por porções de fruta, em que cada porção fornece a mesma quantidade de 

carboidrato (HISSA et al. 2004; SBD, 2009; SOUTO e ROSADO, 2010).  

No método de contagem por gramas de carboidratos, o indivíduo é orientado a somar 

os gramas de carboidrato de cada alimento por refeição, obtendo-se informações em tabelas e 

rótulos dos alimentos. Assim, a escolha dos alimentos ocorrerá conforme a preferência dos 

indivíduos e com os carboidratos pré-definidos por refeição. Neste caso, o nutricionista 

determina a quantidade de carboidrato de cada refeição e o paciente irá consultar os valores 

exatos do mesmo na lista de alimento. Este método é mais preciso, porém mais trabalhoso que 

o método da lista de equivalentes. Ressalta-se a importância do incentivo a alimentação 

saudável nas escolhas dos alimentos e nas trocas realizadas (HISSA et al., 2004; SBD, 2009; 

SOUTO e ROSADO, 2010). 

Caso a sacarose ou alimentos que a contenham sejam utilizados no plano alimentar, 

estes deverão ser contabilizados dentro do percentual total de carboidratos prescrito (FRANZ 

et al., 2002; KELLEY, 2003; ADA, 2008; 2013), sendo que a quantidade total diária não deve 

ultrapassar a 10% do VET, de acordo com a recomendação da FAO/WHO/UNU (2002) para a 

população em geral (LOTTENBERG, 2008). 

Estudos realizados com indivíduos DM tipo1(adultos, crianças e jovens) têm 

evidenciado os benefícios do MCC, proporcionando ao indivíduo com DM maior 

flexibilidade alimentar, melhor aceitação da doença, melhor qualidade de vida e controle 

glicêmico mais adequado (RABASA-LHORET, 1999; DIAS et al., 2010; COSTA e 

FRANCO, 2005; ULAHANNAN et al., 2007). 

Costa e Franco (2005), em estudo realizado com dez adolescentes portadores de DM 

tipo 1 utilizando o MCC, observaram diminuição da frequência da automonitorização após 

quatro meses de acompanhamento (p< 0,001) e redução da média de hemoglobina 

glicada(HbA1c) de 8,3 % para 6,6% entre o início e o final do estudo. 

Hissa et al. (2004) em estudo realizado no Brasil, com 50 indivíduos com DM1 (9-59 

anos) em tratamento com insulinoterapia intensiva, tiveram como objetivo avaliar a aceitação 

do MCC. A avaliação foi feita através de um questionário relacionado a estilo de vida e os 

participantes utilizavam o MCC há seis meses. Os resultados foram positivos quanto à 

satisfação com o MCC. Principalmente em relação à escolha do número de refeições, horário 

das refeições, comer fora de casa, planejamento das atividades sociais e diárias, leituras de 

rótulos dos alimentos e realização de glicemia (acima de 80% de satisfação). O consumo de 

alimentos com açúcar também foi avaliado como favorável por 60-80% dos entrevistados. 
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Um estudo realizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Estado do Rio de 

Janeiro, por Dias et al. (2010) com 51 pacientes DM tipo 1 com idade média de 25 anos, 

avaliou o impacto da intervenção nutricional com base no MCC (substituição por 15g de 

carboidratos) e do uso de insulina de ação rápida. Foram realizadas avaliações 

antropométricas e laboratoriais no início e após três meses de tratamento. Observou-se 

redução significativa nas concentrações de HbA1c, porém com aumento na dose de insulina 

diária. Não foram encontradas diferenças significativas nos índices antropométricos (IMC, 

circunferência abdominal, relação cintura/quadril), demonstrando que a intervenção 

nutricional com base no MCC associada ao uso de insulina de ação rápida apresentou melhora 

significativa no controle glicêmico sem ganho de peso corporal. 

Scavone et al. (2010) com o objetivo de avaliar o efeito da dieta equilibrada pelo MCC 

em associação a insulinoterapia no controle glicêmico, realizaram um estudo na Itália, de 

intervenção, randomizado, com 256 adultos com DM tipo1. Os indivíduos foram alocados em 

dois grupos: grupo A (n= 100) que recebeu a intervenção pelo Programa de Educação 

Nutricional (NEP) e o grupo B (n=156) que foi o grupo controle. O NEP foi um programa de 

treinamento onde foram ensinados os conceitos e a aplicabilidade do MCC (contagem em 

gramas de carboidratos). Tanto em relação à aplicação dietética do método, no contexto de 

uma alimentação equilibrada, quanto ao ajuste da insulina rápida ou ultrarrápida de acordo 

quantidade de carboidratos ingerida. O programa de treinamento teve duração de quatro 

semanas e foi proferido por diabetólogos, nutricionistas e psicólogos. Após o término do 

curso, os indivíduos aplicaram seus conceitos em um período de nove meses, sendo avaliados 

pela equipe a cada três meses. O resultado observado após nove meses do estudo evidenciou 

no grupo A, redução significativa da HbA1c (p<0,01), dos episódios de hipoglicemia grave (p 

<0,05) e redução da dose de insulina rápida (p=0,03). Os resultados observados evidenciaram 

a importância da TN para o controle glicêmico na DM tipo1 e da eficácia do MCC. 

A maioria dos estudos tem sido realizada em indivíduos com DM tipo1, em relação ao 

planejamento dietético pelo MCC (COSTA e FRANCO, 2005; DIAS et al., 2010; SCAVONE 

et al., 2010) sendo ainda escassos os estudos em indivíduos com outros tipos da doença. E, 

em relação às gestantes, são escassos estudos do tipo ensaio clínico sobre a aplicabilidade do 

MCC no planejamento dietético, especificamente às mulheres com DMG.  
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3 JUSTIFICATIVA 

O DM é um problema de saúde pública de magnitude crescente dentre adultos de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estudos desenvolvidos em maternidade pública 

do Rio de Janeiro, com gestantes adultas e adolescentes, evidenciaram o efeito protetor do 

acompanhamento nutricional no resultado perinatal, quando este é iniciado 

concomitantemente a consulta do pré-natal e ocorre ao longo da gestação.  

O interesse pelo DMG como objeto de estudo pode ser explicado pelo crescente 

número de casos diagnosticados na referida maternidade, devido à adoção de protocolo de 

rastreio mais sensível, o que tem requerido a organização da equipe para o acompanhamento 

dos casos. A literatura científica internacional e nacional descreve a importância do 

acompanhamento com nutricionista durante o pré-natal de mulheres com DMG a fim de 

minimizar os riscos de resultados obstétricos desfavoráveis para o binômio mãe-filho. 

O consumo alimentar de gestantes com DMG é pouco discutido na literatura e são 

escassos os estudos que abordem este tema principalmente no que se refere à comparação 

entre grupos com orientações dietéticas por métodos diferentes. No Brasil, não foram 

encontrados estudos que descrevam tal consumo, reforçando a necessidade de pesquisas 

dentro dessa temática. Dessa forma, o presente estudo propõe a avaliação do consumo 

alimentar e a comparação do mesmo por meio dos métodos de orientação dietética aplicados, 

subsidiando a prática clínica do profissional nutricionista no acompanhamento nutricional 

pré-natal dessas gestantes.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o consumo alimentar de mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional, 

atendidas em uma maternidade pública do Rio de Janeiro, segundo dois métodos de 

orientação dietética.   

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar as características maternas sociodemográficas, obstétricas, clínicas, antropométricas 

e da assistência pré-natal, segundo o tipo de orientação dietética recebida no pré-natal;  

- Avaliar o consumo de calorias (kcal), macronutrientes (grama e %), alimentos processados e 

ultraprocessados das gestantes, segundo o tipo de orientação dietética recebida no pré-natal, e 

por trimestre gestacional; 

- Descrever o percentual de adequação de consumo de macronutrientes por trimestre 

gestacional; 

- Avaliar e comparar a adesão das gestantes ao plano alimentar proposto, segundo o tipo de 

orientação recebida; 
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5 SUJEITOS E MÉTODOS 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de estudo do tipo ensaio clínico randomizado controlado, o qual é integrante 

do projeto intitulado “Contribuições Teorico-Práticas para a Assistência Pré-natal de 

Gestantes Diabéticas” registrado no SIGMA/UFRJ sob o número 19353 e no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC RBR-524z9n).  

O referido estudo objetivou implementar e avaliar um programa de acompanhamento 

nutricional pré-natal direcionado a gestantes com DM e DMG, assistidas em maternidade 

pública do município do Rio de Janeiro. O mesmo foi desenvolvido sob a responsabilidade do 

Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil (GPSMI), do Instituto de Nutrição Josué de 

Castro (INJC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

5.2 LOCAL DO ESTUDO 

Foi realizado no ambulatório de pré-natal de uma Maternidade Pública do Rio de 

Janeiro, que atende em torno de 1000 a 1400 gestantes por ano, consideradas de baixo e 

médio risco, residentes na área programática de abrangência. A assistência pré-natal oferecida 

nesta unidade de saúde é realizada por equipe multidisciplinar composta por médicos de 

diferentes áreas (obstetrícia, endocrinologia, nutrologia, neonatologia, anestesiologia, 

medicina fetal, psiquiatria, dentre outros), além de nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, 

assistente social, incluindo alunos de graduação e pós-graduação (BORNIA et al., 2013). 

 

5.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

A população do estudo foi composta por 291 gestantes adultas, diagnosticadas com 

DMG, acompanhadas pelo serviço de pré-natal e de nutrição de uma maternidade pública do 

Rio de Janeiro, durante a gestação, parto e puerpério imediato, no período de 2011 a 2014.  

O diagnóstico de DMG foi feito na própria unidade, considerando o critério do 

IADPSG (2010) adaptado. Valores de glicemia plasmática de jejum ≥ 92 mg/dL no primeiro 

trimestre de gestação, glicemia plasmática 1h após TOTG 75g ≥180 mg/dL e glicemia 

plasmática 2h após TOTG 75g ≥ 153mg/dL no segundo ou terceiro trimestre, foram 

considerados casos de DMG (BORNIA et al., 2013) (Figura 1). 



40 

 

     

 

Figura 1: Fluxograma de rastreio para o diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional 

utilizado na unidade do estudo. Fonte: Protocolos assistenciais: Maternidade Escola da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - coletânea de artigos: anestesiologia, neonatologia, obstetrícia. 

 

A criação dos grupos de estudo ocorreu de forma randomizada do tipo simples, 

conforme a numeração final do prontuário (ESCOSTEGUY, 2009; SOUZA, 2009), e as 

gestantes foram alocadas nos seguintes grupos:  

 GI (grupo controle) - mulheres com DMG que receberam orientação nutricional com 

base no MT (com prontuário final ímpar).  

 GII (grupo intervenção) - mulheres com DMG que receberam orientação nutricional 

com base no MCC (com prontuário final par). 

Os profissionais responsáveis pelo atendimento nutricional das gestantes, de ambos os 

grupos, estavam cientes da alocação no tipo de tratamento oferecido, assim como as gestantes. 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E ELEGIBILIDADE 

Os critérios para seleção das gestantes integrantes do estudo foram: diagnóstico de 

DMG realizado ou confirmado na unidade (IADPSG, 2010, ADA, 2012); idade gestacional 

pela data da última menstruação (DUM) até no máximo 28 semanas; adultas (idade 
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cronológica maior ou iguala 20 anos na concepção); com gestação de feto único e ausência de 

enfermidades crônicas prévias à gestação. Não foram incluídas as gestantes com as seguintes 

doenças: sífilis em tratamento, doença celíaca, intolerância à lactose, lipodistrofia muscular, 

infecção pelo HIV (Vírus Humano da Imunodeficiência), que estavam em utilização de 

medicamentos psicoativos, e em uso de dietas restritivas (lacto-ovo vegetarianas, vegetarianas 

e outras). 

As gestantes encaminhadas do Ambulatório de Obstetrícia ou Nutrologia com o 

diagnóstico de DMG foram esclarecidas sobre os procedimentos do estudo. As que 

concordaram em participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo 1), e foram incluídas no mesmo. 

O esquema apresentado na Figura 2 descreve o progresso das fases do estudo. 

 

Figura 2. Fluxograma do progresso das fases do estudo (descrição da alocação da intervenção, 

acompanhamento e análise de dados). Legenda: MT – método tradicional; MCC – método da 

contagem de carboidratos; PN – pré-natal. 

 

5.5 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada por equipe de pesquisadores integrantes do grupo de 

pesquisa, composta por bolsistas voluntários e estagiários de iniciação científica, 

aperfeiçoandos, mestrandos e doutorandos, além de nutricionistas da unidade.  
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A técnica utilizada para a coleta das informações foi entrevista com nutricionista 

durante as consultas e obtenção de informações nos prontuários das gestantes, puérperas e 

seus recém-nascidos.  

O instrumento empregado na coleta de dados é constituído por questionário 

preenchido pelo nutricionista entrevistador (Anexo 2).  

Para garantir a qualidade dos dados, a equipe de pesquisadores foi treinada, 

padronizada e supervisionada, quanto aos procedimentos e a elaboração do cuidado 

nutricional previamente padronizado.  

 

5.6 INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 

As gestantes diagnosticadas com DMG receberam ao longo da gestação, seis consultas 

individuais com o nutricionista, sendo a primeira logo após o diagnóstico do DMG, e as 

seguintes ocorreram segundo o calendário descrito na Figura 3. Durante as consultas com o 

nutricionista, as gestantes passaram por avaliação nutricional e receberam orientações 

individualizadas de acordo com as intercorrências gestacionais, incluindo sintomatologia 

digestiva, além da realização de um planejamento dietético visando o ganho de peso semanal 

e total estimado. Nas consultas subsequentes, era realizada a avaliação da adesão às 

orientações fornecidas nos encontros anteriores e ajustes, quando necessários, para as 

orientações de sintomatologias digestivas e para o ganho de peso calculado até o termo (40 

semanas, Figura 3). 

 

Figura 3. Fluxograma da intervenção nutricional. Legenda: CN - Consulta com o nutricionista; SG - 

semana gestacional.*Gestante com diagnóstico após 28 até 30 semanas de gestação receberam 

orientação nutricional de 15 em 15 dias. 

 



43 

 

     

 As características do planejamento dietético foram similares entre os grupos de estudo, 

com exceção do método de orientação dietética, onde GI recebeu orientação pelo MT e GII 

pelo MCC.   

Foi elaborado um plano alimentar individualizado com o VET adequado para o ganho 

de peso recomendado até o termo, calculado individualmente, da mesma forma que para as 

gestantes sem DM. O plano alimentar foi adaptado aos hábitos alimentares e condições 

sociodemográficas gestacionais e baseados no contexto de uma alimentação saudável, sendo 

ajustado, caso houvesse necessidade, a cada consulta, para sintomatologias digestivas 

apresentadas, intercorrências gestacionais, comorbidades e complicações do DMG. A 

distribuição percentual de macronutrientes utilizada no plano alimentar foi igual para ambos 

os grupos de estudo, sendo o percentual de carboidratos total utilizado entre 50 a 55% do VET 

baseado nas recomendações da literatura (SBD, 2015b) e adaptado à clientela visando maior 

adesão ao plano alimentar, de acordo com o perfil socioeconômico e características da 

clientela atendida. Esse percentual tem sido associado à boa adesão das gestantes ao plano 

alimentar e bom controle glicêmico (BORNIA et al, 2013; LIMA, et al. 2013; OLIVEIRA, et 

al., 2014) 

 Os percentuais de proteínas e lipídios adotados foram baseados na recomendação da 

ADA (2008), MS (2012) e SBD (2015b). Para proteínas foi adotada a faixa de 15-20% do 

VET, considerando um adicional diário de 10g, e a ingestão total mínima recomendada de 

71g/dia. E quanto aos lipídios, a proporção foi de 30 a 33% do VET, com <7% de gorduras 

saturadas.  

O fracionamento da dieta foi de 5 a 6 refeições diárias com horários regulares, para 

ambos os grupos, sendo planejado individualmente para atender ao estilo de vida da gestante. 

As gestantes foram incentivadas e orientadas sobre a importância da realização da ceia para 

prevenir episódios de hipoglicemia no horário da madrugada (ADA, 2008; BRASIL, 2012; 

SBD,2015b). 

A distribuição calórica por refeição adotada foi igual para ambos os grupos: no 

desjejum e lanche - 10 a 15 %; colação e ceia - 5 a 10%; e almoço e jantar - 20 a 30%. 

(BRASIL, 2012). 

A utilização dos edulcorantes foi baseada na recomendação da ADA (2008), quanto 

aos tipos permitidos para utilização por gestantes (aspartame, sucralose, acessulfame de 

potássio, sacarina e neotame) e quanto à dosagem máxima permitida. Os tipos de edulcorantes 

orientados pelo nutricionista em substituição ao açúcar de adição foram a sucralose ou o 
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aspartame, que são os tipos mais comumente comercializados em nosso país. As gestantes 

foram orientadas quanto à leitura dos rótulos dos alimentos industrializados para identificação 

correta do tipo de edulcorante contido no alimento. Além disso, eram fornecidas orientações 

de incentivo e promoção ao aleitamento materno nas consultas. 

Método de orientação nutricional empregado no GI:  

As integrantes do GI receberam um boletim alimentar colorido com a dieta calculada 

individualmente. Este boletim continha uma lista de substituição de alimentos, composta por 

nove grupos (frutas, pães, laticínios, carnes, cereais, leguminosas, gorduras e vegetais 

classificados em A e B). Os alimentos na forma de porções foram divididos em grupos 

alimentares de valor energético semelhante e as gestantes foram orientadas a realizar as trocas 

entre os alimentos do mesmo grupo alimentar (Anexo 5). A sacarose era restrita para esse 

grupo, conforme rotina do serviço de nutrição da unidade estudada. Na segunda consulta as 

gestantes recebiam uma lista contendo receitas saudáveis 

 

Método dietético empregado na orientação nutricional do GII:  

Foi empregado o MCC, do tipo lista de substituições de carboidratos, dentro do 

contexto da alimentação saudável. As gestantes receberam um boletim alimentar colorido 

com a dieta calculada de forma individualizada, no qual era estipulada a quantidade de 

carboidratos por refeição. O boletim continha uma lista de substituição dos alimentos 

agrupados em porções contendo 15g de carboidrato, classificados em grupos de alimentos, 

formados com base na característica nutricional, os alimentos incluídos foram baseados nos 

hábitos alimentares da população brasileira, além de informações sobre o uso adequado dos 

edulcorantes de acordo com a recomendação da ADA (2008) (Anexo 6). 

As gestantes eram orientadas a manter as quantidades de carboidratos por refeição, 

prescritas pelo nutricionista. Apesar de não ser indicado, o consumo da sacarose não era 

proibido, caso a gestante quisesse consumir, era orientada a utilizar dentro do limite de até 

10% do VET e incluir na contagem de carboidratos. 

Ainda como parte da intervenção nutricional, as gestantes de ambos os grupos 

passaram por consultas em grupo (ações educativas, seguindo a divisão dos grupos) com 

equipe multiprofissional composta por nutricionistas, psicólogos e enfermeiros, com o intuito 

de esclarecer e fixar as orientações recebidas durante as consultas individuais.  
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5.7 AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

Com relação à análise do consumo alimentar das gestantes, este foi avaliado 

quantitativamente e qualitativamente.  

Quanto à coleta de informações qualitativas, utilizou-se anamnese alimentar (anexo3), 

para avaliar o consumo habitual das gestantes, sendo preenchida durante a primeira, terceira e 

quinta consultas de pré-natal. 

Para a coleta do consumo dietético das gestantes, empregou-se o questionário de 

frequência de consumo semi-quantitativo (QFCS), nas segundas (segundo trimestre de 

gestação) e quartas consultas de pré-natal (terceiro trimestre de gestação), o qual é adequado à 

população e foi previamente utilizado no local de estudo em outros estudos (ACCIOLY e 

SOUZA-QUEIRÓZ, 2001; BERTIN et al., 2006). O QFCS é composto por 20 itens 

alimentares (podendo ser incluídos outros alimentos citados pelas gestantes) e possui as 

seguintes opções de frequência de consumo: diária, semanal, quinzenal, mensal e nunca 

(Anexo4). Para a quantificação do consumo diário em gramas ou mililitros por dia, utilizou-se 

uma tabela de medidas caseiras (PINHEIRO et al., 2005).  

Para a avaliação em calorias e macronutrientes dos alimentos citados pelas gestantes, 

foi elaborada uma planilha eletrônica no programa Microsoft Office Excel 2003, na qual 

foram incluídos os alimentos e seus teores de nutrientes segundo as tabelas de composição 

química dos alimentos, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (GEBHARDT et 

al., 2006), do Instituto de Nutrición Centro America y Panamá (INCAP, 2006) e a Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TACO/NEPA-UNICAMP, 2006), de acordo com a 

quantidade diária de cada alimento consumido pelas gestantes. Esta planilha para análise do 

consumo alimentar foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa para produção de banco de dados, 

sendo anteriormente já utilizada para desenvolvimento de outros projetos e produções 

científicas (CAMPOS et al., 2013). 

Para a avaliação do consumo de AP e AUP foi realizada a classificação dos alimentos 

citados no QFCS com base nas definições propostas pelo Guia Alimentar para a População 

Brasileira (BRASIL, 2014), seguido da quantificação da ingestão desses alimentos por dia e 

por semana no segundo e terceiro trimestre gestacional. Nos casos de mais de um QFCS por 

trimestre gestacional foi realizada a média aritmética do número de AP e AUP citados. 

A avaliação da adesão ao planejamento dietético proposto foi realizada em todas as 

consultas com base em instrumento elaborado e validado por Della Líbera et al (2011). Os 

aspectos considerados nessa avaliação foram: qualidade da dieta (se a gestante consumia 
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alimentos de todos os grupos alimentares), quantidade dos alimentos ingeridos (se a gestante 

consumia as quantidades prescritas), padrão de refeições (se a gestante realizava todas as 

refeições prescritas e em horários regulares), adequação do ganho de peso semanal 

(considerado como ± 20% do preconizado na consulta anterior). A adesão ao plano alimentar 

proposto foi classificada em pobre (até um critério observado), boa (dois ou três critérios 

observados) ou ótima (quatro critérios observados). 

 

5.8 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 

Avaliação antropométrica: As medidas estatura e peso gestacional atual foram aferidas na 

primeira consulta de pré-natal por enfermeiros do ambulatório da unidade, segundo 

recomendações do MS (2006). O estadiômetro utilizado foi da marca Filizola® e a balança foi 

da marca Soehnle®. O peso pré-gestacional utilizado para o cálculo do plano alimentar foi o 

peso informado pela gestante ou medido até a 14ª semana gestacional. O IMC pré-gestacional 

foi analisado conforme os pontos de corte estabelecidos segundo a WHO (1995) na primeira 

consulta da ANPN. Após classificarmos as gestantes segundo o IMC, avaliamos a adequação 

do ganho de peso gestacional total, segundo a recomendação do IOM (2009), validada para 

mulheres brasileiras (PADILHA et al., 2009).  

 

Avaliação clínica, laboratorial e dos exames complementares: A presença de sintomatologias 

digestivas, intercorrências gestacionais e sinais e sintomas de carências nutricionais 

específicas foi investigada em todas as consultas com o nutricionista (BRASIL, 2006). 

Exames de rotina da assistência pré-natal e disponíveis nos prontuários foram avaliados, entre 

eles: glicemia de jejum, TOTG, hemoglobina, proteínas séricas, entre outros. A partir dos 

registros médicos e pela interpretação de exames, as intercorrências gestacionais foram 

identificadas, de acordo com recomendações do MS (2006). Valores de glicemia plasmática 

de jejum ≥ 92 mg/dL, glicemia plasmática 1h após TOTG 75g ≥180 mg/dL e glicemia 

plasmática 2h após TOTG 75g ≥ 153mg/dL foram considerados casos de DMG em qualquer 

idade gestacional (ADA, 2014). A presença de anemia foi considerada quando valores de 

hemoglobina foram < 11g/dL (BRASIL, 2012). Foram considerados para o controle 

glicêmico valores de glicemia plasmática de jejum ≤ 95 mg/dL e uma hora pós-prandial ≤ 140 

mg/dL, mesmo com apenas um valor acima desses pontos de corte, já foi considerada como 

descontrole glicêmico (SBD, 2015). 
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Avaliação sociodemográfica e obstétrica: Foram coletadas informações como idade materna, 

situação marital, anos de instrução, condições de saneamento da moradia, cor da pele (por 

autoclassificação), ocupação profissional, número de consultas da assistência pré-natal, 

número de consultas da assistência nutricional pré-natal, intercorrências 

gestacionais/parto/puerpério anteriores, data da última menstruação (DUM), menarca, número 

de gestações e de abortos. 

 

5.9 VARIÁVEIS DE INTERESSE 

A) Variável dependente:  

Consumo alimentar de calorias totais (em kcal/dia), de macronutrientes (em grama e %), de 

AP e de AUP. 

 

B) Variáveis independentes:  

Sociodemográficas: variável contínua - idade materna (em anos), variáveis estratificadas - 

situação marital (solteira, união estável), escolaridade (ensino médio incompleto, ensino 

médio completo), cor da pele (branca, preta ou parda),local de moradia (zona Sul, outras 

regiões da cidade), condições de saneamento da moradia (adequado, inadequado – 

classificado como inadequado a ausência de um ou mais serviços: água encanada, rede de 

esgoto, coleta de lixo). 

 

Antropométricas: estado nutricional pré-gestacional segundo o IMC pré-gestacional (baixo 

peso, adequado, sobrepeso, obesidade), IMC e ganho de peso gestacional total (variável 

contínua), adequação do ganho de peso gestacional total (abaixo, adequado, acima), ambos 

baseados na recomendação do IOM (2009).  

 

Clínicas: variável estratificada - presença de intercorrências gestacionais (presente ou ausente 

- identificadas a partir dos registros médicos e por meio da interpretação dos exames) como 

SHG, infecção do trato urinário (ITU), anemia, amniorrexe prematura, dentre outras.  

Obstétricas: variáveis contínuas- número de gestações, partos, abortos; intervalo 

intergestacional (em meses); variável dicotômica - utilização de suplementos nutricionais na 

gestação (sim/não).  
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Assistência pré-natal: variáveis contínuas - número de consultas pré-natal e da assistência 

nutricional pré-natal, idade gestacional (IG) na primeira consulta do pré-natal (calculada pela 

DUM ou por ultrassonografia), IG no início da insulinoterapia, IG do diagnóstico de DMG.  

5.10 TRATAMENTO ESTATÍSTICOS DOS DADOS  

 

Na análise dos dados do consumo alimentar foi empregado o método de ajuste de 

energia pelo método de resíduos proposto por Willet et al. (1997) com a finalidade de 

observar a influência do nutriente isolado sobre determinado desfecho, sem a interferência do 

total de calorias. Para o ajuste, realizou-se a análise de regressão linear simples, considerando-

se como variável dependente  o consumo de nutriente e como variável independente o total de 

energia consumida. Em seguida, definiu-se o valor de α e do β para a obtenção do resíduo. 

Para que o nutriente seja ajustado pelo consumo calórico, torna-se necessário que seja somado 

ao valor de resíduo uma constante, calculada por meio da fórmula: C = α + (β * energia média 

do grupo). 

Na análise exploratória dos dados das variáveis quantitativas, foram calculadas as 

medidas de tendência central e de dispersão (média e desvio padrão). Para a comparação de 

médias dos foram empregados os testes T-Student, ANOVA, pos-hoc e Tukey. A associação 

entre as variáveis categóricas foi avaliada por meio do teste Qui-quadrado e Exato de Fisher 

sendo considerados significativos valores de p<0,05. Foram calculados os quartis do consumo 

de macronutrientes e distribuídos segundo a glicose pós-prandial. As análises estatísticas 

foram realizadas com o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para 

Windows® versão 21.0. 

 

5.11 QUESTÕES ÉTICAS  

O projeto foi planejado respeitando-se os aspectos éticos previstos pelo Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 1998), e não fere os aspectos éticos da nova resolução 

466/2012. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola/UFRJ em 

15/10/2010 (CAAE: 0017.0.361.361-10, anexo 7). Todas as participantes assinaram o TCLE 

(Anexo 1). 

O estudo foi formatado conforme as recomendações do CONSORT 2010 Statement 

(SCHULZ et al., 2010). 
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6 RESULTADOS (Manuscrito) 
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RESUMO 

 

Desenho do estudo: Ensaio clínico randomizado e controlado. Métodos: estudo realizado a 

partir de consulta com o nutricionista e consulta aos prontuários de gestantes adultas com 

diagnóstico de DMG durante o pré-natal, parto e puerpério imediato na maternidade de 

estudo, no período de 2011 a 2014. Os grupos de estudo foram definidos como GI e GII, 

dependendo da numeração final do prontuário, sendo GI o grupo controle (final ímpar) 

composto pelas gestantes que receberam orientação nutricional pelo Método Tradicional e GII 

o grupo intervenção (final par) composto pelas gestantes que receberam orientação pelo 

método da contagem de carboidratos. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de gestantes 

com DMG segundo dois métodos de orientação dietética. Foram realizadas análises 

descritivas, média e desvio padrão para as variáveis contínuas e proporção para as variáveis 

categóricas. Resultados: Foram avaliadas 291 gestantes, sendo 148 no GI e 143 no GII, com 

média de idade 31,2 anos (DP= 5,8 anos). Não houve diferença entre os grupos quanto às 

características maternas, da assistência pré-natal, consumo calórico e de macronutrientes, 

assim como o percentual de adequação dos mesmos. Ao analisar-se o consumo de 

macronutrientes em quartis, observou-se que 29,4% das mulheres que tiveram o consumo de 

lipídeo no terceiro quartil tiveram maior média de glicemia em comparação com as que 

consumiram no segundo quartil (p= 0,024). Não se verificou diferença nas quantidades de 

alimentos processados (AP) e alimentos ultraprocessados (AUP) consumidos diariamente ou 

semanalmente no segundo e terceiro trimestre de gestação entre os grupos de estudo (p>0,05). 

Observou-se que 74,2% (n=120) e 79,9% (n=229) das gestantes consumiram AP diariamente, 

no segundo e terceiro trimestre, respectivamente, e 97,5% (n=120) e 97,4% (n=231) 

consumiram AUP diariamente, no segundo e terceiro trimestre, respectivamente. Observou-se 

maior consumo semanal de AP pelas gestantes com pobre adesão ao plano alimentar na 

segunda consulta, o que ocorreu no segundo trimestre de gestação (p=0,04). Verificou-se que 

81,8% das gestantes com boa e ótima adesão apresentaram bom controle glicêmico (p=0,04). 

Conclusão: O consumo alimentar das gestantes foi semelhante entre os grupos, independente 

do método de orientação dietética empregado, sugerindo que ambos os métodos testados no 

estudo podem ser utilizados no acompanhamento nutricional de gestantes com DMG.  

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC RBR-524z9n) 

 

Palavras-chave: consumo alimentar, Diabetes Mellitus Gestacional, cuidado pré-natal, 

terapia nutricional. 
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ABSTRACT 

Trial design: Randomized controlled clinical trial. Methods: study conducted from 

consultation with a nutritionist and hospital records of adult pregnant women diagnosed with 

GDM during the prenatal, monitored until the puerperium in the study of motherhood in the 

period 2011 to 2014. The study groups were defined as GI and GII, depending on the final 

number of records, and GI control group (odd final) made up of the pregnant women who 

received nutritional counseling by the traditional method and GII the intervention group (pair 

final) composed of pregnant women instructed by the method of carbohydrate counting. 

Descriptive analysis, mean and standard deviation for continuous variables and proportions 

for categorical variables were performed. Objective: To evaluate the food consumption of 

women with Gestational Diabetes Mellitus (GDM), met in a public hospital in Rio de Janeiro, 

according to two methods of dietary guidance. Results: 291 pregnant women were assessed, 

148 in GI and 143 in GII, mean age 31.2 years (SD = 5.8 years). There was no difference 

between the groups regarding maternal characteristics, prenatal care, caloric and 

macronutrient intake, as well as the percentage of adequacy thereof. When analyzing the 

intake of nutrients into quartiles, it was observed that 29.4% of women who had consumption 

of lipid in the third quartile had the highest average glucose compared to those who consumed 

in the second quartile (p = 0.024). There was no difference in the amounts of processed foods 

and  highly processed foods consumed daily or weekly in the second and third trimester of 

pregnancy between the study groups (p> 0.05). It was observed that 74.2% (n = 120) and 

79.9% (n = 229) of the women consumed processed foods daily, in the second and third 

trimesters respectively, and 97.5% (n = 120) and 97, 4% (n = 231) consumed highly 

processed foods daily, the second and third quarter, respectively. It was observed a higher 

weekly processed foods consumption by pregnant women with poor adherence to diet in the 

second query, which occurred in the second trimester of pregnancy (p = 0.04). It was found 

that 81.8% of pregnant women with good and excellent adhesion showed good glycemic 

control (p = 0.04). Conclusion: Dietary intake of pregnant women was similar in both groups, 

regardless of employee dietary guidance method, suggesting that both methods tested in the 

study can be used in nutritional monitoring of pregnant women with GDM. 

Keywords: food consumption, Gestational Diabetes Mellitus, prenatal care, nutrition therapy. 

 

 



52 

 

     

Introdução 

 O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de intolerância 

à glicose com início ou primeiro reconhecimento durante a gravidez¹ e, que pode levar à 

comorbidades significativas para a mãe e para o seu concepto, não só no período perinatal 

como também em longo prazo. As comorbidades mais citadas na literatura são as síndromes 

hipertensivas da gravidez, maior incidência de parto cesáreo, macrossomia fetal, risco de 

Diabetes tipo 2 no pós-parto e complicações cardiovasculares
2,3

. 

 A prevalência de DMG situa-se entre 1% e 14%, dependendo da população estudada, da 

etnia, da área geográfica, da frequência do rastreamento e dos critérios diagnósticos 

utilizados
4
. No Brasil, a prevalência em mulheres com mais de 20 anos, atendidas em serviços 

de pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS), é de 7,6%, podendo variar de 3 a 25%, sendo 

que 94,0% dos casos apresentam apenas tolerância diminuída à glicose e 6,0% hiperglicemia 

semelhantemente ao nível de DM tipo 2
5,6

. 

Considerando que a nutrição materna é um importante determinante da saúde da 

mulher e que a mesma pode trazer repercussões favoráveis para os resultados obstétricos e 

neonatais, recomenda-se o cuidado nutricional durante a assistência pré-natal
4
. Este cuidado 

se baseia em avaliação e orientação nutricional individualizada e tem por objetivo principal o 

atendimento às recomendações nutricionais da gestante, contribuindo para prevenção dos 

distúrbios e das deficiências nutricionais ao longo e após o período gestacional
6,7

. 

A terapia nutricional (TN) é considerada relevante para o adequado controle glicêmico 

em gestantes com DMG
1,6

. Esta estratégia inclui distintos métodos de orientação dietética, 

como: índice glicêmico (IG) e carga glicêmica (CG), Método Tradicional (MT) e Método da 

Contagem de Carboidratos (MCC)
8
. 

Independente do método adotado na TN, deve-se considerar os padrões alimentares 

ocidentais que hoje coexistem com o aumento da prevalência de obesidade e do 

sedentarismo
9
. O consumo de alimentos processados (AP) e ultraprocessados (AUP) são 

importantes marcadores de risco para o atual perfil epidemiológico da população brasileira, 

assim como o aumento do consumo de dietas com elevado teor de açúcar, sal e gorduras, 

contribuindo para o aumento da ocorrência de casos de DM e DMG
10,11,12,13

. 

Outra questão que merece atenção é a distribuição de macronutrientes na prescrição do 

plano alimentar para gestantes com DMG e a falta de padronização do percentual de 

carboidratos, uma vez que é o nutriente que interfere diretamente na glicose sanguínea
14

. Não 

existe consenso na literatura sobre os percentuais para uma dieta ideal para esse grupo. 
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Alguns comitês defendem a restrição de carboidratos (entre 30 a 45%) com o intuito de obter 

melhor controle glicêmico pós-prandial e até prevenção da macrossomia fetal
3,14

. Entretanto, 

essa restrição resulta em maior teor de lipídios na dieta, o que pode levar a efeitos deletérios 

em médio e longo prazo, uma vez que a ingestão de proteínas é notavelmente constante (15 a 

20%)
15

. Estudos mostraram que dietas contendo proporção acima de 55% de calorias a partir 

de carboidratos estavam associadas com a elevação das concentrações de glicose pós-prandial 

sanguínea em gestantes. O equilíbrio entre os percentuais de macronutrientes parece ser a 

chave para o tratamento dietoterápico das gestantes com DM e DMG
16,17

. 

O consumo alimentar de gestantes com DMG é pouco discutido na literatura, e a 

distribuição percentual de macronutrientes na TN recomendada para esse grupo ainda é uma 

lacuna, principalmente no que diz respeito à comparação desse consumo por métodos de 

orientação dietética distintos. Dessa forma, o presente estudo objetivou avaliar o consumo 

alimentar de gestantes com DMG segundo dois métodos de orientação dietética e, assim, 

fornecer subsídios para o acompanhamento nutricional dessas gestantes com vistas a um 

resultado perinatal favorável. 

 

Métodos 

Desenho do estudo 

Trata-se de estudo do tipo ensaio clínico randomizado controlado, integrante do estudo 

intitulado “Contribuições Teorico-Práticas para a Assistência Pré-natal de Gestantes 

Diabéticas”, que objetivou implementar e avaliar um programa de acompanhamento 

nutricional pré-natal direcionado a gestantes diabéticas, assistidas em maternidade pública do 

município do Rio de Janeiro.  

A coleta de dados foi realizada no ambulatório do serviço de pré-natal de uma 

maternidade pública do Rio de Janeiro, que atende gestantes consideradas de baixo e médio 

risco, residentes na área programática de abrangência, por equipe de pesquisadores treinados e 

integrantes do grupo de pesquisa. 

As técnicas utilizadas para a coleta das informações foram entrevista com nutricionista 

durante as consultas e obtenção de informações nos prontuários das gestantes, puérperas e 

seus recém-nascidos.  

 

População do estudo 
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A população do estudo foi composta por gestantes adultas, diagnosticadas com DMG, 

acompanhadas pelo serviço de pré-natal de uma maternidade pública do Rio de Janeiro, 

durante a gestação, parto e puerpério imediato, no período de 2011 a 2014.  

O diagnóstico de DMG foi feito na própria unidade, considerando o critério do 

IADPSG
18

 adaptado. Valores de glicemia plasmática de jejum ≥ 92 mg/dL no primeiro 

trimestre de gestação, glicemia plasmática 1h após teste oral de tolerância à glicose (TOTG) 

75g ≥180 mg/dL e glicemia plasmática 2h após TOTG 75g ≥ 153mg/dL no segundo ou 

terceiro trimestre, foram considerados casos de DMG
4,19

.  

As gestantes foram alocadas nos grupos de forma randomizada do tipo simples
20,21

, o 

qual ocorreu conforme o algarismo final do prontuário, sendo definidos como GI e GII: 

 GI (grupo controle) - mulheres com DMG que receberam orientação nutricional com 

base no MT (algarismo final ímpar).  

 GII (grupo intervenção) - mulheres com DMG que receberam orientação nutricional 

com base no MCC (algarismo final par). 

 

Critérios de inclusão e elegibilidade 

 

Os critérios para seleção das gestantes integrantes do estudo foram: diagnóstico de 

DMG realizado ou confirmado na unidade; idade gestacional pela data da última menstruação 

(DUM) até no máximo 28 semanas; adultas (idade cronológica maior ou iguala 20 anos na 

concepção); com gestação de feto único, ausência de enfermidades crônicas prévias à 

gestação. Não foram elegíveis as gestantes com as seguintes doenças: sífilis em tratamento, 

doença celíaca, intolerância à lactose, lipodistrofia muscular, infecção pelo HIV (Vírus 

Humano da Imunodeficiência), que estavam em utilização de medicamentos psicoativos, e em 

uso de dietas restritivas (lacto-ovo vegetarianas, vegetarianas e outras). 

As gestantes encaminhadas do Ambulatório de Obstetrícia ou Nutrologia com o 

diagnóstico de DMG foram informadas sobre os procedimentos e objetivos do estudo. As que 

concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), e foram incluídas no estudo. 

 

Intervenção nutricional 

As gestantes diagnosticadas com DMG receberam ao longo da gestação, seis consultas 

individuais com o nutricionista, sendo a primeira logo após o diagnóstico do DMG, e as 
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seguintes ocorreram segundo o calendário descrito na Figura 1. Durante as consultas com o 

nutricionista, as gestantes passaram por avaliação nutricional e receberam orientações 

individualizadas de acordo com as intercorrências gestacionais, incluindo sintomatologia 

digestiva, além da realização de um planejamento dietético visando o ganho de peso semanal 

e total estimado. Nas consultas subsequentes, era realizada a avaliação da adesão às 

orientações fornecidas nos encontros anteriores e ajustes, quando necessários, para as 

orientações de sintomatologias digestivas e para o ganho de peso calculado até o termo (40 

semanas, Figura 1).  

 

Figura 1. Fluxograma da intervenção nutricional. Legenda: CN - Consulta com o nutricionista; SG - 

semana gestacional.*Gestante com diagnóstico após 28 até 30semanas de gestação receberam 

orientação nutricional de 15 em 15 dias. 

 

 As características do planejamento dietético foram similares entre os grupos de estudo, 

com exceção do método de orientação dietética, onde GI recebeu orientação pelo MT e GII 

pelo MCC.   

Foi elaborado um plano alimentar individualizado com o valor energético total (VET) 

adequado para o ganho de peso recomendado até o termo, calculado individualmente, da 

mesma forma que para as gestantes sem DM. O plano alimentar foi adaptado aos hábitos 

alimentares e condições sociodemográficas gestacionais e baseados no contexto de uma 

alimentação saudável, sendo ajustado, caso houvesse necessidade, a cada consulta, para 

sintomatologias digestivas apresentadas, intercorrências gestacionais, comorbidades e 

complicações do DM. A proporção de macronutrientes utilizada no plano alimentar foi igual 

para ambos os grupos de estudo, sendo o percentual de carboidratos total utilizado entre 50 a 
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55% do VET baseado nas recomendações da literatura
22

 e adaptado à clientela visando maior 

adesão ao plano alimentar.  

 Os percentuais de proteínas e lipídios adotados foram baseados na recomendação da 

ADA
22,23

. Para proteínas foi adotada a faixa de 15-20% do VET, considerando um adicional 

diário de 10g, e a ingestão total mínima recomendada de 71g/dia. E quanto aos lipídios, a 

proporção foi de 30 a 33% do VET, com <7% de gorduras saturadas.  

O fracionamento da dieta foi de 5 a 6 refeições diárias com horários regulares, para 

ambos os grupos, sendo planejado individualmente para atender ao estilo de vida da gestante. 

As gestantes foram incentivadas e orientadas sobre a importância da realização da ceia para 

prevenir episódios de hipoglicemia no horário da madrugada
5,22,23

. 

A distribuição calórica por refeição adotada foi igual para ambos os grupos: no 

desjejum e lanche - 10 a 15 %; colação e ceia - 5 a 10%; e almoço e jantar - 20 a 30%
5
. 

 

Método de orientação nutricional empregado no GI:  

As integrantes do GI receberam um boletim alimentar colorido com a dieta calculada 

individualmente. Este boletim continha uma lista de substituição de alimentos, composta por 

nove grupos (frutas, pães, laticínios, carnes, cereais, leguminosas, gorduras e vegetais 

classificados em A e B). Os alimentos na forma de porções foram divididos em grupos 

alimentares de valor energético semelhante e as gestantes foram orientadas a realizar as trocas 

entre os alimentos do mesmo grupo alimentar. A sacarose era restrita para o GI, conforme 

rotina do serviço de nutrição da unidade estudada. Os adoçantes recomendados foram o 

aspartame, sucralose, acessulfame de potássio, sacarina e neotame, conforme recomendação 

da ADA (2008) para gestantes. As gestantes foram orientadas ainda quanto à leitura dos 

rótulos dos alimentos industrializados para identificação correta do tipo de edulcorante 

contido no alimento. 

Método de orientação nutricional empregado no GII:  

Foi empregado o MCC, do tipo lista de substituições de carboidratos (dentro do 

contexto da alimentação saudável). As gestantes receberam um boletim alimentar contendo 

uma lista de substituição com os alimentos agrupados em porções de 15g de carboidrato cada, 

classificados por grupos de alimentos, formados com base nas características nutricionais. 

As gestantes eram orientadas a manter as quantidades de carboidratos por refeição, 

prescritas pelo nutricionista. Apesar de não ser indicado, o consumo da sacarose não era 
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proibido, caso a gestante quisesse consumir, era orientada a utilizar dentro do limite de até 

10% do VET e incluir na contagem de carboidratos. 

Ainda como parte da intervenção nutricional, as gestantes de ambos os grupos 

passaram por consultas em grupo com ações educativas, seguindo a divisão dos grupos, 

realizadas por equipe multiprofissional composta por nutricionistas, psicólogos e enfermeiros, 

com o intuito de esclarecer e fixar as orientações recebidas durante as consultas individuais.  

 

Avaliação do consumo alimentar 

A análise do consumo alimentar das gestantes foi avaliada quantitativamente e 

qualitativamente.  

Para a coleta de informações qualitativas, utilizou-se anamnese alimentar, para avaliar 

o consumo alimentar habitual das gestantes, sendo preenchida durante a primeira, terceira e 

quinta consultas de pré-natal. 

Para a coleta do consumo alimentar das gestantes, empregou-se o questionário de 

frequência semi-quantitativo (QFCS), nas segundas (segundo trimestre de gestação) e quartas 

consultas de pré-natal (terceiro trimestre de gestação)
24,25

. O QFCS é composto por 20 itens 

alimentares (podendo ser incluídos outros alimentos citados pelas gestantes) com as seguintes 

opções de frequência de consumo: diária, semanal, quinzenal, mensal e nunca. Para a 

quantificação do consumo em gramas ou mililitros por dia, utilizou-se uma tabela de medidas 

caseiras
26

. 

O cálculo de conversão em calorias (kcal) e macronutrientes (g) dos alimentos foi 

realizado em uma planilha eletrônica no programa Microsoft Office Excel 2003, na qual foram 

incluídos os alimentos e seus teores de nutrientes segundo as tabelas de composição química 

dos alimentos, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
27

, do Instituto de 

Nutrición Centro America y Panamá
28

e a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
29

 de 

acordo com a quantidade diária de cada alimento consumido pelas gestantes. 

Para a avaliação do consumo de AP e AUP foi realizada a classificação dos alimentos 

citados no QFCS com base nas definições propostas pelo Guia Alimentar para a População 

Brasileira
30

, seguida da quantificação desses alimentos ingeridos por dia e por semana no 

segundo e terceiro trimestre gestacional. Nos casos de mais de um QFCS por trimestre 

gestacional foi realizada a média aritmética do número de AP e AUP citados pelas gestantes. 

A avaliação da adesão ao planejamento dietético proposto foi realizada com base em 

instrumento elaborado e validado por Della Líbera et al
31

. Os aspectos considerados nessa 
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avaliação foram: qualidade da dieta (se a gestante consumia alimentos de todos os grupos 

alimentares), quantidade dos alimentos ingeridos (se a gestante consumia as quantidades 

prescritas), padrão de refeições (se a gestante realizava todas as refeições prescritas e em 

horários regulares), adequação do ganho de peso semanal (considerado como ± 20% do 

preconizado na consulta anterior). A adesão foi classificada em pobre (até um critério 

observado), boa (dois ou três critérios observados) ou ótima (quatro critérios observados). 

 

Avaliação nutricional 

Com relação à avaliação nutricional, foram realizadas:  

- Avaliação antropométrica: As medidas estatura e peso gestacional atual foram aferidas na 

primeira consulta de pré-natal por enfermeiros do ambulatório da unidade, segundo 

recomendações do MS
32

. O estadiômetro utilizado foi da marca Filizola® e a balança foi da 

marca Soehnle®. O peso pré-gestacional utilizado para o cálculo do plano alimentar foi o 

peso informado pela gestante ou medido até a 14ª semana gestacional. O IMC pré-gestacional 

foi analisado conforme os pontos de corte estabelecidos segundo a WHO
33

 na primeira 

consulta da ANPN. Após classificarmos as gestantes segundo o IMC, avaliamos a adequação 

do ganho de peso gestacional total, segundo a recomendação do IOM
34

, validada para 

mulheres brasileiras
35

.  

 

- Avaliação clínica, laboratorial e dos exames complementares: Durante as consultas, foi 

investigada a presença de sintomatologias digestivas e intercorrências gestacionais
32

. A 

presença de anemia foi considerada quando valores de hemoglobina foram < 11g/dL
5
. Foram 

considerados para o controle glicêmico valores de glicemia plasmática de jejum ≤ 95 mg/dL e 

uma hora pós-prandial ≤ 140 mg/dL, valores acima desses pontos de corte foram considerados 

como descontrole glicêmico
23

. 

 

- Avaliação sociodemográfica e obstétrica: Na primeira consulta da ANPN foram coletadas 

informações como idade materna (em anos), situação marital (solteira, viúva, divorciada, 

união estável), nível de instrução (ensino médio incompleto/completo), condições de 

saneamento da moradia (adequado/inadequado), cor da pele (por autoclassificação: branca, 

preta ou parda), número de consultas da assistência pré-natal, número de consultas da 

assistência nutricional pré-natal, intercorrências gestacionais/parto/puerpério anteriores, data 

da última menstruação (DUM), menarca, número de gestações e de abortos. 
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Tratamento estatísticos dos dados 

 

Na análise dos dados do consumo alimentar foi empregado o método de ajuste de 

energia pelo método de resíduos proposto por Willet et al. (1997)
36

 com a finalidade de 

observar a influência do nutriente isolado sobre determinado desfecho, sem a interferência do 

total de calorias. Para o ajuste, realizou-se a análise de regressão linear simples, considerando-

se como variável dependente consumo de nutriente e como variável independente o total de 

energia consumida. Em seguida, definiu-se o valor de α e do β para a obtenção do resíduo. 

Para que o nutriente seja ajustado pelo consumo calórico, torna-se necessário que seja somado 

ao valor de resíduo uma constante, calculada por meio da fórmula: C = α + (β * energia média 

do grupo). 

Na análise exploratória dos dados das variáveis quantitativas, foram calculadas as 

medidas de tendência central e de dispersão (média e desvio padrão). Para a comparação de 

médias dos foram empregados os testes T-Student, ANOVA, pos-hoc e Tukey. A associação 

entre as variáveis categóricas foi avaliada por meio do teste Qui-quadrado e Exato de Fisher 

sendo considerados significativos valores de p<0,05. Foram calculados os quartis do consumo 

de macronutrientes e distribuídos segundo a glicose pós-prandial. As análises estatísticas 

foram realizadas com o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para 

Windows® versão 21.0. 

 

Questões éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade 

Escola/UFRJ em 15/10/2010 (Protocolo nº.17/2010. CAAE 0017.0.361.361.10), registrado no 

SIGMA/UFRJ sob o número 19353 e no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC 

RBR-524z9n). 

 

Resultados 

Foram analisadas 291 gestantes, sendo 148 no GI (50,9%) e 143 no GII (49,1%). A 

média de idade destas gestantes foi de 31,2 anos (DP= 5,8 anos). Ocorreram 8 perdas de 

seguimento referentes à amostra inicial, sendo 4 do GI e 4 do GII, o que representa 

aproximadamente 2,7% do total da amostra inicial. O esquema apresentado na Figura 2 

descreve o progresso das fases do estudo. 
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Figura 2. Fluxograma do progresso das fases do estudo (descrição da alocação da intervenção, 

acompanhamento e análise de dados). Legenda: MT – método tradicional; MCC – método da 

contagem de carboidratos; PN – pré-natal. 

 

 Quanto às características sociodemográficas observou-se que 64,4% (n = 177)das 

gestantes declararam-se como de cor de pele preta ou parda e 35,6% (n = 98) de cor branca; 

86,4% (n = 236) relataram viver em união estável. Quanto ao local de moradia, 33,9% (n = 

87) residia na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, enquanto 66,1% (n = 189) residia em 

outras áreas da cidade. 

 As características sociodemográficas e antropométricas das mulheres estudadas, 

segundo os grupos de estudo, estão descritas na Tabela 1. Não houve diferenças entre os 

mesmos, sugerindo que o processo de randomização adotado no estudo foi adequado. 

 Não houve diferença (p ≥ 0,05) em relação às características obstétricas e da 

assistência pré-natal, a média de gestações anteriores observada foi de 2,6 (DP = ±1,6) no GI 

e 2,3 no GII (DP = ±1,2), de partos 1,2 (DP = ± 1,4) no GI e 0,9 no GII (DP = ±1,1), de 

abortos 0,5 no GI (DP = ±0,7) e 0,4 no GII (DP = ±0,6), de consultas no pré-natal, 11,4 (DP = 

±2,9) no GI e 11,8 (DP = ±2,8) no GII, de consultas da assistência nutricional pré-natal, 5,1 

(DP = ±1,9) para os dois grupos. A média da IG na primeira consulta de pré-natal calculada 

pela ultrassonografia foi de 12,4 semanas (DP = ±4,8) no GI e 12,3 (DP = ±4,7) no GII, e a IG 

média do início do uso de insulina foi de 28,6 semanas no GI (DP = ±5,5) e 27,1 no GII (DP = 
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±6,3). A média de ganho de peso gestacional total foi de 11,2 kg (DP = ±5,0) no GI e 10,4kg 

(DP = ±5,6) no GII. A média da IG no momento do diagnóstico de DMG foi de 21,5 semanas 

(DP = ±5,9) no GI e 21 semanas no GII (DP = ±5,6). 

 A similaridade entre os grupos também é confirmada na análise das médias das 

características maternas e da assistência pré-natal, pois não houve diferença entre os grupos 

de estudo para as médias de IMC pré-gestacional (p=0,69); ganho de peso gestacional total 

(p=0,19); número de gestações (p=0,19); número de partos (p=0,11), número de abortos 

(p=0,80); idade gestacional do início do uso da insulina (p=0,14); idade gestacional na 

primeira consulta do pré-natal (p=0,86); número de consultas da assistência pré-natal 

(p=0,22); e número de consultas com o nutricionista (p=0,72). 

 Como não houve diferenças significativas entre os grupos quanto às características 

clínicas observadas, a análise foi feita a partir da amostra total, sem separação por grupos de 

estudo, 37,9% das gestantes apresentaram intercorrências gestacionais associadas. Dentre as 

que apresentaram, a anemia foi a mais prevalente, diagnosticada em 20,2% das gestantes, 

seguida das SHG diagnosticada em 8,4% das gestantes e a amniorrexe prematura que ocorreu 

em 4,7%. 

 Quanto às condições ao nascer do concepto, a média do peso ao nascer foi de 3235g, a 

média da idade gestacional ao nascer foi de 38,5 semanas e o percentual de macrossomia fetal 

encontrado foi de 4,6%. 

 Em relação ao consumo calórico e de macronutrientes, não houve diferença entre os 

grupos de estudo, independente do tipo de orientação dietética recebida (Tabela 2). De igual 

modo, não houve diferença entre as categorias de adequação do consumo desses 

macronutrientes, os quais estão descritos na Tabela 3. 

 Quanto à relação entre o consumo de macronutrientes em quartis com a glicemia 

materna, verificou-se que o consumo de lipídios no segundo trimestre de gestação, 

correspondente ao terceiro quartil foi associado com maior média de glicemia pós-prandial, 

pois 29,4% das mulheres que tiveram o consumo deste macronutriente no terceiro quartil 

apresentaram maior média de glicemia pós-prandial em comparação com as que consumiram 

no segundo quartil (p= 0,024). Para os outros macronutrientes não foi observada relação 

significativa entre essas variáveis.  Verificou-se ainda forte correlação (r= -0,755; p= <0,001) 

entre os percentuais de carboidrato e de lipídio consumidos no segundo trimestre, ou seja, 

quanto maior o consumo de lipídios, menor o consumo de carboidratos. 
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 Não verificou-se diferença nas quantidades de AP e AUP consumidos diariamente ou 

semanalmente no segundo e terceiro trimestre de gestação entre os grupos de estudo 

(p>0,05).Quanto à análise da prevalência de consumo desses alimentos (se consome ou não 

consome), observou-se que 74,2% (n=120) e 79,9% (n=229) das gestantes consumiram AP 

diariamente, no segundo e terceiro trimestre, respectivamente, e 97,5% (n=120) e 97,4% 

(n=231) consumiram AUP diariamente, no segundo e terceiro trimestre, respectivamente. 

 Ao associar-se a quantidade de AP e AUP consumidos com a adesão ao plano 

alimentar, observou-se maior consumo de AP semanal em quem teve pobre adesão ao plano 

alimentar na segunda consulta, que ocorreu no segundo trimestre de gestação (p=0,04). 

 Constatou-se que a adesão para o conjunto de gestantes (GI e GII) na terceira consulta 

da assistência nutricional pré-natal, associou-se com bom controle glicêmico, pois, 81,8% das 

gestantes com boa e ótima adesão, apresentaram bom controle glicêmico (p=0,04). Contudo, 

não foi encontrada diferença entre os grupos de estudo quanto à adesão ao plano alimentar nas 

seis consultas da assistência nutricional pré-natal (Tabela 4). 
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Tabela 1: Características sociodemográficas e antropométricas de gestantes com Diabetes 

Mellitus Gestacional, segundo os grupos de estudo. Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2011-2014). 

Variáveis Amostra 

n 

GI 

% 

GII 

% 

p
a
 

Local de moradia 286    

Zona Sul 145 35,9 31,9 0,53 

Outro regiões da cidade 

 

141 64,1 68,1  

Situação marital 273    

Solteira, viúva, divorciada 37 16,1 11 0,28 

União estável 

 

236 83,9 89  

Cor da pele       275    

Preta ou parda 177 64 64,7 1,00  

Branca 

 

98 36 35,3  

Escolaridade  280    

Ensino médio incompleto 123 62 61 0,90 

Ensino médio completo  

 

157 81 76  

Condições de saneamento da 

moradia 

270    

Adequado 256 48,8 51,2 0,26 

Inadequado 

 

14 64,3     35,7  

     

IMC PG  

Sobrepeso e obesidade                                       

Baixo peso e normal  

      286 

      201              

       85                                                                                 

 

69,9                      

30,1 

 

70,7                     

     29,3 

 

      0,89 

     

Adequação ganho de peso total 

(IOM) 

Adequado 

Abaixo ou acima 

 

      282 

 

       99         

      183                                                                                 

 

 

30,7                      

69,3 

 

 

39,4                     

     60,6 

 

 

    0,13 

     

Legenda: 
a
TesteQui-quadrado; GI – grupo que recebeu orientação pelo Método Tradicional; GII- 

grupo que recebeu orientação pelo Método da contagem de carboidratos; IMC PG – Índice de massa 

corporal pré-gestacional; 
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Tabela 2: Médias e desvio-padrão (DP) do consumo de macronutrientes, calorias e alimentos 

processados e ultraprocessados de mulheres com Diabetes Mellitus Gestacional, segundo os 

grupos de estudo.  Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2011-2014). 

Variáveis Amostra 

n 

GI  

média (DP) 

GII  

média (DP) 

p 

valor 

Calorias (kcal)       

2º trimestre 117 1747,1 (354,3) 1721,3 (461,5) 0,73 

3º trimestre 

 

251 1835,8 (420,3) 1780 (466,2) 0,32 

Carboidrato 

(%VET) 

      

2º trimestre 117 58,1 (7,4) 59,1 (7,5) 0,48 

3º trimestre 

 

251 59,5 (8,7) 58,9 (6,1) 0,53 

Lipídeo (%VET)       

2º trimestre 117 22,8 (6,2) 23,1 (5,9) 0,78 

3º trimestre 

 

251 23,1 (6,2) 23,3 (6,2) 0,80 

Proteína (%VET)       

2º trimestre 117 19,6 (4,2) 18,4 (3,5) 0,11 

3º trimestre 

 

251 19,3 (3,5) 18,9 (3,7) 0,29 

*AP diário       

2º trimestre 120 0,9 (0,5) 0,8 (0,6) 0,36 

3º trimestre 

 

229 0,8 (0,5) 0,9 (0,5) 0,12 

AP semanal       

2º trimestre 120 0,4 (0,6) 0,6 (0,7) 0,21 

3º trimestre 

 

229 0,6 (0,6) 0,5 (0,6) 0,65 

AUP diário       

2º trimestre 120 2,4 (1,0) 2,4 (0,9) 1,00 

3º trimestre 

 

231 2,3 (1,0) 2,3 (0,9) 0,77 

AUP semanal       

2º trimestre 121 0,8 (0,8) 0,9 (1,0) 0,52 

3º trimestre 

 

229 1,0  (1,0) 1,1 (1,1) 0,29 

 
Legenda: GI – grupo que recebeu orientação pelo Método Tradicional; GII- grupo que recebeu 

orientação pelo Método da Contagem de Carboidratos; VET – Valor energético total; *número de 

alimentos citados no QFCS: AP – alimento processado; AUP – alimento ultraprocessado. 
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Tabela 3: Descrição do percentual de adequação do consumo de macronutrientes de gestantes 

com Diabetes Mellitus Gestacional, segundo os grupos de estudo.  Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

(2011-2014). 

 

Variáveis 

 

 

Amostra 

n 

GI 

% 

GII 

% 

p
a
 

% adequação carboidrato 2º trimestre  117    

Abaixo 12 58,3 41,7 0,56 

Adequado 

Acima 

 

24 

81 

50,0 

43,2 

50,0 

56,8 

 

% adequação proteína 2º trimestre 117    

Abaixo 52 42,3 57,7 0,74 

Adequado 

Acima 

 

23 

42 

57,8 

50 

52,2 

50 

 

% adequação lipídeo 2º trimestre       116    

Abaixo 101 46,5 53,5 0,81 

Adequado 

Acima 

 

06 

09 

33,3 

44,4 

66,7 

55,6 

 

% adequação carboidrato 3º trimestre 251    

Abaixo 25       44        56 0,71 

Adequado 

Acima 

 

35 

191 

54,3 

51,8 

45,7 

48,2 

 

% adequação proteína 3º trimestre 251    

Abaixo 

Adequado 

Acima  

 

100 

58 

93 

     44 

    53,4 

    58,1 

56 

46,6 

41,9 

0,13 

% adequação lipídio 3º trimestre 251    

Abaixo 218      51,4 48,6 0,48 

Adequado 

Acima 

 

20 

13 

60,0 

38,5 

40,0 

61,5 

 

Legenda: 
a
TesteQui-quadrado de Pearson; GI – grupo que recebeu orientação pelo Método 

Tradicional; GII- grupo que recebeu orientação pelo Método da Contagem de Carboidratos; 2T – 

segundo trimestre de gestação; 3T- terceiro trimestre de gestação. 
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Tabela 4: Descrição da adesão (em %) ao plano alimentar proposto para gestantes com Diabetes 

Mellitus gestacional.  Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2011-2014).  

Variáveis Amostra 

n 

GI 

% 

GII 

% 

p
a
 

Adesão na 2ª consulta 115    

Pobre 47 35,0 47,3 0,19 

Boa e ótima 

 

68 65,0 52,7  

Adesão na 3ª consulta 118    

Pobre 52 41,8 47,1 0,58 

Boa e ótima 

 

66 58,2 52,9  

Adesão na 4ª consulta       104    

Pobre 52 45,8 55,6 0,42 

Boa e ótima 

 

52 54,2 44,4  

Adesão na 5ª consulta 92    

Pobre 46          52,7 45,9 0,67 

Boa e ótima 

 

46 43,7 54,1  

Adesão na 6ª consulta 63    

Pobre 38          62,5 56,5 0,79 

Boa e ótima 

 

25 37,5      43,5  

Legenda: 
a
TesteQui-quadrado; GI – grupo que recebeu orientação pelo Método Tradicional; GII- 

grupo que recebeu orientação pelo Método da contagem de carboidratos 

 

Discussão 

 No presente estudo não houve diferença do consumo alimentar entre os grupos de 

estudo, esses achados confirmam o efeito protetor da assistência nutricional pré-natal para 

esse grupo de gestantes, independentemente do método de orientação dietética empregado, 

sugerindo que a TN empregada, incluindo um calendário mínimo de consultas com o 

nutricionista com início logo após o diagnóstico do DMG, possa ter influenciado 

positivamente os resultados perinatais estudados das gestantes com DMG
8
. Destaca-se que a 

orientação e incentivo do nutricionista ao cumprimento do que foi proposto no plano 

alimentar, melhorou a adesão ao tratamento e interferiu positivamente no controle glicêmico. 

Há escassez de estudos que abordem o consumo alimentar de gestantes com DMG por 

métodos de orientação dietética diferentes para comparação com o estudo atual, confirmando 

o ineditismo do estudo. Cabe destacar ainda que não foram localizados estudos com tamanho 

amostral semelhante ao do presente estudo.  

 Esperava-se que o consumo de calorias e macronutrientes fosse diferente entre os 

grupos de estudo, principalmente porque o MCC é um método mais flexível do que o MT, 

entretanto, essa diferença não foi demonstrada. A principal diferença entre os métodos 
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aplicados é a lista de substituição, uma estipula 15g de carboidrato por porção e o outro não
23

. 

Entretanto, nossas listas de substituições usadas tradicionalmente também aproximam a 

quantidade dos macronutrientes prevalentes no grupo (Exemplo: no grupo do pão os 

alimentos substitutos têm quantidade equivalentes de carboidratos), o que pode justificar o 

fato de não ter havido diferenças entre os grupos, levando em consideração que as 

recomendações de prescrição de calorias e macronutrientes foram semelhantes para ambos os 

grupos. Além disso, o MCC não favoreceu o maior consumo de carboidrato entre as 

gestantes. 

De maneira geral, houve consumo de calorias abaixo do que geralmente era prescrito 

para as gestantes participantes do estudo. Talvez esse resultado tenha sido subnotificado por 

omissões de preparações, consumo excessivo de carboidratos em ambos os grupos, acima do 

que é recomendado para indivíduos com DM, abaixo do recomendado para lipídios e dentro 

do recomendado de proteínas
23

, diferente do consumo habitual do brasileiro, descrito na 

última POF 2008-2009
37

. Acredita-se que esse consumo possa ter sido subestimado, e que o 

consumo tenha sido reduzido pelas gestantes pelo medo de macrossomia fetal, alteração no 

controle glicêmico, e possível uso da insulina exógena, conforme colocado por Louie
38

et al. 

(2013) em seu estudo.
 

 Ao verificar o efeito do consumo em quartis na glicemia materna observou-se que as 

mulheres que tiveram maior consumo de lipídio (terceiro quartil) obtiveram maiores médias 

de glicemia pós-prandial quando comparadas com as que tiveram consumo nos quartis 

inferiores, os seja, o consumo de lipídio também pode influenciar negativamente a glicemia 

materna ao longo da gestação. Além disso, observou-se ainda forte correlação entre os 

percentuais de carboidrato e lipídios consumidos, quanto menor o consumo de carboidrato, 

maior o consumo de lipídio, mostrando que essa desproporção no consumo pode interferir no 

controle glicêmico. 

Vale ressaltar que esse resultado foi obtido ainda no segundo trimestre de gestação, 

enfatizando mais uma vez a importância da assistência nutricional pré-natal precoce a fim de 

promover a terapia nutricional e assim o equilíbrio do consumo de macronutrientes, visando o 

bom controle glicêmico. Esse resultado vai contra o que é colocado tradicionalmente na 

literatura sobre a abordagem da dieta para DMG, defendendo a restrição de carboidrato (em 

alguns casos até 30-45% do total de calorias) com o objetivo de diminuir a glicemia pós-

prandial, essa restrição resulta em maior teor de lipídios na dieta, uma vez que a ingestão de 

proteínas é notavelmente constante (15 a 20%)
14,15,17

. No presente estudo, foi utilizado um 
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percentual entre 50 e 55% de carboidrato na elaboração do plano alimentar dessas gestantes, o 

que reforça a máxima de que a restrição de carboidratos não seria benéfica, pois a mesma 

resultaria em excesso de lipídios. Fora de gravidez, uma dieta rica em lipídios normalmente 

aumenta os ácidos graxos saturados livres no soro, promovendo resistência à insulina
39

. Em 

primatas não humanos e, em alguns estudos com seres humanos, uma dieta materna rica em 

lipídios aumenta depósito de gordura fetal e adiposidade infantil, promove esteatose 

hepática
40

, aumenta a inflamação e estresse oxidativo, e prejudica a captação de glicose pelo 

músculo esquelético
41

, mecanismo que pode explicar a influência negativa do elevado 

consumo de lipídio no aumento da glicose pós-prandial associado à resistência a insulina. 

Além disso, o excesso de lipídios pode causar disfunção placentária
42

 e cultivar uma 

microbiota maternal obesogênica que pode ser transferida para o feto
43

. 

Hernandez et al.
17

 em seu estudo randomizado e controlado, submeteu 16 gestantes 

com DMG a duas dietas isocalóricas uma com 40% de carboidratos, 45% de lipídios e 15% de 

proteínas e a outra dieta composta de 60% de carboidratos, de preferência complexos, 25% de 

lipídios e 15% de proteínas durante doze dias com monitoramento contínuo da glicose 

sanguínea e encontraram valores maiores de glicemia pós-prandial (1h e 2h) nas gestantes que 

receberam dieta com maior porcentagem de lipídios, assim como os dados do presente estudo. 

Os autores sugerem que uma dieta rica em carboidratos complexos e reduzida em lipídios 

saturados e trans permitiria atingir as metas do controle glicêmico. Um segundo objetivo deste 

estudo foi desafiar a prática histórica de limitar a ingestão de carboidratos em DMG. Isto é 

cada vez mais notável por diversos estudos demonstrando que a glicemia materna é sensível a 

ingestão de lipídios, e que o ácido graxo livre pode ser hidrolisado e transportado através da 

placenta como substrato importante para a acumulação de gordura fetal
44,45,46

.  

Nos últimos anos, os dados têm demonstrado uma correlação positiva entre lipídios 

séricos maternos e bebês grandes para a idade gestacional (GIG)
44,45

. Curiosamente, estudos 

em que mulheres com DMG foram randomizadas com base em ultrassonografias do 

crescimento fetal, apesar da glicose sanguínea mostrar-se normal, houve diminuição no GIG. 

Possivelmente este mecanismo deve-se a maior supressão da insulina da lipólise, o que resulta 

em menor disponibilidade de AGL fetal e atenuação do excesso de crescimento, em vez de 

simplesmente diminuir glicose sanguínea
47

.  

Se a exposição continuada a uma dieta rica em lipídios resulta em maior resistência à 

insulina, é possível que uma dieta rica em carboidratos complexos/pobre em lipídios 

saturados e trans, pode atenuar o aumento resistência à insulina na gravidez, resultando em 
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menor produção de células β e menor demanda de secreção de insulina, limitando a 

disponibilidade do substrato fetal
48

. 

Ainda dentro dessa temática, estudo conduzido por Ley et al.
49

com gestantes 

saudáveis submetidas a um TOTG com 30 semanas de gestação e avaliação dietética por meio 

de QFCS validado, que tinha o objetivo de investigar se a distribuição de macronutrientes 

durante o segundo trimestre da gravidez tinha associação com o metabolismo tardio da glicose 

mais tarde na gravidez, encontrou que das 205 participantes do estudo, 47 (22,9%) tiveram o 

diagnóstico de DMG. A maior ingestão de lipídios saturados (p= 0,005) e trans (p= 0,009) 

assim como percentagem de calorias e de açúcar adicionado (p= 0,02) e menor ingestão de 

fibra vegetal e de frutas (p= 0,03) foram individualmente associados com o aumento de 

glicose em jejum após múltiplos ajustes estatísticos, reforçando que o excesso de lipídios 

também influencia a glicemia materna de gestantes saudáveis. Em participantes com história 

familiar de DM tipo 2, a ingestão elevada de fibras, proveniente dos vegetais foi associado 

com reduzida resistência à insulina (p= 0,0008) e aumento da sensibilidade à insulina (p= 

0,01), após o ajuste. O risco aumentado de DMG foi associado com menor percentual de 

carboidrato e maior de lipídios. Esses dados corroboram os achados do presente estudo, 

mostrando que a desproporção de macronutrientes durante a gestação não só pode afetar a 

glicemia materna, como também pode ser um fator preditivo para o desenvolvimento do 

DMG em gestantes saudáveis.  

 A terapia nutricional é imprescindível na prevenção e tratamento do DM e é 

reconhecida como um elemento essencial que compõe um estilo de vida saudável. Além 

disso, há forte evidência que apoia modificações dietéticas e mudanças no estilo de vida para 

o tratamento do DMG
22,50,51

. Uma dieta ideal para uma gestante com DMG fornece nutrição 

adequada para o crescimento fetal e saúde materna enquanto minimiza hiperglicemia e ganho 

de peso excessivo. Oportunidades de aconselhamento nutricional podem otimizar os 

resultados maternos e fetais
51,52

. Além disso, o aconselhamento nutricional durante a gravidez 

pode promover a adoção de padrões alimentares saudáveis e redução do risco futuro de DM 

tipo 2
23

. 

 A boa adesão ao plano alimentar reflete diretamente o sucesso do aconselhamento 

nutricional ao longo da gravidez. Aproximadamente 82% das gestantes do presente estudo 

com boa/ótima adesão apresentaram bom controle glicêmico, entretanto, não foi encontrada 

diferença entre os grupos de estudo, esse resultado mostra que quando a gestante tem boa 

adesão ao plano alimentar, independente do método de orientação dietética, obtém-se a meta 
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do tratamento em DM, ressaltando a importância do acompanhamento nutricional ao longo do 

pré-natal e a educação em DM, principalmente no que diz respeito a elucidação de questões 

pertinentes a alimentação da gestante, as quais eram sanadas, sempre que possível, pela 

equipe integrante do projeto de pesquisa. Esse dado corrobora o que diversos estudos na 

literatura destacam sobre a importância desse acompanhamento no resultado obstétrico de 

gestantes com DMG
3,8,53

 e na melhora do controle glicêmico de indivíduos com DM, dentre 

outros benefícios
54

.  

 Não foram encontrados estudos que avaliassem o consumo de AP e AUP em gestantes 

com DMG e tampouco a associação entre o consumo desses alimentos segundo diferentes 

métodos de orientação dietética. O elevado consumo de AP observado nas gestantes que 

tiveram baixa adesão ao plano alimentar na segunda consulta ressalta a interferência direta do 

aconselhamento nutricional no consumo alimentar e pressupõe o início precoce desse 

acompanhamento com o objetivo de orientar sobre os riscos do consumo excessivo desses 

alimentos e assim promover redução desse consumo por parte das gestantes. A prevalência de 

quase 100% do consumo de AUP pelas gestantes no terceiro trimestre é um dado preocupante 

e que merece ser investigado, visto que o consumo excessivo desses alimentos gera prejuízos 

à saúde
11

. Cabe ressaltar que as altas prevalências do consumo desses produtos pelas gestantes 

do presente estudo refletem ainda o aumento significativo do consumo de AP e AUP dos 

brasileiros nos últimos 20 anos descrito nos estudos de Martins et al
13 

e Louzada et al
11

, 

acompanhado pela diminuição do consumo de alimentos in natura ou minimamente 

processados, dentro do contexto de transição nutricional da população brasileira
30

. 

 A busca por estratégias para reduzir o consumo dos produtos prontos para o consumo 

é imprescindível. Entre elas, ações de educação alimentar e nutricional orientadas pelo Guia 

alimentar para a população brasileira
30

 enfatizam a adoção de padrões alimentares baseados 

em alimentos in natura ou minimamente processados com o objetivo de reduzir e prevenir 

doenças crônicas não transmissíveis. Dentro desse contexto, o nutricionista tem papel 

fundamental de orientar e, assim, intervir no consumo desses alimentos.  

 Como limitações do estudo, aponta-se a falta de algumas informações 

sociodemográficas nos prontuários; as dificuldades na quantificação dos nutrientes a partir de 

alguns alimentos citados no QFCS; as possíveis subnotificações de preparações alimentares 

que podem ter dificultado as análises do consumo real das gestantes, mesmo após todos os 

cuidados empregados no estudo para garantir a qualidade dos dados. Em contrapartida, vale 

ressaltar que a equipe que participou do estudo foi treinada, supervisionada e reciclada 
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periodicamente; o QFCS empregado na avaliação dietética foi validado para gestantes 

brasileiras e, na análise dos dados dietéticos, realizou-se o ajuste recomendado para obtenção 

do consumo real das gestantes, a fim de minimizar os possíveis erros na análise.  

 O consumo alimentar das gestantes com DMG foi semelhante entre os grupos de 

estudo, independentemente do método de orientação dietética empregado, sugerindo que 

ambos os métodos podem ser utilizados. Os achados também reforçam a importância da 

assistência nutricional precoce no pré-natal, visto que o aconselhamento nutricional durante 

esse período exerce influência sobre o controle glicêmico e sobre o consumo alimentar no que 

diz respeito ao incentivo de práticas alimentares saudáveis e à adesão ao plano alimentar 

proposto, com vistas à obtenção de um resultado perinatal favorável. 

 

Outras informações  

Registro: Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos - código REBEC RBR-524z9n. 

Protocolo: disponível somente através do REBEC. 

Financiamento: bolsa PIBIC/UFRJ, bolsa de mestrado CAPES, bolsa de produtividade CNPq. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O consumo alimentar das gestantes foi semelhante, independente do método de 

orientação dietética empregado, sugerindo que ambos os métodos testados no estudo podem 

ser utilizados. Cabe ressaltar que o método da contagem de carboidratos é mais flexível que o 

método tradicional e mostrou-se com uma alternativa adicional à terapia nutricional de 

gestantes com DMG na prática clínica.  

 Quanto ao percentual de carboidratos utilizado na distribuição dos macronutrientes da 

dieta, os achados demonstram que a restrição do mesmo conforme discutido e recomendado 

na literatura para gestantes com DMG, resultaria em elevação do percentual de lipídios, o que 

causaria prejuízos à saúde materna e fetal, com destaque para alteração das concentrações da 

glicemia pós-prandial, conforme demonstrado na avaliação do consumo desse nutriente em 

quartis no presente estudo. Tal dado sugere que a porcentagem utilizada como base para o 

cálculo do plano alimentar, entre 50 a 55%, contribua para o equilíbrio da proporção dos 

macronutrientes da dieta, favorecendo assim o bom controle glicêmico. 

 O consumo excessivo de alimentos processados e ultraprocessados encontrado no 

presente estudo reflete o hábito alimentar do brasileiro dentro do contexto de transição 

nutricional, reforçando a importância da assistência nutricional pré-natal precoce no que diz 

respeito ao incentivo às práticas alimentares saudáveis e ações educativas efetivas que 

possibilitem escolhas alimentares mais saudáveis, reduzindo o risco de doenças associadas à 

má alimentação. 

 

Recomendações e contribuições para o pré-natal nos serviços de maior complexidade: 

 

 A primeira consulta da assistência nutricional pré-natal deve ser realizada de forma 

precoce, de preferência, no momento da confirmação do diagnóstico de DMG;  

 A gestante com DMG deve ter no mínimo seis consultas com nutricionista durante 

toda a gestação;  

 O nutricionista deve orientar a gestante quanto à importância de seguir o planejamento 

dietético, com o objetivo de garantir o ganho de peso adequado e normoglicemia;  

 A escolha do método de orientação dietética deve ser individualizada e adequada ao 

perfil da gestante; 
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 O nutricionista deve escolher adequadamente o método de avaliação dietética para 

avaliação correta do consumo alimentar da gestante, além de orientar e elucidar 

questões pertinentes ao mesmo, incentivando sempre práticas alimentares saudáveis; 

 O nutricionista deve encorajar o autocuidado e educação em Diabetes. 

 

 

Sugestões de continuidade do estudo:  

 

 Sugere-se estudos que abordem o consumo alimentar de gestantes com DMG para 

elucidação de questões sem consenso na literatura como o percentual adequado de 

carboidratos utilizado na prescrição dietética dessas gestantes; 

 Avaliação quantitativa e qualitativa do consumo de sacarose de gestantes com DMG e 

sua relação com a adequação do ganho de peso gestacional, controle glicêmico, dentre 

outros desfechos obstétricos e perinatais; 

 Avaliação quantitativa e qualitativa do consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados de gestantes com DMG e sua relação com desfechos obstétricos e 

perinatais. 
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PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA: Contribuições Teórico-Práticas para a Assistência Pré-natal de 

Gestantes Diabéticas  

RegistroGPSMI:__________Nome:_____________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Ensaio clínico 

 

 Você está sendo convidada para participar de uma pesquisa que está em desenvolvimento na 

Maternidade Escola/UFRJ, sob a coordenação do Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil, sob a 

responsabilidade da Profa. Cláudia Saunders.  

Este estudo busca contribuir para a melhoria da assistência pré-natal de gestantes portadoras de 

diabetes. Para que você participe da mesma, você deve concordar em seguir o calendário de consultas previsto na 

unidade, incluindo um número mínimo de seis consultas com o nutricionista, realizar os exames prescritos pela 

equipe médica. Você será acompanhada pelo grupo de pesquisa até a internação após o parto.   

Na consulta com o nutricionista serão feitas perguntas sobre a sua saúde e gestação e será feita a 

avaliação do seu peso e da sua dieta, com consulta ao seu prontuário e isso, vai permitir a elaboração de uma 

dieta individualizada que será detalhadamente explicada e será fornecido material educativo para melhor 

compreensão da mesma. Além dessa consulta individual, você terá algumas consultas em grupo agendadas, nas 

quais serão discutidos temas como diabetes, dieta e atividade física na gestação.  

Esclarecemos ainda que poderão ser feitos contatos telefônicos ou por carta, para reagendamento de 

consultas ou para saber informações acerca da sua saúde. Após o parto, será feita consulta ao prontuário do seu 

filho para coleta de informações acerca da sua saúde, mas nenhum procedimento adicional será feito com ele (ou 

ela).  

Esclarecemos que o risco decorrente de sua participação no estudo é mínimo, tendo em vista que os 

procedimentos a serem empregados já fazem parte da rotina do pré-natal e, os métodos de orientação dietética 

empregados serão o método de distribuição cal por refeição ou o método da contagem de carboidratos, que 

estabelece a quantidade máxima de carboidratos em cada refeição.  

O método a ser empregado na sua orientação será detalhadamente esclarecido e o risco ou desconfortos 

que você poderá sentir são a hiperglicemia ou hipoglicemia, que ocorrem quando a orientação da dieta não é 

seguida. Para minimizar esse desconforto, em cada consulta individual ou em grupo, serão reforçadas as 

orientações acerca das substituições dos alimentos e você será informada do número do telefone dos 

nutricionistas que poderão orientá-la fora dos horários da sua consulta na unidade.   

Não haverá custo para que você participe no estudo. O pesquisador assegura que será garantido o 

anonimato de sua identidade, ou seja, seu nome jamais será revelado e você tem liberdade para escolher 

participar ou não. Caso aceite, você poderá desistir de participar em qualquer momento, sem que isso, prejudique 

a sua assistência na Maternidade Escola/UFRJ.  

Os benefícios para você serão o acompanhamento pelo nutricionista, que fará uma orientação da dieta 

ajustada conforme suas necessidades e os resultados dessa pesquisa ajudarão na reflexão e construção de rotinas 

de assistência pré-natal direcionadas para gestantes portadoras de diabetes, melhorando assim, a saúde das 

mulheres e seus filhos.  

Você receberá uma cópia deste termo, contendo os contatos dos pesquisadores, para tirar dúvidas sobre 

a pesquisa. Declaro estar ciente das informações deste Termo de Consentimento e concordo em participar deste 

estudo.  

Rio de Janeiro,_____/_____/______. 

Participante:________________________________________________________________________________ 

Coordenador da Pesquisa: _____________________________________________________________________ 

 

Telefone das pesquisadoras responsáveis: 7849.7449 (Helaine Lima); 25626601 (Profa. Cláudia Saunders); 

Instituto de Nutrição Josué de Castro / UFRJ. End. Av. Brigadeiro Trompowski s/n Bloco J 2° andar, sala 26 – 

Centro de Ciências da Saúde/UFRJ. Ilha do Fundão. Rio de Janeiro.  



89 

 

     

Anexo 2 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DO ESTUDO ORIGINAL INTITULADO 

“CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS PARA A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL DE 

GESTANTES DIABÉTICAS 
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Projeto:  
Contribuições Teórico-Práticas para  

a Assistência Pré-natal de Gestantes Diabéticas  

 

Nome:____________________________________________________ 

 

Prontuário:________ GPSMI:_______Tipo DB: (1) Gest (2) Prévia 

 

Grupo de Estudo:(1) G1- MT ímpar     (2) G2- MC par  

                               (3) G3 – MT ímpar   (4) G4 - MC par     

Pesquisador:_______________ Data de ingresso :_____/______/_____ 

DPP:________/_________/________ 
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Registro GPSMI:___________________               Prontuário:__________________________                 

Nome:______________________________________________________________________ 

Data:_____/______/_____                  Grupo de Estudo: (1) G1    (2) G2     (3) G3     (4) G4     

Tipo de Diabetes: (1) Gestacional  (2) Prévia ____________ 

 

OBS: 1. CRITÉRIO DE INCLUSÃO: Adultas (idade > 20a), gestação de feto único, no caso de diabetes 

gestacional, IG no diagnóstico até 30 semanas.   

2. PREENCHER O TCLE ANTES DA ENTREVISTA E, ENTREGAR UMA CÓPIA PARA AS GESTANTES.   

 

1ª. CONSULTA 

Pesquisador:__________________________________________             Data:_____/______/_____ 

Médicos assistentes: _________________________________________________________________ 

CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS E/OU ENTREVISTA 

Dados de identificação e sociodemográficos 

Endereço:__________________________________________________________________________  

Bairro:______________________________Cidade:__________________________________ Telefone 

fixo:___________________________ Celular: ______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______/_______/_______                           Idade: ______________anos              

Naturalidade:_________________________________________________________________ 

Nível de Instrução:      (1) Sabe ler e escrever                              ( 2) Ensino fundamental incompleto 

                                  ( 3) Ensino fundamental completo       ( 4) Ensino médio incompleto  

                                  ( 5) Ensino médio completo                 ( 6) Superior  

Anos completos de instrução: ____________anos 

 

ENTREVISTA 

Dados de identificação, sociodemográficos e hábitos sociais 

Qual é a sua ocupação ou atividade profissional?______________________________________ 

Você pratica alguma atividade física? (1) Sim. Qual/freqüência/tempo________________________  

                                                           (2) Não  

Qual a cor da sua pele? (1) Branca  (2) Preta (3) Parda  (4) Amarela (origem oriental)   (5) Indígena  

Você usou ou está usando nesta gestação:  

(1) Bebida alcoólica (preencher anexo 1)   (2) Cigarro      (3) Drogas          (4) Nenhuma  

No caso do uso de cigarro ou drogas, descrever a freqüência e quantidade________________________ 

 

 

 

 



92 

 

     

CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS E ENTREVISTA 

Avaliação clínica e obstétrica 

 

Obstétrica:  DUM: _____/_____/_____DPP: _____/_____/_____   Menarca:_______ anos 

Gesta:________Para:_________Abortos (n°/tipo):___________________________________ 

Data do término da última gestação e, informar se foi aborto: __________________________                        

História anterior: (1)BPN (<2,5 kg)    (2) pré-termo (IG <37 semanas)   (3) outros__________ 

História de intercorrências gestacionais/parto/puerpério, informar a idade gestacional: 

___________________________________________________________________________ 

Idade gestacional da primeira consulta do pré-natal: _________sem. (considerar consulta de triagem) 

Clínica: Diagnóstico da Db:         (1) Na gestação  (Idade gestacional_________sem.,  Glicemia JJ__________, 

TOTG_____________________)   (2) Prévio (tipo/tempo de doença__________________________)   

Fatores de risco para DG: (1) Idade >35 anos     (2) IMC pré-gestacional >25kg/m
2
            (3) Antecedente 

pessoal de DG           (4) Antecedente familiar de DM (parentes de primeiro grau, descrever 

quais)____________________     

(5) História de macrossomia (_____kg) ou polihidrâmnio  (6) Malformação fetal em gestação anterior              

(7) História de óbito fetal sem causa aparente (assinalar: natimorto, neomorto ou óbito fetal/idade gestacional ou 

tempo de vida________________________________________________________)  

(8) Uso de drogas hiperglicemiantes (corticóides, diuréticos, tiazídicos)   (9) Sínd. ovários policísticos (10) 

Hipertensão arterial crônica  

Na gravidez atual – (11) ganho excessivo de peso (semanal ou total até a data da consulta) 

                               (12) crescimento fetal excessivo ou polihidrâmnio (por suspeita clínica ou pela US)   

Observações (registrar complicações da DM, tempo de 

diagnóstico):________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Esquema de insulina prescrito (data, tipo e adesão): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS E ENTREVISTA 

Avaliação clínica e obstétrica 

 

Estatura:________m      Peso pré-gestacional:___________kg 

Peso na 1ª consulta ou na triagem:___________kg (IG s______/______(DUM/US). 

IMC pré-gestacional: _____________________           Clas:  (1)Bp  ( 2) N   (3) Sp   (4) Ob 

IMC gestacional inicial: ___________________         Clas:  (1) Bp  (2)A    (3) Sp   (4) Ob 

 

ENTREVISTA 

Avaliação Funcional e da Picamalácia 

 

Para investigação da picamalácia:  

Tem vontade de comer substâncias não alimentares ou combinações estranhas durante a gestação? 

(1) Sim. Qual?____________________________________ (Preencher o anexo 2)         (2) Não 

Para investigação da cegueira noturna:  

      A. Dificuldade para enxergar durante o dia? (1) Sim     (2) Não  

      B. Dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?  

      (1) Sim. Quando começou/terminou?____________________________________ (2) Não    

      C. Tem cegueira noturna?  (1) Sim. Quando começou/terminou?_____________ (2) Não 

       Diagnóstico de XN: 

       (1) Presente: Resposta da pergunta A for NÃO e a da B e/ou C for SIM – (Preencher o anexo 2) 

       (2) Ausente 

 

Avaliação Dietética na 1ª. consulta – Anamnese alimentar da ME/UFRJ com carbono (anexo 3) 

 

ATENÇÃO: Preencher os quadros de evolução antropométrica, clínica e dos exames  

AVALIAÇÃO EM TODAS AS CONSULTAS 

Registrar todas as informações disponíveis da APN referentes:  Avaliação antropométrica, clínica, 

funcional, bioquímica, exames, sintomatologia digestiva e condutas -: 

Exemplo de respostas possíveis:  

 IG – idade gestacional em semanas/dias; 

 SIM (S), NÃO (N);  

 Edema - assinalar 0, 1+, 2+, 3+, conforme anotação do prontuário; 

 Identificar as intercorrências gestacionais e sintomatologia digestiva, a partir dos registros médicos, do 

nutricionista e por meio da interpretação dos exames:  

 Anemia - hemoglobina <11g/dL. Nos casos de anemia descrever valores de VCM.  

 Hipertensão gestacional - pressão arterial >140 x 90mmHg após a 20ª semana.  

 Hipertensão arterial (pressão arterial >140 x 90mmHg) diagnosticada antes da 20ª. semana – 

hipertensão crônica.  

 Hipertensão (pressão arterial >140 x 90mmHg) associada com proteinúria (>300mg em urina de 24h) - 

Pré-eclâmpsia.  

 Hipertensão (pressão arterial >140 x 90mmHg) associada com proteinúria (>300mg em urina de 24h) e 

convulsões – Eclâmpsia.  

 Atenção para infeções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis, ruptura prematura de membrana e 

outros.  

 Assinalar nos quadros de evolução antropométrica e clínica com asterisco (*) todas as datas de consultas de 

Nutrição.   
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 ATENÇÃO: 1) Em casos de auto-monitorização, descrever os valores alterados e horário.                    2) Em 

casos de uso de álcool (anexo 1), picamalácia e XN (anexo 2), grampear e preencher os formulários 

próprios. 

 

Exames: Dopplerfluxometria –  registrar S –  sim ou N-não. 

Data Idade 

gestacional 

(DUM/US) 

Incisura (descrever qual/is e quantas 

artérias – bilateral ou unilateral) 

Alteração do fluxo 

sanguíneo/centralização 

    

    

    

    

    

 

Exames: Ultrassonografia –  registrar os resultados com alteração e 1 por trimestre.   

Data Idade gestacional 

(DUM/US) 

Peso fetal (g) 

/percentil/IG 

Volume líquido amniótico: 

1. Oligohidrâmnio (redução) 

2. Normal 

3. Intermediário 

4. Polihidrâmnio (excessivo) 
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QUADROS DE EVOLUÇÃO ANTROPOMÉTRICA E CLÍNICA: 

 

 Informações para cálculo do VET:  

Peso Pré-gestacional: __________kg                         IMC Pré-gestacional:___________kg/m
2
 

IMC inicial: ___________ kg/m
2
 

Classificação do IMC: (1)BP (2)N (3)SP (4)O (sublinhar - PG ou Gestacional)  NAF: _______  
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QUADRO DE EVOLUÇÃO CLÍNICA E USO DE MEDICAMENTOS: 

 

Data Pressão 

arterial/ 

edema 

Sintomatologia digestiva Uso de medicamentos 

 (dose/freq). 

Suplemento 

(dose/freq). 
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2ª. CONSULTA 

Pesquisador:__________________________________________             Data:_____/______/_____ 

Registro GPSMI:___________________               Prontuário:__________________________  

Médicos assistentes: _________________________________________________________________ 

ENTREVISTA E CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS 

Evolução clínica e nutricional 

 

Evolução clínica do diabetes (descrever intercorrências associadas inclusive digestiva, alteração no tratamento, 

necessidade de insulinização, internação, descrever episódios de hiper - JJ> 95 e pós > 140/IG e hipoglicemia - 

<60):__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Aceitação ou alteração da dieta prescrita: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Esquema de insulina prescrito (data, tipo e adesão): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTA 

Dados de identificação, sociodemográficos e hábitos sociais 

 

Alteração de endereço ou telefone:_________________________________________________ 

Situação marital?     (1) união estável ou casada               (2) solteira, separada, divorciada, viúva  

Nº de pessoas da família:______________Quantas pessoas da família trabalham?____________  

Renda familiar total: ___________________________________________RFPC: ___________  

Saneamento do domicílio: (1) Adequada (coleta de lixo regular, água encanada, rede de esgoto)  

(2) Inadequada (descrever serviço ausente)________________________________________________ 

Gestação atual foi planejada?   (1) Sim     (2) Não   

Gestação atual é aceita?   (1) Sim     (2) Não. Pq?______________________________________ 

O pai da criança está aceitando e apoiando a gestação? (1) Sim   (2) Não. Pq?_______________ 

Você está usando nesta gestação:  

(1) Bebida alcoólica (preencher anexo 1)   (2) Cigarro      (3) Drogas          (4) Nenhuma  

No caso do uso de cigarro ou drogas, descrever a freqüência e quantidade_______________________ 
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AVALIAÇÃO DA ADESÃO 

 

2ª Consulta (IG =_____/_____ DUM/US).  Assinalar os  itens observados: 

(1) quantidade     (2) qualidade    (3) padrão de refeições  (4) adequação do ganho de peso semanal       

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta anterior  

 

ENTREVISTA 

Avaliação Funcional e da Picamalácia 

 

Para investigação da picamalácia:  

Tem vontade de comer substâncias não alimentares ou combinações estranhas durante a gestação? 

(1) Sim. Qual?____________________________________ (Preencher o anexo 2)         (2) Não 

Para investigação da cegueira noturna:  

      A. Dificuldade para enxergar durante o dia? (1) Sim     (2) Não  

      B. Dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?  

      (1) Sim. Quando começou/terminou?____________________________________ (2) Não    

      C. Tem cegueira noturna?  (1) Sim. Quando começou/terminou?_____________ (2) Não 

       Diagnóstico de XN: 

       (1) Presente: Resposta da pergunta A for NÃO e a da B e/ou C for SIM – (Preencher o anexo 2) 

       (2) Ausente 

 

Avaliação Dietética na 2ª. consulta – FCSQ – anexo 4 

 

1. Quais refeições realiza por dia? 

 Desjejum   Colação    Almoço    Merenda    Jantar    Ceia   ___________________ 

2. Local onde realiza as refeições?  (1) casa   (2) trabalho   (3) ________________________ 

 

ATENÇÃO: Preencher os quadros de evolução antropométrica, clínica e dos exames  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

     

3ª. CONSULTA 

Pesquisador:__________________________________________             Data:_____/______/_____ 

Registro GPSMI:___________________               Prontuário:__________________________  

Médicos assistentes: _________________________________________________________________ 

 

ENTREVISTA E CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS 

Evolução clínica e nutricional 

 

 

Evolução clínica do diabetes (descrever intercorrências associadas inclusive digestiva, alteração no tratamento, 

necessidade de insulinização, internação, descrever episósidos de hiper - JJ> 95 e pós > 140/IG e hipo - <60):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Aceitação ou alteração da dieta prescrita: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Esquema de insulina prescrito (data, tipo e adesão): 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTA 

 Dados sociodemográficos e avaliação dos hábitos sociais 

 

Alteração de endereço ou telefone:______________________________________________________ 

Você está usando nesta gestação:  

(1) Bebida alcoólica (preencher anexo 1)   (2) Cigarro      (3) Drogas          (4) Nenhuma  

No caso do uso de cigarro ou drogas, descrever a freqüência e quantidade_______________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO 

 

 

3ª Consulta(IG =_____/_____ DUM/US).  Assinalar os itens observados: 

(1) quantidade    (2) qualidade    (3) padrão de refeições   (4) adequação do ganho de peso semanal     
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Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta anterior  

ENTREVISTA 

Avaliação Funcional e da Picamalácia 

 

 

Para investigação da picamalácia:  

Tem vontade de comer substâncias não alimentares ou combinações estranhas durante a gestação? 

(1) Sim. Qual?____________________________________ (Preencher o anexo 2)         (2) Não 

Para investigação da cegueira noturna:  

      A. Dificuldade para enxergar durante o dia? (1) Sim     (2) Não  

      B. Dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?  

      (1) Sim. Quando começou/terminou?____________________________________ (2) Não    

      C. Tem cegueira noturna?  (1) Sim. Quando começou/terminou?_____________ (2) Não 

       Diagnóstico de XN: 

       (1) Presente: Resposta da pergunta A for NÃO e a da B e/ou C for SIM – (Preencher o anexo 2) 

       (2) Ausente 

 

Avaliação Dietética na 3ª. consulta – Anamnese alimentar  (anexo 3) 

 

ATENÇÃO: Preencher os quadros de evolução antropométrica, clínica e dos exames  
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4ª. CONSULTA 

Pesquisador:__________________________________________             Data:_____/______/_____ 

Registro GPSMI:___________________               Prontuário:__________________________ 

Médicos assistentes: _________________________________________________________________                 

 

ENTREVISTA E CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS 

Evolução clínica e nutricional 

 

Evolução clínica do diabetes (descrever intercorrências associadas inclusive digestiva, alteração no tratamento, 

necessidade de insulinização, internação, descrever episósidos de hiper - JJ> 95 e pós > 140/IG e hipo - <60):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Aceitação ou alteração da dieta prescrita: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Esquema de insulina prescrito (data, tipo e adesão):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTA 

 Dados sociodemográficos e avaliação dos hábitos sociais 

 

Alteração de endereço ou telefone:______________________________________________________ 

Você está usando nesta gestação:  

(1) Bebida alcoólica (preencher anexo 1)   (2) Cigarro      (3) Drogas          (4) Nenhuma  

No caso do uso de cigarro ou drogas, descrever a freqüência e quantidade_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO 

 

4ª Consulta(IG =_____/_____ DUM/US).  Assinalar os itens observados: 

(1) quantidade   (2) qualidade     (3) padrão de refeições  (4) adequação do ganho de peso semanal        

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta anterior  
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ENTREVISTA 

Avaliação Funcional e da Picamalácia 

 

Para investigação da picamalácia:  

Tem vontade de comer substâncias não alimentares ou combinações estranhas durante a gestação? 

(1) Sim. Qual?____________________________________ (Preencher o anexo 2)         (2) Não 

Para investigação da cegueira noturna:  

      A. Dificuldade para enxergar durante o dia? (1) Sim     (2) Não  

      B. Dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?  

      (1) Sim. Quando começou/terminou?____________________________________ (2) Não    

      C. Tem cegueira noturna?  (1) Sim. Quando começou/terminou?_____________ (2) Não 

       Diagnóstico de XN: 

       (1) Presente: Resposta da pergunta A for NÃO e a da B e/ou C for SIM – (Preencher o anexo 2) 

       (2) Ausente 

 

Avaliação Dietética na 4ª. consulta – FCSQ –anexo 4 

 

1. Quais refeições realiza por dia? 

 Desjejum   Colação    Almoço    Merenda    Jantar    Ceia   ________________ 

 

2. Local onde realiza as refeições?  (1) casa   (2) trabalho   (3) _____________________ 

 

 

ATENÇÃO: Preencher os quadros de evolução antropométrica, clínica e dos exames  
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5ª. CONSULTA 

Pesquisador:__________________________________________             Data:_____/______/_____ 

Registro GPSMI:___________________               Prontuário:__________________________ 

Médicos assistentes: _________________________________________________________________              

 

ENTREVISTA E CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS 

Evolução clínica e nutricional 

 

Evolução clínica do diabetes (descrever intercorrências associadas inclusive digestiva, alteração no tratamento, 

necessidade de insulinização, internação, descrever episósidos de hiper - JJ> 95 e pós > 140/IG e hipo - <60):  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Aceitação ou alteração da dieta prescrita: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Esquema de insulina prescrito (data, tipo e adesão):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTA 

Dados sociodemográficos e avaliação dos hábitos sociais 

 

Alteração de endereço ou telefone:______________________________________________________ 

Você está usando nesta gestação:  

(1) Bebida alcoólica (preencher anexo 1)   (2) Cigarro      (3) Drogas          (4) Nenhuma  

No caso do uso de cigarro ou drogas, descrever a freqüência e quantidade_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO 

 

5ª Consulta (IG =_____/_____ DUM/US).  Assinalar os  itens observados: 

(1) quantidade    (2) qualidade    (3) padrão de refeições  (4) adequação do ganho de peso semanal       

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta anterior. 
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ENTREVISTA 

Avaliação Funcional e da Picamalácia 

 

Para investigação da picamalácia:  

Tem vontade de comer substâncias não alimentares ou combinações estranhas durante a gestação? 

(1) Sim. Qual?____________________________________ (Preencher o anexo 2)         (2) Não 

Para investigação da cegueira noturna:  

      A. Dificuldade para enxergar durante o dia? (1) Sim     (2) Não  

      B. Dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?  

      (1) Sim. Quando começou/terminou?____________________________________ (2) Não    

      C. Tem cegueira noturna?  (1) Sim. Quando começou/terminou?_____________ (2) Não 

       Diagnóstico de XN: 

       (1) Presente: Resposta da pergunta A for NÃO e a da B e/ou C for SIM – (Preencher o anexo 2) 

       (2) Ausente 

 

Avaliação Dietética na 5ª. consulta – Anamnese alimentar – anexo 3 

 

ATENÇÃO:  

1. Preencher os quadros de evolução antropométrica, clínica e dos exames  

2. Em caso de mais de 5 consultas, anexar para cada consulta 1 anexo de consulta extra (anexo 4) 
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6ª. CONSULTA 

Pesquisador:__________________________________________             Data:_____/______/_____ 

Registro GPSMI:___________________               Prontuário:__________________________  

Médicos assistentes: _________________________________________________________________           

ENTREVISTA E CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS 

Evolução clínica e nutricional 

 

Evolução clínica do diabetes (descrever intercorrências associadas inclusive digestiva, alteração no tratamento, 

necessidade de insulinização, internação, descrever episósidos de hiper - JJ> 95 e pós > 140/IG e hipo - <60):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Aceitação ou alteração da dieta prescrita: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Esquema de insulina prescrito (data, tipo e adesão): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTA 

Dados sociodemográficos e avaliação dos hábitos sociais 

 

Alteração de endereço ou telefone:______________________________________________________ 

Você está usando nesta gestação:  

(1) Bebida alcoólica (preencher anexo 1)   (2) Cigarro      (3) Drogas          (4) Nenhuma  

No caso do uso de cigarro ou drogas, descrever a freqüência e quantidade_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO 

 

6ª Consulta (IG =_____/_____ DUM/US).  Assinalar os itens observados: 

(1) quantidade    (2) qualidade    (3) padrão de refeições   (4) adequação do ganho de peso semanal       

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta anterior  
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ENTREVISTA 

Avaliação Funcional e da Picamalácia 

 

Para investigação da picamalácia:  

Tem vontade de comer substâncias não alimentares ou combinações estranhas durante a gestação? 

(1) Sim. Qual?____________________________________ (Preencher o anexo 2)         (2) Não 

Para investigação da cegueira noturna:  

      A. Dificuldade para enxergar durante o dia? (1) Sim     (2) Não  

      B. Dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?  

      (1) Sim. Quando começou/terminou?____________________________________ (2) Não    

      C. Tem cegueira noturna?  (1) Sim. Quando começou/terminou?_____________ (2) Não 

       Diagnóstico de XN: 

       (1) Presente: Resposta da pergunta A for NÃO e a da B e/ou C for SIM – (Preencher o anexo 2) 

       (2) Ausente 

 

Avaliação Dietética - Anamnese alimentar – anexo 3 

 

ATENÇÃO: Preencher os quadros de evolução antropométrica, clínica e dos exames  

PARA OS CASOS DE MAIS DE 6 CONSULTAS, ANEXAR 1 FORMULÁRIO PARA CADA 

CONSULTA.   
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AVALIAÇÃO NO PUERPÉRIO  

Pesquisador:__________________________________________             Data:_____/______/_____ 

Registro GPSMI:___________________               Prontuário:__________________________                 

CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS   

Avaliação antropométrica materna: 

Peso pré-parto:__________kg     Peso na última consulta:______kg  (IG  DUM/US=_____/______)  Ganho 

total:_________kg 

IMC gestacional na última consulta ou pré-parto: _____________ (1) BP    (2) A   (3) SP  (4) OB 

Avaliação da adequação do ganho:  

MS (2006) tabela de ganho de peso:      (1) abaixo        (2) adequado       (3) acima   

IOM (2009): (1) abaixo (2) adequado (3) acima  

Intercorrências maternas no parto ou puerpério antes da alta hospitalar: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

IG no parto (DUM/US): ______/_______s       Tipo de parto: (1) normal     (2) cesárea      (3) fórceps       

Data do parto:______/______/_______ 

Condições ao nascer: (1) natimorto    (2) óbito fetal    (3) neomorto     (4) nascido vivo   

                                   (5) malformação congênita 

Peso:___________g        IG (Capurro): _______semanas   

Comprimento:________cmPC:_____cm          Sexo: (1) F  (2) M          Apgar 1’e 5’:___/___  

Correlação P/IG : (1) PIG (2) AIG  (3) GIG     Método:______________________________________    

Intercorrências do RN: _____________________________________________________(idade)   

Alimentação do RN na internação:     (1) AM       (2) Fórmula         (3) AM + Complementação  

Via de administração:      (1) Oral       (2) sonda ____________      (3) Parenteral  

Observações:______________________________________________________________________ 

Condições da amamentação:  

Problemas com o AM (tipo e período):__________________________________________________ 

Início do AM:  (1) CO      (2) alojamento conjunto (____h pós-parto)     (3) Unidade neonatal 

Características da assistência pré-natal:   

N° de consultas no pré-natal: ________________ 

Outros profissionais que atenderem no PN: (1)  assistente social   (2) psicólogo   

(3) musicoterapêuta    (4) outros__________________________  

N° de ações educativas:_____________ (profissionais_________________________________) 
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Anexo 1 

 

QUESTIONÁRIO TACE 

 

ATENÇÃO: Preencher quando houver resposta SIM para consumo de álcool nas consultas  

 

Você tem bom apetite? (1) Sim     (2) Não 

O quê costuma comer no almoço e jantar? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual a bebida de sua preferência? (Pergunte e explique se chope, cerveja, batida, vinho, 

licor)______________________________________________________________________________ 

 

T – Qual a quantidade que você precisa pra se sentir desinibida ou “mais alegre”?  

1)  1    2)  2    3)  3   4)  4    (avaliar conforme número de drinks-padrão/descrever a bebida mais 

consumida________________________________________________________________________) 

Tem facilidade em fazer amizades? (1) Sim   (2) Não 

Relaciona-se bem com seus familiares? (1) Sim   (2) Não 

 

A – Alguém tem lhe incomodado pelo seu modo de beber?      (1) Sim          (2) Não 

Tem trabalhado durante a gravidez? (1) Sim     (2) Não 

Quais atividades você faz para descansar/relaxar?__________________________________________ 

 

C – Você tem percebido que deve diminuir seu consumo de bebida? (1) Sim     (2) Não 

Você dorme bem à noite?  (1) Sim     (2) Não 

A que horas costuma acordar?__________________________________________________________ 

 

E – Você costuma tomar alguma bebida logo pela manhã para manter-se bem ou para se livrar do mal-estar do 

dia seguinte (ressaca)?  (1) Sim     (2) Não 

Pontos obtidos no T-ACE: _________________  

Avaliação do padrão de consumo: Se a gestante consumir álcool pergunte 

 

Tipo de 

bebida 

Número de vezes, frequência e quantidade 

 Antes da gravidez 1º. T (IG) 2º. T (IG) 3º. T (IG) 

Cerveja/ 

chopp (5%) 

    

Vinho (13%)     

Destilados 

(50%) 

    

Outros  
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Antes da gravidez teve problemas devido ao uso de álcool? (problemas médicos gerais: sintomas físicos 

relacionados ao uso de álcool, acidentes, faltas ao trabalho, problemas sociais ou familiares ou escolares ou com 

envolvimento policial)?  

(1) Sim. Quais/quantas ocasiões?______________________________________________________  

(2) Não 

Durante a gravidez teve problemas devido ao uso de álcool? 

(1) Sim. Quais/quantas ocasiões?_______________________________________________________  

(2) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

     

Anexo 2 

 

 

ENTREVISTA 

Avaliação Funcional e da Picamalácia 

 

 

Para investigação da picamalácia: (1) Presente      (2) Ausente 

Quando sente a vontade de comer a substância não alimentar ou combinação estranha, realmente a come? 

(1) Sim. Frequência, quantidade?______________________________________________________ (2) Não 

Esse comportamento já ocorreu em outras gestações ou em períodos de amamentação anteriores ou mesmo fora 

da gestação?  

(1) Sim. Quando?__________________________________________________________________ (2) Não 

Você sabe o motivo dessa vontade?________________________________________________ 

Para investigação da cegueira noturna:  

Tem algum problema de visão? (1) Sim. Qual?_______________________________ (2) Não 

Em casos de XN presente:  

 freqüência que ocorre o sintoma?____________________________________________________ 

 já apresentou o sintoma em outra gestação e/ou lactação?  

      (1)Sim. Quando?___________________________________________________________(2) Não 

 conhece algum termo para identificar tal sintoma?_______________________________________ 
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______ª. CONSULTA 

Pesquisador:__________________________________________             Data:_____/______/_____ 

Registro GPSMI:___________________               Prontuário:__________________________  

Médicos assistentes: _________________________________________________________________ 

ENTREVISTA E CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS 

Evolução clínica e nutricional 

 

Evolução clínica do diabetes (descrever intercorrências associadas inclusive digestiva, alteração no tratamento, 

necessidade de insulinização, internação, descrever episósidos de hiper - JJ> 95 e pós > 140/IG e hipo - <60):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Aceitação ou alteração da dieta prescrita: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Esquema de insulina prescrito (data, tipo e adesão): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

ENTREVISTA 

Dados sociodemográficos e avaliação dos hábitos sociais 

 

Alteração de endereço ou telefone:______________________________________________________ 

Você está usando nesta gestação:  

(1) Bebida alcoólica (preencher anexo 1)   (2) Cigarro      (3) Drogas          (4) Nenhuma  

No caso do uso de cigarro ou drogas, descrever a freqüência e quantidade_______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO 

 

 

_____ª Consulta (IG =_____/_____ DUM/US).  Assinalar os itens observados: 

(1) quantidade         (2) qualidade             (3) padrão de refeições  

(4) adequação do ganho de peso semanal       

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta anterior  
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ENTREVISTA 

Avaliação Funcional e da Picamalácia 

 

Para investigação da picamalácia:  

Tem vontade de comer substâncias não alimentares ou combinações estranhas durante a gestação? 

(1) Sim. Qual?____________________________________ (Preencher o anexo 2)         (2) Não 

Para investigação da cegueira noturna:  

      A. Dificuldade para enxergar durante o dia? (1) Sim     (2) Não  

      B. Dificuldade para enxergar com pouca luz ou à noite?  

      (1) Sim. Quando começou/terminou?____________________________________ (2) Não    

      C. Tem cegueira noturna?  (1) Sim. Quando começou/terminou?_____________ (2) Não 

       Diagnóstico de XN: 

       (1) Presente: Resposta da pergunta A for NÃO e a da B e/ou C for SIM – (Preencher o anexo 2) 

       (2) Ausente 

 

Avaliação Dietética - Anamnese alimentar – anexo 3 

 

ATENÇÃO: Preencher os quadros de evolução antropométrica, clínica e dos exames  
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Anexo 3 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAMNESE ALIMENTAR 
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Anexo 4  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO SEMI-QUANTITATIVO (QFCS) 
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____ª consulta - FREQUÊNCIA DE CONSUMO SEMI-QUANTITATIVO 

 

Grupos de 

alimentos 

Nº de 

vezes 

Freqüência de Consumo 

 D         S        Q        M        N 

Quantidade 

(medida caseira) 

Observações 

(marcas/tipo) 

1. Leite e 

derivados 

Leite _______   

        

Queijo______         

Manteiga         

         

2. Carnes 

Bovina 

        

Fígado______         

Ovo________         

Peixe_______         

         

3. Legumin.         

Feijão______         

         

4. Cereais  

Arroz  

        

Batata         

Macarrão         

Pão         

         

5. Vegetais         

         

         

         

6. Frutas         

         

         

7. Açúcar, 

gorduras 

        

Açúcar         

Doce, choc.          

Refrig.         

Frituras         

Maionese         

Óleo         

8.Diet ou light         

Adoçante          

         

Categorias de consumo: D(diária), S(semanal), Q(quinzenal), M(mensal), N(nunca). Registrar em observações: 

marcas, preparações, formas de consumo, tipo de leite/queijo (ex. pó, “in natura”, longa vida, integral, semi-

desnatado ou desnatado; prato, minas), tipo de fígado e vísceras, lingüiça (de porco, de frango), tipo de ovo, 

laranja (fruta ou suco). 
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Anexo 5 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE SUBSTITUIÇÕES – MT 
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Anexo 6 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE SUBSTITUIÇÕES – MCCHO 
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Anexo 7  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA REFERENTE AO ESTUDO 

ORIGINAL 
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