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RESUMO 

 

Objetivou-se no presente trabalho avaliar os efeitos da intervenção dietética pelo 

método da contagem de carboidratos (MCC) em comparação ao método tradicional 

(MT) sobre os desfechos perinatais em gestantes com diabetes mellitus (DM) prévio à 

gestação (DM tipo 1, DM tipo 2 e outros tipos específicos de DM), além de identificar 

os fatores preditivos do peso ao nascer dos filhos destas gestantes. Trata-se de um 

estudo analítico do tipo ensaio clínico, não randomizado controlado realizado com 74 

gestantes com DM prévio à gestação que receberam a primeira consulta com 

nutricionista antes da 28ª semana gestacional. A população do estudo foi constituída por 

dois grupos, construídos por conveniência, os quais receberam a terapia nutricional 

(TN) por meio de dois métodos de orientação dietética distintos: o grupo 1 – G1 (n=36) 

foi o grupo controle histórico acompanhado pelos nutricionistas da maternidade em 

estudo e que recebeu a TN por meio do MT e o grupo 2 – G2 (n=38) que recebeu a 

intervenção nutricional pelo MCC. Todas receberam TN individualizada e foram 

acompanhadas pela equipe multiprofissional do pré-natal especializada em DM, 

composta por obstetra, endocrinologista, oftalmologista, nutricionista e enfermeiro e 

demais profissionais como psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, quando 



 

necessário. As gestantes de ambos os grupos tinham características similares no 

baseline, sendo o único diferencial entres eles, o método de orientação dietética e as 

médias das variáveis: idade materna (p=0,013) e índice de massa corporal (IMC) pré-

gestacional (p=0,009), que foram maiores no G2, sendo estas diferenças controladas na 

análise. Na avaliação do impacto dos métodos de orientação dietética testados, 

verificou-se que a chance de ocorrência dos desfechos de interesse no estudo foram 

semelhantes entre os grupos: inadequação do ganho de peso gestacional (Odds ratio –

OR =1,184 IC 95%=0,455-3,083), parto cirúrgico (OR=3,556  IC 95%= 0,874-14,468), 

presença de intercorrências gestacionais (OR=1,071  IC 95% = 0,354-3,242) e no 

recém-nascido (OR= 2,261 IC 95% =0,601–8,505), além das condições ao nascer: parto 

pré-termo (OR=1,731 IC 95% = 0,543–5,515); macrossomia fetal (OR=1,163  IC 95% 

= 0,321-4,204) e recém-nascido grande para a idade gestacional – GIG (OR=1,000  IC 

95%=0,328-3,052). O risco de descontrole glicêmico foi 14,0 vezes mais alto para o G2 

(OR=14,0 IC 95% =1,601-122,334) no primeiro trimestre gestacional, não havendo 

diferença no segundo e no terceiro trimestre (p>0,05). A média de glicemia pós-prandial 

de 1h no 2º trimestre foi significantemente maior para o G2 (p=0,036), não havendo 

diferença entre os grupos nos demais trimestres (p>0,05). As variáveis preditoras do 

peso ao nascer foram: idade materna no parto (ß= -41,038; p<0,0010), IMC pré-

gestacional (ß= 32,615; p=0,009), idade gestacional ao parto (ß= 215,652; p<0,001) e 

glicemia pós-prandial no 3º trimestre (ß= 4,117; p=0,025). O MCC não demonstrou ser 

mais eficaz e nem trazer benefícios adicionais sobre o controle metabólico e sobre os 

resultados perinatais em comparação com o MT. A identificação dos fatores preditores 

do peso ao nascer em conceptos de gestantes com DM prévio à gestação poderá ser útil 

no aperfeiçoamento das rotinas de pré-natal de mulheres com DM. 

 

 

Palavras chaves: terapia nutricional. cuidado pré-natal. diabetes mellitus. gravidez. 

resultado da gravidez. peso ao nascer. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the effect of the dietary intervention using carbohydrate 

counting method (MCC) in comparison to the traditional method (MT) on perinatal 

outcomes in pregnant women with diabetes mellitus (DM) pregestational (DM type 1, 

DM type 2 and other specific types of DM), in addition to identifying the predictive 

factors of these mothers' sons birth weight. It is an analytical study, not randomized 

controlled clinical assay type, and carried through with 74 pregnant women with DM 

previous to the pregnancy that had received the first consultation with nutritionist 

before the twenty-eighth gestational week. The population of the study was constituted 

by two groups, constructed for convenience, which had received the nutritional therapy 

(TN) by means of two distinct methods of dietary guidance: group 1 - G1 (n=36) was 

the historical control group followed by the nutritionists of the studied maternity and 

that received the TN by means of MT and group 2 - G2 (n=38) that received the 

nutritional intervention using MCC. All of them had received individualized TN and had 

been followed by the prenatal multiprofessional team specialized in DM, composed of 

obstetrician, endocrinologist, ophthalmologist, nutritionist and nurse and other 

professionals such as psychologists, social assistants and physiotherapists when 

necessary. The pregnant women of both groups had similar characteristics in baseline, 

the only differential among them was the method of dietary guidance and the averages 



 

of the variables: maternal age (p=0,013) and pregestational body mass index (IMC) 

(p=0,009), that had been higher in G2. These differences were controlled in the 

analysis. In the evaluation of the impact of dietary guidance tested methods, it was 

verified that the possibility of occurrence of the expected outcomes in the study had 

been similar between the groups: inadequacy of gestational weight gain (Odds ratio - 

OR =1,184 IC 95%=0,455-3,083), surgical delivery (OR=3,556 IC 95%= 0,874-

14,468), presence of gestational complications (OR=1,071 IC 95% = 0,354-3,242) and 

in the newborn (OR= 2.261 IC 95% =0,601-8,505), apart from the birth conditions: 

preterm delivery (OR=1,731 IC 95% = 0,543-5,515); fetal macrosomia (OR=1,163 IC 

95% = 0,321-4,204) and infant large of gestational age- LGA (OR=1,000 IC 

95%=0,328-3,052). The risk of losing glycemic control was 14,0 times higher in G2 

(OR=14,0 IC 95% =1,601-122,334) in the first gestational trimester, presenting no 

difference in second and third trimester (p>0,05). The average of 1h postprandial 

glycemia in 2nd trimester was significantly higher in G2 (p=0,036), presenting no 

difference between the groups in the other trimesters (p>0,05). The predictor variables 

of the birth weight had been: maternal age in delivery (ß= -41,038; p<0,0010), 

pregestational IMC (ß= 32,615; p=0,009), gestacional age in delivery (ß= 215,652; 

p<0,001) and postprandial glycemia in 3rd trimester (ß= 4,117; p=0,025). The MCC 

did not demonstrate to be more efficient and did not bring additional benefits on the 

metabolic control and perinatal results in comparison with MT. The identification of the 

predictive factors of the birth weight in embryos of pregnant women with DM previous 

to the pregnancy may be useful in improvement of the prenatal routines of women with 

DM. 

 

 

Key words: nutritional therapy. prenatal care. diabetes mellitus. pregnancy. perinatal 

outcomes. birth weight. 
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1 INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________ 

 

 O diabetes mellitus (DM) é um grupo de desordens metabólicas caracterizadas 

pela hiperglicemia resultante de defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou 

ambas. A hiperglicemia crônica está associada a danos, disfunção e falência de órgãos 

como: olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos (GENUTH et al., 2003; American 

Diabetes Association - ADA, 2013a). 

A prevalência de DM vem aumentando nos últimos anos. Esse aumento está 

associado ao crescimento e envelhecimento da população, a mudanças no estilo de vida 

como sedentarismo e maior urbanização, ao aumento dos casos de obesidade e à maior 

sobrevida de pacientes com DM. A projeção para 2030 é que haverá cerca de 366 

milhões de adultos com DM na população mundial, sendo 11 milhões no Brasil (WILD 

et al., 2004). 

 A classificação do DM inclui quatro classes clínicas: DM tipo1, DM tipo2, 

outros tipos específicos de DM e o DM gestacional (ALBERT e ZIMMET, 1999; ADA, 

2013a). 

O DM tipo1 (DM1) é o resultado da destruição de células beta-pancreáticas, 

tendo como consequência a deficiência de insulina e constitui 5-10% de todos os casos 

de DM.  A causa dessa destruição pode ser mediada por autoimunidade, na maioria dos 

casos, ou ser idiopática.  A destruição das células beta-pancreáticas ocorre de forma 

variável, sendo mais rápida geralmente em crianças. Os indivíduos com DM1 

necessitam de insulina exógena para sobreviver (GENUTH et al., 2003;ADA, 2013a). 

 O DM tipo 2 (DM2) caracteriza-se por defeitos na ação ou secreção da insulina e 

acomete cerca de 90-95% dos casos de DM. A maioria dos indivíduos apresenta 

sobrepeso ou obesidade e sua incidência é mais frequente após os 40 anos, embora 

possa ocorrer em qualquer idade (GENUTH et al., 2003; ADA, 2013a). 

Os outros tipos de DM são as formas menos comuns. Nessa categoria estão 

incluídos os defeitos genéticos na função das células beta, DM monogénica, como o 

maturity onset diabetes of the Young (MODY), os defeitos genéticos na ação da insulina, 

as doenças do pâncreas exócrino, entre outros (GENUTH et al., 2003; ADA, 2013a). 

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como intolerância à glicose, 

de magnitude variável, com início ou diagnóstico durante a gestação, podendo ou não 

persistir após o parto (Ministério da Saúde - MS, 2012a; ADA, 2013a). Desta forma, as 



16 

 

gestantes com DM são divididas em duas categorias: as que possuem DM prévio a 

gestação e as com DMG (MS, 2012a).   

Em relação à prevalência de DM prévio nas gestantes, há poucos estudos. 

Segundo, ALBRECHT et al.(2010), o DM1 está presente em 7% e o DM2 em 4,7%, 

das gestações complicadas pelo DM, em um estudo realizado com a população 

americana. LAWRENCE et al. (2008), em um estudo retrospectivo analisando 

175.249,00 gestantes americanas identificou o DM prévio em 1,3% das gestações. 

O DM pode trazer repercussões graves para a gestante e seu concepto e levar ao 

aumento da morbi-mortalidade perinatal. Entre estas repercussões para a mulher está o 

maior risco de pré-eclâmpsia, infecção urinária e agravamento das complicações 

microvasculares decorrentes do DM prévio (JOVANOVIC, 2000; GOLBERT e 

CAMPOS, 2008). E para o concepto, o recém-nascido grande para a idade gestacional 

(GIG), a macrossomia fetal (peso ao nascer maior que 4.0kg), malformações congênitas, 

complicações pulmonares e distúrbios glicêmicos como a hipoglicemia neonatal estão 

entre as principais intercorrências (LUCAS, 2001; METZGER et al., 2007, PERSSON 

et al.,2009; MS, 2012a).  

A gestante com DM prévia requer manejo adequado por ser considerada uma 

gestante de alto risco segundo o MS (2012a). Essas mulheres devem ser referenciadas 

para centros de atenção de média ou alta complexidade, com acompanhamento por 

equipe multidisciplinar, composta por médico obstetra, endocrinologista, nutricionista, 

enfermeiro e outros profissionais dependendo da necessidade e complexidade do caso 

(MS, 2012a).  

A intervenção precoce nos casos de DM na gestação é de extrema importância 

para minimizar o risco de desfechos indesejáveis (FILHO et al., 1998; METZGER et 

al., 2007; MS, 2012a). Segundo MANDERSON (2003), os riscos de morbidade 

materna e intercorrências neonatais são minimizados com a manutenção da glicemia 

pós-prandial dentro das taxas de normalidade. O controle glicêmico adequado deve ser 

objetivado durante toda a gestação para minimizar o risco de intercorrências perinatais 

(GOLBERT e CAMPOS, 2008; ADA, 2013b).  

As estratégias sugeridas pelo MS (2006; 2012b), para uma gestação saudável 

são: planejamento da gestação devido à importância do controle glicêmico da doença no 

período embrionário/organogênese; controle rigoroso da glicemia materna; detecção 

precoce dos fatores de risco, evitando suas complicações; adoção de hábitos de vida 
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saudáveis; acompanhamento pré-natal e ajuste da dosagem de insulina, já que sofre 

variações durante o período gestacional. 

  A Terapia nutricional (TN) é um componente indispensável no tratamento de 

indivíduos com DM, incluindo as gestantes, sendo essencial para o controle da doença, 

quando associada à mudança no estilo de vida. Deve ser feita por um nutricionista com 

experiência na área e de forma individualizada (BATISTA et al., 2005; ADA, 2008; 

KITZMILLER, 2008; CARVALHO, 2012).  Para que se alcance as metas esperadas a 

atuação de uma equipe multidisciplinar é fundamental. Estudos sugerem que a equipe 

seja composta por nutricionista, psicólogo, enfermeiro, médico e educador em DM (The 

Diabetes Control and Complications Trial – DCCT RESEARCH GROUP, 1993; 

FRANZ, 1994; KITZMILLER, 2008; CARVALHO et al., 2012).  

  A TN na gestação complicada pelo DM tem como objetivo fornecer adequada 

nutrição materna-fetal, favorecer o controle glicêmico satisfatório e apropriado ganho 

de peso gestacional, minimizando os riscos de intercorrências e desfechos obstétricos 

indesejáveis. O início da TN deve ser o mais precoce possível (READER et al., 2006; 

ADA, 2008; PADILHA et al., 2010; MS,2012a). 

A orientação nutricional deve atingir o valor energético diário adequado para o 

período gestacional, além de atingir as recomendações de macro e micronutrientes. As 

orientações dietéticas devem ser dadas para a sintomatologia digestiva, intercorrências 

gestacionais, prevenção e tratamento de carências nutricionais e orientações para o uso 

racional e correto dos edulcorantes, também devem estar incluídas na orientação 

nutricional para a gestante com DM (ADA, 2008; GOLBERT e CAMPOS, 2008; 

SAUNDERS e PADILHA, 2012a).  

Entre os tipos de estratégias e métodos de orientação alimentar que podem ser 

usados na TN do DM, temos: o guia da pirâmide alimentar, o índice glicêmico (IG) e 

carga glicêmica (CG), a lista de substituição com controle de porções e distribuição 

energética por refeição e o método da contagem de carboidratos- MCC (FRANZ et al., 

1994; ADA, 1995; 2008; BRUTOMESSO et al., 2001). Os mais adotados geralmente 

na prática clínica são os três últimos (FRANZ, 2010).  

Devido aos resultados dos estudos sobre a eficácia e aplicabilidade do IG, serem 

contraditórios, a ADA (2008; 2013b) não recomenda este método como estratégia 

dietética de primeira escolha para pacientes com DM. Porém, o comitê menciona que o 

uso do IG e da CG podem fornecer benefício adicional se aplicado junto com a 

quantidade total de carboidratos. 
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A orientação nutricional com base na distribuição energética dos 

macronutrientes por refeição é uma estratégia sugerida por comitês nacionais e 

internacionais de saúde (ADA, 1995; MS, 2012a). Este método recomendado na 

literatura há tempos (FRANZ, 1978; CHRSTENSEN et al. 1983; MAGANHA et al., 

2003) preconiza o fracionamento das refeições, em três principais (desjejum, almoço e 

jantar) e três intermediárias (geralmente, colação, lanche e ceia). Com horários regulares 

e rígidos, em que as pequenas refeições têm um percentual calórico menor que as 

principais (MAGANHA et al., 2003; MS, 2012a; SAUNDERS E PADILHA, 2012a). 

Para o seu emprego na prática clínica, geralmente são utilizadas listas de 

substituições nas quais os alimentos são apresentados em grupos alimentares, de valor 

calórico e nutricional semelhante e divididos em porções (CHRSTENSEN et al., 1983; 

NUTTALL et al., 1983; FRANZ, 2010). Tal estratégia é considerada no presente estudo 

como método tradicional (MT) de orientação nutricional para gestantes com DM.  Tem 

sua importância na prática clínica (SAUNDERS e PADILHA, 2012a) e vem sendo 

utilizado de longa data na unidade na qual o presente estudo foi desenvolvido 

(SAUNDERS et al., 2006). 

CHRSTENSEN et al. (1983) demonstraram que o MT é válido para ser usado na 

prática clínica por indivíduos com DM. Porém em relação à adesão ao método por parte 

dos pacientes, a pesquisa concluiu que pode ser útil para muitos, mas não ser bem aceito 

por outros que considerem o método rigoroso e sem flexibilidade. Em uma amostra de 

97 indivíduos, quase dois terços aderiu ao número e distribuição das refeições 

planejadas, mas em relação às listas de substituição apenas cerca de 10% dos pacientes 

realizaram as substituições corretamente, em 90% do tempo. 

O estudo de PERICHART-PEREIRA et al. (2009) realizado com gestantes com 

DMG e DM2, concluiu que o programa de TN com base na distribuição energética de 

macronutrientes por refeição, foi benéfico para mulheres com DM na gestação, 

diminuiu o risco de pré-eclâmpsia, internações hospitalares maternas e morte neonatal, 

em comparação com o grupo controle, que não recebeu orientação nutricional 

individualizada.   

Desde 1935, o MCC vem sendo utilizado na Europa. Em 1994, a ADA passou a 

recomendar esse método como uma ferramenta adicional para o tratamento do DM. No 

MCC, determina-se a quantidade total de carboidratos, em gramas, por refeição, com o 

objetivo de estabelecer seus efeitos na glicemia. Baseia-se no princípio de que o mais 

importante seria a quantidade total de carboidratos ingerida por refeição e não a fonte, já 



19 

 

que o mesmo se transformará quase totalmente em glicose. O objetivo seria de 

aperfeiçoar o controle glicêmico em função das menores variações das glicemias pós-

prandiais, em indivíduos em uso ou não de insulina. Esse método proporcionaria ao 

indivíduo com DM maior flexibilidade alimentar, melhor aceitação da doença e da dieta 

e controle glicêmico mais adequado. No Brasil, esse método começou a ser utilizado 

por alguns profissionais a partir de 1997 (FRANZ et al., 1994; COSTA e FRANCO, 

2005; ULAHANNAN et al., 2007; ADA, 2008; DIAS et al., 2010; Sociedade Brasileira 

de Diabetes - SBD, 2009).  

O MCC passou a ganhar destaque como uma alternativa inovadora e que 

proporcionava motivação nos pacientes, a partir no estudo realizado pelo DCCT 

(ANDERSON et al., 1993).  O MCC foi utilizado como uma das quatro estratégias 

alimentares em indivíduos com DM1 e tanto pacientes como os profissionais de saúde 

concluíram que este método proporciona maior flexibilidade alimentar e melhor 

controle glicêmico. 

 A lista de substituições de carboidratos e a contagem em gramas de carboidratos 

são os tipos mais utilizados (HISSA et al., 2004; SOUTO e ROSADO, 2010) sendo 

sugeridos pelo Manual de Contagem de Carboidratos da SBD (2009) para orientação de 

pessoas com DM que utilizam insulina ou não. Muitas vezes os dois métodos podem ser 

usados ao mesmo tempo (SBD, 2009; SOUTO e ROSADO, 2010). 

Estudos que vêm sendo realizados com crianças, adolescentes e adultos com 

DM1 têm evidenciado os benefícios do MCC, como maior flexibilidade alimentar, 

melhor aceitação da doença, melhor qualidade de vida e controle glicêmico mais 

adequado (RABASA-LHORET et al., 1999; HISSA et al., 2004; COSTA e FRANCO, 

2005; ULAHANNAN et al., 2007). 

O estudo realizado por COSTA e FRANCO (2005) utilizando o MCC observou 

redução na hemoglobina glicada (A1C) de 8,3 % para 6,6% em jovens brasileiros com 

DM1, entre o início e o final do estudo.  

O efeito positivo do MCC também é descrito em estudos randomizados 

realizados com adultos com DM1. O Dose Adjustment for Normal Eating (DAFNE, 

2002) realizado no Reino Unido com 169 adultos com DM1, que verificou melhora 

significativa do controle glicêmico com redução da A1C (p<0,0001) após seis meses. 

Neste estudo, os participantes fizeram um treinamento de cinco dias em que aprenderam 

a ajustar as doses de insulina rápida ou ultrarrápida de acordo com suas escolhas 

alimentares. E o realizado por SCAVONE et al. (2010) que demonstrou redução 
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significativa da A1C (p<0,01), dos episódios de hipoglicemia graves (p<0,05) e do 

requerimento de insulina rápida (p=0,03) em 256 adultos italianos após o período de 

nove meses. Neste estudo foi aplicada orientação nutricional com base em uma 

alimentação equilibrada associada ao uso ajustado de insulina rápida ou ultrarrápida, 

conforme a quantidade de carboidratos ingerida nas refeições. 

Um estudo prospectivo realizado no Brasil por DIAS et al. (2010b), com 51 

indivíduos com DM1 e idade entre 10 e 60 anos, no qual foi aplicado o MCC, com 

orientação nutricional individualizada prescrita por nutricionista e esquema insulínico 

de múltiplas doses (NPH e insulina de ação rápida), verificou diminuição significativa 

da A1C (p=0,0009) após o período de três meses de intervenção.  A dose de insulina de 

ação rápida foi ajustada de acordo com a quantidade de carboidratos ingerida na 

refeição. E a dieta prescrita foi com base no método da Lista de substituição de 

carboidratos. 

A maioria dos estudos que evidenciam os benefícios do MCC vem sendo 

realizada com indivíduos com DM1, sendo a maioria deles americanos ou europeus, 

com poucos estudos brasileiros ou de outros países em desenvolvimento. Poucos 

estudos têm sido realizados com DM2 e não se tem conhecimento até o presente 

momento de estudos que avaliem o impacto do MCC nas gestantes com DM prévio. 

A identificação dos fatores preditores do peso ao nascer em conceptos de 

gestantes com DM prévio à gestação, poderá ser útil no aperfeiçoamento das rotinas de 

pré-natal de mulheres com DM, tendo em vista que os conceptos destas mulheres 

apresentam maior risco de peso ao nascer inadequado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Aspectos epidemiológicos do DM 

 

 Os casos de DM vêm aumentando em todo o mundo, principalmente nos países 

em desenvolvimento, nos quais a epidemia é mais intensa, com crescente proporção de 

casos em grupos etários mais jovens. Em uma década, entre 1985 a 1995, a estimativa 

do número de casos em adultos no mundo passou de 30 milhões para 135 milhões, 

respectivamente. A estimativa mundial para 2030 é que existam 300 milhões de casos 

de DM em adultos (WILD, 2004). O crescimento e envelhecimento da população, a 

urbanização, o aumento dos casos de obesidade, o estilo de vida sedentário e a maior 

sobrevida de indivíduos com DM são as prováveis causas da epidemia do DM em todo 

mundo (WHO, 2002). 

A prevalência de DM varia entre diversos países e grupos étnicos. As taxas mais 

elevadas são em Nauru, na Oceania e dos índios Pima, no Arizona, nos Estados Unidos, 

em que aproximadamente metade da população adulta tem DM (EKOI et al., 2008). 

ENGELGAU et al. (1995), em um estudo realizado com gestantes americanas 

verificaram que 4% das gestações foram complicadas pelo DM. Entre as gestantes com 

DM, 88% tinham DMG e 12% tinham DM prévio à gestação. Em outro estudo 

realizado por ALBRECHT et al. (2010), com população americana foi verificado que o 

DM1 estaria presente em 7% e o DM2 em 4,7%, das gestações complicadas pelo DM. 

LAWRENCE et al. (2008), em um estudo retrospectivo analisando 175.249,00 

gestantes americanas, identificou o DM prévio em 1,3% das gestações. A prevalência de 

DMG situa-se ao redor de 1-14%, dependendo da população estudada, da etnia, da área 

geográfica, da frequência do rastreamento e dos critérios diagnósticos utilizados (ADA, 

2013a).  

No Brasil, a prevalência de DMG em mulheres com mais de 20 anos, atendidas 

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

multicêntrico realizado na década de 80 (MS, 2012a). Segundo o MS (2012a), as 

gestantes com DM prévio representam cerca de 10% das gestações complicadas pelo 

DM. Em estudo multicêntrico realizado no país na década de 1980, a prevalência de 

DM em adultos foi de 7,6% (MALERBI e FRANCO, 1992). Estudos mais recentes 

realizados em adultos demonstraram prevalências mais elevadas como em Ribeirão 
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Preto-SP de 15% (MORAES et al., 2010) e São Carlos-SP de 13,5% (BOSI et al., 

2009).  

 

2.2  Classificação etiológica do DM 

 

2.2.1 DM1: 

 

 O DM1 é o resultado da destruição de células beta-pancreáticas, tendo como 

consequência a deficiência de insulina e constitui 5-10% de todos os casos de DM.  A 

destruição das células beta-pancreáticas ocorre de forma variável, sendo mais rápida 

geralmente em crianças e mais lenta em adultos. Os indivíduos necessitam de insulina 

exógena para sobreviver (ALBERT e ZIMMET, 1999; ADA, 2013a).   

A forma predominante do DM1 é a autoimune, em que a destruição das células 

beta-pancreáticas tem múltiplas predisposições genéticas, podendo estar também 

relacionada a fatores ambientais que ainda estão mal definidos (ADA, 2013a).  Os 

anticorpos anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico (GAD 65), antitirosina-

fosfatases (IA2 e IA2B) são os principais marcadores de autoimunidade, que podem 

estar presentes na fase pré-clinica da doença (BAEKKESKOV et al., 1990; ADA, 

2013a).  

Um ou mais desses anticorpos geralmente estão presente em 85% a 90% dos 

indivíduos quando a hiperglicemia de jejum é inicialmente detectada. Este tipo de DM 

também possui forte associação com determinados genes do sistema antígeno 

leucocitário humano (HLA). Esses indivíduos são propensos a desenvolver outros 

distúrbios autoimunes, como: tireoidite de Hashimoto, doença de Addison, vitiligo, 

doença celíaca entre outros (ERLICH, 2008; ADA, 2013a).  

O DM1 autoimune é diagnosticado com mais frequência na infância e 

adolescência, mas pode ocorrer em qualquer época da vida, inclusive na 8ª e 9ª década 

da vida. O tipo chamado de diabetes autoimune latente do adulto (LADA, acrônimo em 

inglês de latent autoimmune diabetes in adults) é também autoimune, porém tem início 

tardio, ocorrendo em adultos. A progressão da doença é mais lenta (ADA, 2013a). O 

DM1 idiopático é menos comum e tem como característica a ausência de marcadores de 

autoimunidade e não está associado à haplótipos do sistema HLA (ADA, 2013a).  
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2.2.2 DM2: 

 

 O DM2 caracteriza-se por defeitos na ação ou secreção da insulina e acomete 

cerca de 90-95% dos casos de DM. A maioria dos indivíduos apresenta sobrepeso ou 

obesidade e/ou aumento na porcentagem de gordura corporal distribuída 

predominantemente na região abdominal, o que provoca resistência à insulina.  Não há 

indicadores específicos para este tipo de DM e sua etiologia específica não é conhecida 

(ADA, 2013a).  

Porém, o risco de desenvolver DM2 aumenta com a idade, a obesidade, o 

sedentarismo e predisposição genética. Mulheres que tiveram DMG, indivíduos com 

antecedentes familiares de DM, com hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia 

também tem risco maior de desenvolver o DM2. Sua frequência varia em diferentes 

raças e subgrupos étnicos. A sua incidência é mais frequente após os 40 anos, embora 

possa ocorrer em qualquer idade. Apesar de não depender de insulina exógena para 

sobreviver, os indivíduos podem precisar de tratamento com insulina para controle 

glicêmico satisfatório. Na maioria das vezes o tratamento se faz com terapia nutricional, 

redução do peso corporal e uso de hipoglicemiantes orais (ADA, 2013a). 

 

2.2.3 Outros tipos específicos de DM: 

 

São os tipos menos comuns em que pode ser identificado um defeito ou doença 

de base. Estão incluídos nesta classificação: os defeitos genéticos na ação de insulina 

(Resistência à insulina do tipo A, Leprechaunismo, Síndrome de Rabson-Mendenhall 

entre outros), doenças do pâncreas exócrino (Pancreatite, Fibrose cística e Neoplasias 

entre outros), endocrinopatias como a Síndrome de Cushing e a Acromegalia e os 

defeitos genéticos na função das células beta. Neste último, o tipo MODY-maturity 

onset diabetes of the Young é o mais comum (ADA, 2013a).  

Nesta categoria de DM, ainda estão incluídas: as formas incomuns mediadas por 

imunidade, como os anticorpos antirreceptotes de insulina, as síndromes genéticas por 

vezes associadas a DM (Síndrome de Down, Síndrome de Turner entre outras), as 

infecções, como a Rubéola Congênita e o Citomegalovírus e o DM induzido por 

medicamentos ou agentes químicos como os Glicocorticóides, os Tiazínicos e o 

Hormônio tireoidiano (ADA, 2013a). 
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2.2.4 DMG: 

 

É definido como intolerância à glicose, de magnitude variável, com início ou 

diagnóstico durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto (MS, 2012a; 

ADA, 2013a). Porém a ADA (2013a) sugere que as mulheres com risco aumentado de 

DM e que apresentem no início da gestação, na consulta inicial do pré-natal, os critérios 

para DM fora da gestação, sejam classificadas como DM prévio. 

A etiologia não está bem definida, mas de forma similar ao DM2, as gestantes 

que desenvolvem DMG apresentam resistência à insulina e secreção diminuída de 

insulina (KUHL, 1991; MAGANHA et al., 2003). 

Entre os fatores de risco para o DMG estão: idade superior a 35 anos, índice de 

massa corporal (IMC) pré-gestacional maior que 25kg/m², história familiar de DM em 

parentes de primeiro grau, história pregressa de DMG, baixa estatura (<150cm), 

hipertensão arterial crônica, síndromes dos ovários policísticos (SOP), uso de drogas 

hiperglicemiantes, história prévia de macrossomia ou polihidrâmnio. Na gestação atual 

o ganho de peso superior ao recomendado, o crescimento fetal excessivo e 

polihidrâmnio também são fatores de risco (ADA, 2004; MS, 2012a). 

 

2.3 Aspectos clínicos e terapêuticos do DM prévio na gestação: 

 

O DM prévio pode trazer repercussões graves para a mulher na gestação e para 

seu filho. Para a mulher há risco aumentado de aborto espontâneo no primeiro trimestre, 

pré-eclâmpsia, polidramnia, infecções urinárias, candidíase, hipoglicemia, cetoacidose, 

trabalho de parto prematuro, necessidade de parto cirúrgico tipo cesariana e 

agravamento das complicações microvasculares decorrentes da doença, como 

nefropatia, retinopatia e neuropatia (JOVANOVIC, 2000; GOLBERT e CAMPOS, 

2008; MS, 2012a).  

A retinopatia não proliferativa na maioria dos casos não progride para a 

proliferativa no decorrer da gestação (KLEIN et al., 1990). Porém, segundo CHEW et 

al. (1995) a retinopatia proliferativa principalmente se estiver em estágio avançado, 

pode progredir durante a gestação. 

A nefropatia diabética aumenta o risco de intercorrências perinatais como pré-

eclâmpsia, restrição do crescimento intrauterino e parto prematuro (MUGGLESTONE, 

2008). Porém, nos casos leves se a filtração glomerular estiver acima de 50% e sem 
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associação com hipertensão arterial pode não influenciar no aumento do risco de 

desfechos desfavoráveis (ROSSING et al., 2002). 

Para o concepto há maiores chances de macrossomia (peso ao nascer maior que 

4.0kg), malformação congênita, restrição do crescimento intrauterino, sofrimento fetal 

durante o parto, prematuridade, síndrome da angústia respiratória, complicações 

pulmonares, óbito fetal e distúrbios metabólicos como, hipoglicemia neonatal, 

hipocalcemia, hipomagnesemia, policitemia e icterícia. Além do risco aumentado de 

desenvolver obesidade e intolerância a glicose na juventude (LUCAS, 2001; 

METZGER, 2007, MS, 2012a). Os recém-nascidos de mulheres com DM prévio 

também apresentam maior chance de nascerem grande para a idade gestacional (GIG). 

PERSSON et al. (2009), verificaram que 31% dos bebês de mulheres com DM1 

nasceram GIG em comparação a 3,6% nos bebês de mulheres não diabéticas. Uma 

proporção de 30% de bebês GIG filhos de mulheres com DM1 e DM2 foi verificada no 

estudo de DUNNE et al. (2009).  

FARRELL et al. (2002), em um estudo prospectivo realizado entre 1995 e 2000 

(15 anos) para avaliar a frequência de anomalias congênitas em filhos de mulheres com 

DMG, DM1 e DM2, verificaram que a frequência foi maior nas mulheres com DM 

prévio. A frequência de malformações congênitas foi de 5,9% (intervalo de confiança de 

95% (IC) 3,2-9,8) em mulheres com DM1; 4,4% (IC 95% 2,4-7,3) em mulheres com 

DM2, e 1,4 % (IC 95% 0,9-2,0) para mulheres com DMG. No estudo realizado por 

PERSSON et al. (2009), a malformação congênita foi verificada em 4,7% das gestações 

de mulheres com DM1 em comparação com 1,8% nas gestações de mulheres sem DM. 

Estudos demonstram que a intervenção precoce é de extrema importância para 

minimizar o risco de desfechos perinatais indesejáveis que estão diretamente 

relacionados ao descontrole glicêmico (TEMPLE et al., 2002; KITZMILLER et al., 

2008). 

O aconselhamento pré-concepção é fundamental para as mulheres com DM 

prévio. Essas devem ser orientadas a manter a glicemia o mais próximo possível do 

adequado para minimizar os riscos de malformações e aborto. E também se recomenda 

que as gestantes devam receber tratamento adequado para os casos de complicações do 

DM, como nefropatia e retinopatia ou doenças de base como hipertensão arterial 

sistêmica e disfunções tireoidianas entre outras (KITZMILLER et al., 2008). Na fase 

pré-concepção as concentrações de A1C devem estar abaixo de 6%, se for utilizado o 

método de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) ou até 1% acima do limite 
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máximo mencionado pelos laboratórios de análise clínica (MOSCA et al., 2006; SBD, 

2012-2013b).  

TEMPLE et al. (2006), em um estudo observacional prospectivo realizado com 

290 gestantes DM1 verificaram que cuidados pré-concepção foram associados com um 

melhor controle glicêmico no início da gravidez e com reduções significativas nos 

resultados gestacionais adversos (malformação, natimortos e morte neonatal) e parto 

prematuro. As estratégias sugeridas pelo MS (2006; 2012a), para uma gestação saudável 

são: planejamento da gestação devido à importância do controle metabólico da doença 

no período embrionário/organogênese; controle rigoroso da glicemia materna; detecção 

precoce dos fatores de risco, evitando suas complicações; adoção de hábitos de vida 

saudáveis; acompanhamento pré-natal e ajuste da dosagem de insulina, já que sofre 

variações durante o período gestacional. 

O controle glicêmico adequado deve ser objetivado durante toda a gestação, para 

minimizar o risco de intercorrências perinatais. O controle glicêmico durante a gestação 

pode ser realizado por meio de exames laboratoriais, de glicemia de jejum e pós-

prandial de 1h e/ou por meio de automonitoramento domiciliar da glicemia capilar. Na 

primeira consulta de pré-natal deve-se solicitar o exame de A1C e depois mensalmente 

ou a cada dois ou três meses até atingir valores abaixo de 6% (MANDERSON et al., 

2003; ADA 2013b). Porém devido ao longo período que a glicemia alterada necessita 

para refletir nos níveis de A1C, esta não deve ser utilizada como parâmetro para 

avaliação da alteração de conduta terapêutica, sendo mais importante o controle das 

glicemias de jejum e pós-prandial durante a gestação (SBD 2012-2013c). 

A sensibilidade à insulina sofre variação no decorrer da gestação sendo o 

automonitoramento recomendado e importante para as gestantes diabéticas. As 

glicemias devem ser medidas antes e após as principais refeições, ao deitar-se e 

esporadicamente entre duas e quatro horas da manhã. Os valores de glicemia pós-

prandial de 1 hora após o início das refeições são os que melhor refletem os valores dos 

picos pós-prandiais avaliados pelo automonitoramento contínua de glicose 

(MANDERSON et al., 2003; MS, 2012a).  

Segundo JOVANOVIC (2000), os riscos de morbidade materna e intercorrências 

neonatais são minimizados com a manutenção da glicemia pós-prandial dentro das taxas 

de normalidade. Estudos demonstram que a hiperglicemia pós-prandial é a que está 

mais relacionada com a macrossomia (JOVANOVIC-PETERSON et al., 1991; MELLO 

et al., 2000; KITZMILLER et al., 2008). 
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Nas gestantes com DMG, as metas glicêmicas a serem alcançadas para um bom 

controle glicêmico são: glicemia pré-prandial e jejum ≤ 95mg/dl, pós-prandial de 2h 

após o início da refeição ≤ 120mg/dl ou pós-prandial de 1h após o início da refeição ≤ 

140mg/dL (METZGER et al., 2007; MS, 2012a; ADA, 2013b).  

Segundo KITZMILLER et al. (2008) citado pela ADA (2013b), o controle 

glicêmico nas gestantes com DM prévio, tipo 1 ou 2, é considerado adequado quando os 

valores de glicemia pré-prandial, antes de dormir e de madrugada estejam entre 60-

99mg/dL, o pico glicêmico pós-prandial entre 100-129 mg/dL, a glicose média diária de 

110 mg/dL, e a A1C de 6,0%. 

Os parâmetros utilizados como meta para controle glicêmico adequado de 

gestantes com DMG e DM prévio na rotina assistencial da maternidade em que o 

presente estudo foi realizado são: glicemia de jejum ≤ 95mg/dL e glicemia e pós-

prandial de 1h após o início da refeição ≤ 140mg/dL (MATERNIDADE ESCOLA- ME 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-UFRJ, 2013a, disponível em: 

<www.maternidade.ufrj.br/portal/images/ stories/pdfs/obstetricia/diabetes_mellitus.pdf 

>). 

De acordo com comitês nacionais a insulinoterapia devido a sua segurança e 

eficácia continua sendo o tratamento medicamentoso indicado como parte do tratamento 

do DM prévio durante a gestação, para obtenção do controle glicêmico adequado. Os 

antidiabéticos orais caso estejam sendo utilizados previamente devem ser substituídos 

pela insulina preferencialmente antes da gestação ou imediatamente após o diagnóstico. 

Pois, não há até o momento comprovação científica pelos estudos controlados, sobre a 

sua segurança durante a gestação (SBD 2012-2013b). 

A insulina basal de primeira escolha continua a ser a Humana Neutral 

Protamine Hagedorn (NPH). Geralmente a Regular é a insulina prescrita como a de 

ação rápida. Porém, estudos tem demonstrado que as insulinas de ação ultrarrápida, 

Asparte e Lispro, tem maior eficácia na diminuição dos episódios de hipoglicemias e no 

melhor controle glicêmico pós-alimentar sendo o uso é seguro durante a gestação 

(JOVANOVIC et al., 1999). Recentemente, o análago de insulina Detemir foi 

classificado como categoria B pela Food and Drug Administration-FDA (MATHIESEN 

et al., 2012). A necessidade de insulina aumenta com a progressão da gestação (MS, 

2012a). O protocolo assistencial de uma maternidade pública do Rio de Janeiro prevê a 

prescrição da insulinoterapia para todas as gestantes com DM prévio. A dose utilizada é 

calculada individualmente pela equipe de endocrinologistas. A dose diária total de NPH 
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geralmente é de 0,3 a 0,4U/Kg/dia, fracionada conforme avaliação individual. Insulinas 

de ação rápida ou ultrarrápida também são indicadas conforme a necessidade, tendo sua 

indicação e cálculo avaliados de forma individual (ME-UFRJ, 2013a). 

De acordo com o MS (2012a), a frequência para o acompanhamento pré-natal da 

gestante com DM, vai variar de acordo com o grau de comprometimento materno/fetal. 

Naquelas com DM prévio pode-se realizar um controle semanal ou a cada 15 dias 

conforme a evolução clínica. A partir das 36 semanas, recomenda-se que o controle seja 

semanal. Por se tratar de uma gestação de alto risco, as gestantes devem ser 

direcionadas para centros de média e alta complexidade. 

Como exemplo, na maternidade em que o presente estudo foi realizado, que 

atende gestantes diabéticas no Rio de Janeiro, o acompanhamento dessas é feito por 

equipe multiprofissional seguindo um calendário de consultas na assistência pré-natal, 

da seguinte forma: as consultas com o endocrinologista ocorrem semanalmente ou a 

cada 15 dias; consultas com o obstetra de frequência mensal até a 20ª semana, 

quinzenalmente entre 20-32 e semanais após a 32ª semana gestacional (ME-UFRJ, 

2013a). As consultas com nutricionista são realizadas a cada 15 dias, conforme rotina 

assistencial do Serviço de Nutrição da Unidade. 

O momento e a via de parto são determinados de acordo com a indicação 

obstétrica, dependendo das condições materno-fetais. As gestantes que apresentam 

controle glicêmico satisfatório e sem intercorrências gestacionais podem esperar a 

evolução espontânea do parto. Já as que apresentam morbidades associadas ao DM, 

história anterior de natimorto e controle glicêmico inadequado pode necessitar de 

antecipação do parto, sendo o limite com 38 semanas de gestação ou com evidências de 

maturidade pulmonar (MS, 2012a). 

A TN vem sendo reconhecida por comitês nacionais e internacionais como um 

componente indispensável no tratamento do DM (ADA, 2008; DWORATZEK et al., 

2013; SBD, 2012-2013a). Na gestação tem por objetivo promover uma adequada 

nutrição materna-fetal, controle glicêmico e apropriado ganho de peso gestacional, 

minimizando o risco de intercorrências e proporcionando um desfecho perinatal 

satisfatório. O seu início deve ser realizado o mais precocemente possível (READER et 

al. 2006; ADA, 2008; PADILHA et al., 2010; MS, 2012a). 
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2.4. Terapia nutricional: 

 

 A TN é um componente fundamental para o sucesso do tratamento do DM, e 

associada à mudança do estilo de vida será essencial no controle da doença. Deve ser 

feita de forma individualizada por um nutricionista com experiência na área (BATISTA 

et al., 2005; ADA, 2008; CARVALHO et al., 2012). O tratamento dietético para as 

gestantes com DM deve ser feito pelo nutricionista em conjunto com outros membros 

da equipe clínica que devem compreender e apoiar o plano alimentar individualizado 

(KITZMILLER, 2008).   

A atuação de uma equipe multiprofissional é importante para se alcançar as 

metas esperadas. Estudos sugerem que essa equipe seja composta por nutricionista, 

psicólogo, enfermeiro, médico e educador em DM (The Diabetes Control and 

Complications Trial – DCCT RESEARCH GROUP, 1993; FRANZ, 1994; 

CARVALHO et al., 2012).  O MS (2012a) também recomenda que mulheres com DM 

na gestação sejam acompanhadas por equipe multiprofissional composta por obstetra, 

endocrinologista, enfermeiro, nutricionista e demais profissionais de acordo com a 

necessidade.  

 O DCCT RESEARCH GROUP (1993) foi um importante estudo multicêntrico, 

randomizado, considerado um marco no tratamento do DM1. Foi realizado com 1441 

indivíduos com DM1 acompanhados em 29 centros médicos dos Estados Unidos e 

Canadá entre 1983 e 1993. Os indivíduos tinham entre 13 e 39 anos e foram 

acompanhados por uma média de 6,5 anos. O objetivo do estudo foi comparar o 

tratamento convencional com o intensivo no controle glicêmico e no surgimento 

precoce e/ou progressão das complicações vasculares e neurológicas do DM. A terapia 

convencional consistia em 1 a 2 aplicações diárias de insulina (ação intermediária e 

rápida), automonitoramento diário de glicemia na urina ou capilar e educação sobre 

dieta e exercício. Geralmente não incluía o esquema de ajuste diário da dose de insulina 

e os pacientes eram avaliados a cada três meses. A terapia intensiva incluía três ou mais 

doses diárias de insulina de ação diferentes, que podiam ser aplicadas por meio de 

injeções ou por infusão subcutânea contínua de glicose. Nesta forma de terapia, as doses 

de insulina eram ajustadas de acordo com o resultado do automonitoramento da 

glicemia capilar (realizado no mínimo quatro vezes ao dia), pela ingestão dietética de 

carboidratos e exercícios físicos. Os pacientes eram avaliados mensalmente e receberam 

contatos telefônicos para revisão e ajuste de seus esquemas de insulina. 
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 O estudo do DCCT (1993) demonstrou que o tratamento intensivo melhorou o 

controle glicêmico em comparação a terapia convencional, com diferença significativa 

(p<0,001) nos valores de A1C e média das glicemias capilares. O estudo concluiu que a 

terapia intensiva retarda o aparecimento e reduz a progressão da nefropatia, retinopatia e 

neuropatia diabéticas, quando em comparação com a terapia convencional. Porém, o 

efeito adverso relacionado com o tratamento intensivo foi o aumento de episódios de 

hipoglicemia em comparação ao tratamento convencional (p<0,001). Neste estudo é 

ressaltado que o sucesso da terapia intensiva foi alcançado devido à atuação da 

experiente equipe multiprofissional composta por diabetólogos, enfermeiros, 

nutricionistas e terapeutas comportamentais.  

 Segundo FRANZ (1994), para o sucesso do tratamento, os familiares precisam 

se integrar ao programa de educação em diabetes e seguir o mesmo estilo de vida e 

recomendações nutricionais da pessoa com DM. E a orientação dietética também deve 

considerar os hábitos culturais e socioeconômicos do indivíduo. 

 CARVALHO et al. (2012), com o objetivo de avaliar a eficácia da orientação 

nutricional dentro de um conjunto de intervenções educacionais, no controle glicêmico 

de indivíduos DM2, realizaram um estudo prospectivo, controlado, com 47 indivíduos 

com DM2, adultos (30-75 anos), de ambos os sexos e A1C maior ou igual a 8%, por um 

período de 12 semanas. Os indivíduos eram acompanhados no ambulatório de um 

hospital da Universidade Federal de São Paulo. O grupo intervenção (GI) (n=28) foi 

tratado de forma intensiva por uma equipe multiprofissional constituída por médico, 

nutricionista, educador em DM, enfermeiras, psicólogas e educador físico. O grupo 

controle (GC) (n=19) foi acompanhado apenas por médico. O controle glicêmico foi 

avaliado através da glicemia média semanal (GMS) no início e seis semanas após o 

início do estudo. Houve diminuição significativa no consumo de calorias (p=0,001), 

carboidratos (p=0,004) e lipídios (p=0,001) pelo grupo GI em comparação ao GC. O 

controle glicêmico (GMS ≤ 150mg/dL) ocorreu em 75% do GI e em apenas 31,6% do 

GC (p=0,003). Houve ainda correlação negativa entre as variações do consumo de 

fibras e a GMS (r = - 0,309; p = 0,035). Os resultados avaliados foram obtidos seis e 12 

semanas após o início do estudo em ambos os grupos.  

 Estudos realizados em grávidas com DMG demonstram que a TN reduz o risco 

de pré-eclampsia, macrossomia fetal e diminuição da necessidade de uso de insulina 

(CROWTHER et al., 2005; READER et al., 2006). 
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2.4.1 Avaliação nutricional da gestante com DM: 

 

O primeiro passo da TN para o DM na gestação é a avaliação nutricional 

detalhada da gestante (antropométrica, dietética, funcional, clínica, sociodemográfica e 

obstétrica, bioquímica e dos exames complementares) que irá fornecer subsídios para o 

cuidado nutricional individualizado (SAUNDERS e PADILHA, 2012a).  

A avaliação antropométrica da gestante deve ser realizada, inicialmente, pela 

determinação do Índice de Massa Corporal (IMC) pré-gestacional para a determinação 

da faixa de ganho de peso recomendada, similares às propostas pelo Institute of Medicine 

(IOM, 1990; 1992; 2009).  O peso pré-gestacional (PPG) deve ser informado e 

correspondente a no máximo dois meses antes da concepção ou medido até a 13ª 

semana de gestação (IOM, 1990; MS, 2006; 2012b). Nos casos em que o PPG seja 

desconhecido, a avaliação deve ser feita por meio do IMC gestacional inicial (ATALAH 

et al.,1997; MS, 2006; 2012b). Após a classificação do diagnóstico nutricional 

conforme cada categoria de IMC pré-gestacional ou inicial pode-se estimar a faixa de 

ganho de peso recomendada para cada gestante com DM individualmente, com os 

mesmos procedimentos adotados para as gestantes sem DM (MS, 2006; 2012a).  Vale 

ressaltar que a recomendação de ganho de peso gestacional proposta pelo MS (2006) e 

pelo IOM em 1990 e em 2009 foram validadas para gestantes adultas e brasileiras por 

PADILHA et al. (2009) e PADILHA (2011). 

A avaliação dietética deve ser detalhada e minuciosa, identificando o padrão 

alimentar da gestante. Sendo importante investigar composição e número das refeições 

diárias, tabus, transtornos alimentares, alergias e intolerâncias alimentar, hábitos 

alimentares inadequados como o consumo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, frituras, 

edulcorantes e chás não recomendados entre outros. Os transtornos alimentares também 

devem ser investigados, tais como a picamalácia, que é a ingestão de substâncias não 

alimentares ou combinações alimentares atípicas, que pode comprometer o estado 

nutricional materno, favorecendo o desenvolvimento da anemia gestacional 

(SAUNDERS et al., 2009). O método de inquérito dietético muito utilizado é a 

frequência de consumo semiquantitativo que fornece uma estimativa da alimentação 

habitual do indivíduo tanto qualitativamente quanto quantitativamente (SAUNDERS e 

PADILHA, 2012a). 

Na avaliação funcional da deficiência de vitamina A (DVA), investiga-se a 

cegueira noturna por meio de uma entrevista padronizada e validada por SAUNDERS et 
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al., (2005), segundo o indicador bioquímico (concentrações séricas de retinol) em 

puérperas atendidas em uma maternidade pública do Rio de Janeiro. Para confirmar o 

diagnóstico associa-se a avaliação dietética e caso necessário, solicita-se a dosagem de 

retinol sérico materno (McLAREN e FRIGG, 1999). LIRA e DIMENSTEIN (2010) 

sugerem que gestantes com DM são mais propensas a ter DVA comparadas as gestantes 

sem DM, pois a hiperglicemia poderia influenciar o desequilíbrio das concentrações 

séricas de retinol. 

A avaliação sociodemográfica e da história obstétrica é fundamental na 

avaliação nutricional da gestante, pois irá identificar a existência de situações que 

aumentam o risco nutricional. Como por exemplo, condições de moradia precária, não 

planejamento e/ou não aceitação da gestação, história obstétrica de aborto entre outras 

(SAUNDERS e PADILHA, 2012a). 

Na avaliação clínica são investigadas: sintomatologia digestiva, morbidades 

prévias ou associadas ao DM, funcionamento intestinal, sinais sugestivos de carência 

nutricional, pressão arterial, presença de edema, altura uterina e intercorrências 

gestacionais. A avaliação bioquímica e dos exames complementares durante todo o pré-

natal é essencial por se tratar de uma gestação de alto risco. Além dos exames de rotina 

do pré-natal são solicitados outros exames específicos para avaliar as condições 

materno-fetais. (MS, 2012a; 2012b; SAUNDERS e PADILHA, 2012a). 

O MS (2012a) recomenda que a avaliação fetal deva ser realizada dependendo 

das condições metabólicas da gestante e da presença ou não de intercorrências e 

comorbidades associadas ao DM. A ultrassonografia (US) e ecografia fetal inicial 

devem ser realizadas com a idade gestacional, entre 18 e 20 semanas, o início da 

contagem de movimentos fetais entre 26 e 28 semanas, o início da avaliação do 

crescimento fetal com 28 semanas para as gestantes sem comorbidades vasculares e 

entre 26 e 28 semanas para as que apresentem vasculopatia. A periodicidade da 

avaliação do crescimento fetal recomendada é a cada quatro semanas. A cardiografia 

basal ou perfil biofísico fetal (PBF) tem seu início indicado com 32 semanas de 

gestação para as gestantes sem vasculopatia e entre 28 e 32 para as que apresentam 

vasculopatia, devendo ser realizada duas vezes por semana e podendo alternar os dois 

exames. A dopplerfluxometria de artéria umbilical fetal só é indicada para as gestantes 

que apresentam vasculopatia. 

Na maternidade em que o presente estudo foi realizado, além dos exames de 

rotina do pré-natal são solicitados os seguintes exames complementares para as 



33 

 

gestantes com DM pré-gestacional: primeira consulta: fundoscopia (repetida com 16 

semanas se a primeira for alterada ou com 28 semanas se a primeira for normal), 

avaliação da função renal e US para avaliação da viabilidade e idade da gestação; entre 

22 e 24 semanas de gestação: US morfológica, doppler obstétrico e US transvaginal 

USTV (medida do colo); entre 24 e 26 semanas: ecocardiografia fetal; terceiro 

trimestre: US para avaliar crescimento fetal e volume de líquido amniótico com 28 / 32 / 

36 / 38 /39 semanas, cardiotocografia (CTG) semanal a partir de 32 semanas, doppler 

fetal com 32 semanas e individualizar seguimento na presença de vasculopatia ou outro 

fator de risco para crescimento intrauterino restrito (CIUR) (ME-UFRJ, 2013a). 

 

2.4.2 – Recomendações nutricionais: 

 

A orientação nutricional da gestante com DM deve ser sempre individualizada, 

devendo atingir o valor energético adequado e as recomendações de macro e 

micronutrientes. As orientações devem ser ajustadas conforme a sintomatologia 

digestiva, intercorrências apresentadas, prevenção e tratamento de carências nutricionais 

e o uso adequado de edulcorantes, também deve ser orientado (ADA, 2008; 

KITZMILLER et al., 2008; SAUNDERS e PADILHA, 2012a; 2012b).  

O plano alimentar deve prever fracionamento da dieta ao longo do dia, de 

preferência prevendo três refeições principais e três intermediárias, com intervalos 

regulares. A ceia é uma refeição importante para as gestantes diabéticas para prevenir 

episódios de hipoglicemia durante a noite (ADA, 2008; JOVANOVIC, 2000). 

 

2.4.2.1. Energia e macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios): 

 

Energia 

 

A recomendação energética deve proporcionar o ganho de peso gestacional 

adequado, evitando-se dietas hipocalóricas que poderiam causar cetonúria (ADA, 2008). 

Não há consenso na literatura sobre a determinação do cálculo das necessidades 

energéticas na gestação complicada pelo DM. JOVANOVIC (2000) propõe que a 

prescrição energética deve ser entre 24-30Kcal/kg de peso atual. Segundo o MS 

(2012a), a ingestão energética diária para a gestante com DM, deve ser: 30-35 kcal/Kg 

(para as com IMC normal), 24kcal/kg (para as com IMC sobrepeso e obesidade) e 
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40kcal/kg (para as com IMC baixo peso). Porém, não indica qual o peso deverá ser 

utilizado para o cálculo do VET. O estudo de revisão realizado por MAGANHA et al. 

(2003) cita que a recomendação energética para DMG seria: 30kg/kg/dia para mulheres 

com 80% a 120% do peso ideal, 24 kcal/Kg/dia em mulheres acima de 120%, e 40 

Kcal/Kg/dia naquelas com menos de 80% do peso ideal.  

SAUNDERS e PADILHA. (2012a; 2012b), propõe que o cálculo das 

necessidades energéticas deva ser individualizado, considerando as características 

individuais e clínicas de cada gestante. Deve ser calculado da mesma forma que para as 

gestantes sem DM, com o objetivo de se obter ganho de peso total e semanal adequado. 

Para o calculo do VET deve-se considerar: faixa etária taxa metabólica basal (TMB) e 

nível de atividade física (NAF) de acordo com as recomendações da FAO (2004). O 

adicional energético deve ser calculado individualmente de acordo com o ganho de peso 

gestacional adequado proposto. Tal proposta de cálculo do VET foi validada por 

LÍBERA et al. (2011) para gestantes adultas atendidas em maternidade pública do Rio 

de Janeiro.  

 

Carboidratos 

  

Os carboidratos são os principais macronutrientes que influenciam a glicemia, 

principalmente a pós-prandial. Eles devem ser distribuídos ao longo do dia, sendo 

importante o controle da quantidade total nas refeições (GILLESPIE et al., 1998; ADA, 

2008). A recomendação de carboidratos para pessoas com DM é semelhante à definida 

para a população em geral, que é entre 45% a 65% do VET. O percentual vai variar 

individualmente de acordo com o perfil metabólico do indivíduo com DM. A 

quantidade total diária deve ser de no mínimo 130g (ADA, 2008; FAO/WHO/UNU, 

2004).  

Porém, para as gestantes com DM, não há consenso na literatura sobre a 

recomendação de carboidratos. De acordo com a ADA (2008), a dieta da gestante com 

DM deve ter no mínimo 175g ao dia de carboidratos, mas o comitê não define um 

percentual específico para gestantes com DM prévio. O MS (2012a) recomenda que o 

percentual de carboidratos seja na ordem de 40-50% do VET para gestantes com DM. A 

SBD (2012-2013b) recomenda que o percentual de carboidratos seja entre 40-45% do 

VET para gestantes diabéticas. Porém o mesmo comitê recomenda para as mulheres 

com DM prévio, que a necessidade de carboidratos seja entre 40-55% do VET durante a 
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gestação (SBD, 2012-2013 a). De acordo com FRANZ et al. (1994), a quantidade de 

carboidratos fornecida no desjejum deve ser de até 30g, para prevenir hiperglicemia 

pós-prandial. 

Para os casos de DMG alguns estudos sugerem que a restrição de carboidratos 

em torno de 40% do VET melhoraria o controle da glicemia pós-prandial, diminuiria a 

necessidade do tratamento com insulina e o risco de macrossomia (MAJOR, 1998; 

JOVANOVIC, 2000; ADA, 2004).  

Um recente estudo de intervenção randomizado realizado por MORENO-

CASTILLA et al. (2013) com 152 gestantes DMG, comparou a dieta com restrição de 

carboidratos (40% do VET) do grupo intervenção com a dieta do grupo controle (55% 

VET). Verificou-se que não houve diferença significativa entre os grupos nos 

desfechos: controle glicêmico, necessidade de insulina e resultados obstétricos, não 

demonstrando benefícios da restrição de carboidratos.  

Estudos indicam que a sacarose não ocasiona maior aumento da glicemia em 

comparação aos demais carboidratos, se ingerida em quantidades equivalentes, em 

substituição a outro tipo de carboidrato e dentro um contexto de uma alimentação 

saudável. Em indivíduos com DM que utilizam insulina, se a sacarose for adicionada 

além da quantidade total de carboidratos prescrita, ela deve ser compensada com doses 

adicionais de insulina (FRANZ et al., 2002; KELLEY, 2003; ADA, 2013b). A 

recomendação é que ser for utilizada seja em até 10% do VET, de acordo com a 

recomendação da FAO/WHO/UNU (2002) para indivíduos saudáveis (LOTTENBERG, 

2008). 

O consumo diário de fibras é essencial e traz diversos benefícios, além do bom 

funcionamento intestinal. A recomendação para o consumo de fibras é de no mínimo 

14g/1000 kcal e as fibras solúveis podem auxiliar no controle glicêmico pós alimentar, 

por interferir na absorção do carboidrato ingerido, levando a menores picos glicêmicos                    

(KULKARNI, 1998; ADA, 2008; O’KEEFE et al., 2008). 

 

Proteínas 

 

 Adaptações metabólicas acontecem durante o período gestacional visando à 

conservação de nitrogênio e aumento da síntese de proteínas. No primeiro trimestre o 

aumento é de 1 %, no segundo trimestre de 15% e no terceiro trimestre de 25% 

(DUGGLEBY e JACKSON, 2002; FAO/WHO/UNU, 2007). Para o planejamento da 
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dieta das gestantes pode-se utilizar a relação 1g de proteína/kg/dia de peso recomendada 

para adultos (IOM, 2002). Adotando-se o peso pré-gestacional ou aceitável e 

acrescentando o adicional recomendado para cada trimestre da gestação, que são 1g, 9g 

e 31g/dia, respectivamente (FAO/WHO/UNU, 2007). 

Os comitês nacionais e internacionais indicam que a recomendação de proteínas 

seja de 15% a 20% do VET para os indivíduos com DM incluindo as gestantes, que 

apresentam função renal normal (ADA, 2008; SBD, 2012-2013a, MS, 2012a).  

 

Lipídios 

 

Em relação aos lipídios a recomendação para indivíduos com DM é similar a das 

pessoas com doenças cardíacas, pois ambas apresentam risco cardiovascular. 

Recomenda-se que o percentual seja de 20% a 30% VET. Os ácidos graxos saturados e 

trans estão inversamente associados à sensibilidade à insulina (DORFMAN, 2009). A 

recomendação é que a dieta contenha até 7% do VET de ácidos graxos saturados, menos 

que 200mg de colesterol e o consumo de ácidos graxos trans devem ser desestimulados 

(ADA, 2008). 

O consumo de ácidos graxos poliinsaturados n-3 pode contribuir na redução a 

resistência à insulina (FEDOR e KELLEY, 2009). Estudos recomendam a ingestão de 

duas ou mais porções semanais de peixe (ADA, 2008; ERKKILA, 2004; 

MOZAFFARIAN, 2005). Na gestante com DM o percentual de lipídios recomendado é 

de 30-40% do VET, com restrição de ácidos graxos saturados (SBD, 2012-2013b, MS, 

2012a).  

       

2.4.2.2. Vitaminas e minerais 

 

Não há nenhum consenso e evidências que indiquem a suplementação de 

vitaminas e minerais para indivíduos com DM, que não apresentem deficiência. Desta 

forma o requerimento de vitaminas e minerais deve ser atingido pelo consumo de 

alimentos fontes (ADA, 2008).  

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 Dietary Reference Intakes (DRI) ou 



37 

 

ingestão dietética de referência (IDR) propostas pelo IOM, (1997; 2001), para todas as 

gestantes incluindo as que têm DM.  

 

2.4.2.3. Edulcorantes: 

 

De acordo com a ADA (2008), os edulcorantes aprovados pela Food and Drug 

Administration (FDA) para uso na população americana, incluindo a gestação, são os 

edulcorantes não nutritivos: aspartame, sucralose, sacarina, acesulfame de potássio e 

neotame. E os açúcares alcoólicos: sorbitol, eritritol, lactitol, isomalte, xilitol, manitol e 

hidrolizados de amido hidrogenado. Apesar de aprovados, os alcoóis podem provocar 

desconforto gástrico e diarréia, principalmente em crianças. Todos os edulcorantes 

aprovados devem ser ingeridos dentro dos limites estabelecidos, pela FDA, que 

determina a ingestão diária aceitável (IDA) para cada um deles.  A ADA (2013b) não 

faz menção específica a respeito dos edulcorantes, porém cita que devesse seguir as 

recomendações nutricionais mencionadas pela posição da academia em 2008. 

De acordo com a Academy of Nutrition and Dietetics-AND (2012), o 

edulcorante stévia teve seu uso aprovado pela FDA, para a população em geral, 

incluindo as gestantes. 

  

2.4.3 Métodos de orientação nutricional: 

  

Entre os tipos de métodos e estratégias de orientação dietética que podem ser 

usados na TN do DM, temos o guia da pirâmide alimentar, IG e CG, lista de 

substituição com controle de porções e MCC (FRANZ et al., 1994; BRUTOMESSO et 

al., 2001), sendo os três últimos os mais utilizados geralmente na prática clínica 

(FRANZ, 2010).  

 

2.4.3.1 Índice glicêmico (IG) e Carga glicêmica (CG): 

  

 O IG mede a área sob a curva da glicemia pós alimentar após o consumo de uma 

porção de alimento teste contendo 50 gramas de carboidratos digeríveis em comparação 

com a mesma quantidade de carboidratos de um alimento padrão, que pode ser glicose 

ou pão branco. 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 
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alimentos são classificados como: baixo IG (inferior a 55), moderado (55-70) e alto 

(superior a 70; FOSTER-POWELL et al., 2002; MAYER-DAVIS et al., 2006).  

Geralmente os alimentos refinados, como o pão branco, apresentam alto IG.  

Entre os alimentos de baixo IG estão o arroz integral, o leite, os feijões e as oleaginosas. 

As frutas e legumes podem variar entre baixo, médio e alto IG, dependendo do tipo e 

também do país de origem (FOSTER-POWELL et al., 2002; BRAND-MILLER, 2003). 

A CG dos alimentos, refeições e dietas é calculada por meio da multiplicação do 

IG dos alimentos constituintes com a quantidade de carboidratos de cada alimento e em 

seguida totalizando os valores para todos os alimentos da refeição ou dieta (MAYER-

DAVIS et al., 2006). 

DIAS et al. (2010a), em um estudo de intervenção dietética realizado com 96 

pacientes DM1, utilizando o método do IG, observaram diminuição significativa da 

A1C (p=0,023) após um período de seis meses de tratamento. Neste estudo os pacientes 

foram orientados a substituir alimentos refinados por integrais, quando possível e, a 

utilizar frutas de baixo IG, além de vegetais e leguminosas.  O estudo descreve como 

limitação do método a carência de dados sobre o IG dos alimentos e ou preparações nas 

tabelas existentes, dificultando a precisão do cálculo. E sugere que sejam realizados 

mais estudos com maior tempo de seguimento para avaliar a adesão ao método por 

períodos mais longos e sua influencia na manutenção do controle glicêmico. 

 MOSES 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, dentre o grupo que 

recebeu orientação da dieta de baixo IG (p=0,023). Porém entre os principais desfechos 

obstétricos e fetais não houve diferença com significância estatística 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. No estudo não foram 

encontradas diferenças 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 são 

contraditórios, não havendo evidências suficientes que sustentem a recomendação deste 

método como estratégia dietética de primeira escolha. Existem diversos fatores que 

podem influenciar no conteúdo glicêmico dos alimentos, como a origem, o solo, o 

clima, o modo de preparo e outros componentes da refeição, como as proteínas e 
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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; 

2013b). 

 

2.4.3.2 Método Tradicional (MT): 

 

A orientação nutricional com base na distribuição energética dos 

macronutrientes por refeição é uma estratégia sugerida por comitês nacionais e 

internacionais de saúde (ADA, 1995; MS, 2012a). O MS (2012a) sugere distribuição 

energética diária de: 10-20% para o desjejum, 20-30% para o almoço e para o jantar e 

até 30% para as refeições intermediárias. Destaca-se a importância da ceia, para evitar 

hipoglicemia noturna nas gestantes em tratamento com insulina. 

MAGANHA et al. (2003) em um estudo de revisão, cita que a distribuição 

energética diária recomendada para mulheres com DMG seria de: 60% divididos entre 

almoço e jantar, 30% divididos para duas ou três refeições intermediárias e 10% para o 

desjejum. A proporção calórica para o desjejum deve ser menor, pois o hormônio 

cortisol (contrainsulínico) tem seu pico de ação no horário do início da manhã.  

SAUNDERS e PADILHA (2012a) sugerem adaptação da distribuição energética 

por refeição recomendada pela ADA (1995), sendo: desjejum e lanche 10-15% do VET, 

colação e ceia de 5-10% do VET e almoço e jantar de 20-30% do VET.  

As proporções calóricas e de macronutrientes e o número de refeições devem ser 

planejados individualmente e adaptado ao estilo de vida, dentro do contexto de uma 

alimentação saudável. O fracionamento da dieta em três grandes refeições e três 

intermediárias, com horários rígidos e regulares é enfatizado para um bom controle 

glicêmico e para prevenir episódios de hipoglicemia. A ceia é considerada de grande 

importância para prevenir cetose e hipoglicemia noturna (FRANZ, 1978; ADA, 1995).  

Tal estratégia é considerada no presente estudo como método tradicional (MT) 

de orientação nutricional para DM, pois 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 na alimentação saudável (SAUNDERS e 

PADILHA, 2012a).  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. 
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O MT é empregado na rotina de assistência nutricional pré-natal para gestantes com 

DM em algumas maternidades de referência, como a ME da UFRJ (SAUNDERS et al., 

2006). 

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 energia são definidos de forma mais 

rigorosa (CHRSTENSEN et al., 1983; NUTTALL et al., 1983; FRANZ, 2010).  

Os resultados obtidos em um estudo realizado para avaliar a adesão dos 

pacientes com DM1 ao plano alimentar pelo MT sugeriram que este método tem 

validade para ser aplicado na prática clínica. Em uma amostra de 97 indivíduos, quase 

dois terços aderiu ao número e distribuição das refeições planejadas. Porém, em relação 

às listas de substituição apenas cerca de 10% dos pacientes aderiram corretamente à 

troca planejada, em 90% do tempo. A pesquisa verificou que os indivíduos que tinham 

melhor controle glicêmico tinham melhor adesão a dieta em comparação com os de pior 

controle (p<0,05). Os autores discutem que este plano alimentar pode ser muito útil para 

vários pacientes, entretanto pode tão ser bem aceito para outros pacientes que acham o 

método rigoroso e sem flexibilidade (CHRSTENSEN et al., 1983). 

PERICHART-PEREIRA et al. (2009) com o objetivo de avaliar a associação 

entre um programa de TN e as complicações perinatais, realizou um importante estudo 

semiexperimental com gestantes mexicanas que tinham DMG e DM2. O grupo 

intervenção (n=88) recebeu acompanhado pelo programa de TN a cada duas semanas 

até o parto e, o grupo controle histórico (n=86), teve seus dados foram coletados a partir 

do prontuário médico. Verificou-se a similaridade entre as características dos dois 

grupos e, em ambos 55% das gestantes tinham DM2 e 45% DMG.  O grupo controle 

recebeu cuidados pré-natais de rotina, acompanhamento com endocrinologista, uma 

sessão de orientação nutricional realizada em consulta coletiva ou grupo e, somente 5% 

realizou automonitoramento domiciliar de glicemia capilar. O grupo intervenção 

recebeu cuidados pré-natais de rotina e o programa de TN que incluiu aconselhamento 

nutricional individual realizado por nutricionista, com base nas recomendações da ADA 

para gestantes, sendo a quantidade de carboidratos prescrita de 40-45%, 

automonitoramento de glicemia capilar domiciliar e foi acompanhado pelo 
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endocrinologista, que fez a prescrição de insulina quando necessário. Todas as gestantes 

realizaram exames de glicemia laboratoriais (jejum e 2h pós-prandial).  

Em relação aos resultados do estudo de PERICHART-PEREIRA et al. (2009), 

verificou-se que o número total de complicações perinatais foi maior no grupo controle 

(p=0,005). A percentagem de mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia e a frequência 

de internação dos neonatos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal foi 

significantemente maior no grupo controle (16,3% e 2,3%; p=0,001) e (51,2% e 25,9%; 

p=0,001) respectivamente. A frequência de macrossomia, baixo peso ao nascer e 

prematuridade foi menor no grupo intervenção, mas sem diferença significativa. Porém, 

quando foi feita a análise conforme o tipo de DM, foi verificada uma menor frequência 

de baixo peso ao nascer nas gestantes DMG do grupo intervenção (p=0,04).  A 

frequência de internação hospitalar foi significantemente menor no grupo intervenção 

para os dois tipos de DM (p<0,05). Não houve nenhum caso de morte neonatal no grupo 

intervenção e no grupo controle ocorreram cinco casos. Em relação ao controle 

glicêmico não houve diferença significativa entre os grupos. O estudo concluiu que o 

programa de TN foi benéfico para mulheres com DM na gestação, diminuído o risco de 

pré-eclampsia, internações hospitalares maternas e morte neonatal.  

 

2.4.3.3 Método da contagem de carboidratos (MCC): 

 

Há relatos de que o MCC foi criado na Europa em meados de 1935 (DIAS et al., 

2010b) e de que vêm sendo utilizado desde a descoberta da insulina (MCCULLOCH et 

al.,1993). Nos Estados Unidos este método foi efetivamente utilizado em 1993 no 

estudo realizado pelo DCCT Research Group (ANDERSON et al., 1993).  

O estudo DCCT Research Group (ANDERSON et al., 1993), utilizou o MCC 

como uma das quatro estratégias alimentares em indivíduos com DM1. Tanto pacientes 

como os profissionais de saúde concluíram que este método proporciona maior 

flexibilidade alimentar e melhor controle glicêmico. A partir deste estudo o MCC 

passou a ganhar destaque por ser uma alternativa, que além de inovadora proporcionava 

motivação nos pacientes em relação à alimentação.  

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 
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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 é um plano alimentar que determina o total de carboidratos em gramas a 

ser consumido nas refeições. O objetivo seria de aperfeiçoar o controle glicêmico em 

função das menores variações das glicemias pós-prandiais, em indivíduos em uso ou 

não de insulina, devido à manutenção de uma quantidade constante e adequada de 

carboidratos nas refeições (VOLEVER et al., 1999; COSTA e FRANCO, 2005; SBD, 

2009; DIAS et al., 2010b).  

O carboidrato é o principal nutriente que afeta a glicemia pós-prandial. De 90-

100% é convertido em glicose, independente do tipo, nas primeiras duas horas após a 

ingestão. Em relação às proteínas e lipídios, apenas 60% e 10% respectivamente se 

converterão em glicose e dependem de outros fatores associados como a digestão, 

absorção e composição das refeições (NUTTAL e GANNON, 1991; AHERN et al., 

1993). 

O MCC 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).  

No MCC é possível estabelecer uma relação entre a quantidade de carboidrato 

ingerida por refeição e a dose de insulina de ação rápida ou ultrarrápida necessária para 

cobrir os gramas de carboidratos. O ajuste desta dose de insulina é chamado de bolos 

prandial. Quando a glicemia pré-prandial excede o limite estabelecido, utiliza-se o bolus 

de correção, que é uma dose extra de insulina rápida ou ultrarrápida. A razão do cálculo 

de insulina versus carboidrato é calculada individualmente pela equipe, endocrinologista 

e nutricionista. Para o cálculo tanto do bolus prandial quanto o de correção e dos 

horários de aplicação de insulina leva-se em consideração: a quantidade de carboidratos 

da refeição, hábitos alimentares, taxas das glicemias pré e pós-prandiais, a meta 

glicêmica e fator de sensibilidade (prescritos pelo endocrinologista) e atividade física. O 

fator de sensibilidade representa quanto uma unidade de insulina rápida ou ultrarrápida 

é capaz de reduzir a glicemia. (GILLESPIE, 1998; STRACHAN e FRIER, 1998; 

BRUTTOMESSO et al., 2001; ULAHANNAN et al., 2007; LOTTENBERG, 2008; 

SBD, 2009; SCHEINER et al., 2009).  
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Entre os MCC existentes os mais utilizados são a Lista de substituições de 

carboidratos e a Contagem em gramas de carboidratos (HISSA et al. 2004). Ambos 

são sugeridos pela SBD (2009) e estão incluídos no Manual de Contagem de 

Carboidratos para orientação de indivíduos com DM que utilizam insulina ou não.  

No método da Substituição de carboidratos, são formados grupos de alimentos 

com base na composição química e função nutricional, divididos na forma de porções. 

Cada porção de alimento corresponde a 15g de carboidrato. A fim de facilitar o cálculo, 

a variação de 8 a 22g de carboidratos é considerada como 15g. Os alimentos 

considerados livres, e que portando 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 porções de cereal por porções de fruta, em que cada porção fornece a mesma 

quantidade de carboidrato (HISSA, 2004; SBD, 2009; SOUTO e ROSADO, 2010).  

No método da contagem em gramas de carboidratos, o individuo é orientado a 

somar os gramas de carboidrato de cada alimento por refeição, sendo as informações 

obtidas 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 

utiliza-se qualquer alimento. Esse método é mais preciso, porém mais trabalhoso e 

menos prático do que o método da lista de equivalentes. Chama-se atenção que é 

importante o incentivo a alimentação saudável nas escolhas dos alimentos e nas trocas 

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

A escolha de qual método utilizar deve ser feita individualmente de acordo com 

as necessidades e características de cada paciente. Muitas vezes os dois métodos podem 

ser usados ao mesmo tempo (SBD, 2009; SOUTO e ROSADO, 2010). 

Ressalta-se que se a sacarose ou alimentos que a contenham for utilizada no 

plano alimentar, deverá ser contabilizada dentro do percentual total de carboidratos 

prescrito (FRANZ et al., 2002; KELLEY, 2003; ADA, 2008; 2013b), 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). 

Diversos estudos que vêm sendo realizados com indivíduos DM1(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 
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doença, melhor qualidade de vida e controle glicêmico mais adequado (RABASA-

LHORET, 1999; DAFNE, 2002; COSTA e FRANCO, 2005; ULAHANNAN et al., 

2007).  

Estudos têm sido feitos utilizando cursos de treinamento realizado em grupo 

com o objetivo de ensinar o MCC e analisar sua eficácia. O DAFNE (2002) foi um 

estudo multicêntrico randomizado realizado no Reino Unido com 169 pacientes adultos 

com DM1. O objetivo do estudo foi avaliar se um programa de treinamento utilizando o 

MCC (contagem em gramas de carboidratos) realizado em grupo com indivíduos DM1 

melhoraria o controle glicêmico e a qualidade de vida. O programa de treinamento foi 

realizado em um período de cinco dias em que foi utilizada a terapia insulínica intensiva 

e os participantes aprenderam a administrar a dose de insulina de acordo com suas 

escolhas alimentares. O curso foi proferido por enfermeiros e nutricionistas especialistas 

na área. Foi evidenciado após seis meses, melhora significativa do controle glicêmico, 

com redução da A1C (p<0,0001) no grupo que participou do treinamento. A proporção 

de participantes que tiveram episódios de hipoglicemia severa, também foi menor, 

porém sem significância estatística (p=0,68). A avaliação feita pelos indivíduos que 

participaram do treinamento em relação ao impacto do DM na flexibilidade alimentar 

foi melhor do que a do grupo controle (p <0,0001).   

No Re-Education and Carbohydrate Counting Training (REACCT), foi descrita 

melhora do controle metabólico (63%) e da qualidade de vida (56%) em 80 indivíduos 

adultos do Reino Unido, com DM1, após seguirem um programa de treinamento 

realizado em grupo sobre os conceitos e aplicação do MCC (contagem em gramas de 

carboidratos), incluindo conceitos sobre alimentação saudável. Este programa de 

treinamento foi realizado durante seis semanas com duas horas por semana de aulas 

proferidas por enfermeiros e nutricionistas. Este estudo não relata qual o método 

dietético que a população estudada utilizava antes de iniciar o tratamento pelo MCC 

(ULAHANNAN et al., 2007). Em outro estudo realizado por TRENTO et al. (2009) 

com 56 adultos italianos DM1 foi observada melhora significativa dos valores de A1C 

(p<0,05) no grupo que recebeu a intervenção pelo MCC (n=27) em comparação ao 

grupo controle (n=29).  Neste estudo também foi aplicado um programa de treinamento 

sobre os conceitos e aplicação do MCC realizado em grupo, composto por oito 

encontros. Os dados foram coletados no início do estudo e após 30 meses do término do 

curso.  
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O efeito da dieta prescrita por nutricionista, utilizando as recomendações da 

ADA (2004) que incluíam também a contagem de carboidratos como ferramenta 

adicional, foi avaliado em um estudo randomizado (HUANG et al. 2010) realizado em 

Taiwan com 154 indivíduos com DM2. A população do grupo controle (n=79) recebeu 

apenas orientações de rotina dadas por um enfermeiro e a do grupo intervenção (n=75) 

recebeu dieta individualizada prescrita por um nutricionista, sendo acompanhados a 

cada três meses durante um ano. Na orientação dietética foi explicado o conceito sobre 

tamanho de porção de alimentos e seu impacto no controle glicêmico, especialmente em 

relação à contagem de carboidratos. O tipo de MCC empregado foi o de substituições de 

carboidratos em que lista era composta por seis grupos de alimentos. Houve melhora 

significativa na glicemia de jejum do grupo intervenção em comparação ao grupo 

controle (p=0,026), mas em relação a A1C não houve diferença com significância 

estatística. Quando foi feita comparação apenas entre os indivíduos com pior controle 

glicêmico (A1C≥ 7%), de ambos os grupos, foi verificado melhora do controle 

metabólico para o grupo intervenção, que obteve maior redução da A1C, do que o grupo 

controle (0,7% e 0,2%. p=0,034) e maior redução da glicemia de jejum (p=0,007). O 

estudo concluiu que a orientação dietética prescrita por um nutricionista melhora o 

controle glicêmico nos pacientes com DM2, que apresentam controle glicêmico ruim 

(A1C≥7%). 

Um estudo multicêntrico, randomizado, foi realizado com 273 indivíduos obesos 

com DM2 com o objetivo de avaliar a eficácia do esquema de aplicação de insulina com 

base no MCC em comparação ao esquema tradicional (pelo automonitoramento), no 

ajuste da dose prandial da insulina glulisina. Houve redução significativa da A1C em 

ambos os grupos após 24 semanas (p<0,0004). Mas não houve diferença significativa 

entre os grupos (p=0,24). Também não houve diferença significativa na frequência de 

episódios de hipoglicemia grave entre os grupos. A dose total de insulina utilizada foi 

menor no grupo do MCC (p=0,0002) e houve uma tendência a estes pacientes ganharem 

menos peso. O estudo concluiu que ambos os esquemas são benéficos no controle 

glicêmico de pacientes com DM2. E que o esquema de ajuste pelo MCC é uma 

estratégia a mais que pode ser utilizada nestes pacientes (BERGENSTAL et al.,2008). 

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 DM1. Os indivíduos 

foram alocados em dois grupos: grupo A (n= 100) que recebeu a intervenção pelo 
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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 A1C (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 DM1 e da eficácia do 

MCC. 

O efeito do MCC foi avaliado em outro estudo (DIAS et al., 2010b) realizado no 

Brasil com 51 indivíduos (10-60 anos) com DM1. O objetivo do estudo foi avaliar a 

influência da intervenção nutricional e o uso da terapia com múltiplas doses de insulina 

de ação rápida com base no MCC na pratica clinica e no controle metabólico. Os dados 

foram coletados, avaliados e comparados em dois momentos. Na fase inicial, em que 

nenhum participante fazia uso do MCC e após três meses do início da intervenção. A 

população estudada recebeu orientação nutricional fornecida por um nutricionista, 

balanceada com base no MCC (substituição de carboidratos) e respeitando seus hábitos 

alimentares. Foi fornecida lista de substituição de alimentos (substituição por 15g de 

carboidratos) e as consultas de retorno foram realizadas a cada quinze dias. O esquema 

de insulina aplicado foi de múltiplas doses (NPH e insulina de ação rápida). A dose de 

insulina rápida foi ajustada de acordo com a quantidade de carboidratos ingerida na 

refeição. E foi baseada na relação: uma unidade de insulina de ação rápida para cada 

15g de carboidrato ingerido. Não foi utilizado automonitoramento da glicemia capilar.  

Nos resultados observados neste estudo verificou-se após a intervenção: 

diminuição da A1C (10,40% ,desvio padrão- DP 0,33 e 9,52% DP 0,32: p = 0,000) e 

aumento da dose diária de insulina (0,99 IU/kg, DP 0,65 e 1,05 IU/kg, DP 0, 05, 

respectivamente: p= 0,003). Não foram encontradas diferenças significativas em relação 

à avaliação antropométrica (IMC, perímetro da cintura e razão cintura-quadril) e aos 

demais exames laboratoriais (colesterol, triglicerídeos, glicemia de jejum e pós-

prandial). Em relação à ingestão de macronutrientes, houve redução significativa do 
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percentual de ingestão de carboidratos após a intervenção (60,12% , DP 21,75 e 51,70% 

, DP 6, 91, respectivamente, p=0,004). Os autores concluíram a partir dos dados obtidos 

que o MCC após curto período de tempo, melhora o controle glicêmico, sem aumentar o 

peso corporal apesar dos aumentos das doses diárias totais de insulina. O método 

poderia ser utilizado na prática clínica, com sucesso, mesmo sem utilizar o 

automonitoramento glicêmico domiciliar, o que seria de grande valia em países em 

desenvolvimento em que os custos com materiais para automonitoramento são caros e 

de difícil acesso para grande parte dos indivíduos (DIAS et al., 2010b). 

Um estudo qualitativo (HISSA et al., 2004) foi realizado no Brasil, com 50 

indivíduos com DM1 (9-59 anos) em tratamento com insulinoterapia intensiva, para 

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. 

MEHTA et al. (2009b) verificaram que o MCC (contagem em gramas de 

carboidratos) pode fazer com que alguns indivíduos deem ênfase somente na 

quantidade total de carboidratos em detrimento da qualidade, fazendo escolhas 

alimentares não saudáveis. Neste estudo qualitativo realizado com 35 crianças e jovens 

e seus pais, foi verificado que muitos deles tinham percepções e crenças distorcidas 

sobre alimentação saudável. Apesar de todos os participantes reconhecerem as frutas e 

vegetais como saudáveis e os fast food como alimentos maléficos que provocam 

hiperglicemia pós-prandial, muitos jovens consideraram os carboidratos refinados como 

os mais saudáveis. Alguns pais excluíam as frutas da alimentação das crianças por achar 

que provocariam hiperglicemia pós-prandial. Tiveram jovens e pais que associaram a 

flexibilidade alimentar com comportamentos alimentares menos saudáveis como a 

maior frequência em “beliscar” durante o dia.  A preferência por alimentos processados 

devido à praticidade da informação da quantidade de carboidratos no rótulo em 

detrimento do consumo de alimentos in natura como grãos e frutas foi também relatada 

por alguns participantes do estudo. Os autores do estudo sugeriram que nos casos de 

crianças e adolescentes com DM, é importante que os pais tenham conhecimento sobre 
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a utilização precisa do MCC, pois, tal conhecimento tem associação com melhora do 

controle glicêmico nos seus filhos (MEHTA et al., 2009b). 

COSTA e FRANCO (2005) realizaram um estudo em São Paulo com 10 

adolescentes (14-18 anos) com DM1, utilizando o MCC (contagem em gramas de 

carboidratos), com o objetivo de avaliar a influência da sacarose no controle glicêmico. 

A A1C foi aferida em três momentos: no início do estudo, após quatro meses de dieta 

sem sacarose e após quatro meses de dieta pelo MCC, com introdução de alimentos que 

continham sacarose. Os alimentos que continham sacarose foram introduzidos no lanche 

da tarde, utilizando-se o MCC por gramas de carboidratos. A quantidade total de 

carboidratos ingerida na refeição foi à mesma ingerida anteriormente (30 e 45g). Foi 

observada uma redução significativa na concentração de A1C de 8,3 % para 6,6% 

(p=0,027) entre o início e o final do estudo. O estudo sugere que a introdução da 

sacarose no plano alimentar, não piora o controle glicêmico desde que o MCC seja 

utilizado de forma correta, respeitando-se a quantidade total de carboidratos proposta.  

Mas como o tamanho amostral do estudo foi pequeno, o mesmo sugere que novas 

pesquisas mais abrangentes sejam realizadas. 

Um estudo australiano (GILBERTSON et al., 2001) realizado com 104 crianças 

com DM1 demonstrou que a orientação nutricional baseada na pirâmide alimentar 

utilizando alimentos de baixo IG ocasiona melhor controle glicêmico em comparação a 

orientação alimentar pelo MCC (substituição de carboidratos). Após 12 meses a A1C 

do grupo baixo IG foi menor do que os do grupo do MCC (8,05% DP 0,95 e 8,61% DP 

1,37; p=0,05). A frequência de hiperglicemia (>15 episódios por mês) foi 

significantemente menor no grupo baixo IG (35% e 66%, p = 0,006). Entretanto os 

próprios autores discutem que não se poderia atribuir as menores taxas de A1C somente 

devido à dieta com baixo IG, pois a diferença entre as médias dos dois grupos foram 

pequenas. 

Conforme descrito no presente trabalho, os estudos sobre os métodos de 

orientação dietética utilizados na TN do DM são escassos em gestantes com DM prévio. 

Entre os estudos realizados em gestantes com DM, a maioria é realizada em mulheres 

com DMG e utilizando os métodos de orientação alimentar baseado no IG ou pelo MT 

(MOSES et al., 2009; PERICHART-PEREIRA et al., 2009; LOUIE et al., 2011). Os 

trabalhos sobre a estratégia do IG têm resultados controversos (ADA, 2008) e o MT 

apesar de ser um método utilizado há tempos, sendo recomendado por comitês 
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nacionais e internacionais e ter sua importância na prática clinica é criticado em um 

estudo (CHRSTENSEN et al., 1983) pela falta de flexibilidade.   

 Em relação ao planejamento dietético pelo MCC a grande maioria dos estudos 

têm sido realizados em indivíduos com DM1 (COSTA e FRANCO, 2005; DIAS et al., 

2010b; SCAVONE et al., 2010) sendo ainda escassos os estudos em indivíduos com 

DM2. E em relação às gestantes não se têm conhecimento até o presente momento de 

nenhum estudo de intervenção sobre a aplicabilidade do MCC no planejamento 

dietético, que se ateve especificamente às mulheres com DM prévio à gestação.  Os 

estudos brasileiros realizados em indivíduos com DM também são escassos, sendo a 

maioria realizada em países desenvolvidos. 
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3 JUSTIFICATIVA  

______________________________________________________________________ 

 

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

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Deste modo, o DM prévio a gestação 

requer manejo adequado com acompanhamento por equipe multidisciplinar em centros 

de atenção de média ou alta complexidade.  

A intervenção precoce é de extrema importância para minimizar o risco de 

desfechos indesejáveis e a TN vem sendo reconhecida pelos comitês internacionais 

como um componente indispensável para o sucesso do tratamento. Na TN o MT tem 

sido considerado o padrão ouro, tendo sua eficácia evidenciada por diversos estudos e 

seu emprego na prática clínica é utilizado há décadas. O MCC é uma ferramenta 

adicional para o tratamento do DM e estudos recentes têm demonstrado o seu efeito 

positivo no controle metabólico de indivíduos com DM1.  

Embora as vantagens da TN com a aplicação do MCC sejam descritas em 

indivíduos com DM1, os estudos acerca da sua aplicabilidade e eficácia são escassos em 

indivíduos com DM2 e em gestantes com DM.  

Poucos estudos nacionais abordam o uso do MCC no planejamento dietético de 

indivíduos com DM, e não se tem conhecimento até o presente momento de nenhum 

estudo de intervenção que se ateve especificamente às gestantes com DM prévio.   

Em nosso país a utilização do MCC tem sido cada vez mais frequente em 

indivíduos com DM1 e consequentemente algumas gestantes DM1 já utilizavam o MCC 

antes da gestação.  

Logo, faz-se necessário realizar estudos nessa área, para que se possa conhecer 

as características e demandas da população de gestantes diabéticas, contribuindo para o 

aprimoramento da assistência nutricional pré-natal e para um resultado perinatal 

satisfatório. Ressaltando que a identificação dos fatores preditores do peso ao nascer em 

conceptos de mães diabéticas poderá ser de grande utilidade na prática clínica, já que o 

concepto destas mulheres tem o risco maior de apresentarem peso ao nascer 

inadequado. Destaca-se que esse estudo será inédito em nosso país sendo o primeiro 

estudo de intervenção utilizando o MCC na TN de gestantes com DM prévio. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral: 

 

 Avaliar os efeitos da intervenção nutricional pelo método da contagem de 

carboidratos em comparação ao método tradicional sobre os desfechos perinatais em 

gestantes com diabetes mellitus prévio a gestação e identificar os fatores preditivos do 

peso ao nascer dos filhos destas gestantes. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

Descrever e comparar entre os dois grupos de estudo: 

 

- As características sociodemográficas (situação marital, nível de instrução, cor da pele, 

condições de saneamento da moradia e ocupação das gestantes), antropométricas 

(estado nutricional pré-gestacional), maternas (idade cronológica, IMC pré-gestacional) 

e clínicas (presença de comorbidades e presença de complicações do DM) das gestantes, 

da assistência pré-natal (número de consultas realizadas com obstetra e com 

nutricionista, ganho de peso gestacional total e idade gestacional na primeira consulta 

de pré-natal), obstétricas (número de gestações), tipo de parto e tempo de diagnóstico do 

diabetes mellitus; 

 

- A adequação de ganho de peso gestacional total e a ocorrência de intercorrências 

gestacionais; 

 

- As condições ao nascer (peso e idade gestacional ao nascer, correlação peso e idade 

gestacional ao nascimento, malformações congênitas e intercorrências no período 

neonatal precoce); 

 

- O controle glicêmico do diabetes mellitus. 
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5 CASUÍSTICA E MÉTODOS: 

 

Delineamento do estudo:  

 

Trata-se de um estudo analítico do tipo ensaio clínico, não randomizado 

controlado, realizado em uma Maternidade Pública do Rio de Janeiro, que atende 

gestantes residentes do Estado do RJ. A seleção da unidade estudada ocorreu tendo em 

vista que esta atende gratuitamente gestantes que apresentam características 

semelhantes da clientela atendida em outras unidades de saúde do Rio de Janeiro 

(SAUNDERS et al., 2005; SANTOS et al., 2012). A unidade estudada dispõe de 

ambulatórios de pré-natal de baixo e alto risco com equipe multiprofissional, serviço de 

medicina fetal, possui centro obstétrico, conta com 43 leitos de enfermaria para 

gestantes e puérperas e unidade de terapia intensiva neonatal (SANTOS et al., 2012).  

O estudo foi desenvolvido sob a responsabilidade do Grupo de Pesquisa em 

Saúde Materna e Infantil (GPSMI) vinculada à linha de pesquisa de Epidemiologia 

Nutricional do Programa de Pós-graduação em Nutrição (PPGN) do Instituto de 

Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro (INJC/UFRJ).  

 

Sujeitos da pesquisa:  

 

A população estudada foi constituída por 77 gestantes com DM prévio a 

gestação (DM1, DM2 e outros tipos de DM), que atenderam aos seguintes critérios de 

inclusão: idade cronológica maior ou igual a 20 anos (na concepção), gestação de feto 

único, idade gestacional da primeira consulta com nutricionista ≤ 27,6 semanas (de 

acordo com a data da US) e acompanhamento durante o pré-natal nos ambulatórios de 

obstetrícia, endocrinologia e nutrição da maternidade estudada. Foram excluídas as 

gestantes adolescentes, as com gestações múltiplas, as que apresentavam nefropatia 

diabética, infecção por sífilis em tratamento ou infecção pelo Human Immunodeficiency 

Virus (HIV).  
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Grupos de estudo e intervenção:  

 

A população do estudo foi constituída por dois grupos, que foram construídos de 

forma não randomizada, por conveniência da seguinte forma: 

O grupo 1 (G1) foi o grupo controle histórico, constituído por 36 gestantes com 

DM com diagnóstico prévio a gestação (diagnóstico médico relatado em prontuário), 

que atenderam aos critérios de inclusão para o estudo e que receberam orientação 

nutricional com base no MT. Este método de orientação dietética foi baseado na 

distribuição energética dos macronutrientes por refeição e controle de porções de 

alimentos por meio das listas de substituições. O MT foi utilizado na rotina assistencial 

do Serviço de Nutrição e Dietética da maternidade estudada até junho de 2011. Para 

serem incluídas no G1, as mulheres além de terem realizado pré-natal na maternidade 

em questão, foram também atendidas no parto e puerpério imediato, para que os dados 

perinatais pudessem ser coletados. Para a construção do G1, as gestantes foram 

identificadas por meio de consulta aos prontuários de toda clientela acompanhada na 

unidade de estudo, no período de junho/2009 a junho/2011 e as que atenderem aos 

critérios de seleção da amostra, tiveram seus dados coletados.  

O grupo 2 (G2) foi composto inicialmente por 41 gestantes com diagnóstico de 

DM prévio a gestação (diagnóstico médico relatado no prontuário) que receberam a 

orientação nutricional pelo MCC. Todas as gestantes com DM prévio acompanhadas 

pelos ambulatórios de obstetrícia, endocrinologia e nutrição durante o pré-natal da 

unidade estudada, que eram elegíveis para o estudo, foram convidadas a participar da 

pesquisa e, as que aceitaram participar e receber a orientação dietética pelo MCC 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O período de coleta de 

dados foi de julho/2011 a setembro/2013.  

 

Coleta de dados e intervenção nutricional (G1 e G2): 

 

 A coleta dos dados foi realizada por equipe de pesquisadores treinados e 

supervisionados constituída por alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado), 

nutricionistas aperfeiçoandas, alunos de iniciação científica (que participaram apenas da 

coleta por meio de prontuários), além da equipe de nutricionistas da maternidade 

estudada com experiência em atendimento de gestantes. Todos os participantes foram 
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capacitados e reciclados ao longo do desenvolvimento do estudo e houve treinamento 

específico para a aplicação do MCC.  

 O instrumento empregado na coleta de dados do G2 foi constituído por 

formulário preenchido pelo pesquisador, por meio de entrevista e consulta aos 

prontuários e para o G1 o mesmo instrumento foi preenchido somente por meio de 

consulta aos prontuários (anexo1).  

          As gestantes de ambos os grupos receberam orientação nutricional 

individualizada, prescrita por nutricionistas com experiência na área. No G1 a 

orientação nutricional foi realizada pelas nutricionistas do Serviço de Nutrição da 

maternidade em estudo. No G2 a orientação nutricional foi realizada pelos nutricionistas 

da maternidade e pelos nutricionistas integrantes do grupo de pesquisa na qualidade de 

alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) e aperfeiçoandos vinculados ao grupo 

de pesquisa.  

Ressalta-se que na unidade de estudo as gestantes DM prévias são 

acompanhadas por equipe multidisciplinar composta por obstetra, endocrinologista, 

oftalmologista, enfermeiro e nutricionista. A unidade possui também outros 

profissionais como psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais que prestam 

assistência conforme cada caso.  

A rotina de assistência nutricional para gestantes com DM, utilizada pelo 

ambulatório de nutrição, é revisada rotineiramente conforme as últimas recomendações 

dos comitês nacionais e internacionais específicas para o grupo. Antes de iniciar a 

intervenção do G2 toda a rotina assistencial nutricional foi revisada e elaborou-se um 

manual de instruções para ser adotado no trabalho de campo, com as rotinas pré-

estabelecidas.  

O calendário de consultas para as gestantes com DM é diferenciado do 

calendário das demais gestantes e as consultas aconteceram com intervalo de 15 dias. 

As gestantes de ambos os grupos de estudo receberam em média cinco ou mais 

consultas com o nutricionista. 

Para a elaboração do plano alimentar de cada gestante foi realizada uma 

avaliação nutricional detalhada (antropométrica, clínica, dietética, bioquímica, 

sociodemográfica e obstétrica) e dos exames complementares, visando a estimativa do 

ganho de peso gestacional semanal e total estimado, bem como a definição do plano 

alimentar individualizado, atendendo as características da gestante e objetivando o 

controle glicêmico do DM em ambos os grupos. 
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Avaliação antropométrica: 

 As gestantes foram pesadas em balança digital, calibrada, da marca Filizola, com 

o mínimo de roupa possível, descalças e sem adereços. A medição da estatura foi 

realizada na régua antropométrica acoplada à balança, segundo a padronização 

preconizada pelo MS (2006).  

 O peso pré-gestacional (PPG) informado no máximo dois meses antes da 

concepção ou medido antes da 14ª semana de gestação e a estatura foram coletados dos 

prontuários. Tanto este procedimento quanto o de pesagem e medição da estatura foi 

realizado pela equipe de enfermagem, de acordo com a rotina assistencial da unidade.  

Para a classificação do IMC pré-gestacional foi utilizado os pontos de corte 

propostos pela OMS (1995) e validado por PADILHA et al. (2009), sendo: baixo peso 

(IMC<18,5 Kg/ m
2
), normal (IMC 18,5 - 24,9Kg/ m

2
), sobrepeso (25,0 Kg/ 

m
2
≤IMC<30 Kg/ m

2
) e obesidade (IMC ≥30,0 Kg/ m

2
). Para a definição das faixas de 

ganho de peso gestacional semanal e total, foi utilizada a recomendação do MS (2006) 

validada por PADILHA et al. (2009), seguindo as mesmas propostas para as gestantes 

sem DM. As faixas de ganho de peso adotadas segundo a categoria de IMC pré-

gestacional foram de 12,5–18 Kg, 11,5–16 Kg, 7–11,5 Kg, e 7 Kg, para as gestantes 

com IMC de baixo peso, normais, com sobrepeso e com obesidade, respectivamente de 

acordo com as recomendações do MS (2006) validada por PADILHA et al. (2009). O 

cálculo do ganho de peso era revisto a cada consulta de retorno e ajustados caso fosse 

necessário. 

 

Avaliação sociodemográfica, obstétrica e da assistência pré-natal: 

 

 Os dados da história obstétrica (número de gestações) as características 

sociodemográficas (idade materna, situação marital, cor da pele, nível de instrução, 

ocupação, condições de saneamento da moradia) e as características da assistência pré-

natal (números de consultas durante o pré-natal e da assistência nutricional pré-natal e 

idade gestacional da primeira consulta de pré-natal), foram coletados por meio de 

consulta aos prontuários.  
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Avaliação dietética, clínica e laboratorial: 

 

Para a avaliação dietética das gestantes do grupo G1 foi realizada anamnese 

alimentar da rotina diária e habitual da gestante, na primeira consulta com o 

nutricionista conforme rotina do serviço de nutrição da maternidade estudada. Na 

avaliação dietética do grupo G2 foi utilizada a frequência de consumo semiquatitativa 

na segunda e quarta consulta e nas demais consultas a mesma anamnese alimentar 

utilizada para o G1 foi aplicada. Tais procedimentos fazem parte da rotina de assistência 

nutricional, permitindo a avaliação nutricional e o planejamento dietético. A avaliação 

da adesão ao planejamento alimentar para as integrantes do estudo foi realizada 

conforme proposta de LIBERA et al. (2011), sendo esta classificada como pobre (de 

zero a um critério observado), boa (dois ou três critérios observados) ou excelente 

(quatro critérios observados). No presente estudo a avaliação da adesão e a orientação 

nutricional foram realizadas por meio de entrevista com as gestantes após a segunda 

consulta nutricional com o profissional nutricionista, seguindo os critérios de qualidade 

(frequência de ingestão dos grupos de alimentos); quantidade (das porções de
 
alimentos 

usados); padrões das refeições (considerando o número e o horário das refeições, sua 

composição e a substituição dos alimentos com base na aplicação da lista de 

substituição fornecida) e adequação do ganho de peso semanal. Esta adequação foi 

realizada comparando-se o ganho de peso semanal real com o estimado na última 

consulta considerando-se como adequado o ganho de peso semanal obtido de até 20% 

acima ou abaixo do ganho planejado e inadequado quando esta condição não foi 

atingida.   

Com o intuito de criação de vínculo entre profissional e a gestante na tentativa 

de melhorar a adesão às orientações alimentares, foram empregados alguns princípios 

do aconselhamento nas consultas com o nutricionista. Os princípios adotados foram: 

criação de vínculo por meio de empatia; chamada da gestante pelo nome; perguntar 

sobre o concepto também o chamando pelo nome; ter escuta atenciosa, sem 

julgamentos; estabelecer diálogo e sempre que possível o atendimento nutricional pelo 

mesmo profissional (LIBERA et al., 2011). 

Para as gestantes do G1, as informações acerca da adesão foras obtidas por meio 

de consulta aos relatos do nutricionista descritos no prontuário de cada consulta e para o 

G2 a avaliação da adesão foi feita pelo nutricionista da equipe de pesquisadores, a cada 

consulta no acompanhamento das gestantes no estudo.  As informações a respeito do 
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tempo do DM e morbidades associadas foram obtidas por meio de consulta ao relato 

médico registrado no prontuário. Os sinais e sintomas digestivos, sinais de carências 

específicas de micronutrientes, doenças de base e intercorrências gestacionais foram 

investigados em todas as consultas de ambos os grupos, também por consulta aos 

prontuários.  

Foram investigados as carências nutricionais específicas, os sinais e sintomas 

digestivos, além das intercorrências gestacionais associadas. Avaliou-se além do 

controle glicêmico, os parâmetros: hemoglobina (Hb), proteinúria de 24h, função 

hepática e renal os níveis pressóricos em casos de síndromes hipertensivas da gravidez 

(SHG), presença de edema e incisuras nas artérias uterinas uni e/ou bilateral a partir da 

consulta aos pareceres médicos dos prontuários e laudos dos exames laboratoriais 

realizados na maternidade. Tais investigações e avaliações fazem parte da rotina 

nutricional assistencial para o planejamento dietético das gestantes. A concentração de 

Hb foi avaliada segundo as recomendações do MS (2006; 2012b), considerando - 

ausência de anemia (Hb ≥11g/dL). 

 Investigou-se a presença de SHG que geralmente ocorrem após a 20ª semana 

gestacional, caracterizada pela hipertensão gestacional (níveis tensionais ≥ 140 x 90 

mmHg) quando diagnosticada depois da 20ª semana gestacional; pré-eclâmpsia,  

caracterizada pela hipertensão arterial associada a proteinúria (300 mg/24 horas) e 

eclâmpsia, caracterizado pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas em 

mulheres com qualquer quadro hipertensivo (MS, 2012a). Outras intercorrências 

também foram investigadas tais como: infecção do trato urinário, identificada na 

urinocultura pela presença de microrganismos patogênicos e/ou parecer médico no 

prontuário; desvios do volume do líquido amniótico -polidramnia e oligoidramnia, 

identificados pelo exame de US e/ou parecer médico no prontuário.  

 

Planejamento dietético: 

 

     As características do planejamento dietético foram similares entre o G1 e G2. A 

única diferença entre eles foi o método de orientação dietética. 

Na orientação nutricional, 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 diabetes 

para ambos os grupos. Conforme os hábitos alimentares e condições sociodemográficas 
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gestacionais e baseados no contexto de uma alimentação saudável. O plano alimentar 

foi ajustado, a cada consulta, para sintomatologia digestiva, intercorrências gestacionais 

e comorbidades prévias quando apresentadas.  

A proporção de macronutrientes utilizada no plano alimentar foi igual para os 

dois grupos de estudo.  O percentual de carboidratos total utilizado foi entre 50 - 52% 

do VET. A determinação de tal percentual foi baseada nas recomendações da literatura 

(SBD, 2012-2013a), porém adaptadas à clientela atendida na maternidade visando a 

maior adesão ao plano alimentar. Este percentual já era utilizado, de longa data, pelo 

Serviço de Nutrição da maternidade estudada e apresentava na prática clínica boa 

adesão por parte das gestantes com DM. 

  O percentual de proteínas e lipídios adotados foi baseado na recomendação da 

ADA (2008), MS (2012a) e SBD (2012-2013b). Para proteínas foi adotado um 

percentual de 18-20% do VET, considerando um adicional diário de 10g, e a ingestão 

total mínima recomendada de 71g/dia. Lipídios na proporção de 30 e 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 ceia 

para prevenir episódios de hipoglicemia no horário da madrugada (ADA, 1995; MS, 

2012a; SBD 2012-2013b). 

A distribuição energética por refeição adotada foi igual para os dois grupos: no 

desjejum e lanche - 10 a 15 % do VET; colação e ceia - 5 a 10% do VET; e almoço e 

jantar - 20 a 30% do VET (MS, 2012a; SAUNDERS e PADILHA, 2012a). 

As recomendações dos micronutrientes foram estimadas segundo a 

ANVISA/MS (2005) e Institute of Medicine- IOM (1997;2001) para gestantes. A 

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

tipos permitidos para utilização por gestantes (aspartame, sucralose, acesulfame 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 aspartame, que são os tipos mais comumente comercializados em nosso 

país. As gestantes foram também orientadas quanto à leitura dos rótulos dos alimentos 

industrializados para identificação correta do tipo de edulcorante contido no alimento. 

Orientações de incentivo e promoção do aleitamento materno foram incluídas nas 

consultas. 
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Ressalta-se que o cálculo do VET e a proporção de macronutrientes foram 

reavaliados a cada consulta, considerando a adesão, o controle glicêmico e o ganho de 

peso semanal.  

Método dietético empregado na orientação nutricional do G1:  

 

As integrantes do G1 receberam orientação nutricional pelo MT. O plano 

alimentar foi fracionado em 5 a 6 refeições diárias, com horários regulares. As gestantes 

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 calórico e nutricional semelhante. As gestantes foram orientadas a realizar as 

trocas entre os alimentos do mesmo grupo alimentar. As gestantes receberam além do 

boletim alimentar,  um folder com orientações nutricionais para o DM na gestação que 

continha também informações sobre o uso adequado de edulcorantes. A sacarose foi 

restrita neste método, pois fazia parte da rotina do Serviço de Nutrição da maternidade 

na época do estudo (SAUNDERS et al. 2006).  

 

Método dietético empregado na orientação nutricional do G2:  

 

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 foi estipulada a 

quantidade de carboidratos por refeição. O formulário continha uma lista de substituição 

em que os alimentos foram agrupados de forma que cada porção do alimento escolhido 

pela gestante correspondesse a 15g de carboidrato, classificando-os em categorias 

(grupo de alimentos). Os grupos foram formados com base na característica nutricional 

e os alimentos incluídos foram baseados nos hábitos alimentares da população brasileira 

(SBD, 2009). As informações sobre o uso adequado dos edulcorantes vinha impressa no 

verso da lista de substituição. 

Além deste boletim foi fornecida uma lista de alimentos para datas 

comemorativas. Nesta lista, os alimentos estão em medidas caseiras constando a 

informação da quantidade de carboidratos. As gestantes foram orientadas a manter a 
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mesma quantidade de carboidratos por refeição, prescritas pelo nutricionista. A sacarose 

não foi proibida caso a gestante quisesse utilizar, desde que fosse contabilizada dentro 

do percentual total de carboidratos prescrito (FRANZ et al., 2002. KELLEY, 2003; 

ADA, 2008; 2013b) e utilizada dentro do limite de até 10% do VET (FAO/WHO/UNU, 

2002; LOTTENBERG, 2008). 

 

Controle glicêmico: 

  O controle glicêmico do DM foi avaliado por meio da avaliação das glicemias 

laboratoriais de jejum e pós-prandial (1 hora), medidos periodicamente conforme a 

rotina da maternidade (15 em 15 dias para idade gestacional<30semanas e semanal para 

idade gestacional ≥ 30 semanas). As dosagens foram realizadas no Laboratório da 

unidade, sem nenhum custo para a gestante, pois, já faziam parte da rotina do pré-natal. 

Foi utilizado como parâmetro para meta ideal de bom controle glicêmico: glicemia de 

jejum ≤95mg/dL e pós-prandial de 1 hora ≤140mg/dL, de acordo com a rotina 

assistencial da unidade (ME-UFRJ, 2013a), baseada nas recomendações da literatura 

(METZGER et al., 2007; MS, 2012a; ADA, 2013b) independentemente do grupo de 

estudo. Na análise dos dados do presente estudo, foram calculadas as médias por 

trimestre. O crescimento fetal também foi avaliado pela US seguindo os parâmetros 

propostos por HADLOCK et al. (2005), que eram utilizados na maternidade em que o 

presente estudo foi realizado. Tal avaliação fazia parte da rotina assistencial. 

Insulinização e tipos de insulina: todas as gestantes com DM prévio utilizaram 

insulina e a escolha do esquema foi a critério da equipe de endocrinologistas da 

maternidade em que o presente estudo foi realizado. As gestantes eram inscritas no 

Programa de Diabetes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e recebiam 

gratuitamente pelo sistema de comodato, pela equipe de enfermagem da maternidade 

estudada e sob a responsabilidade do Serviço de Nutrologia, o kit para 

automonitoramento domiciliar das glicemias pré e pós-prandiais de 1h, incluindo o 

lancetador; as fitas para medição da glicemia para um mês; um glicosímetro e seringas 

para um mês. O número de aferições da glicemia capilar era prescrito pelo 

endocrinologista, podendo variar conforme cada caso. Os tipos de insulina mais 

utilizados foram investigados e foi feita comparação entre os grupos de estudo 

considerando-se o uso ou não insulina de ação ultrarrápida. A associação entre o uso de 
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insulina de ação ultrarrápida e controle glicêmico na gestação, por trimestre gestacional, 

também foi investigada. As insulinas foram classificadas em: basal de ação 

intermediária – NPH, basal de ação lenta- Detemir, ação rápida - Regular e ação 

ultrarrápida - Lispro e Aspart (JOVANOVIC et al., 1999; MS, 2012a; SBD, 2012-

2013b).  O esquema de uso de insulina prescrito era revisado em todas as consultas 

médicas, conforme o controle glicêmico.  O procedimento de utilização de insulina foi 

explicado pela equipe do pré-natal em todas as consultas do pré-natal.  

As gestantes de ambos os grupos de estudo receberam orientação específicas 

para identificação e manejo dos casos de hipoglicemias (glicemia capilar < 65 mg/dl) e 

hiperglicemia (glicemia de jejum >95 mg/dl e ou 1h após a refeição > 140 mg/dl), que 

podiam se identificados a partir do mapa de automonitoramento da glicemia ou na 

avaliação das glicemias medidas no laboratório da maternidade em estudo. 

No presente estudo não foi possível avaliar o controle glicêmico em ambos os 

grupos de estudo por meio do automonitoramento, pois na coleta dos dados disponíveis 

nos prontuários, na evolução médica de cada consulta verificou-se que muitos dados 

estavam incompletos, inviabilizando a análise.   

 

Condições ao nascer: 

 

As condições ao nascer foram avaliadas segundo as características dos recém-

nascidos, considerando peso e idade gestacional ao nascer. Foi considerado o peso ao 

nascer medido logo após o nascimento, sendo classificado como baixo peso ao nascer 

para os que apresentaram peso inferior a 2500g, adequado para os recém-nascidos com 

peso entre 2500g e 3999g e macrossomia os com peso ao nascer igual ou superior a 4 kg 

(MS, 2012a).  

A idade gestacional ao nascer também foi avaliada, considerando-se como pré-

termos os recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas, a termo entre 37 e 42 

semanas e pós-termo os nascidos com idade gestacional > 42 semanas, pela US, 

segundo a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS, 2008).  

 A classificação dos recém-nascidos com base no peso para idade gestacional ao 

nascer foi conforme o critério proposto por Pedreira et al. (2011), considerando pequeno 

para idade gestacional (PIG), quando o peso ao nascer < percentil 10 para a idade 

gestacional; adequado para a idade gestacional (AIG) peso entre percentil 10 a percentil 

90; grande para a idade gestacional (GIG) peso > percentil 90. As informações acerca 
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das intercorrências neonatais foram obtidas por meio de consulta aos pareceres médicos 

nos prontuários e foram registrados no protocolo de coleta de dados, os casos de 

problemas metabólicos, respiratórios e infecciosos.  

 

Desfechos de interesse:  

 

Os desfechos de interesse no presente estudo foram: adequação do ganho de 

peso gestacional total; presença de intercorrências gestacionais; controle glicêmico nos 

1º, 2º e 3º trimestres de gestação; tipo de parto; condições ao nascer (peso e idade 

gestacional ao nascer, correlação peso para idade gestacional ao nascer); intercorrências 

neonatais. As variáveis foram analisadas:  

 Ganho de peso gestacional total: essa variável foi analisada como variável contínua. 

Analisou-se também o ganho de peso por trimestre de gestação como variável 

contínua.  Para a avaliação da adequação do ganho de peso foi utilizada a 

recomendação proposta pelo IOM (2009) e esta variável foi analisada como variável 

dicotômica (inadequado/adequado).   

 Presença de intercorrências gestacionais: analisada como variável dicotômica 

(com/sem intercorrência no período gestacional). 

 Controle glicêmico nos 1º, 2º e 3º trimestres de gestação: essa variável foi analisada 

de forma dicotômica em descontrole e controle para cada trimestre de gestação.  

 Tipo de parto: analisado de forma dicotômica (normal e fórceps/cesáreo). 

 Peso ao nascer: analisada como variável contínua, dicotômica (peso adequado e 

macrossomia) e estratificada (baixo peso ao nascer / peso adequado /macrossômico).   

 Correlação peso para idade gestacional ao nascer: analisada de forma estratificada 

(PIG, AIG, GIG). 

 Idade gestacional no parto: analisada como variável dicotômica (pré-termo, a 

termo). 

 Intercorrências dos neonatos: analisada como variável dicotômica (com/sem 

intercorrência no período neonatal precoce) e estratificada em metabólicas 

(hipoglicemia neonatal e icterícia); desconforto respiratório; malformação 

congênita; restrição do crescimento intrauterino. Sendo a hipoglicemia neonatal 

considerada quando glicemia sérica ≤ 40mg/dl de acordo com protocolo da 

maternidade estudada (ME-UFRJb). 
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As variavéis independentes:  

 

Foram avaliadas as características maternas, obstétricas e da assistência pré-

natal: idade materna no parto (anos), IMC pré-gestacional, número de gestações, tempo 

de diagnóstico do DM (anos), ganho de peso gestacional total, número de consultas da 

assistência pré-natal, número de consultas da assistência nutricional pré-natal, idade 

gestacional na primeira consulta do pré-natal. 

            As demais variáveis foram categorizadas: 

 Estado nutricional pré-gestacional (baixo peso ou adequado/sobrepeso ou 

obesidade);  

 Ocupação (trabalha/não trabalha); 

 Cor da pele (branca/não branca); 

 Situação marital (união estável/ solteira, divorciada ou viúva); 

 Nível de instrução (ensino fundamental completo / ensino médio 

completo); 

 Condições de saneamento da moradia (adequadas/ inadequadas);  

 Presença de comorbidades (com/sem); 

 Presença de complicações do DM (com/sem); 

 Método adotado de orientação dietética por grupo de estudo (G1-MT / 

G2-MCC).    

 Uso de alimentos com sacarose (sim/não). 

 Uso de insulina de ação ultrarrápida (com/sem) 

 

Qualidade dos dados:  

 

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

reciclada e supervisionada.  

O treinamento teórico-prático teve carga horária mínima de 40h, em que foi 

desenvolvido à habilidade de abordagem da cliente, preenchimento do instrumento de 

coleta de dados de forma suficiente e correta, aplicação dos métodos de avaliação 

nutricional e planejamento de cuidado nutricional individualizado.  

Ocorreu semanalmente a revisão dos formulários preenchidos, bem como a 

reciclagem periódica das equipes, visando à obtenção de dados seguros e fidedignos. 
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Foi realizada a avaliação da confiabilidade de aplicação, medindo-se a equivalência dos 

resultados obtidos com a aplicação de um mesmo instrumento por entrevistadores 

diferentes em um mesmo indivíduo (ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 2006). Tal 

avaliação foi realizada aos três e doze meses após o início da construção das coortes e 

os resultados desta análise subsidiaram a reciclagem da equipe de entrevistadores. A 

avaliação foi feita em uma subamostra de 48 mulheres integrantes do estudo. 

 No estudo piloto, os instrumentos de coleta de dados foram testados em 48 

gestantes e a seguir, os instrumentos foram ajustados. Os dados coletados nessa etapa 

não foram incorporados à amostra final do estudo.           

 

Tamanho Amostral:  

 

No presente estudo, o procedimento empregado para seleção da seleção da 

amostra do G1 foi por conveniência, tendo em vista que a demanda de gestantes 

diagnosticadas com DM prévio na unidade é pequena, sendo em média incluídos no 

pré-natal em torno de 20-25 gestantes ao ano. Assim, o tamanho amostral estimado para 

o G1 e G2 foi de 40 gestantes para cada, considerando os critérios de exclusão.  

Os procedimentos empregados para a obtenção do tamanho amostral estimado 

para o presente estudo foram: identificação dos prontuários de todas as gestantes com 

DM atendidas no período de junho/2009 a junho/2011 e as que atenderem aos critérios 

de seleção da amostra, tiveram seus dados coletados e constituíram o G1. Captação de 

todas as mulheres com DM acompanhadas pelo Serviço Pré-natal da maternidade em 

estudo, no período de julho/2011 a setembro/2013 e as que atenderem aos critérios de 

seleção e consentiram em participar do estudo, foram acompanhadas e tiveram seus 

dados coletados, constituindo o G2.  

 

Análise estatística:  

 

Para avaliação da qualidade dos dados, avaliou-se a concordância entre os 

entrevistadores, foi empregada a estatística kappa (k), que é apropriada para avaliação 

da reprodutibilidade de variáveis categóricas (PEREIRA, 2005; SZKLO e JAVIER, 

2000) e foi calculado o intervalo de confiança (IC) de 95% (ABRAMSON e 

GAHLINGER, 1993-1999). Na interpretação do k foi empregada a classificação 

proposta por LANDIS E KOCH (1977), considerando-se k>0,61 como boa 
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concordância. O coeficiente de correlação intraclasse (ICC) com IC de 95% foi 

calculado para avaliação da concordância de variáveis contínuas ou ordinais 

(PEREIRA, 2005; SZKLO e JAVIER, 2000).  

Na análise exploratória dos dados das variáveis quantitativas, foram calculadas 

as medidas de tendência central e de dispersão (média e desvio padrão) e na comparação 

das médias dos grupos foi empregado o teste T-Student e ANOVA. Para verificar 

associação entre variáveis categóricas foi aplicado o teste do qui-quadrado e foram 

estimadas as odds ratio (OR) com os intervalos de confiança (IC) de 95%. Em todas as 

análises foi considerado um nível de significância de 5%.  

Calculou-se a correlação entre as variáveis independentes e a variável desfecho – 

peso ao nascer, por meio do teste de Correlação de Pearson. A seguir foram testados 

modelos de regressão linear, incluindo-se como critério de inclusão no modelo as 

variáveis com p<0,20 na análise bivariada de correlação e; p<0,05 como critério de 

permanência no modelo final para identificação das variáveis preditoras do peso ao 

nascer. Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico SPSS for Windows 

versão 19.0. 

Questões éticas:  

O estudo original que forneceu os dados para o presente foi planejado 

respeitando-se os aspectos éticos previstos pelo Conselho Nacional de Saúde na 

Resolução 196/96 (MS, 1998) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Maternidade Escola/UFRJ (CAAE – 0017.0.361.361-10). O parecer do estudo intitulado 

“Contribuições Teórico-Práticas para a Assistência Pré-natal de Gestantes Diabéticas” 

encontra-se no anexo 02. 
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RESULTADOS (Manuscrito): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuscrito 

 

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PELO MÉTODO DA 

CONTAGEM DE CARBOIDRATOS EM COMPARAÇÃO AO MÉTODO 

TRADICIONAL SOBRE OS DESFECHOS PERINATAIS EM GESTANTES COM 

DIABETES MELLITUS PRÉVIO À GESTAÇÃO E FATORES PREDITIVOS DO 

PESO AO NASCER DOS FILHOS DESTAS GESTANTES. 
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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar os efeitos da intervenção nutricional pelo método da contagem de 

carboidratos (MCC) em comparação ao método tradicional (MT), sobre desfechos 

perinatais em gestantes com diabetes mellitus (DM) prévio a gestação e, identificar os 

fatores preditivos do peso ao nascer dos filhos destas gestantes. Casuística e métodos: 

ensaio clínico não randomizado controlado, realizado com 74 gestantes com DM prévio 

a gestação. A população estudada foi constituída por dois grupos, construídos por 

conveniência, que foram acompanhados pelo nutricionista no pré-natal e receberam a 

terapia nutricional (TN) individualizada por meio de dois métodos de orientação 

dietética: o grupo 1- G1(n=36) foi o grupo controle histórico, que recebeu a TN por 

meio do MT e, o grupo 2- G2 (n=38) que recebeu a TN pelo MCC. Foram avaliadas as 

variáveis: características maternas, antropométricas, sociodemográficas, obstétricas, 

clínicas e da assistência pré-natal, além das condições ao nascer. Resultados: o G2 

apresentou médias superiores para as variáveis: idade materna (p=0,013) e índice de 

massa corporal (IMC) pré-gestacional (p=0,009), sendo estas diferenças controladas na 

análise. Para os desfechos perinatais não foram encontradas diferenças entre os grupos. 

No 1º trimestre gestacional observou-se que o risco de descontrole glicêmico foi 14,0 

vezes maior para o G2 (OR=14,0 IC 95% =1,601-122,334). A média de glicemia pós-

prandial de 1h no 2º trimestre foi também maior para o G2 (p=0,036). As variáveis 

preditoras do peso ao nascer identificadas na regressão linear foram: idade materna no 

parto (, IMC pré-gestacional (), idade gestacional ao parto 

( e glicemia pós-prandial no 3º trimestre (). Conclusão: O MCC 

não foi mais eficaz e nem trouxe benefícios adicionais sobre os resultados perinatais em 

comparação com o MT. A identificação dos fatores preditores do peso ao nascer em 

conceptos de gestantes com DM prévio à gestação, poderá ser útil no aperfeiçoamento 

das rotinas de pré-natal de mulheres com DM. 

 

Palavras chaves: terapia nutricional. cuidado pré-natal. diabetes mellitus. gravidez. 

resultado da gravidez. peso ao nascer. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to evaluate the effects of dietary intervention using carbohydrate counting 

method (MCC) in comparison to the traditional method (MT) on perinatal outcomes in 

pregnant women with diabetes mellitus (DM) pregestational and to identify the 

predictive factors of these mothers' sons birth weight. Casuistry and methods: not 

randomized controlled clinical assay, carried through with 74 pregnant women with 

DM previous to the pregnancy. The population studied was constituted by two groups, 

constructed for convenience, which had been followed by the nutritionist in prenatal 

and had received the individualized nutritional therapy (TN) by means of two distinct 

methods of dietary guidance: group 1 - G1 (n=36) was the historical control group, 

which had received TN using MT and group 2 - G2 (n=38) which received TN using 

MCC. These variables had been evaluated: maternal, anthropometric, 

sociodemographic, obstetric, clinical and prenatal care characteristics, besides the 

birth conditions. Results: G2 presented higher averages for the variables: maternal age 

(p=0,013) and pregestational body mass index (IMC) (p=0,009), and these differences 

had been controlled in the analysis. For the perinatal outcomes, no differences had 

been found between the groups. In 1st gestational trimester, it was observed that the 

risk of losing glycemic control was 14,0 times higher for G2 (OR=14,0 IC 95% =1,601-

122,334). The average of 1h postprandial glycemia in the 2nd trimester was also higher 

for G2 (p=0,036). The birth weight predictor variables identified in linear regression 

had been: maternal age in delivery (, pregestational IMC (), 

gestational age at delivery ( and postprandial glycemia in 3rd trimester 

(). Conclusion: The MCC was not more efficient and did not bring additional 

benefits on the perinatal results in comparison with MT. The identification of the 

predictive factors of the birth weight in embryos of pregnant women with DM previous 

to the pregnancy may be useful in improvement of the prenatal routines of women with 

DM. 

 

Key words: nutritional therapy. prenatal care. diabetes mellitus. pregnancy. pregnancy 

outcome. birth weight. 
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INTRODUÇÃO 

 

A prevalência do diabetes mellitus (DM) vem aumentando nos últimos anos e, a 

projeção para 2030 é de que haverá cerca de 366 milhões de adultos com DM na 

população mundial, sendo destes 11 milhões no Brasil [1]. A classificação do DM inclui 

quatro classes clínicas: DM tipo1, DM tipo2, outros tipos específicos de DM e o DM 

gestacional (DMG) [2,3]. As mulheres com DM na gestação são divididas em duas 

categorias: as que possuem DM prévio a gestação e as com DMG [4].   

O DM pode trazer repercussões graves para a gestante e seu concepto e levar ao 

aumento da morbi-mortalidade perinatal. Entre estas repercussões para a mulher está o 

maior risco de pré-eclâmpsia, infecção urinária e agravamento das complicações 

microvasculares decorrentes do DM prévio [5,6]. E para o concepto, o recém-nascido 

grande para a idade gestacional (GIG), a macrossomia fetal (peso ao nascer maior que 

4,0kg), malformações congênitas, complicações pulmonares e distúrbios metabólicos 

estão entre as principais intercorrências [4, 7, 8]. A macrossomia fetal e o nascimento de 

conceptos GIG são intercorrências observadas frequentemente nos recém-nascidos de 

mulheres com DM prévio a gestação. O descontrole glicêmico é o principal fator 

associado, sendo a hiperglicemia pós-prandial a que está mais relacionada com a 

macrossomia [9, 10,11]. 

A Terapia nutricional (TN) é um componente indispensável no tratamento de 

indivíduos com DM, incluindo as gestantes. Para que se alcance as metas esperadas, 

deve ser realizada de forma individualizada, por um nutricionista com experiência na 

área, em conjunto com a equipe multiprofissional [10, 12, 13,14]. Na gestação, a TN deve 

ser iniciada precocemente e tem como objetivo fornecer uma adequada nutrição para o 

período gestacional, favorecer o controle glicêmico satisfatório e apropriado ganho de 

peso gestacional, minimizando os riscos de intercorrências e desfechos obstétricos 

indesejáveis [4, 13, 15,16]. 

Diversas estratégias e métodos de orientação dietética podem ser empregados na 

TN dos indivíduos com DM inclusive durante a gestação [13, 17, 18, 19,20]. Porém devido 

aos resultados ainda controversos de algumas estratégias alimentares, a American 

Diabetes Association (ADA) recomenda preferencialmente a utilização dos métodos: 

orientação nutricional com base na distribuição energética dos macronutrientes por 

refeição, denominado pelos autores do presente estudo como método tradicional (MT) e 

o método da contagem de carboidratos (MCC) [13,17]. 
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No MT, a distribuição energética de macronutrientes varia de acordo com as 

refeições, na qual se sugere uma proporção energética maior nas principais refeições e 

menor nas pequenas [4, 17,21]. Geralmente são utilizadas listas de substituições nas quais 

os alimentos são apresentados em grupos alimentares, de valor energético e nutricional 

semelhante e divididos em porções [22,23]. 

No MCC determina-se a quantidade total de carboidratos por dia, distribuída ao 

longo das refeições diárias em gramas, baseando-se no princípio de que a quantidade é 

mais importante do que o tipo ou a fonte, já que o mesmo se transformará quase 

totalmente em glicose [13, 19,24]. A partir do estudo realizado pelo The Diabetes Control 

and Complications Trial - DCCT [25] este método passou a ganhar destaque como uma 

alternativa inovadora, por proporcionar maior flexibilidade alimentar e melhor controle 

glicêmico em indivíduos com DM1.  

A maioria dos estudos que demonstram os benefícios do MCC, principalmente 

no controle glicêmico e na flexibilidade alimentar, é realizada em indivíduos (crianças, 

jovens e adultos) com DM1[26, 27, 28,29]. Até presente momento não se tem 

conhecimento de nenhum estudo publicado avaliando o impacto do MCC na orientação 

dietética para gestantes com DM prévio a gestação, em comparação a outros métodos ou 

estratégias alimentares. A identificação dos fatores associados ao peso ao nascer em 

conceptos de mães diabéticas, poderá ser de grande utilidade na prática clínica, pois 

fornecerá subsídios para o aperfeiçoamento das rotinas de pré-natal direcionadas às 

gestantes com DM e poderá contribuir para a melhora do resultado perinatal deste 

grupo.   

Assim, o presente estudo tem o objetivo de avaliar os efeitos da intervenção 

nutricional pelo MCC em comparação ao MT sobre o controle glicêmico e os desfechos 

perinatais em gestantes com DM prévio a gestação e identificar os fatores preditivos do 

peso ao nascer dos filhos destas gestantes.  

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS  

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo analítico do tipo ensaio clínico, não randomizado 

controlado, realizado em uma Maternidade Pública do Rio de Janeiro, que atende 

gestantes residentes do Estado do RJ. A maternidade estudada atende gratuitamente 

gestantes, que apresentam características semelhantes da clientela atendida em outras 

unidades de saúde do município do Rio de Janeiro [30,31]. 
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Grupos de estudo e coleta de dados: foram estudadas 77 gestantes adultas com DM 

prévio a gestação (DM1, DM2 e outros tipos específicos de DM) e seus recém-nascidos. 

Os critérios de elegibilidade foram: idade cronológica ≥ 20 anos (na concepção), 

gestação de feto único, idade gestacional na primeira consulta com o nutricionista < 28 

semanas (de acordo com a data da US) e acompanhamento pré-natal na maternidade 

estudada. Foram excluídas as gestantes: adolescentes, com gestação múltipla, com 

nefropatia diabética, infecção por sífilis em tratamento e com Human Immunodeficiency 

Virus (HIV).  

As gestantes foram alocadas em dois grupos de estudo, de forma não 

randomizada por conveniência da seguinte forma, o grupo 1 (G1) - grupo controle 

histórico, constituído por 36 gestantes com DM com início prévio a gestação 

(diagnóstico médico relatado no prontuário), atendidas no pré-natal na maternidade 

durante toda a gestação até o puerpério imediato por equipe multidisciplinar, no período 

de junho/2009 a junho/2011. Para captação das gestantes integrantes do G1 realizou-se 

consulta aos prontuários de toda clientela atendida na maternidade no período de estudo 

e as que atenderem aos critérios de inclusão tiveram seus dados coletados. Todas as 

gestantes foram acompanhadas pelo nutricionista no pré-natal e receberam a intervenção 

nutricional - orientação nutricional com base no MT.  

O grupo 2 (G2) foi composto por 41 gestantes com diagnóstico de DM prévio a 

gestação (diagnóstico médico relatado no prontuário) e receberam a orientação 

nutricional pelo MCC. Todas as gestantes com DM prévio acompanhadas durante o pré-

natal da maternidade estudada, no período de julho/2011 a setembro/2013 e que 

atendiam aos critérios de inclusão do estudo foram captadas e receberam a orientação 

dietética pelo MCC. Antes de iniciar a intervenção nutricional no G2 toda a rotina 

assistencial nutricional foi revisada e elaborou-se um manual de instruções para ser 

adotado no trabalho de campo, com as rotinas pré-estabelecidas específicas para 

gestantes diabéticas.  

 A coleta dos dados foi realizada por equipe de pesquisadores com experiência 

na área de obstetrícia e DM que foi treinada, supervisionada e reciclada ao longo do 

estudo e houve treinamento específico para a aplicação do MCC. A coleta de dados 

ocorreu por meio de entrevista e consulta aos prontuários.  

Todas gestantes estudadas foram acompanhadas por equipe multidisciplinar 

composta por obstetra, endocrinologista, oftalmologista, enfermeiro e nutricionista. 

Demais profissionais como psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas também 
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prestaram assistência nos casos necessários. As integrantes de ambos os grupos de 

estudo receberam em média cinco ou mais consultas com o nutricionista na gestação.   

Para a elaboração do plano alimentar para as gestantes de ambos os grupos de 

estudo foi realizada avaliação nutricional detalhada e dos exames complementares, 

visando à estimativa do ganho de peso gestacional semanal e total estimado, bem como 

a definição do plano alimentar individualizado, atendendo as características da gestante 

e objetivando o controle glicêmico do DM.  

Para avaliação antropométrica, as gestantes foram pesadas e medidas segundo as 

recomendações do Ministério da Saúde [32]. Com as medidas peso pré-gestacional 

informado no máximo dois meses antes da concepção ou medido antes da 14ª semana 

de gestação e com a estatura calculou-se o índice de massa corporal (IMC). Para a 

classificação do IMC pré-gestacional e programação do ganho de peso gestacional 

semanal e total utilizou-se a recomendação do MS [32], validada por Padilha et al. [33]. 

O cálculo do ganho de peso foi revisto a cada consulta de retorno e ajustado quando 

necessário.  

 Os dados da história obstétrica (número de gestações), as características 

sociodemográficas (idade materna, situação marital, cor da pele, nível de instrução, 

ocupação, condições de saneamento da moradia), da assistência pré-natal (números de 

consultas de pré-natal e da assistência nutricional pré-natal e idade gestacional da 

primeira consulta de pré-natal), condições de saúde materna (tempo de DM, 

comorbidades, complicações da DM e intercorrências gestacionais) e condições ao 

nascer (peso e idade gestacional ao nascer, intercorrências neonatais), foram obtidos por 

meio de consulta ao relato médico e da equipe registrados nos prontuários, além de 

interpretação dos exames complementares, para ambos os grupos de estudo.  

Realizou-se a avaliação da adesão ao plano alimentar conforme proposta de 

Libera et al. [34], sendo esta classificada como pobre (de zero a um critério observado), 

boa (dois ou três critérios observados) ou excelente (quatro critérios observados). No 

presente estudo a avaliação da adesão à orientação nutricional foi realizada por meio de 

entrevista com as gestantes a partir da segunda consulta nutricional e a cada consulta 

com o nutricionista para as gestantes do G2 e por meio de consulta aos relatos do 

nutricionista da maternidade em estudo descritos no prontuário de cada consulta para as 

integrantes do G1. Os critérios avaliados foram: qualidade (frequência de ingestão dos 

grupos de alimentos); quantidade (das porções de
 
alimentos usados); padrões das 

refeições (considerando o número e o horário das refeições, sua composição e a 
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substituição dos alimentos com base na aplicação da lista de substituição fornecida) e 

adequação do ganho de peso semanal. Esta adequação foi realizada comparando-se o 

ganho de peso semanal real com o estimado na última consulta, considerando-se como 

adequado o ganho de peso semanal obtido de até 20% acima ou abaixo do ganho 

planejado. E inadequado quando esta condição não foi atingida.   

No estudo foram empregados alguns princípios do aconselhamento dietético nas 

consultas com o nutricionista, visando a criação de vínculo entre profissional e a 

gestante na tentativa de melhorar a adesão às orientações alimentares [34].  

Investigou-se a presença de SHG, sendo casos de hipertensão gestacional - 

níveis de pressão arterial ≥ 140 x 90 mmHg diagnosticados depois da 20ª semana 

gestacional; pré-eclâmpsia- caracterizada pela hipertensão arterial associada a 

proteinúria (300 mg/24 horas) e eclâmpsia, caracterizado pela presença de convulsões 

tônico-clônicas generalizadas em mulheres com qualquer quadro hipertensivo [4]. 

Outras intercorrências também foram investigadas tais como: infecção do trato urinário, 

identificada na urinocultura pela presença de microrganismos patogênicos e/ou parecer 

médico no prontuário; polidramnia e oligoidramnia, identificados pelo exame de US 

e/ou parecer médico no prontuário.  

Intervenção nutricional 

 A intervenção testada no presente estudo foi a orientação nutricional fornecidas 

às gestantes, sendo que as características do planejamento dietético foram similares 

entre o G1 e G2, com exceção do método de orientação dietética, onde G1 recebeu 

orientação pelo MT e G2 pelo MCC.   

Na orientação nutricional, 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 todas as gestantes. O plano 

alimentar foi adaptado aos hábitos alimentares e condições sociodemográficas 

gestacionais e baseados no contexto de uma alimentação saudável, sendo ajustado, a 

cada consulta, para sintomatologia digestiva, 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 52% do VET baseado nas recomendações da literatura [35] e 

adaptado à clientela visando a maior adesão ao plano alimentar. Tal percentual era 

utilizado pelo serviço de nutrição da maternidade em estudo por longa data e com boa 

adesão pelas gestantes [36]. 
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  O percentual de proteínas e lipídios adotados foi baseado na recomendação da 

ADA [13] e MS [4] sendo para proteínas um percentual de 18 a 20% do VET, 

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

71g/dia. Lipídios na proporção de 30 e 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. As gestantes foram orientadas sobre 

a importância da ceia antes de dormir para prevenir episódios de hipoglicemia no 

horário da madrugada [4,17]. A distribuição energética por refeição adotada foi igual 

para os dois grupos: no desjejum e lanche - 10 a 15 % do VET; colação e ceia - 5 a 10% 

do VET; e almoço e jantar - 20 a 30% do VET [4,17]. 

As recomendações dos micronutrientes foram estimadas segundo a 

ANVISA/MS [37] e Institute of Medicine [38] para gestantes. A utilização dos 

edulcorantes foi baseada na recomendação da ADA [13] quanto aos tipos permitidos 

(sacarina, acesulfame-K, aspartame, sucralose e neotame) e quanto à dosagem máxima 

permitida. Orientações de incentivo e promoção do aleitamento materno foram incluídas 

nas consultas. Todo o plano alimentar foi reavaliado a cada consulta, considerando a 

adesão, o controle glicêmico e o ganho de peso semanal.  

Método de orientação nutricional empregado no G1:  

As integrantes do G1 receberam orientação nutricional pelo MT. As gestantes 

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. Foi fornecido ainda um folder com orientações 

nutricionais para o DM na gestação que continha também informações sobre o uso 

adequado de edulcorantes. A sacarose foi restrita para o G1, conforme rotina do serviço 

de nutrição da unidade estudada [36]. 

Método dietético empregado na orientação nutricional do G2:  

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 foi estipulada a 

quantidade de carboidratos por refeição. O boletim continha uma lista de substituição 

dos alimentos agrupados em porções contendo 15g de carboidrato, classificando-os em 
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grupos de alimentos, formados com base na característica nutricional e os alimentos 

incluídos foram baseados nos hábitos alimentares da população brasileira [19]. O 

boletim continha informações sobre o uso adequado dos edulcorantes de acordo com a 

recomendação da ADA [13]. 

As gestantes recebiam também uma lista de preparações alimentares para uso em 

datas comemorativas, onde as preparações estavam apresentadas em medidas caseiras e 

continham a informação da quantidade de carboidratos. As gestantes foram orientadas a 

manter a mesma quantidade de carboidratos por refeição, prescritas pelo nutricionista. A 

sacarose não foi proibida, mas caso a gestante quisesse utilizar, foi orientada a utilizar 

dentro do limite de até 10% do VET [39]. 

Avaliação do controle glicêmico 

  O controle glicêmico do DM foi avaliado por meio da avaliação das glicemias 

plasmáticas de jejum e pós-prandial (1 hora), medidos periodicamente conforme a rotina 

da maternidade. Além do acompanhamento do peso fetal pela ultrassonografia (US) de 

acordo com os parâmetros propostos por Hadlock et al. [40], que era adotado pela equipe 

do pré-natal da maternidade estudada. As dosagens foram realizadas no Laboratório da 

unidade, sem nenhum custo para a gestante. Adotou-se como meta ideal de bom 

controle glicêmico: glicemia de jejum ≤95mg/dL e pós-prandial de 1 hora ≤140mg/dL, 

conforme a rotina assistencial da maternidade [4, 41,42] independentemente do grupo de 

estudo. Na análise dos dados do presente estudo foram calculadas as médias por 

trimestre, quando havia mais de uma medida disponível. 

Todas as gestantes com DM prévio utilizaram insulina e a escolha do esquema 

foi a critério da equipe de endocrinologistas da maternidade estudada. As gestantes 

recebiam gratuitamente a insulina e o kit para automonitoramento domiciliar das 

glicemias pré e pós-prandiais de 1h, pela equipe de enfermagem da maternidade 

estudada e sob a responsabilidade do Serviço de Nutrologia da maternidade. Foram 

identificados os tipos de insulina mais utilizados e feita comparação entre os grupos de 

estudo considerando-se o uso ou não de insulina de ação ultrarrápida.  Foi investigada a 

ocorrência de associação entre o uso de insulina de ação ultrarrápida e controle 

glicêmico na gestação, por trimestre gestacional. 

As gestantes de ambos os grupos de estudo receberam orientação específicas 

para identificação e manejo dos casos de hipoglicemias (glicemia capilar < 65 mg/dl) e 

hiperglicemia (glicemia de jejum >95 mg/dl e ou 1h após a refeição > 140 mg/dl), que 
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podiam ser identificados a partir do mapa de automonitorização da glicemia ou na 

avaliação das glicemias medidas no laboratório da maternidade em estudo [43]. 

 

Condições ao nascer 

As condições ao nascer avaliadas foram peso e idade gestacional ao nascer. Foi 

classificado como baixo peso ao nascer os conceptos com peso inferior a 2500g, 

adequado para os recém-nascidos com peso entre 2500g e 3999g e macrossômicos os 

com peso igual ou superior a 4 kg [4]. Em relação à idade gestacional ao nascer, 

considerou-se pré-termos os recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas, a 

termo entre 37 e 42 semanas e pós-termo os nascidos com idade gestacional > 42 

semanas, por meio da US [44]. 

A classificação dos recém-nascidos com base no peso para idade gestacional ao 

nascer foi conforme o critério proposto por Pedreira et al. [45], considerando pequeno 

para idade gestacional (PIG), quando o peso ao nascer < percentil 10 para a idade 

gestacional; adequado para a idade gestacional (AIG), peso entre percentil 10 a percentil 

90; grande para a idade gestacional (GIG), peso > percentil 90. As informações acerca 

das intercorrências neonatais foram obtidas por meio de consulta aos pareceres médicos 

nos prontuários. 

Qualidade dos dados 

Para avaliação da qualidade dos dados, foi realizada a avaliação da 

confiabilidade de aplicação, medindo-se a equivalência dos resultados obtidos com a 

aplicação de um mesmo instrumento por entrevistadores diferentes em um mesmo 

indivíduo [46]. Tal avaliação foi realizada aos três e doze meses após o início do estudo 

e os resultados desta análise subsidiaram a reciclagem dos pesquisadores. A avaliação 

foi feita em uma subamostra de 48 mulheres integrantes do estudo.  

Tamanho Amostral  

Tendo em vista que a demanda de gestantes diagnosticadas com DM prévio na 

unidade é pequena, sendo em média incluídos no pré-natal em torno de 20-25 gestantes 

ao ano, assim, o tamanho amostral estimado para o G1 e G2 foi de 40 gestantes para 

cada, considerando os critérios de exclusão.  

Plano de análise dos dados e análise estatística 

Na análise dos dados, o impacto da intervenção testada no estudo foi avaliado 

segundo a análise comparativa da freqüência dos desfechos selecionados entre os 

grupos de estudo: adequação do ganho de peso gestacional total; presença de 
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intercorrências gestacionais; controle glicêmico nos 1º, 2º e 3º trimestres de gestação; 

tipo de parto; condições ao nascer (peso e idade gestacional ao nascer, correlação peso 

para idade gestacional ao nascer) e intercorrências neonatais.  

Para avaliação da qualidade dos dados, avaliou-se a concordância entre os 

entrevistadores, sendo empregadas as estatísticas kappa (k) e coeficiente de correlação 

intraclasse (ICC) com IC de 95% [47, 48, 49]. Na interpretação do k e do ICC foi 

empregada a classificação proposta por Landis e Koch [50], considerando-se k>0,61 

como boa concordância.  

Na análise exploratória dos dados das variáveis quantitativas foram calculadas as 

medidas de tendência central e de dispersão (média e desvio padrão) e na comparação 

das médias dos grupos foi empregado o teste T-Student e ANOVA. Para verificar 

associação entre variáveis categóricas foi aplicado o teste do qui-quadrado e foram 

estimadas as odds ratio (OR) com os intervalos de confiança (IC) de 95%. Em todas as 

análises foi considerado um nível de significância de 5%.  

Calculou-se a correlação entre as variáveis independentes e a variável desfecho – 

peso ao nascer, por meio do teste de Correlação de Pearson. A seguir foram testados 

modelos de regressão linear, incluindo-se como critério de inclusão no modelo as 

variáveis com p<0,20 na análise bivariada de correlação e; p<0,05 como critério de 

permanência no modelo final para identificação das variáveis preditoras do peso ao 

nascer. Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico SPSS for Windows 

versão 19.0. 

Questões éticas 

O estudo foi planejado respeitando-se os aspectos éticos previstos pelo Conselho 

Nacional de Saúde na Resolução 196/96 (MS, 1998) e foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em pesquisa da Maternidade Escola/UFRJ (CAAE – 0017.0.361.361-10).  

RESULTADOS 

A amostra inicial do estudo foi constituída por 77 gestantes, sendo 36 (47%) no 

G1 e 41 (53%) no G2. Ocorreram três perdas de seguimento (3,9%, 3/77) no G2. Houve 

um aborto com 19 semanas de gestação, em que a gestante recebeu apenas uma consulta 

com o nutricionista, uma gestante foi transferida para o pré-natal em outro estado e a 

outra saiu do pré-natal da instituição do presente estudo, sem relatar o motivo, ambas no 

segundo trimestre de gestação. Para essas gestantes, não foi possível obter as 

informações relacionadas aos desfechos peso ao nascer, tipo de parto, adequação do 
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ganho de peso gestacional total e intercorrências gestacionais e dos conceptos. Sendo 

assim, a amostra final do estudo foi de 74 mulheres, sendo 36 (48,6%) no G1 e 38 

(51,4%) no G2.   

Analisando-se os índices de concordância interavaliadores, para avaliação da 

qualidade dos dados, verificou-se que houve boa padronização nos procedimentos de 

obtenção das informações em ambos os grupos, tendo sido encontrados os valores de 

ICC (>0,94) e k (>0,61), destacando-se os valores para as variáveis de desfecho – peso 

ao nascer (ICC = 1,00); idade gestacional ao parto (ICC = 1,000) e adequação do ganho 

de peso gestacional (k=0,929). 

Em relação ao tipo de DM verificou-se que 35 (47,3%) gestantes tinham DM1, 

30 (40,5%) tinham DM2 e nove (12,2%) tinham outros tipos de DM prévio.  Em relação 

aos grupos de estudo, não houve diferença significativa (p=0,138) em relação ao tipo de 

DM.  Verificou-se que 17 mulheres tinham DM1 no G1 e 18 no G2, 12 mulheres do G1 

e 18 no G2 tinham DM2 e sete mulheres do G1 e duas do G2 tinham outros tipos de 

DM (MODY e DM prévia não classificada).   

As características sociodemográficas e antropométricas das mulheres estudadas 

estão descritas na tabela 1, segundo os grupos de estudo. Analisando-se as 

características maternas, verifica-se a similaridade entre as integrantes do estudo no 

momento da formação dos grupos, segundo estado nutricional pré-gestacional 

(p=0,168); ocupação (p=0,166); situação marital (p=0,350); nível de instrução 

(p=0,547); condições de saneamento da moradia (p=1,000), cor da pele (p=0,702), 

presença de comorbidades (p=0,232) e presença de complicações do DM (p=0,434).  

As complicações da DM verificadas no estudo foram retinopatia diabética leve 

que esteve presente em duas gestantes do G1 e em três do G2 e; a microalbuminúria 

prévia em apenas uma gestante do G2. E as comorbidades verificadas foram: três casos 

de hipotireoidismo em cada grupo de estudo, quatro casos de hipertensão arterial 

sistêmica crônica entre as integrantes do G1 e sete casos entre as integrantes do G2; e 

houve um caso de hipertensão arterial sistêmica crônica associada com hipotireoidismo 

no G2.    

A similaridade também foi 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 número de gestações (p=0,236); tempo de diagnóstico do DM 

(p=0,719); ganho de peso gestacional total (p=0,320); idade gestacional na primeira 

consulta do pré-natal (p=0,668); número de consultas da assistência pré-natal (p=0,308); 
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número de consultas com o nutricionista (p=0,062; tabela 2). Diferenças com 

significância estatísticas foram encontradas para as médias de idade materna (p=0,013) 

e IMC pré-gestacional (p=0,009; tabela 2), com maiores médias de idade (32,08 anos 

desvio padrão - DP 5,92 e 28,47 DP 6,05; p= 0,013); e IMC pré-gestacional (28,37 DP 

5,92 e 25,03 DP 4,28; p=0,009) para o G2.  

Dentre os desfechos estudados, verificou-se que a prevalência de macrossomia, 

baixo peso ao nascer e prematuridade, dentre os conceptos das gestantes estudadas de 

ambos os grupos de estudo, foram de 14,9%, 13,5% e 21,1%, respectivamente. E quanto 

à correlação peso para idade gestacional, constatou-se que a prevalência de PIG, AIG e 

GIG foram de 4,3%, 72,9 e 22,9%, respectivamente. 

Quanto à avaliação do impacto da intervenção nutricional segundo os métodos 

de orientação dietética testados no estudo, verificou-se que não houve maior chance de 

ocorrência dos desfechos no G2 em comparação com o G1, considerado como 

referência no presente estudo: descontrole glicêmico no 2º trimestre (OR=1,298 IC 95% 

= 0,443-3,801) e no 3º trimestre (OR=1,568 IC 95% = 0,587-4,187); inadequação do 

ganho de peso gestacional total OR=1,184 IC 95% = 0,455-3,083); parto cirúrgico 

(OR=3,556  IC 95% = 0,874-14,468); presença de intercorrências gestacionais 

(OR=1,071  IC 95% = 0,354-3,242) , presença de intercorrências neonatais (OR=2,261 

IC 95%=0,601– 8,505) e condições ao nascer segundo as características: recém-nascido 

pré-termo (OR=1,731 IC 95% = 0,543 – 5,515); recém-nascido macrossômico 

(OR=1,163  IC 95% = 0,321-4,204);  recém-nascido GIG (OR=1,000  IC 95% = 0,328-

3,052, tabela 3). Em relação ao descontrole glicêmico no 1º trimestre, verificou-se 

maior chance de descontrole dentre as gestantes do GII em comparação com o GI 

(OR=14,000 IC 95% = 1,602-122, 334, tabela 3).  

Quanto às intercorrências gestacionais verificou-se que as mais prevalentes 

foram: no G1 30 % das gestantes desenvolveram SHG, 13,3% tiveram hipoglicemia no 

puerpério imediato e 13,3% tiveram infecção do trato urinário; dentre as integrantes do 

G2: 25% das gestantes tiveram SHG, 21,4% tiveram hipoglicemia no puerpério 

imediato; 10,7% tiveram infecção do trato urinário. A proporção de gestantes sem 

intercorrências segundo o grupo de estudo foi respectivamente, 26,7% e 28,6% para o 

G1 e G2.  

Em relação às intercorrências neonatais, verificou-se que 25,8% e 13,3% dos 

conceptos das integrantes do G1 e G2, respectivamente, não tiveram intercorrências. As 

mais prevalentes para os conceptos das gestantes do G1 foram hipoglicemia neonatal 
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(32,2%), icterícia (16,1%), problemas respiratórios (12,9%), icterícia associada a 

hipoglicemia (12,9%). Para os conceptos das gestantes do G2 as mais prevalentes foram 

problemas respiratórios (26,7%), hipoglicemia neonatal (26,7%), malformação 

congênita (13,3%) e icterícia associada à hipoglicemia (13,3%). Ocorreu um caso de 

óbito fetal com 24 semanas de gestação, em gestante integrante do G2, com 33 anos de 

idade, de cor da pele parda, IMC pré-gestacional adequado, com 24 anos de diagnóstico 

de DM1, com hipertensão arterial sistêmica crônica e que apresentou microalbuminúria 

na gestação atual.  

Comparando-se os valores obtidos no índice de Apgar no 1º. e 5º. minuto entre 

os conceptos das gestantes conforme os grupos de estudo, verificou-se que a proporção 

de conceptos com Apgar <7 foi semelhante entre os grupos no 1º. minuto (p=0,971) e 

também no 5º. minuto (p=0,321).  

O descontrole glicêmico ocorreu em 83,0%, 74,6% e 62,3% das integrantes do 

estudo no 1º, 2º e 3º trimestres de gestação, respectivamente. Diante da constatação de 

maior chance de descontrole glicêmico no 1º. trimestre no G2, investigou-se associação 

entre o descontrole no início da gestação (1º. trimestre) com os desfechos de interesse 

no estudo. Verificou-se que este não influenciou a inadequação do ganho de peso 

gestacional (p=0,293), a ocorrência de parto cirúrgico (p=0,677), a presença de 

intercorrências gestacionais (p=0,086), a ocorrência de recém-nascido macrossômico 

(p=0,838), de recém-nascido pré-termo (p=0,479), de recém-nascido GIG (0,958) e de 

intercorrências no recém-nascido (p=0,716). 

Quanto ao ganho de peso gestacional total verificou-se que foi semelhante entre 

os grupos, independentemente do método de orientação nutricional, pois, verificou-se 

que no G1 o ganho de peso gestacional médio foi de 13,03kg (n= 34; DP=5,22) e no G2 

de 11,9kg (n=35; DP= 4,10; p=0, 320, tabela 2). Em relação ao ganho de peso ao longo 

da gestação, também não houve diferenças entre os grupos, pois, as médias de ganho de 

peso total por trimestre foram: 1º trimestre (G1: 3,39kg; DP=2,59 e G2: 2,47kg; 

DP=2,20; p=0,105), 2º trimestre (G1: 6,03kg; DP=2,93 e G2: 5,38kg; DP=2,7; 

p=0,348) e 3ºtrimestre (G1: 4,11kg; DP=2,86 e G2: 3,93kg; DP=2,25; p=0,771). 

Em relação às médias de glicemia de jejum materna por trimestre de gestação, 

não houve diferença significativa entre os grupos de estudo (tabela 4). Porém, na 

comparação entre as médias de glicemia materna pós-prandial por trimestre, houve 

diferença significativa na glicemia pós-prandial de1h no 2º trimestre, com maior média 

(GII: 182,27mg/dL – DP 52,45; GI: 156,67 - DP 45, 36, p=0,036) para o G2 (tabela 4). 
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Os tipos de insulina mais utilizados pelas gestantes de ambos os grupos foram: a 

Humana Neutral Protamine Hagedorn – NPH (basal de ação intermediária), a Regular 

(ação rápida), Detemir (basal de ação lenta) e a Aspart e a Lispro (ação ultrarrápida).  

Não houve diferença entre os grupos de estudo conforme o tipo de insulina 

utilizada considerando-se o uso ou não insulina de ação ultrarrápida (p=0,990; tabela 

1). Não houve associação entre o uso de insulina de ação ultrarrápida e controle 

glicêmico na gestação (1º. trimestre: p=0, 361; 2º. trimestre: p=0,735; 3º. trimestre: p= 

0, 475).  

Em relação à utilização da sacarose no presente estudo verificou-se que 70,3% 

das gestantes do G2, utilizaram alimentos que continham sacarose e 29,7% não 

utilizaram. Não houve associação entre consumo de sacarose e maior descontrole 

glicêmico no 1º trimestre (p=0,557), 2º trimestre (p=0,754) e nem no 3º trimestre 

(p=0,850) nas gestantes que utilizaram a sacarose em comparação das que não 

utilizaram. Quanto à adequação do ganho de peso gestacional total, também não foi 

verificada associação entre o uso de alimentos que continham sacarose e maior 

inadequação de ganho de peso (p=0,752).  

Avaliando-se a adesão às orientações nutricionais fornecidas às gestantes de 

ambos os grupos de estudo fornecidas ao longo do acompanhamento com o 

nutricionista na gestação, verificou-se que a adesão melhorou conforme aumentou o 

número de consultas. Constatou-se que proporção de boa ou ótima adesão foi observada 

em 33,3%, 46,9%, 60,3%, 63,3% e 71,8% das gestantes avaliadas, na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª 

consulta, respectivamente. Comparando-se a adesão entre os grupos, verificou-se que na 

2ª consulta houve maior proporção de adesão classificada como ruim no G1 (79,4%), 

em comparação com o G2 (55,3%, p=0,030), contudo, tal diferença não foi observada 

nas demais consultas (3ª. consulta p= 0,178; 4ª. consulta p= 0,629; 5ª. consulta p= 

0,707; 6ª. consulta p= 0,801). Ressalta-se que a adesão às orientações nutricionais na 2ª 

consulta não foram associadas aos desfechos de interesse no presente estudo - 

inadequação do ganho de peso gestacional (p=0,784), ocorrência de parto cirúrgico 

(p=0,213), presença de intercorrências gestacionais (p=0,841), ocorrência de recém-

nascido macrossômico (p=0,643), de recém-nascido pré-termo (p=0,892), de recém-

nascido GIG (0,472) e de intercorrências no recém-nascido (p=0,101). 

Tendo em vista que os conceptos de mulheres com DM prévio têm um risco 

aumentado de nascerem GIG e/ou macrossômicos foram testados modelos de regressão 

linear, visando identificar os fatores explicativos do peso ao nascer. Inicialmente 
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realizou-se uma análise bivariada, estimando-se as correlações entre a variável peso ao 

nascer e as variáveis independentes - sociodemográficas, obstétricas, clínicas, 

antropométricas maternas e da assistência pré-natal. As variáveis com p<0,20 foram 

idade materna (r= -0, 216, p=0,075); número de consultas da assistência pré-natal (r= 0, 

162, p= 0,176); ganho de peso semanal no 3º. trimestre de gestação (r=0, 346, p=0,003); 

glicemia pós-prandial de 1h no 2º. trimestre (r=0, 176, p=0,162) e no 3º. trimestre (r= 0, 

176, p=0,162) e; idade gestacional ao parto (r=0, 674, p<0,001).  A variável IMC pré-

gestacional também foi testada no modelo, pois, verificou-se diferença significativa 

desta variável entre os grupos de estudo. O melhor modelo explicativo está apresentado 

na tabela 5 no qual se pode verificar que as variáveis com maior poder preditivo do 

peso ao nascer no presente estudo foram - idade gestacional no parto 

(ganho de peso semanal no 3º. trimestre (, IMC pré-

gestacional ( glicemia pós-prandial de 1h no 3º. trimestre (e a 

idade materna (



DISCUSSÃO 

Os resultados do estudo evidenciam que os desfechos de interesse não se 

associaram aos métodos de orientação dietética testados, o MT e o MCC. Ressalta-se o 

pioneirismo do presente estudo, pois não se tem conhecimento até o presente momento 

de nenhum trabalho publicado utilizando o MCC como estratégia dietética em gestantes 

com DM prévio a gestação e que compare a eficácia entre o MT e o MCC nos 

resultados obstétricos da gravidez e no controle glicêmico de gestantes com DM prévio. 

Todavia é importante destacar que o MCC tem mostrado bons resultados no controle 

glicêmico principalmente de indivíduos com DM1[26, 28,29]. 

No presente estudo a confiabilidade das informações foi confirmada 

conforme os altos valores obtidos na concordância interobservador. A capacitação, 

reciclagem e a supervisão da equipe contribuíram para garantir a qualidade dos dados 

do presente estudo.   

A pequena (3,9%) perda observada no estudo também não comprometeu os 

resultados do mesmo. Os resultados referentes às perdas de seguimento sugerem que os 

métodos adotados para a prevenção das perdas no estudo, tais como: atualização 

constante do endereço e telefone das gestantes, contato telefônico com as faltosas e 

marcação de novas datas para as consultas, localização das integrantes do estudo que 
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tiveram seus filhos em outras unidades de saúde, a integração inter e multiprofissional 

para atendimento as mulheres com DM, podem ter contribuído para a melhoria do 

acolhimento e a criação do vínculo com o profissional. Tais aspectos podem estar 

relacionados à concretização da prática do aconselhamento dietético no 

desenvolvimento do estudo favorecendo a relação de confiança entre o profissional 

nutricionista e a gestante [34].  

 Comparando os resultados do presente estudo com os achados da literatura, 

Perichart-Pereira et al, [51] em um estudo realizado com gestantes com DM2 e DMG 

descreveu que o MT foi benéfico, pois, diminuiu o risco de pré-eclâmpsia, internações 

hospitalares maternas e morte neonatal, em comparação com o grupo controle, que não 

recebeu orientação nutricional individualizada. Porém, apesar dos benefícios 

evidenciados e deste método ser recomendado na literatura há bastante tempo [4, 17, 

21,22], Chrstensen et al. [22] demonstraram em relação a adesão, que o MT pode ser 

muito útil para muitos, mas considerado rigoroso e com pouca flexibilidade para outros. 

O MCC vem demonstrando proporcionar maior flexibilidade alimentar [12, 26,27] 

e benefícios na melhora do controle glicêmico de indivíduos com DM1[26, 28,29]. Ainda 

há poucos estudos publicados sobre o MCC em indivíduos com DM2. O estudo de 

Bergenstal et al. [52] verificou que tanto o esquema de ajuste da dose prandial de 

insulina pelo MT (pelo automonitoramento), quanto pelo MCC são benéficos no 

controle glicêmico de pacientes com DM2 que utilizam insulinoterapia. Já o estudo de 

Huang et al. [53] verificou que a orientação nutricional individualizada prescrita por um 

nutricionista com base no MCC melhora o controle glicêmico nos pacientes com DM2 

que tem controle glicêmico inadequado. Porém, este estudo não comparou o MCC com 

outro método dietético individualizado, pois o grupo controle recebeu apenas 

orientações gerais sobre o DM em grupo e ministradas por um enfermeiro. 

No presente estudo não foram encontradas diferenças significativas entre as 

características antropométricas maternas, sociodemográficas, obstétricas, clínicas e da 

assistência pré-natal entre os dois grupos de estudo. A similaridade entre os grupos 

baseline é um pré-requisito para ensaios clínicos e as diferenças encontradas em relação 

média da idade materna e do IMC pré-gestacional foram controladas no modelo de 

regressão linear.  

Quanto ao descontrole glicêmico foi verificada diferença entre os grupos, apenas 

no primeiro trimestre gestacional em que o descontrole foi maior no G2. Em relação às 

médias das glicemias de jejum e pós-prandial por trimestre de gestação, foi verificado 
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que o G2 apresentou maior media de glicemia pós-prandial do segundo trimestre do que 

o G1. Estas diferenças encontradas talvez possam ser explicadas devido ao fato de que a 

população estudada no G2 tinha o IMC pré-gestacional maior que no G1. Estudos têm 

evidenciado a associação positiva entre excesso de peso e resistência à insulina [54, 

55,56]. 

A hiperglicemia pós-prandial é a que mais está relacionada com o aumento do 

risco de conceptos GIG e macrossômicos [9,10]. De acordo com o estudo de Murphy et 

al. [57], o descontrole glicêmico no terceiro trimestre tem associação com morbidade 

perinatal entre elas o nascimento de conceptos GIG. Em nosso estudo não houve 

diferença significativa no controle glicêmico do segundo e terceiro trimestre entre os 

grupos. E apesar da média da glicemia pós-prandial do G2 ter sido significantemente 

maior do que a do G1 no segundo trimestre, não houve diferença significativa na 

prevalência de macrossomia e de GIG entre os grupos de estudo.  

A maioria das gestantes de ambos os grupos não conseguiu atingir a meta 

considerada ideal para um controle glicêmico satisfatório. Porém, o controle glicêmico 

melhorou ao longo da gestação, com diminuição do percentual de descontrole 

glicêmico, de 83% no primeiro trimestre de gestação para 62,3% no terceiro. No estudo 

observacional brasileiro de Corrêa e Gomes [58], mais de 90% das gestantes com DM 

não conseguiram atingir o controle glicêmico satisfatório. Esta melhora do controle 

glicêmico em nosso estudo no decorrer da gestação pode ter ocorrido devido a maior 

adesão das gestantes a TN, à medida que o número de consultas com o nutricionista 

aumentava. A adesão à dieta considerada ótima ou boa que era de 33,3% na segunda 

consulta, passou a ser de 71,8% na sexta consulta. Com relação aos demais desfechos 

perinatais, não houve associação com a adesão à TN para ambos os grupos.  

A melhora da adesão a TN à medida que se aumentava o número de consultas 

pode ter sido favorecida pela formação do vínculo profissional-cliente. As gestantes 

eram acompanhadas sempre que possível pelo mesmo profissional. Os achados de 

Líbera et al. [34], confirmam essa associação, pois no estudo feito com gestantes sem 

DM foi observada a importância da formação desse vínculo na adesão das gestantes à 

TN e consequentemente no ganho de peso gestacional adequado.  Essa possível relação 

entre melhora da adesão a TN e melhor controle glicêmico ao longo da gestação, reforça 

as recomendações e achados na literatura sobre a importância da TN individualizada 

com acompanhamento pelo nutricionista para as gestantes com DM, tanto prévio quanto 

gestacional [10, 13,51].  
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Nos demais desfechos (adequação de ganho de peso gestacional total e ao longo 

da gestação, tipo de parto, adequação do peso ao nascer, correlação peso/idade 

gestacional ao nascer, intercorrências gestacionais e neonatais e idade gestacional no 

parto) não houve diferença significativa entre o G1 e o G2. Sugerindo que ambos os 

métodos de orientação dietética testados no presente estudo podem ser adotados na 

prática clínica de pré-natal de gestantes com DM.  Ressalta-se que as integrantes 

receberam acompanhamento nutricional semelhante, incluindo calendário de consultas 

individuais com o nutricionista semelhante durante a gestação.   

Quanto às intercorrências gestacionais apresentadas, a mais prevalente foi a 

SHG, ocorrendo em 30% no G1 e em 25% no G2, sem diferença significativa entre os 

grupos. No estudo brasileiro retrospectivo (n=93) de Chaves et al. [59], a pré-

eclâmpsia/eclâmpsia foi verificada em 20,6% das gestantes com DM1 e em 14,3% das 

com DM2. Já no estudo dinamarquês realizado por Jensen et al. [60] a pré-eclampsia foi 

verificada em 18% das gestantes com DM1.  

As intercorrências neonatais precoces mais observadas para os dois grupos de 

estudo foram às metabólicas, com predominância da hipoglicemia neonatal, que ocorreu 

em 32,2% dos recém-nascidos (RN) no G1 e em 26,7% no G2. Quando associada com 

a icterícia a prevalência foi de 12,9% e 13,3% para G1 e G2, respectivamente, sem 

diferença entre os grupos. Dunne et al. [61] verificaram a prevalência semelhante (32%) 

de hipoglicemia nos RNs das mulheres irlandesas com DM prévio. No estudo de Jensen 

et al. [60] realizado na Dinamarca com mulheres com DM1, a hipoglicemia foi 

observada em 28% dos RN das mulheres com DM1 sem microalbuminúria prévia. E 

Basso et al. [62] verificaram a prevalência em 42,3% dos conceptos de mulheres com 

DM prévio. Verificamos desta forma que os resultados encontrados no nosso estudo são 

próximos aos relatados em alguns trabalhos da literatura. 

As gestantes com DM apresentam risco maior de terem conceptos 

macrossômicos e GIG [4, 7, 8,61].  A prevalência de macrossomia depende do limiar 

estabelecido, que pode variar entre maior que 4,0kg [4,59] ou maior 4,5kg [60]. Outros 

trabalhos consideram os conceptos macrossômicos, aqueles que apresentam correlação 

de peso ao nascer/idade gestacional acima do percentil 90 que é a mesma definição para 

conceptos GIG [58,11].  

Nosso estudo considerou a macrossomia como peso ao nascer > que 4,0kg e 

GIG como a correlação de peso ao nascer/idade gestacional acima do percentil 90 [4,45]. 

A maioria dos RN nasceu AIG, sendo a prevalência de GIG de 22,9% e a macrossomia 



86 

 

foi observada em 14,9% dos RNs.  A prevalência de GIG e macrossomia (peso ao 

nascer >4,5kg) verificada em conceptos filhos de mãe DM1 no estudo de Jensen et al. 

[60] foi de 62,5% e 8% respectivamente. Persson et al. [11] em um estudo de coorte de 

base populacional realizado com 3.705 recém-nascidos de mães com DM1 nascido na 

Suécia entre 1998 e 2007, observaram prevalência de 47,3% de GIG. E no estudo de 

Murphy et al. [57] 52,9% e 37,6% dos RNs de mulheres DM 1 e DM2, respectivamente, 

nasceram GIG. A macrossomia fetal (peso >4,0kg) foi observada no estudo brasileiro de 

Chaves et al. [59], em 8,8% dos RNs de mães DM1 e nenhum caso observado nas 

mulheres com DM2. Porém no estudo de Manderson et al. [63], realizado com gestantes 

DM1 a macrossomia (>4,0kg), foi verificada em 21% dos RNs. Em relação aos 

conceptos GIG, comparando com alguns dados da literatura verificamos em nosso 

estudo que a prevalência foi abaixo do relatado em diversos trabalhos.  Ressalta-se que 

nos estudos citados acima não houve detalhamento a cerca da descrição da TN adotada. 

Nosso estudo observou prevalência de parto prematuro (<37semanas) de 21,1%, 

resultado similar ao observado por Chaves et al. [59], que foi de 23,6% (DM1 e DM2) e 

inferior ao observado por Jensen et al. [60], que foi de 41,7% e de Murphy et al. [57], que 

foi de 27,3% (DM1 e DM2). 

O peso ao nascer pode ser influenciado por diversos fatores. Neste estudo pôde-

se verificar que as variáveis correlacionadas ao peso ao nascer foram: a idade materna, 

IMC pré-gestacional, idade gestacional ao parto e glicemia pós-prandial no 3º. trimestre. 

A resistência à insulina aumenta ao longo da gestação, estando maior no terceiro 

trimestre, o que pode acarretar maior dificuldade em manter um controle glicêmico 

satisfatório na fase final da gestação [62]. O estudo de Murphy et al. [57] confirmou a 

associação entre descontrole glicêmico no terceiro trimestre e aumento da morbidade 

perinatal, sugerindo que intervenções para melhorar o controle glicêmico na fase final 

da gestação, diminuiria o risco de conceptos GIG e parto prematuro.  

A resistência à insulina também pode sofrer influência das características 

pessoais das gestantes, como o excesso de peso pré-gestacional (sobrepeso/obesidade) 

que pode aumentar o risco de conceptos GIG [62]. Em nosso estudo, o IMC pré-

gestacional foi associado com o peso ao nascer, onde cada unidade de IMC da mãe 

aumenta o peso ao nascer em 32,6g. O achado do estudo de Padilha et al. [64] realizado 

com gestantes brasileiras saudáveis e sem DM, corroba nossos resultados, pois, foi 

também verificado que o aumento de cada unidade de IMC materno aumenta o peso ao 

nascer em 13,02g.  
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Como limitações do estudo assume-se o fato de não ter sido um estudo 

randomizado, em que a coleta de dados foi por conveniência, devido a pequena 

demanda de mulheres com DM que são atendidas na maternidade estudada.  Como o 

grupo controle (G1) foi histórico, não foi possível coletar alguns dados como os valores 

das glicemias capilares. A A1C não foi utilizada na avaliação do controle glicêmico, 

pois havia poucos dados disponíveis para o G1, já que não era rotina assistencial da 

maternidade estudada solicitar tal exame para todas as gestantes com DM prévia. 

Nosso estudo assume também como limitação o fato de não ter separado em 

grupos distintos os tipos de DM prévio. Com o tamanho amostral do presente trabalho 

não seria possível fazer tal separação e inviabilizaria a análise. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O MCC não demonstrou ser mais benéfico do que o MT em relação aos 

desfechos estudados. Assim, como ambos os métodos apresentaram resultados 

semelhantes para os resultados perinatais, o método de TN a ser empregado poderá ser 

escolhido pela equipe envolvida no acompanhamento das mulheres com DM prévio em 

conjunto com a gestante.  

 A importância da assistência nutricional durante o pré-natal para as mulheres 

com DM prévio foi demonstrada no presente estudo. A adesão às orientações por parte 

das gestantes pode ser favorecida pela formação do vínculo entre o profissional e a 

cliente, trazendo benefícios para a gestante e seu concepto.  

 Sugerimos que mais pesquisas devam ser conduzidas comparando os diferentes 

métodos de orientação alimentar e sua eficácia na utilização por gestantes com DM. E 

um estudo qualitativo para avaliar a percepção das gestantes perante o MCC, seria de 

grande valia. 

 Pesquisas futuras realizadas com um tamanho amostral maior que viabilize a 

análise separadamente dos tipos de DM prévio a gestação deveriam ser conduzidas. 

A identificação dos fatores preditores do peso ao nascer em conceptos de 

gestantes com DM prévio à gestação, poderá ser útil para o aperfeiçoamento das rotinas 

de pré-natal de mulheres com DM. Ressalta-se que as mulheres com maior IMC pré-

gestacional devem receber atenção especial, assim como as de maior idade cronológica 

que pode ter seus filhos com menor peso ao nascer. Esforços também devem ser 

empregados para que a glicemia materna pós-prandial de 1h, especialmente no 3º. 
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trimestre seja bem monitorada, e deve-se apoiar o parto à termo para as gestantes com 

DM, favorecendo assim as condições ao nascer dos conceptos destas mulheres. 
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Tabela 1: Características antropométricas, sociodemográficas e clínicas das 

gestantes com DM, segundo os grupos de estudo. 

Características maternas 

 

G1 

n     (%) 

G2 

n     (%) 

 P 

Estado nutricional pré-gestacional 

(IMC/kg
2
) 

    

Baixo peso e adequado 17 (47,2) 12 (31,6)        0,168 

Sobrepeso e Obesidade 19 (32,8) 26 (68,4)   

Total 

                                              

36 (100) 38 (100)   

Ocupação     

Trabalha 16 (44,4) 23 (60,5)        0,166 

Não trabalha 20 (55,6) 15 (39,5)   

Total 

 

36 (100) 38(100)   

Situação marital 

União estável  25 (69,4) 30 (78,9)        0,350 

Solteira, divorciada ou viúva 11 (30,6) 08 (21,1)   

Total 

 

36 (100) 38 (100)   

Nível de instrução     

Ensino fundamental completo 04 (19,0) 05 (13,2)        0,547 

Ensino médio completo 17 (81,0) 33 (86,8)   

Total 

 

21(100) 38(100)   

Condições de saneamento da moradia  

Inadequada 01 (11,1) 02 (5,6)        0,497* 

Adequada 08 (88,9) 34 (94,4)   

Total 

 

36(100) 38(100)   

Cor da pele     

Não branca 27(75,0) 27 (71,1)        0,702 

Branca 09 (25,0) 11 (28,9)   

Total 36(100) 38 (100)   

     

Presença de comorbidades     

Com comorbidades 7 (19,4) 12 (31,6)  0,232 

Sem comorbidades 29 (80,6) 26 (68,4)   

Total 

 

36 (100) 38 (100)   

Presença de complicações do DM      

Com complicações do DM  2 (5,6) 4 (10,5)  0,434 

Sem complicações do DM 34 (94,4) 34 (89,5)   

Total 

 

Uso de insulina de ação ultrarrápida 

Com insulina de ação ultrarrápida 

Sem insulina de ação ultrarrápida 

Total 

36(100) 

 

 

17(47,2) 

19(52,8) 

36(100) 

38(100) 

 

 

18(47,4)                                      

20(52,6) 

38(100) 

  

 

 

       0,990 

G1 – grupo que recebeu orientação nutricional pelo método tradicional; G2 – grupo que 

recebeu orientação nutricional pelo método de contagem de carboidrato. DM – diabetes 

mellitus *corrigido pelo teste exato de Fisher 
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Tabela 2: Características maternas e da assistência pré-natal das gestantes com 

DM, segundo os grupos de estudo. 

G1 – grupo que recebeu orientação nutricional pelo método tradicional; G2 – grupo que recebeu 

orientação nutricional pelo método de contagem de carboidrato. US - ultrassonografia 

 

 

 

 

 

Características n Média  Desvio padrão p 

Idade materna no parto (anos) 

     G1 34 28,47 6,05 0,013 

     G2 38 32,08 5,92  

IMC pré-gestacional (kg/ m
2
) 

     G1 35 25,03 4,28 0,009 

     G2 35 28,37 5,92  

Número de gestações 

     G1 36 2,08 1,33 0,236 

     G2 38 2,47 1,46  

Tempo de diagnóstico do diabetes (anos) 

     G1 35   8,64 6,61 0,719 

     G2 38   8,06 6,94  

Ganho de peso gestacional total 

     G1 34 13,03 5,22 0,320 

     G2 35 11,90 4,10  

Idade gestacional na primeira consulta do pré-natal (US) 

     G1 35 12,57 5,44 0,668 

     G2 37 13,11 5,13  

Número de consultas da assistência pré-natal 

     G1 36 12,80 3,46 0,308 

     G2 38 11,97 3,51  

Número de consultas com o nutricionista 

     G1 36 5,64 2,72 0,062 

     G2 38 6,71 2,12  
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Tabela 3: Associação entre os grupos de estudo e os desfechos maternos e dos 

conceptos na maternidade estudada. 

GRUPOS DE ESTUDO  DESFECHOS 

 n          % OR (IC 95%) P 

 Descontrole Glicêmico no 1º. trimestre (n=53) 

G1 16 66,7 1,000 0,007 

G2  28 96,6 14,0 (1,602 - 122,334)  

 Descontrole Glicêmico no 2º. Trimestre (n=71) 

G1  26 72,2 1,000 0,634 

G2 27 77,1 1,298 (0,443 – 3,801)  

 Descontrole Glicêmico no 3º. Trimestre (n=69) 

G1 20 57,1 1,000 0,368 

G2  23 67,6 1,568 (0,587 – 4,187)  

 Inadequação do ganho de peso gestacional total (n=69) 

G1  21 60,0 1,000 0,729 

G2  19 55,9 1,184 (0,455 – 3,083)  

 Parto cirúrgico (n=71) 

G1  27 75,0 1,000 0,065 

G2  32 91,4 3,556 (0,874 – 14,468)  

 Presença de intercorrências gestacionais (n=74) 

G1 28 77,8 1,000 0,903 

G2 30 78,9 1,071 (0,354 – 3,242)  

 Presença de intercorrências neonatais (n=61) 

G1  23  74,2 1,000 0,221 

G2  26  86,7 2,261 (0,601 – 8,505)  

 Recém-nascido macrossômico (n=74) 

G1  6 15,8 1,000 0,818 

G2  5 13,9 1,163 (0,321 – 4,204)  

 Recém-nascido GIG (n= 70) 

G1 8 22,9 1,000  1,000 

G2  8 22,9 1,000 (0,328 – 3,052)  

 Recém-nascido pré-termo (n= 71) 

G1 6 16,7 1,000 0,350 

G2 9 25,7 1,731 (0,543 – 5,515)  

G1 – grupo de referência. Grupo que recebeu orientação nutricional pelo método tradicional; G2 – grupo 

que recebeu orientação nutricional pelo método de contagem de carboidrato; GIG – grande para idade 

gestacional; OR- odds ratio; IC- intervalo de confiança. 
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Tabela 4: Comparação das médias de glicemia de jejum e pós-prandial segundo o 

trimestre gestacional e o grupo de estudo na maternidade estudada. 

Glicemia por trimestre de gestação 

(mg/dL) 

Grupos 

de 

estudo 

n Média Desvio 

padrão 

Diferença  

entre as 

médias 

p 

 

Glicemia jejum 1º. Trimestre G1 24 122,62 60,25 -25,78 0,128 

G2 29 148,40 60,40   

 
      

Glicemia jejum 2º. Trimestre G1 35 109,19 39,25 -13,20 0,153 

G2 35 122,39 37,73   

 
      

Glicemia jejum 3º. Trimestre G1 35 101,95 41,02 -5,79 0,597 

G2 34 107,73 49,28   

 
      

Glicemia pós-prandial 1h 1º. 

Trimestre 

G1 20 189,60 72,64 -21,26 0,332 

G2 21 210,86 65,80   

 
      

Glicemia pós-prandial 1h 2º. 

Trimestre 

G1 34 156,67 45,36 -25,60 0,036 

G2 33 182,27 52,45   

 
      

Glicemia pós-prandial 1h 3º. 

Trimestre 

G1 35 143,57 44,01 -18,78 0,161 

G2 34 162,35 64,44   

G1 – Grupo que recebeu orientação nutricional pelo método tradicional; G2 – Grupo que recebeu 

orientação nutricional pelo método de contagem de carboidratos. 
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Tabela 5: Resultado da regressão linear dos fatores preditivos do peso ao nascer de 

conceptos de gestantes com DM. 
 

Variáveis ß P 

Idade materna no parto (anos) -41,038 <0,0010 

IMC pré-gestacional (kg/m
2
) 32,615 0,009 

Ganho de peso semanal no 3º. trimestre  38,556 0,835 

Idade gestacional no parto (semanas) 215,652 <0,001 

Número de consultas no PN 9,170 0,641 

Glicemia pós-prandial de 1h (mg/dL) 2º 

trimestre  

0,856 0,546 

Glicemia pós-prandial de 1h (mg/dL) 3º 

trimestre  

4,117 0,025 

Ajustado por: idade materna no parto, IMC pré-gestacional, idade gestacional no parto, glicemia pós-

prandial de 1h no 3º. trimestre.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

Há um consenso tanto em nível internacional quanto nacional de que a TN 

individualizada é fundamental no tratamento do DM na gestação, minimizando os riscos 

de morbidade perinatal e melhorando os resultados obstétricos. A intervenção 

nutricional testada no presente estudo mostrou que a aplicação do MCC na TN das 

mulheres com DM prévio à gestação não foi apresentou nenhum benefício adicional em 

comparação com o MT, recomendado na literatura há bastante tempo e que era utilizado 

na rotina de assistência nutricional pré-natal na maternidade estudada. O MCC não foi 

inferior ao MT. 

Como os desfechos avaliados foram similares entre os grupos de estudo, sugere-

se que a escolha do método de orientação dietética para a TN do DM prévio na gestação 

seja estabelecida pelos profissionais em conjunto com as gestantes. E vale ressaltar que 

diante dos resultados observados no presente estudo, o MCC, recomendado desde 1994 

pela ADA para emprego na TN de indivíduos com DM, pode ser uma ferramenta a mais 

no tratamento de mulheres com DM prévio durante a gestação.  

Em comparação com alguns trabalhos publicados na literatura, nosso estudo 

demonstrou alguns resultados satisfatórios, como menor ocorrência de conceptos GIG e 

menor proporção de descontrole glicêmico. Foi verificada também melhora da adesão a 

TN à medida que se aumentava o número de consultas com o nutricionista e também 

melhora do controle glicêmico ao longo da gestação. Diante disto, pode-se sugerir a 

importância da assistência nutricional pré-natal individualizada, humanizada e 

acolhedora, com formação de vínculo profissional-cliente, para minimizar os riscos de 

morbidade tanto para a mulher quanto para seu concepto.  

A identificação dos fatores preditores do peso ao nascer em conceptos de 

gestantes com DM prévio à gestação, poderá ser útil para o aperfeiçoamento das rotinas 

de pré-natal de mulheres com DM. Ressalta-se que as mulheres com maior IMC pré-

gestacional devem receber atenção especial, assim como as de maior idade cronológica 

que pode ter seus filhos com menor peso ao nascer. Esforços também devem ser 

empregados para que a glicemia materna pós-prandial de 1h, especialmente no 3º. 

trimestre seja bem monitorada, e deve-se favorecer o parto à termo para as gestantes 

com DM, favorecendo assim as condições ao nascer dos conceptos destas mulheres. 

Como limitações do estudo assume-se o fato de não ter sido um estudo 

randomizado, em que a coleta de dados foi por conveniência. Como o grupo controle 
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(GI) foi histórico, não foi possível coletar alguns dados como os valores das glicemias 

capilares. 

Sugestões de continuidade do estudo: 

- Avaliar a associação entre o consumo alimentar e a adesão à TN;  

-Comparar o consumo alimentar entre as gestantes com DM orientadas segundo 

os diferentes métodos de orientação dietética (MT e MCC); 

-Identificar os fatores preditivos do descontrole glicêmico nas gestantes com 

DM prévio; 

-Identificar os fatores associados ao desenvolvimento das intercorrências 

gestacionais nas gestantes com DM prévio; 

- Avaliar a influência do consumo de sacarose na adequação do ganho de peso 

gestacional e no controle glicêmico do DM nas gestantes com DM prévio; 

- Avaliar o efeito de outras estratégias ou métodos de orientação nutricional, 

como o IG e a CG nos desfechos perinatais e no controle glicêmico de gestantes com 

DM prévio; 

- Definir um calendário mínimo de consultas com o nutricionista durante o pré-

natal para as gestantes com DM prévio que são consideradas de alto risco; 

- Avaliar a percepção das gestantes quanto ao MCC e do MT, por meio da 

pesquisa qualitativa. 
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Informações complementares sobre a qualidade dos dados  

 

Para analisar a confiabilidade das informações obtidas no presente estudo, o 

coeficiente de correlação intraclasse (ICC), com intervalo de confiança (IC) de 95%, foi 

calculado para avaliar a concordância de variáveis ordinais ou contínuas. E para 

avaliação da reprodutibilidade de variáveis categóricas, empregou-se a estatística Kappa 

(k), com definição de um intervalo de confiança (IC) de 95%. Os resultados para as 

variáveis contínuas são apresentados na tabela 1 e para as variáveis categóricas na 

tabela 2. 

 

 

Tabela 1: Índices de concordância entre os entrevistadores para as variáveis 

contínuas na maternidade estudada. 

 

 

Variáveis Estatística 

Variáveis contínuas ou ordinais ICC  IC 95% 

Idade materna 0,992 0,982-0,997 

Número de gestações  0,983 0,962-0,993 

Idade gestacional na primeira consulta do pré-natal 0,966 0,924-0,985 

Idade gestacional no parto 1,000 - 

Ganho de peso gestacional total 0,974 0,941-0,989 

Peso ao nascer  1,000 - 

Número de consultas do pré-natal 0,940 0,851-0,976 

       ICC – Coeficiente de correlação intraclasse; IC – intervalo de confiança. 

 

 

 

Tabela 2: Índices de concordância entre os entrevistadores para as variáveis 

categóricas na maternidade estudada. 

 

Variáveis Estatística 

Variáveis contínuas ou ordinais k p 

Adequação do ganho de peso gestacional total 0,929 0,000 

Grupo de estudo  0,808 0,000 

Nível de instrução 0,610 0,000 

Tipo de parto  0,696 0,000 

       k: estatística Kappa.  
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Bons índices de concordância entre os entrevistadores foram verificados no 

presente estudo, com exceção da variável categórica nível de instrução (k=0,610). Para 

minimizar os erros na coleta das informações, as seguintes medidas foram realizadas: 

elaboração de um manual de instruções para o correto preenchimento do formulário, 

sendo que estes tiveram seu conteúdo checado periodicamente; foram realizados cursos 

de treinamento teórico-prático; manutenção de equipe fixa que foi reciclada e 

supervisionada periodicamente e integração entre os pesquisadores. A qualidade dos 

dados deve ser uma precaução e um cuidado dos pesquisadores, para não afetar a 

validade dos resultados encontrados e impossibilitar sua extrapolação para população 

estudada (ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 2006). 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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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- MCC par  
                                  
(3) G3 – MT ímpar   (4) G4 - MCC 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  
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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_____________________ 

____________________________________________________________________________ 

                              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              
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(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): ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

____________________________________________________________________________-

______ 

-

_____________________________________________________________________________

_____ 

CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS  

Avaliação nutricional materna 

 

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:  
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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.  
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 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.   

 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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PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA: Contribuições Teórico-Práticas para a Assistência Pré-

natal de Gestantes Diabéticas  

Registro 

GPSMI:__________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 de energia 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 Ciêncais da Saúde/UFRJ. Ilha do Fundão. Rio de Janeiro. 
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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:_________________________________________________ 
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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_______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
 

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      (5) episódios de hiperglicemia, hipoglicemia  

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta 

anterior  

5) em caso de diabetes gestacional – meta: glicemia de jejum <95mg/dl e pós-prandial de 1 

hora <140mg/dl; DM – considerar como esperado <20% de episódios de hiperglicemia 

na auto-monitorização e nenhum episódio de hipoglicemia (<60mg/dl) 

 
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:  
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      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  
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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): 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 
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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      (5) episódios de hiperglicemia, hipoglicemia  

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta 

anterior  

5) em caso de diabetes gestacional – meta: glicemia de jejum <95mg/dl e pós-prandial de 1 

hora <140mg/dl; DM – considerar como esperado <20% de episódios de hiperglicemia 

na auto-monitorização e nenhum episódio de hipoglicemia (<60mg/dl) 

 

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:  
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      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): 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 
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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      (5) episódios de hiperglicemia, hipoglicemia  

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta 

anterior  

5) em caso de diabetes gestacional – meta: glicemia de jejum <95mg/dl e pós-prandial de 1 

hora <140mg/dl; DM – considerar como esperado <20% de episódios de hiperglicemia 

na auto-monitorização e nenhum episódio de hipoglicemia (<60mg/dl) 

 
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 
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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): 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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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      (5) episódios de hiperglicemia, hipoglicemia  

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta 

anterior  

5) em caso de diabetes gestacional – meta: glicemia de jejum <95mg/dl e pós-prandial de 1 

hora <140mg/dl; DM – considerar como esperado <20% de episódios de hiperglicemia 

na auto-monitorização e nenhum episódio de hipoglicemia (<60mg/dl) 

 
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 

 



135 

 

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): 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 
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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      (5) episódios de hiperglicemia, hipoglicemia  

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta 

anterior  

5) em caso de diabetes gestacional – meta: glicemia de jejum <95mg/dl e pós-prandial de 1 

hora <140mg/dl; DM – considerar como esperado <20% de episódios de hiperglicemia 

na auto-monitorização e nenhum episódio de hipoglicemia (<60mg/dl) 

 

 
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)                                                                                
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       (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:________cm   PC:_____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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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 
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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  

 

   

 

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 
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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): 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 
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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      (5) episódios de hiperglicemia, hipoglicemia  

 

Considerar – 4) adequação do ganho de peso semanal até +/-20%  do programado na consulta 

anterior  

5) em caso de diabetes gestacional – meta: glicemia de jejum <95mg/dl e pós-prandial de 1 

hora <140mg/dl; DM – considerar como esperado <20% de episódios de hiperglicemia 

na auto-monitorização e nenhum episódio de hipoglicemia (<60mg/dl) 

 

 
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:  
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       (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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

ANEXO 2: PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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