
 

 

 

 

Protocolo de Diabetes mellitus na gestação.  

O termo diabetes mellitus descreve grupo de doenças caracterizadas 

por hiperglicemia. Essa alteração usualmente ocorre por defeitos na secreção 

e/ou na ação da insulina.  

A gestação é caracterizada por acréscimo na resistência periférica à 

insulina e por incremento na produção de insulina pelas células beta do 

pâncreas. O aumento da resistência insulínica durante a gestação se deve a 

secreção placentária de alguns hormônios considerados diabetogênicos, como: 

hormônio do crescimento; cortisol e hormônio lactogênico placentário. 

Quando as modificações na função pancreática não são suficientes para 

vencer a resistência insulínica, ocorre diabetes mellitus gestacional.  

Algumas condições clínicas são reconhecidas como fatores de risco 

para diabetes mellitus gestacional: 

 idade materna > 25 anos,  

 sobrepeso materno ou ganho excessivo de peso;  

 antecedente familiar de 1° grau de diabetes mellitus, 

 diabetes mellitus gestacional em gestação prévia, 

 intolerância a glicose anterior à gestação, 

 antecedentes de macrossomia fetal, 

 hipertensão arterial,  

 uso de corticosteroide 

Cerca de 90% das gestantes apresentam pelo menos um dos fatores de 

risco, portanto sua utilização para rastreamento é insuficiente.   

Classificação de acordo com ADA, 2016:  

 Diabetes mellitus tipo 1: Destruição das células beta pancreáticas é o 

fator etiológico que responde pela deficiência completa de insulina.  

 Diabetes mellitus tipo 2: Caracterizada por deficiência relativa na 

secreção e na ação da insulina. Predomínio da resistência à insulina. 

 Diabetes de outros tipos com causas específicas  

 Diabetes mellitus gestacional.  

 



 

 

 

 

Reconhecer o momento de manifestação do diabetes (prévio a gestação ou 

durante a gestação) é importante, pois o mau controle da doença na fase 

periconcepcional aumenta o risco de malformações fetais.  

Outra classificação utilizada é a de Priscilla White, avalia o tempo da 

doença e a presença de complicações vasculares.  

Classificação modificada de Priscilla White 

Diabetes mellitus gestacional 

Classe A1 Controlado apenas com dieta  

Classe A2 Controlado com auxílio de insulina  

Diabetes pré-gestacional 

Classe A  Controlado apenas com dieta  

Classe B  
Iniciado após os 20 anos ou com 
duração <10 anos  

Classe c  
Iniciado entre 10 e 19 anos ou com 
duração de 10 a 19 anos  

Classe D  
Iniciado antes dos 10 anos, duração 
>20 anos, associado à retinopatia 
inicial ou hipertensão arterial. 

Classe F  Nefropatia com macroproteinúria  

Classe H  
Doença coronariana com evidência 
clínica  

Classe R  
Retinopatia proliferativa ou 
hemorragia vítrea  

Classe T  Transplante renal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diabetes mellitus diagnosticado na gestação 

(InternationalAssociationof Diabetes andPregnacyStudyGroups) 

O diabetes diagnosticado durante a gestação pode ser classificado de duas 

formas:  

 Diabetes pregresso desconhecido (overt diabetes); 

Serão consideradas pacientes portadoras de diabetes pregresso 

desconhecido aquelas que apresentarem, na primeira consulta de pré-natal, um 

dos seguintes critérios:  

1. Glicemia em jejum ≥ 126mg/dl  

2. Hemoglobina glicada ≥ 6,5%  

3. Glicemia ocasional ≥ 200mg/dl.  

 

  Diabetes mellitus gestacional. 

Diabetes mellitus gestacional será diagnosticado se:  

1. Glicemia de jejum, na primeira consulta, entre 92 e 125mg/dl.  

2. TTGO com sobrecarga de 75g, realizado entre 24 e 28 semanas (um 

valor igual ou superior ao estabelecido permite definir diagnóstico).  

a.  Jejum ≥ 92 mg/dl  

b. 1 hora ≥ 180mg/dl  

c. 2 horas ≥ 153mg/dl.  

O TTGO deve ser solicitado para todas as gestantes que apresentem 

resultados de glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal inferior a 92 

mg/dl.  
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Valores de TTGO com sobrecarga de 75g para diagnóstico de 
diabetes mellitus gestacional 

Jejum  ≥ 92 mg/dl  

1 hora  ≥180 mg/dl  

2 horas  ≥ 153 mg/dl  

A presença de um valor igual ou maior ao estabelecido permite definir 
o diagnóstico. 

 

 



 

 

 

Acompanhamento Pré-natal  

Avaliação preconcepcional: informar paciente sobre riscos relacionados 

à evolução do diabetes e dos possíveis efeitos de sua doença na gestação e 

vice-versa.  

Avaliação detalhada da presença e da evolução de complicações clínicas 

do diabetes é essencial.  

 Hipertensão arterial é complicação frequente em pacientes 

diabéticas.  

 Retinopatia diabética é complicação vascular mais específica da 

doença, na maioria das vezes não há progressãodesta durante a 

gestação.  

 Nefropatia diabética: microalbuminúria (30 – 299mg de albumina 

em urina de 24 horas) associa-se a maior risco de 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia, devendo ser avaliada em 

gestantes com diabetes pré-gestacional. Progressão para 

macroalbuminúria (perda ≥ 300mg de albumina em urina de 24 

horas) associa-se ao desenvolvimento de insuficiência renal 

crônica, devendo sempre ser avaliado clearance de creatinina e 

taxa de filtração glomerular.  

Assistência Pré-natal promove acompanhamento clínico da gestante 

diabética independente de sua classificação e deve também monitorar as 

principais complicações fetais.  

A hiperglicemia nas primeiras 6 a 8 semanas de gestação aumenta o 

risco de malformações fetais. São mais comumente afetados o aparelho 

cardiovascular, o sistema nervoso central, sistema digestório, aparelho 

genitourinário e o aparelho musculoesquelético. É proposto durante a 

consulta preconcepcionalatingir valores de hemoglobina glicada inferiores a 

6%, apenas após alcançar esses valores a paciente deve engravidar, reduzindo 

assimo risco de malformações fetais.  

 

 

 



 

 

 

Abordagem inicial 

Diabetes tipo 1 e 2  

As consultas de pré-natal devem ter intervalos entre 7-14 dias, 

dependendo do controle glicêmico e da presença de complicações materno-

fetais.  

Exames complementares necessários:  

Avaliação Materna 

Hemoglobina glicada (HbA1C)  

Perfil lipídico  

Microalbuminúria e/ou proteinúria de 24 horas (repetir com 20, 28 e 34 
semanas) 
Creatinina sérica (repetir com 20, 28 e 34 semanas) 

Urocultura (repetir com 20, 28 e 34 semanas) 

TSH e T4 livre  

Fundo de olho – encaminhamento ao oftalmologista  

ECG e ecocardiograma apenas nas portadoras de vasculopatias.  

Avaliação Fetal 

Ultrassonografia morfológica 1° trimestre – 11 a 13 semanas  

Ultrassonografia morfológica entre 18 e 22 semanas  

Ecocardiografia fetal entre 24 e 28 semanas  

Avaliação do crescimento fetal em intervalos de 4 semanas no 2° e 3° 
trimestre.  
Dopplervelocimetria de artérias umbilicais com 20 semanas, 26 semanas e 32 
semanas em pacientes portadoras de vasculopatias  

 

Diabetes Gestacional 

Devem ser encaminhadas a pré-natal especializado. A necessidade dessas 

gestantes é distinta e visam verificar associação com outras doenças e avaliar 

as repercussões fetais.  

Depois de estabelecido o diagnóstico, realizar Ultrassonografia obstétrica 

para avaliar crescimento fetal, seriada (mensal).  



 

 

 

 

 

Monitorização glicêmica 

Monitorização glicêmica em diabetes pré-gestacional (tipo 1 ou 2) ou 
diabetes mellitus gestacional em uso de insulina: 

Perfil glicêmico completo 

Jejum 

Pré-prandial (almoço e jantar) 

1hora pós-prandial (café da manhã, almoço e jantar) 

Madrugada.  
 

 

Gestacional 

Perfil glicêmico simples 

Jejum  

1 horas pós-prandial (café; almoço e jantar)  

 

Objetiva-se atingir no mínimo 70% dos valores dentro da normalidade.  

Valores de normalidade no perfil glicêmico 

Horário da coleta Limite inferior Limite superior 

Jejum 70 95 

Pós-café, almoço e 
jantar (1h) 

70 140 

Pré-prandiais e 
madrugada 

70 100 

 

 Pacientes na qual avaliação do percentil de peso fetal esteja > 90, 

devem ter o controle mais rigoroso, tendo como objetivo 80% dos valores de 

glicemia dentro da normalidade.  

 

 

 

 



 

 

 

Tratamento  

 Dieta: necessidade calórica estimada situa-se entre 1800 e 2200 kcal 

diárias, fracionado em 6 refeições diárias.Acompanhamento 

conjunto com equipe de nutrição.  

Adoçantes artificiais podem ser ingeridos durante a gestação, sendo 

preferido o uso de sucralose, do aspartame ou de adoçantes naturais 

como a estévia.  

 Exercícios físicos 

 Insulinoterapia: insulina é a terapêutica medicamentosa de escolha no 

tratamento do diabetes durante a gestação. Está indicada quando a dieta 

não for suficiente para controle metabólico adequado na gestação. As 

insulinas mais utilizadas durante a gestação são NPH e regular.  

 

Cálculo da dose inicial de insulina total (NPH e regular) 
diabetes tipo 1. 

1° trimestre 0,6 U/KG/DIA 

2° trimestre 0,8 U/KG/DIA 

3° trimestre 1 U/KG/DIA 

Habitualmente utilizam-se dois terços da dose total como NPH e 
um terço da dose total como regular.NPH aplicada pela manhã e 
noite e regular , dividida em 3 e aplicadas 30 min antes das 
refeições (café, almoço e jantar).  
 

 

 

 

Cálculo da dose inicial de insulina total (NPH e regular) 
diabetes tipo 2. 

1° trimestre 0,5 U/KG/DIA 

2° trimestre 0,7 U/KG/DIA 

3° trimestre 0,9 U/KG/DIA 

Habitualmente utilizam-se dois terços da dose total como NPH e 
um terço da dose total como regular. NPH aplicada pela manhã 
e noite e regular, dividida em 3 e aplicadas 30 min antes das 
refeições (café, almoço e jantar).  
 

 

 



 

 

 

 

 

Cálculo da dose inicial de insulina total (NPH) no diabetes 
gestacional. 

0,5 U/KG/DIA 

Metade da dose total pela manhã e outras duas doses menores 
no almoço e às 22 horas (um quarto da dose total diária).  
 

 

Momento e tipo de parto 

 Diante de pacientes com bom controle metabólico, sem repercussões 

fetais, pode-se permitir a evolução da gestação até 40 semanas. 

 Se controle glicêmico insatisfatório com feto macrossômico (percentil 

> 90) – parto eletivo 37 – 38 semanas.  

 Peso fetal estimado > 4000g em qualquer momento da gestação, indica-

se interrupção da gestação, preferencialmente por via alta.  

 A via de parto será determinada pelas condições obstétricas, sendo via 

vaginal a preferencial, exceto quando existirem contraindicações como peso 

fetal superior a 4000g.  

Assistência ao Parto  

 Avaliação da glicemia capilar em intervalos de 2/2 horas, valores 

esperados entre 70-140mg/dl.  

 Infusão intravenosa de SG5% - 60ml/hora ou 20 gotas/ min nas 

pacientes mantidas em jejum.  

 Preconiza-se que a paciente recebe, no dia do parto, um terço da dose 

de insulina NPH normalmente administrada pela manhã.  

Se necessário, corrigir quadros de hiperglicemia com insulina regular 

conforme esquema:  

 141 – 199 mg/dl: 2U;  

 200 – 249 mg/dl: 4U; 

  ≥ 250mg/dl: 6U + hidratação.  



 

 

  

 

Para correção de quadros de hipoglicemia deve-se aumentar velocidade 

de infusão de SG5% até que valores de glicemia capilar se normalizem.  

Puerpério 

 Pacientes diabéticas tipo 1 retornam a utilização de esquemas de 

insulinoterapiapré-gravídicos.  

 Pacientes diabéticas tipo 2 poderão utilizar metade da dose de insulina 

prescrita no final da gestação ou hipoglicemiantes orais.  

 Pacientes com diabetes gestacional voltam a receber dieta para não 

diabéticas e suspendemos insulinoterapia e perfil glicêmico. Deve –se realizar 

teste de sobrecarga de 75g em intervalo de 6 semanas após o parto, quando se 

espera encontrar valores normais.  

 

Referências bibliográficas 

HAPO StudyCooperativeReserchGroup. Hyperglycemiaand Adverse 

PregnancyOutcome (HAPO) Study: associationswith neonatal 

anthropometrics. Diabetes 2009.  

Organização Pan-Americana da Saúde. Ministério da Saúde. Federação 

Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade Brasileira 

de Diabetes.Rastreamente e diagnóstico do diabetes mellitus gestacional no 

brasil, 2017.  

Gestação de alto risco: manual técnico 5ª edição ed. Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde; 2012. 

Zugaib, M. Obstetrícia. Editora Manole Ltda., 2016.  


