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RESUMO
O diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de intolerância a
glicose com início ou primeiro diagnóstico durante a gravidez. Estima-se que no 2,4% a 7,2%
das gestantes brasileiras desenvolvam DMG, resultando o surgimento de mais de 200.000 mil
casos por ano. Cerca de 2-8% das gestantes têm redução da tolerância à glicose, onde o grupo
étnico influencia nesse tipo de alteração (tem maior incidência em mulheres asiáticoamericanas, latinas, índias-norte americanas, polinésias), aumentando em mulheres obesas ou
com histórico familiar de diabetes. O tratamento farmacológico padrão para o diabete
gestacional é a insulina. O objetivo desta revisão bibliográfica é descrever o diabetes
gestacional, prognóstico, tratamento farmacológico e orientação nutricional as pacientes,
ressaltando os fatores de risco associados ao DMG e suas complicações. Os dados foram
obtidos em artigos científicos da área, pesquisados em bancos de dados como periódicos
Capes, Cielo, Medline, entre outros. Com o crescente número de casos de diabetes mellitus a
cada ano que passa, a orientação farmacêutica é importante no auxílio às gestantes portadoras
do diabetes, orientando quanto à importância de se ter uma glicose controlada, resultando
numa gestação tranquila e segura, proporcionando o nascimento de um bebê saudável e
preservando a saúde de ambos.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus Gestacional. Diagnóstico. Orientação Nutricional.
Tratamento.

1 INTRODUÇÃO
“O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica caracterizada por hiperglicemia inadequada,
seja devido à deficiência absoluta de secreção de insulina, ou à redução da eficácia biológica
desse hormônio (ou ambas)” (GREENSPAN e GARDNER, 2006). Considerado um problema
metabólico mais frequente durante a gravidez, o diabetes mellitus tem uma predominância
entre 3% e 25% das gestações, variando de acordo com o grupo étnico, da população e
critério de diagnóstico a ser utilizado (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2013-2014).
As pessoas acometidas pelo diabetes mellitus possuem uma qualidade de vida e sobrevida
prejudicada pelas complicações decorrentes da doença (LYRA E CAVALCANTI, 2009).
Estima-se que cerca de 5% da população mundial entre 20 e 79 anos irão sofrer de diabetes,
sendo que o número atual de 194 milhões de casos irá duplicar até 2025, dado previsto pela
OMS (Organização Mundial de Saúde) (VARELLA, 2014). A Organização Mundial de
Saúde (OMS) e a Associação Americana de Diabetes (ADA) classificam o diabetes mellitus
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em diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, outros tipos específicos de diabetes
mellitus e a diabetes mellitus gestacional (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007).
No DM1 (diabetes mellitus tipo 1) sua principal característica é a deficiência da insulina
sendo mais frequentemente desenvolvido em crianças e adolescentes, podendo surgir em
mulheres na idade reprodutiva. Já o DM2 (diabetes mellitus tipo 2), embora tenha uma maior
frequência em adultos, tem aumentado o número de jovens que estão desenvolvendo a doença
(CHAVES et. al., 2010).
Para alguns autores, em torno de 7% das gestações complicam com o surgimento de diabetes,
onde DMG corresponde a 90% dos casos, o diabetes tipo 2 pré-diagnosticado em 7% e 4%
sendo diabetes tipo 1(MELO, 2007). Outrossim, é predominante o entendimento de que o
aumento do DMG está relacionado a uma maior incidência de diabetes tipo 2 entre mulheres
no período reprodutivo, onde isso faz com que estudos envolvendo essas patologias durante a
gravidez sejam importantes, no intuito de diminuir a morbimortalidade materno-fetal
(CHAVES et. al., 2010).
A hiperglicemia é uma característica do diabetes; no caso do gestacional, pode causar
morbidade tanto fetal quanto materno, resultando em complicações como anomalias
congênitas e malformações, parto prematuro e efeitos teratogênicos (NEGRATO et. al.,
2012). As mulheres que engravidam e têm diabetes mellitus gestacional são consideradas
como gestantes de risco devido aos índices elevados de morbidade fetal e maior potencial
para intolerância a glicose, sendo identificadas como mulheres com risco maior de
desenvolver DM2 após a gravidez (RUDGE et. al., 2013).
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o número de casos do diabetes mellitus
gestacional está aumentando em paralelo com o aumento do diabetes mellitus tipo 2 (SBD
2013-2014). Dentre os fatores de risco relacionados ao diabetes gestacional estão descritos no
quadro a seguir:
Idade acima de 25 anos
História prévia de diabete gestacional
Obesidade na gestação atual
Antecedente familiar de diabetes (1º grau)
Macrossomia fetal
Altura inferior a 1,50m
Tabagismo
Síndrome do ovário policístico
Hipertensão e crescimento fetal excessivo
Estresse emocional
Sedentarismo
Níveis altos de triglicerídeos e colesterol
Quadro 1 – Fatores de risco para o diabetes gestacional
Fonte: (FREITAS, et. al., 2011; SCHIMDT et. al., 1999; SIMON, et. al., 2013;
SOCIEDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2006; Aquino et. al., 2003; VARELLA, 2014).

Por isso é importante que a gravidez seja planejada, pois assim evitam-se todos os riscos e
complicações que o feto possa vir a ter em função da hiperglicemia materna, buscando manter
os níveis glicêmicos mais próximos dos níveis normais mesmo antes da concepção (FUCHS e
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WANNMACHER, 1998). Fatores de proteção relacionados ao diabetes gestacional seguem
no quadro 2.
Peso normal antes da gestação
Idade inferior a 25 anos
Ausência de histórico familiar para diabetes
Ausência de complicações obstétricas prévias
Quadro 2 – Fatores de proteção para o diabetes gestacional
Fonte: SOCIEDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2006

Durante a gestação ocorrem alterações consideráveis nas concentrações dos substratos
metabólicos e hormônios, prejudicando dessa forma o controle do diabetes. À medida que o
período gestacional vai aumentando, a produção de glicose basal acompanha esse aumento,
tornando as células hepáticas resistentes à ação da insulina (GREENSPAN e GARDNER,
2006).
A presença de hormônios diabetogênicos, sendo eles o cortisol, a prolactina, a progesterona e
o hormônio lactogênico placentário são responsáveis pela diminuição da sensibilidade à
insulina, gerando assim um estado de hiperglicemia (MAGANHA, et. al., 2003).
Outro hormônio importante na gestação é o HPL (lactogênio placentário humano), produzido
pela placenta, considerado o maior responsável pela resistência à insulina (GOLBERT e
CAMPOS, 2008).
A produção de insulina tende a aumentar em função das alterações metabólicas decorrentes da
produção dos hormônios placentários e maternos, podendo provocar o quadro de diabete
gestacional em algumas mulheres (FUCHS e WANNMACHER, 1998). Numa gravidez
normal, é durante o terceiro trimestre de gestação que ocorre a resistência à insulina, na qual
há uma adaptação fisiológica para que ocorra a transferência do metabolismo de energia
materna da oxidação dos carboidratos para o de lipídios, preservando a glicose fornecida ao
feto em rápido crescimento (MONTENEGRO e FILHO, 2011).
Na gestação, a hiperglicemia está relacionada em duas situações: quando a mulher portadora
de diabete engravida (diabete pré-gestacional); e na outra em que a mulher apresenta
alterações da tolerância a glicose, diagnosticada durante a gravidez (diabete gestacional)
(FREITAS et. al., 2011). Devido a grande incidência e pelos danos que podem ser causados a
gestante e ao feto, o diabetes mellitus gestacional tem sido considerado uma doença de saúde
pública. Na maioria das mulheres portadoras do DMG, após o parto a glicemia retorna aos
seus níveis normais (LYRA e CAVALCANTI, 2009).
É de extrema importância saber diferenciar os tipos de diabetes existentes, pois podem causar
inúmeros problemas durante a gravidez e no desenvolvimento do feto. Complicações graves
podem ocorrer em função do diabetes pré-gestacional, afetando principalmente a
organogênese (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2013-2014). Nefropatia, neuropatia,
retinopatia, artropatia de Charcot e manifestações de disfunção autonômica são complicações
crônicas que surgem com a glicemia não controlada na gestante portadora de diabetes mellitus
gestacional (LIRA e DIMENSTEIN, 2010; SBD 2007).
A glicemia de jejum é mais baixa no primeiro trimestre de gestação, mantendo-se estável.
Considerando-se que valores normais ou com pequenas variações (90mg/dl) já seriam
considerados fator de risco para o DMG (diabetes mellitus gestacional) (AYACH et. al.,
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2005). No Brasil cerca de 7% das complicações durante a gestação é causada pela disglicemia
(desordem metabólica), onde ela é causada pela alta ingestão calórica, excesso de adiposidade
materno e a falta da prática de exercícios físicos (GODINHO e MOTA, 2013). A gravidez é
considerada um marcador metabólico do diabetes melito tipo 2 (DMG) (MONTENEGRO e
FILHO, 2011).
Gestantes com diabetes gestacional e seus descendentes estão sujeitos a desenvolverem o
diabetes mellitus tipo 2 (DMG2) com o passar dos anos (RUDGE, et. al., 2013). Em torno de
7% das gestações brasileiras, a hiperglicemia gestacional é responsável pelas complicações
durante a gestação (WEINERT, et. al., 2011).
Os riscos de aborto espontâneo e as malformações fetais aumentam quando não se têm um
controle metabólico adequado no período da organogênese (FERNANDES, et. al., 2012). O
parto pré-maturo é até cinco vezes mais comum em uma mãe diabética em relação a não
diabética (NEGRATO, et. al., 2012).
Com a gestação pode ocorrer um agravamento de algumas complicações, como insuficiência
renal, retinopatia e nefropatia, por isso é importante ser feito exames de controle antes,
durante e após a gravidez em pacientes com diabetes preexistentes (Sociedade Brasileira de
Diabetes, 2013-2014). Têm-se os riscos aumentados em função da existência de nefropatia
diabética, complicações perinatais, como a pré-eclâmpsia, crescimento uterino reduzido e
prematuridade (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2013-2014).
Gestantes que tiveram pré-eclâmpsia, o recém-nascido fica mais suscetível ao retardo de
crescimento intra-uterino e poderá apresentar a síndrome do desconforto respiratório
(FRANCO, 2008). Quanto maior a gravidade do diabetes e a presença de proteinúria no início
da gestação, maior é o risco de pré-eclâmpsia, tendo uma ocorrência menor em mulheres não
diabéticas (GOLBERT e CAMPOS, 2008).
Gestantes portadoras do diabetes mellitus gestacional que não tiverem sua glicemia
controlada, possuem alto risco de parto pré-termo, ruptura prematura de membranas e feto
macrossômico (SOCIEDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2006).
A macrossomia fetal é uma das complicações que podem surgir em função da glicemia
materna estar alta, ocorrendo a transferência imediata dessa glicose à circulação fetal
estimulando a sua secreção e utilização da glicose pelo feto (GOLBERT e CAMPOS, 2008).
Os picos pós-prandiais da insulina são explicados pela redução na secreção desse hormônio e
pela diminuição da sensibilidade periférica, como ocorre no diabetes tipo 2 (MAGANHA, et.
al., 2003).
Após o parto, as necessidades de insulina tem uma tendência a diminuir em função do
desaparecimento dos hormônios placentário e essa necessidade de insulina pode ser reduzida
através aleitamento materno (GOLBERT E CAMPOS, 2008).
Gestantes diabéticas se tiverem um controle glicêmico através de tratamento adequado,
possuem uma probabilidade em torno de 98% de ter uma criança saudável (CHAVES, et. al.,
2010).

2 DIAGNÓSTICO
“Não existe, até o momento, consenso na literatura sobre a indicação do rastreamento e sobre
o método diagnóstico do DMG. A maioria das recomendações advém de consensos de
especialistas” (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2013-2014). O período mais comum em que
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se detecta a doença é no final do segundo ou início do terceiro trimestre de gestação, quando a
resistência de insulina está aumentada (FREITAS et. al., 2011).
É recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de
Diabetes (SBD) que seja feito o rastreamento de todas as gestantes para diabetes gestacional,
através da glicemia de jejum já na sua primeira consulta do pré-natal, existindo ou não
presença de fatores de risco (REICHELT et. al., 2002).
É diagnosticado diabetes mellitus pré-gestacional se a glicemia de jejum for ≥ 126 mg/dl, se o
valor for ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl confirma-se o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional.
A gestante deve ter uma reavalição no segundo trimestre se caso a glicemia de jejum tiver um
valor de < 92 mg/dl em ambas situações (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2013-2014).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) não diferencia o rastreamento e diagnóstico do
diabete melito, na gestação ou fora dela. É padronizado como único teste a todas as gestantes,
tanto para diagnóstico como para rastreamento do diabetes gestacional, o teste de tolerância à
glicose com sobrecarga de glicose de 75 g. (AYACH, et. al., 2005). Atualmente existem
diferentes métodos de diagnosticar o DMG um deles como mostra o quadro 3 a seguir:

NIH/201210*

OMS1

International Association
of the Diabetes and
Pregnancy Study Groups**
(IADPSG, 20107) DA/2011
SBD/2011
92 mg/dl
180 mg/dl
153 mg/dl

Jejum
95 mg/dl
1 hora
180 mg/dl
2 horas
140 mg/dl
155 mg/dl
*Dois valores alterados confirmam o diagnóstico.
** Um valor alterado já confirma o diagnóstico.
OMS: Organização Mundial da Saúde; NIH: National Institute of Health/USA; ADA: American Diabetes
Association; SBD: Sociedade Brasileira de Diabetes.
Quadro 3 - Diagnóstico de DMG com TOTG com ingestão de 75 g de glicose
Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 2013-2014

Se feito o teste de glicemia plasmática de jejum e o resultado for > 85mg/dl, o rastreamento é
positivo e devem ser realizados os procediemtos diagnósticos (Figua 1).

Glicemia
dejejum
jejum
Glicose de
1ª consulta
1ªconsulta

< 85mg/dl

Glicemia de jejum
após a 20ª semana

≥85mg/dl

Rastreamento
positivo
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< 85mg/dl

≥85mg/dl

Rastreamento
negativo

Rastreamento
positivo

Figura 1 – Procedimento para o rastreamento do diabetes gestacional
Fonte: LYRA e CAVALCANTI, p.463, 2009

A Sociedade Brasileira de Diabetes sugere a utilização de novos critérios internacionais, pois
estes são os únicos determinados por estudo, demonstrando associação entre os valores de
glicemia materna e desfechos perinatais, mostrados no quadro 4 (SDB, 2013-2014).
PRÓ
Único cujos valores determinados pelo risco de
complicações perinatais
Tem potencial de prevenir epidemia de obesidade
Capacidade de detectar precocemente risco de
macrossomia e hiperinsulinemia fetal
Custo-eficácia para prevenção de DM2 na mulher
afetada

CONTRA
Não há validação da eficácia da intervenção
Percentual significativo de macrossomia fetal não
tem correlação com DMG
Aumento do número de indicação de parto cirúrgico
Sobrecarga do sistema de saúde

Quadro 4 - Potenciais vantagens e desvantagens do uso do critério diagnóstico para DMG proposto pela
International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG)
Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 2013-2014

Os exames de sangue glicemia de jejum e hemoglobina glicada passaram a ser recomendado
em 2011 pela Organização Mundial de Saúde, para auxiliar no diagnóstico do diabetes em
geral, aumentando assim o diagnóstico correto (VARELLA, 2014). Quando realizado o
exame e a glicemia de jejum for inferior ao valor de 100 mg/dL e/ou a hemoglobina glicada
for < 5,7%, os resultados são considerados normais, podendo ser reavaliados num período de
um ou dois anos (VARELLA, 2014). “O ponto de corte da glicemia de jejum para o rastreamento positivo, independentemente do momento da gravidez, foi estabelecido no Estudo
Brasileiro de Diabetes Gestacional em 85 mg/dL” (SIMON, et. al., 2013).
Mulheres com diabetes pré-gestacional, é importante ter um controle da sua glicemia de jejum
antes de engravidar, fazendo exames de hemoglobina glicada, com a finalidade de evitar que
ocorram malformações no feto. O uso do ácido fólico deve iniciar desde o período
concepcional até a 12ª semana gestacional deve ser repassado a gestante, buscando reduzir a
incidência de malformações do tubo neural (REICHELT, et. al., 2002).
Um grande aliado no controle da glicemia da gestante diabética foi o uso de glicosímetros no
monitoramento glicêmico, onde a recomendação é que sejam feitas medidas pré e pós
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prandiais pelo menos três a sete medidas diárias, com esse controle podem ser evitados
episódios de hipoglicemias (GOLBERT e CAMPOS, 2008).

3 TRATAMENTO
3.1 Orientação Nutricional e Prática de Exercícios
O principal objetivo da dieta em pacientes com diabetes é promover a saúde fisiológica,
qualidade de vida do paciente, prevenção e tratamento das possíveis complicações e
comorbidades associadas, as quais poderão surgir a curto e longo prazo (SBD, 2013-2014). A
combinação de dieta adequada, prática de exercício e terapia com insulina é o tratamento
indicado durante a gravidez (MONTENEGRO e FILHO, 2011). Inicialmente o tratamento
consite numa dieta para que a gestante tenha um ganho de peso adequado, no qual se permite
um ganho em torno de 400 gramas/semana a partir do segundo trimestre de gestação
(Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007).
O objetivo da terapia nutricional é fazer com que após refeições contendo baixo teor de
carboidratos, ocorra uma digestão e absorção lenta, tendo assim um melhor controle
glicemico após cada refeição (RUDGE et. al., 2013). A escolha de alimentos corretos faz com
que a gestante tenha um ganho de peso saudável, mantendo assim seus níveis glicêmicos
normais e consequentemente evitando o surgimento de corpos cetônicos. Em algumas
mulheres com DM gestacional, uma leve restrição energética e de carboidratos já pode ser
benéfica (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007). Estudos apontam a redução da
hemoglobina glicada e do risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 após o parto em
gestantes que receberem uma dieta com baixo índice glicêmico (GODINHO e MOTA, 2013).
As refeições devem ser fracionadas em seis horários, sendo três principais e três lanches, onde
o lanche noturno é importante para prevenção da cetose durante o sono (SOCIEDADE DE
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2006).
A orientação nutricional é importante nas gestantes com diabetes gestacional, pois através
dessa terapia dietética é possível (GREENSPAN e GARDNER, 2006):
-

-

-

Realizar uma avaliação do padrão atual de consumo alimentar;
Fazer o balanceamento das calorias de acordo com o peso corporal ideal;
Distribuir as calorias e os carboidratos por três refeições e três lanches, sendo que o
lanche do final de tarde deverá incluir um carboidrato complexo e pelo menos uma
opção de carne;
Usar opções alimentares para avaliar a quantidade de carboidratos, proteínas e
gordura:
a) Carboidratos: 40-55% das calorias;
b) Proteínas: 20% das calorias;
c) Gorduras: 25-40% das calorias.
Reforçar o consumo de alimentos ricos em fibras e carboidratos complexos;
Determinar as respostas glicêmicas específicas de cada alimento;
Adaptação dos planos dietéticos às necessidades pessoais.
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O ganho de peso recomendado durante a gravidez deve ser relacionado ao peso prégestacional, que varia de 7 kg para as mulheres obesas e até 16 kg para as muito magras
(GOLBERT e CAMPOS, 2008). De acordo com o IMC (índice de massa corporal), as
orientações iniciais sugeridas em relação ao ganho de peso são:
-

Se o IMC > 30; de 12 a 15 kcal/kg de peso atual;
Se o IMC for entre 22 e 27; 30 kcal/kg de peso atual;
Se o IMC for entre 27 e 29; 24 kcal/kg de peso atual;
Se o IMC for < 22; 40 kcal/kg de peso atual.

Ultimamente estudiosos tem destacado que dietas com quantidades adequadas de carboidratos
distribuídos nas refeições fazem com que haja um melhor controle da glicemia, reduzindo a
dose da insulina e também a existência de macrossomia (PADILHA, et. al., 2010).
Na ausência de contraindicações, a prática de atividade física leve deve ser estimulada, sendo
que no caso das gestantes a terapia nutricional é a primeira opção de tratamento (WEINERT,
et. al., 2011). É contraindicada a prática de exercícios durante a gestação nos seguintes casos
(WEINERT, et. al., 2011):
-

Pressão alta durante a gestação;
Gestação múltipla (≥ trigemelar);
Incompetência istmocérvica;
Sangramento persitente no segundo ou terceiro trimestre;
Hipoglicemia grave assintomática;
Diabetes tipo 1, doença tireoidiana, cardiovascular, respiratória ou sistêmica
descompensadas;
Crescimento fetal restrito;
Retinopatia proliferativa;
Aborto espontâneo prévio;
Doença respiratória leve-moderada;
Desnutrição ou distúrbio alimentar;
Parto pré-termo prévio;
Anemia (Hb < 10 g/dL);
Neuropatia diabética autonômica grave.

O ponto de corte mínimo do índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional é de 19,8 kg/m2,
sendo que cada gestante com diabetes gestacional deve ser avaliada considerando o estado
nutricional através de curvas onde o peso atual e altura devem ser analisados (Sociedade
Brasileira de Diabetes, 2013- 2014).
Cada gestante deve ter sua orientação nutricional, visando obter ganhos nutricionais e
energéticos, baseando-se no IMC (índice de massa corporal) e na prática de atividade física
com a finalidade de que o feto atinja peso e crescimento adequado de acordo com o período
da gestação (SBD, 2013- 2014).
É importante ressaltar que gestantes que não estiverem fazendo tratamento farmacológico por
terem sua glicemia controlada e sem nenhuma contraindicação obstétrica, poderão ser
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avaliadas a cada 2 a 3 semanas até a 36ª semana gestacional, quando este controle passa a ser
semanal (FREITAS et. al., 2011).
3.2 Tratamento medicamentoso
O tratamento farmacológico somente é iniciado se a gestante, especialmente a usuária de
insulina, após duas semanas de dieta e monitoramento das glicoses pré-prandial e pósprandial não tiver um controle glicêmico adequado (SBD, 2013-2014). Gestantes que não
conseguem ter um controle adequado da glicemia através da dieta e atividade física, o uso da
insulina é definido como tratamento padrão para o diabetes mellitus gestacional (MELO,
2007).
A insulina é considerada eficaz e segura em função do seu alto peso molecular, o que evita a
passagem através da placenta, por isso é o tratamento padrão do diabetes mellitus gestacional
(FREITAS et. al., 2011). A partir da 28ª semana gestacional já pode ser feito o exame de
ultrassonografia para verificar a medida da circunferência fetal, que é uma resposta de como a
glicemia materna está se portando e refletindo no feto. O exame pode ser repetido a cada duas
a quatro semanas (WEINERT, et. al., 2011). A dose de insulina inicial a ser administrada na
gestante é individualizada, dependendo de cada paciente, onde o cálculo da dose feito varia de
acordo com o peso e a idade gestacional (AZEVEDO, 2010). Essa dose inicial oscila em
torno de 0,5kg dependendo de cada caso com ajustes individualizados (SBD, 2013-2014).
Grávidas portadoras de diabetes mellitus tipo 2 possuem um necessidade maior de insulina
comparado as que possuem o diabetes mellitus tipo 1. Esse aumento é relacionado
diretamente com ganho de peso da mãe no período 20-29ª gestação e o peso pré-gestação tem
relação inversa com a permanência do diabetes (AZEVEDO, 2010). Gestantes que
apresentam hiperglicemia grave, o uso da insulina diminui os riscos de macrossomia fetal
(MONTENEGRO e FILHO, 2011).
“A forma de insulinoterapia mais utilizada em portadoras de DMG é a administração de duas
doses diárias de insulina NPH e regular” (MELO, 2007). O tipo e a dose da insulina vão
depender do padrão de hiperglicemia. Se for hiperglicemia de jejum, é usada a insulina de
ação longa, se for a pós-prandial, insulina de ação rápida (FREITAS et. al., 2011).
As insulinas são classificadas em insulina de ação curta (regular ou simples e lispro); insulina
de ação intermediária (NPH, lenta) e insulina de ação longa (FUCHS e WANNMACHER,
1998). O tempo de ação de cada insulina está descrito no quadro cinco (AZEVEDO, 2010
p.12):
Tipo de insulina
Ultrarrápida
Rápida subcutânea
Intermediária
Lenta
Longa

Princípio ativo
Lispro
Asparte
Regular
NPH
Natural
Glargina
Detemir

Início de ação
<15 minutos
5-10 minutos
30-60 minutos
2-4 horas
1-3 horas
1,5 horas
1,5 horas

Pico de ação
0,5-1,5 horas
1-3 horas
2-3 horas
4-10 horas
6-12 horas
Não tem
6-8 horas, pico
discreto e dose
dependente

Duração da ação
2-4 horas
3-5 horas
3-6 horas
10-16 horas
24 horas
24 horas
15,5 horas

Quadro 5 – Diabetes mellitus gestacional
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Fonte: Infarma, v.22, n.9/10, 2010

A metformina é uma opção medicamento considerado eficaz e seguro, mas o tratamento de
escolha é a insulinoterapia para as pacientes portadoras do diabetes gestacional (WEINERT,
et. al., 2011). Ela é um medicamento de primeira escolha para tratar o diabetes mellitus tipo 2,
e por ter semelhança metabólica, pode ser utilizada no diabetes mellitus gestacional (SILVA
et. al., 2013). Estudos realizados usando a metformina em mulheres com ovários policísticos
e portadoras de diabetes mellitus no primeiro trimestre gestacional mostraram que ela é
segura e pode ser usada durante toda a gravidez e não é frequente a redução de dose ou
suspensão da mesma por efeitos adversos (WEINERT, et. al., 2011).
Outro medicamento também usado é glibenclamida, que pertence à classe das sulfonilureias,
considerada a melhor opção dentro do seu grupo, podendo ser usada com segurança em
gestantes a partir do segundo trimestre. (WEINERT, et. al., 2011). “Um número crescente de
estudos mostra a segurança do uso na gestação dos antidiabéticos orais, glibenclamida e
metformina, porém, no momento não possibilitam sua recomendação generalizada”
(Sociedade Brasileira de Diabetes, 2013-2014).

4 CONCLUSÃO
Através da pesquisa bibliográfica foi possível verificar o quanto é importante o diagnóstico do
diabetes mellitus gestacional, pois o mesmo traz grandes riscos à saúde da gestante e do feto
se não diagnosticado antes ou no início da gravidez.
O diabetes mellitus gestacional é uma condição fisiológica passageira ou definitiva, se a
paciente tiver um bom controle glicêmico, têm-se os riscos diminuídos e consequentemente o
nascimento de um bebê saudável.
É de extrema importância o papel do farmacêutico que através do trabalho de orientação
farmacêutica, auxilie as gestantes a entender a sua condição fisiológica, ressaltando a
importância de se ter uma glicose controlada, evitando possíveis complicações, e seguir as
orientações farmacológicas e nutricionais dadas pelo médico ou outros profissionais da área
da sáude.
O farmacêutico além de transmitir orientações e informações, deve tentar promover uma
mudança nas atitudes da paciente, isso fará com que se tenha um melhor controle da doença.
O número de pessoas acometidas pelo diabetes mellitus está aumentando a cada ano que passa
no mundo todo, sendo assim o profissional farmacêutico tem a função de atuar na sociedade
de forma a ajudar prevenir a doença, orientar as pessoas do risco que ela traz à sua saúde, bem
como mostrar a importância de ter uma vida sáudavel através de alimentação balanceada,
prática de atividade física e redução de peso, sabendo reconhecer e estar atento aos sinais e
sintomas da doença; manter um bom controle glicêmico e aquelas que já possuem a doença,
auxiliar na adesão do tratamento para evitar complicações futuras.
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