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MORAIS, Igor Vinicius de. BRANDÃO, Natália. Análise da prevalência da Diabete 
Mellitus Gestacional na população do Estado do Paraná. 28p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Revisão da literatura). Graduação em Nutrição. Faculdade de 
Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2020. 
 

 

RESUMO 

 

O aumento do Diabete Mellitus na população brasileira é de forma significativa, 
favorecendo o agravo desta doença, que esta relacionada com hereditariedade, 
fatores intrínsecos, hábitos diários e alimentares, atingindo ambos os sexos, e em 
mulheres presente também durante a gestação, o que pode interferir no 
desenvolvimento saudável do feto. O presente trabalho é destinado para analisar a 
prevalência desta doença na população residentes no Estado do Paraná e os riscos 
que ele oferece se não tratada de forma precoce. É um estudo de revisão literária 
onde foi elaborado por meio de análise dos resultados de artigos científicos 
encontrados em plataformas científicas, entre o período de 2010 a 2019. Foi 
possível identificar o aumento da crescente da doença entre os anos e que o fator 
principal que favorece no desenvolvimento do DMG, são obesidade, a mudança da 
resposta insulínica e fatores extrínsecos como a alimentação, sedentarismo. 
 
Palavras-chave: Diabete, Diabete Gestacional, Gravidez, Saúde da população. 
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ABSTRACT 

 

The increase in Diabetes Mellitus in the Brazilian population is significantly, favoring 
the worsening of this disease, which is related to heredity, intrinsic factors, daily and 
eating habits, affecting both sexes, and in women also present during pregnancy, 
which can interfere with the healthy development of the fetus. The present work is 
aimed at analyzing the prevalence of this disease in the population living in the State 
of Paraná and the risks that it offers if not treated early. It is a study of literary review 
where it was elaborated through analysis of the results of scientific articles found in 
scientific platforms, between the period of 2010 to 2019. It was possible to identify the 
increase in the growing of the disease between the years and that the main factor that 
favors in the development of DMG, it is obesity, the change in insulin response and 
extrinsic factors such as diet, physical inactivity. 
 
Keywords: Diabetes, Gestational Diabetes, Pregnancy, Population's Health. 

 



5 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Fecundação...............................................................................................11 

Figura 2 – Gestação...................................................................................................12 

Figura 3 – Ação Insulínica na Gestação.....................................................................16 

 



6 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Complicações do Diabetes Mellitus........................................................17 

Quadro 2 – Prevalência do Diabetes Mellitus Gestacional........................................20 

Quadro 3 – Fatores de risco para Diabetes Mellitus Gestacional..............................21 

 



7 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AMS          Autarquia Municipal de Saúde 

BIREME    Biblioteca Regional de Medicina 

CNJ        Conselho Nacional de Justiça  

DM        Diabetes Mellitus 

DMG        Diabetes Mellitus Gestacional  

DP            Desvio Padrão 

DST        Doenças Sexualmente Transmissíveis 

IMC        Índice de Massa Corporal 

IMC        Índice de Massa Corporal 

MS        Ministério da Saúde 

NASF        Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

PHPN        Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento  

SBD          Sociedade Brasileira de Diabetes 

SUS        Sistema Único de Saúde 

TOTG       Teste Oral De Tolerância À Glicose 

UBS       Unidade Básica de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) é um conjunto de desordens metabólicas, 

considerada assim uma doença endócrina, que é identificada pela elevação do nível 

de glicemia em jejum (hiperglicemia), uma concentração maior na corrente 

sanguínea de glicemia após uma refeição ocorre pela diminuição da ação de insulina 

nos tecidos alvos e pelo déficit de secreção de insulina no pâncreas (Arsa, Lima, 

Almeida, Moreira, Campbell, Simões, 2009).  

De acordo com Ayach, Calderon, Rudge, Costa (2005), o rastreamento 

dessa desordem é dificultada, mas, o método mais utilizado é a história clínica, 

podendo apresentam um ou mais fatores de risco, como obesidade, antecedentes 

familiares de diabete gestacional ou do tipo II, idade igual ou maior que 30 anos e 

macrossomia fetal. Este rastreamento deve ser realizado como um todo para a 

população doente e em pessoas sem doença aparente. 

Interligada com a DM, a obesidade é considerada uma epidemia mundial, o 

que a caracteriza o excesso de tecido adiposo é o favorecimento para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e problemas metabólicos, (Han, 

2012). Com o excesso do tecido adiposo, favorece os triglicerídeos a sintetizar e 

estimular as proteínas com ação inflamatória, inibindo a capitação de glicose pela 

sinalização da insulina, dificultando a entrada da glicose para dentro das células, 

para que sejam utilizadas como fonte de energia, resultando na resistência insulínica 

(Freitas, Cesshini, Ramallo,2014). 

Além da resistência insulínica, a DM favorece o surgimento de problemas 

para a gestante e ao feto, onde possa progredir na alteração da glicemia após o 

parto, tornando-a portadora de diabetes mellitus do tipo 2 e obesa, para o feto, o 

aumento das chances de anomalias congênitas do sistema cardiovascular, 

complicações metabólicas perinatais, hipoglicemia, hiperbilirrubina, hipocalcemia.  

Com o diagnóstico da diabetes gestacional precoce tendem a ter uma 

redução nas taxas de morbimortalidade fetal e materna e promove uma melhor 

qualidade de vida para a mãe no pós-natal (Weinert, Silveiro, Oppermann, Salazar, 

Simionato, Siebeneichler, Reichelt, 2011). O tratamento é realizado com uma equipe 

multiprofissional, onde realizam estratégias de controle de peso corporal, 
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 acompanhamento nutricional traçando objetivos na nova alimentação, 

priorizando a qualidade de vida da mãe e para o desenvolvimento fetal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Gestação  

A gravidez é resultante de um processo realizado entre o óvulo e o 

espermatozoide, a fecundação (figura 1), gerando um novo ser humano, que 

proporciona a mãe alterações fisiológico que a prepara para o desenvolvimento do 

feto ao longo de 38 a 40 semanas até o momento do parto (figura 2) (BRASIL, 

2014). 

São comuns os fenômenos naturais da gravidez, os sintomas de náuseas; 

vómitos; azias; necessidade de urinar; distúrbios no sono; com isso as intervenções 

do profissional da saúde são primordiais, promovendo a diminuição dos sintomas, 

fornecendo a compreensão da gestante durante as primeiras semanas da gestação 

(Galhanas, Frias, Mourão, Bugalho, 2018).  

 

Figura 1 - Fecundação 

 

Fonte: Costa (2019) 
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Figura 2 – Gestação 

 

Fonte: Brasil Escola 

 

2.2. Condições socioeconômicas 

Durante a gravidez, a gestante esta diante as inúmeras enfermidades, que 

oferecem danos a ela e ao feto. A condição socioeconômica está relacionada 

diretamente e indiretamente com o desenvolvimento fetal, no ganho de peso e a 

duração da gestação, quanto às condições desfavoráveis, são associadas ao 

nascimento prematuro, com baixo peso e crescimento (REIS, FERRARI, 2014). 

Com o rastreamento das condições socioeconômicas é possível identificar 

predisposição a alimentação inadequada, apresentando falta de reserva de 

nutrientes pela dificuldade de adquirir os alimentos indispensáveis o que 

comprometerá o desenvolvimento gestacional de forma adequada (HEDRICH e col. 

2007).  

A gravidez no momento da adolescência é considera uma gestação de alto 

risco, sendo um 

 período de mudanças hormonais de forma precoce podendo acarretar 

problemas biológicos ao bebê. Nessa faixa etária de 10 aos 19 anos as 

adolescentes que se tornam mães não apresentam estrutura familiar e financeira, 

acabam sendo dependes de seus familiares para conseguirem continuar com a 

gravidez, sendo comum neste momento o abandono dos estudos para que 

consigam trabalhar ou até mesmo pela necessidade de cuidar da criança após o 

parto (MACAMBIRA et al., 2019). 

As condições socioeconômicas apresenta desigualdade social na qual estão 

associadas com altas taxas de mortalidade infantil, e com a falta de adequação no 
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pré-natal em gestante negras, mães solteiras, adolescentes e pela baixa renda, 

evidenciando que não difere as classes sociais apenas por doenças infecciosas ou 

parasitas, mas atinge mulheres com dificuldades de acesso aos serviços de saúde 

nas quais apresentam papel importante na prevenção de riscos para a saúde da 

mulher (GARCIA, et al., 2018). 

A falta do conhecimento sobre os direitos de reprodução propiciam a 

diminuição da expectativa de vida após a gestação, assim, a MS implantou no ano 

2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) que fornece 

a gestante atendimento e acompanhamento durante e após o processo da gestação 

(SASSI e col., 2007).  

2.3. Pré-Natal 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fornece amparo com a Lei n. 10.048, 

de 2004, determinando atendimento prioritário em hospitais, órgãos e empresas 

públicas e em bancos a gestantes e lactantes e de acordo com a Lei nº 11.634, de 

27 de Dezembro de 2007, a gestante tem o direito de saber a maternidade em qual 

será realizada os procedimentos do pré-natal e o parto de responsabilidade do SUS 

(Sistema Único de Saúde) a partir da inscrição no programa e em caso te ausência 

de assistência no munícipio, tem o direito de transferência para alguma unidade que 

fornecerá atendimentos de forma adequada. 

De acordo com o Manual Técnico do Pré-natal e Puerpério (Amaral, Souza, 

Cecatti, 2010), o Pré-natal tem o objetivo de promover saúde a gestante e para o 

bebê de forma humanizada, tornando gratificante o momento da gestação, levando 

em consideração cada gestante e suas diferenças fisiológicas, alinhando o 

conhecimento técnico do profissional a satisfação do paciente. 

É vista como uma importante assistência antes mesmo da concepção, 

desenvolvendo condutas preventivas e educativas; identificando de forma precoce 

as patologias e fatores contribuintes da gestação de risco; oferecendo acesso à 

qualidade no atendimento, desde o atendimento em UBS ao atendimento hospitalar 

de alto risco (BRASIL, 2013).  

A consulta com profissionais da saúde é de grande importância no Pré-natal, 

o papel dos enfermeiros, obstetras e nutricionistas torna-se possível a identificação 
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das necessidades de cada gestante para um bom desempenho durante a gestação 

de forma saudável (AGUIAR et al., 2013).  

O nutricionista no âmbito da atenção básica é vista como inclusão 

importante, onde a população de baixa renda muitas vezes não tem acesso a estes 

profissionais e ao menos tenha conhecimento sobre a atuação, o que tornam 

susceptíveis a fatores que afetam o perfil nutricional por falta de instrução e renda 

familiar, acarretando o aumento do desenvolvimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis.  

2.3.1. Atenção nutricional 

Como apoio as necessidades familiares, o MS cria no ano de 2008 os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) composta por profissionais da saúde, 

entre eles o nutricionista, visando o objetivo de promover a educação alimentar na 

rede pública de saúde, identificando alterações alimentares padrões composta no 

Brasil, que apresentam desnutrição pelo déficit crescimento e carência nutricional 

(BORELLI e col., 2015). 

A carência nutricional é caracterizada por estar envolvida a fatores 

extrínsecos, como renda familiar, escolaridade, acesso precário à saúde e 

educação, desemprego e entre outros fatores, assim gerando uma insegurança 

alimentar, afetando diretamente na qualidade de vida das famílias compostas por 

crianças e gestantes (OLIVEIRA, TAVARES, BEZERRA, 2017) 

A atenção nutricional é um componente fundamental no Pré-natal, visando à 

prevenção e a proteção por meio da alimentação (RODRIGUEZ, SZARFARC, 

BENICIO, 1991).  Na gestação, a demanda por nutrientes para o ciclo da vida é 

maior, por necessitar o desenvolvimento adequado de células, tecidos e órgãos, na 

falta, afeta o crescimento intrauterino, baixo peso após o parto, maior a incidência de 

parto prematuro e intervenção cirúrgica, e o aumento dos riscos maternos, havendo 

pré-eclâmpsia, anemia, obesidade, diabete gestacional (ALLEN e CABALLERO, 

2013). 

2.3.2. Evolução assistencial à saúde da mulher 

A assistência à saúde da mulher na década de trinta a setenta, era 

caracterizado como atendimento simples, voltado no papel como mães e com o 
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desenvolvimento do seu filho, apresentando deficiência na prevenção a saúde. A 

partir dos anos oitenta, iniciaram mudanças deste quadro na saúde pública, com a 

criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher em 1984, 

valorizando as práticas de educação em saúde, com assistência ginecológica, pré-

natal, parto, puerpério e climatério, orientações familiares á prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), câncer de colo do útero e mama em qualquer 

faixa etária e na década de 90 foi interrompido pela MS, deixando de ser política 

única e passando a ser realizado em diferentes programas a promoção a saúde 

(Brasil, 2010) 

Com o foco a saúde da mulher, foi possível identificar fragilidade no ciclo 

gravídico-puerperal e no cuidado após o nascimento do filho. Com tudo, o MS 

implantou a Rede Materno-Infantil (Rede Cegonha) em 2011, que tem como objetivo 

assegurar e planejar humanização para gravidez, parto proporcionando nascimento 

seguro e desenvolvimento saudável, e ao puerpério (ORTIGA, CARVALHO, 

PELLOSO, 2015).  

2.4. Diabete Mellitus 

Como outros distúrbios metabólicos, o DM é caracterizado por desordem 

dos níveis glicose no sangue (hiperglicemia) e da ação e produção insuficiente da 

insulina, que é uma proteína (hormônio) sintetizada pelas células β (beta) do 

pâncreas, respondendo ao principal estimulante da insulina, a glicose, dentre os 

demais, o fármaco sulfonilureias e o aminoácido Arginina. A combinação com outras 

doenças, como dislipidemia, insuficiência renal podem favorecer o agravo da 

patologia do Diabete Mellitus (KANGRALKAR et al., 2010 ). 

Os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença 

estão relacionados com os hábitos diários e alimentares da população, onde a má 

alimentação apresenta forte influencia no ganho de peso, resultando em um estado 

de sobre peso e obesidade, comuns em pessoas que exercem poucas atividades 

físicas, sendo consideradas assim, sedentárias. Porem a predisposição genética 

contribuem também para o desenvolvimento (VIANA et al., 2019) 

De acordo com a American Diabetes Association (2014), o DM pode ser 

classificado em diferentes características; a tipo 1 é a dependência do uso de 
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insulina, devida à destruição autoimune das células do pâncreas, porém podendo 

ausentar etiologias conhecidas, tendo a ligação com hereditária sendo o Diabetes 

Idiopático. O tipo 2, apresentando a insuficiência da secreção de insulina e 

resistência à insulina; na gestação alterações dos níveis glicêmicos podem ser 

características de intolerância a glicose, presente no início ou durante a gestação, 

por tanto é classificado em dois tipos principais, o tipo 1 (IDDM) e 2 (NIDDM).  

 A alteração dos níveis glicêmicos pode gerar sequelas de cegueira, 

insuficiência renal, amputação de membros inferiores e incluindo as doenças 

coronária, cerebrovascular e arterial periférica, responsáveis pelos números 

crescentes de morbilidade e mortalidade em diabéticos (ULLAH, KHAN, 2015). 

 

2.4.1. Dados epidemiológicos do Paraná, Brasil e no Mundo 

Em 2017 estima-se para a população mundial, que 8,8% apresentam a 

doença de diabetes mellitus, na faixa etária de 20 a 79 anos sendo uma população 

de 424,9 milhões, e se continuar a evolução do DM, em 2045 á uma projeção de 

aumento para 628,6 milhões de portadores da doença e a prevalência destes casos 

esta em maior desenvolvimento em países em desenvolvimento (International 

Diabetes Federation (IDF) 2017).  

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) apresentou a prevalência do DM 

na população brasileira em 7,6% da população estudada e apresentaram 17,1% de 

pessoas com excesso de peso sendo um fator relacionado com aumento de 

problemas cardiovasculares, atualmente são acometidas na maior parte em 

mulheres, porem o aumento da prevalência em homens foi maior em 2006 a 2018, 

sendo 54%. Nas mulheres portadoras de DM, 83,6% destas tiveram esta doença no 

período gestacional totalizando 14% de casos no mundo e apenas 8,5% foram 

diagnosticadas primeiramente na gestação e 37% das mulheres apresentaram, 

prevalecendo em 37% as mulheres com 45 a 49 anos (PITITTO, BAHIA, MELO, 

2019). 

No Estado do Paraná a prevalência de mortes causada por Diabetes Mellitus 

entre o ano de 2012 a 2016, é representado em 3400 casos por ano sendo 30 

mortes a cada 100 mil habitantes (SESA – PR, 2018).  
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2.5. Patogênese do DM tipo 1 e 2 

O Diabetes Mellitus do tipo 1 é a inatividade da insulina, associada com o 

estagio final de destruição das células β, apresentando linfócitos, monócitos 

introduzidos e a combinação de células secretoras de somatostatina e 

ilhotaspseudoatróficas, polipeptídeo pancreático e glicogênio, que em consequência 

induz a doença por serem imunogênicos (GILL e HASKINS, 1993; AL HOMSI e 

LUKIC, 1992; YAGI et al., 1992). 

No diabetes mellitus tipo 2 não dependente de insulina (NIDDM), 

apresentam mecanismos que dificultam a ação integra da insulina, o que 

consequentemente eleva à secreção de insulina pelas células beta pancreática e 

induzindo uma resistência à insulina (DEFRONZO e LILY, 1987). No DM tipo 2 

vários fatores são responsáveis pelo mau funcionamento das células beta, genéticos 

e ambientais, especialmente a obesidade, apresentam comumente defeitos das 

células beta e resistência à insulina do tecido periférico. (Figura 3). 

 

Figura 3 – Ação insulínica no Diabetes 

 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes (2018). 
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Por ser considerado um distúrbio que promovem riscos para quem possui 

esta doença, estão propícios a complicações macrovasculares, microsvaculares. As 

morbidades e mortalidade tem maior relação com a degeneração macrovaculares 

em idosos, porem nas demais pessoas, esse distúrbio é classificado como agudo e 

crônico (Quadro 1), onde as complicações agudas metabólicas são em curto prazo e 

incluem os níveis glicêmicos baixos, cetoacidose e coma hiperosmolar não cetônico, 

já as complicações crônicas são em longo prazo, incluindo nefropatia diabética, 

microangiopatia, neuro e retinopatia diabética, aterosclerose e infecções (WALLACE, 

2004; MOHAN, 2002). 

  

 

Quadro 1 - COMPLICAÇÕES DO DIABETES 

Complicações agudas (metabólicas) Complicações crônicas (Sistêmicas) 

Infecção (ões); Cegueira, retinopatia; 

Cetoacidose diabética; Neuropatia; 

Hiperglicêmico, hiperosmolar, coma não 

cetônico; 
Aterosclerose; 

Polidipsia, poliúria, fadiga, visão turva. Doença vascular periférica; 

 Infecção, amputação; 

 Doença cerebrovascular. 

 

Complicações macrovasculares Complicações microvasculares 

Derrame; Retinopatia e catarata; 

Doença cardíaca e hipertensão; Doença renal; 

Doença vascular periférica; Neuropatia; 

Problemas nos pés 

 

Problemas nos pés 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes (2019). 

 

2.6. Diabete Gestacional 

O DM gestacional é caracterizado pela hiperglicemia, causada pela 

intolerância a carboidratos, identificada no começo da gestação tendo a 

possibilidade de persistir após o parto, e não é descartada a possibilidade de sua 

pré-existência. A intolerância por carboidratos aumentam as chances para 

problemas para a mãe e para o feto, podendo causar traumas de canal de parto, 
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crescimento exagerado do feto, macrossomia, hiperglicemia, hipocalcemia, 

policitemia e distúrbios respiratórios (Silva, Pacheco, Bizatto Beckhauser, Manzano, 

Bertini, 2011). 

A prevalência de hiperglicemia na gestação apresenta variação de acordo 

com os critérios de diagnósticos utilizados e da população estudada, nas últimas 

décadas, a prevalência de DMG varia de 1 a 37,7%, e a média mundial de 16,2% 

(HOD e col., 2015). No Brasil, a prevalência do DM atingiu 14,3 milhões de pessoas 

de 20 a 79 anos e de acordo com estimativa populacional a prevalência do DMG no 

atendimento do SUS é alarmante, aproximado em 18% dos casos diagnosticados 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2016).  

Esta complicação no período da gestação é comum o inicio a partir do 

terceiro trimestre, período que se da pelo aumento da sensibilidade à insulina 

diminuindo a concentração de estrogénios circulantes. Aumentando assim a reserva 

energética sob o tecido adiposo, dificultando a ação da insulina bloqueada pelas 

ações dos diversos hormônios relacionados com a diabete (progesterona, prolactina, 

lactógeno placentário e todo o cortisol). Assim as células betas do pâncreas, 

aumenta a secreção de insulina para a compensação da resistência a glicose, 

acarretando assim a diabete gestacional (ÁLVAREZ et al., 2016). 

O ganho de peso na fase gestacional é normal, porem deve apresentar 

dentro do ganho ideal de peso, porem mesmo com metas de ganho de peso a mais 

da metade das mulheres excedem o ganho de peso, prevalecendo este aumento em 

mulheres portadoras de sobre peso pré-gestacional o que favorece no 

desenvolvimento do DMG, fator relacionado ao aumento de parto pré-maturo, e pré-

eclâmpsia que é uma hipertensão crônica, o que promove a má formação do feto 

pela falta de oxigenação de forma adequada (OLIVEIRA et al., 2016). 

A elevação dos níveis glicêmicos na gestação expõe a saúde do feto em 

risco, favorecendo o desenvolvimento de obesidade no futuro, e antes do parto pode 

apresentar complicações no desenvolvimento, como a macrossomia, caracterizada 

como peso ao nascer igual ou maior que 4 kg muito comuns em mães com diabetes, 

sendo necessário realizar a cesariana, para estes pacientes com nascidos por mães 

com diabetes, as complicações são altas, incluindo icterícias, hipoglicemia neonatal, 
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hemorragia intracraniana, mal formação causada pela posição ao nascer e a 

mortalidade (JULIA et al., 2020). 

Devido o alto risco a saúde gestacional, o SUS é responsável pela 

prevenção e o retardo do agrave dessa doença, buscando a detecção precoce do 

problema de forma que atenda toda a população caracterizada pela diabetes 

mellitus e do grupo de risco (gestante) por meio terapêutico que é direito do 

indivíduo de acordo com a portaria n° 2.583 (BRASIL, 2007). 

De acordo com Michelutti (2016) diagnóstico é realizado através de exames 

laboratoriais, como a glicemia de jejum (de 8 a 12 horas), teste oral de tolerância à 

glicose (carga de 75 g de glicose, em jejum) e glicemia casual (tempo depois da 

ultima refeição). Os critérios para o diagnóstico dessa doença apresentou variações 

nos valores de referência desde 1960 até 2013, sendo estabelecida por O’Sullivan e 

Mahan em 1960, utilizando o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 

sobrecarga de glicose em desvios padrões (DP) e para quatro valores (Jejum, 1, 2, 3 

após a TOTG), sendo definida logo após pela OMS em 1965 como diagnóstico de 

hiperglicemia semelhantes ao diabetes fora da gestação. No ano de 1979 houve 

aumento de 14% sob os valores de referências, substituindo a tolerância à glicose 

via oral pelo método de análise da glicose plasmática, logo após Carpenter e 

Coustan em 1982, realizaram a segunda mudança nos valores de referência do ano 

de 1979, sendo recomendados os valores de 1979 e 1982 por American College of 

Obstetrics and Gynecology (ACOG) no ano de 1994 para diagnóstico de DMG. 

Sendo necessária a utilização de um único critério para o diagnóstico, a OMS revoga 

as recomendações de 1999 e passa adotar os critérios propostos pelo IADPSG em 

2013 (Quadro 2) (FEMINA, 2019).  
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Quadro 2 – VALORES DE REFERÊNCIA EM 1960 Á 2013 

Autores / Ano Métodos Valores de Referência 

O’Sullivan e Mahan 

(1960) 
TOTG 

Jejum: ≥ 90 mg/dL;  

1ª hora: ≥ 165 mg/dL;  

2ª hora: ≥ 145 mg/dL e  

3ª hora: ≥ 125 mg/dL 

National Diabetes 

Data Group 

(1979) 

Glicose plasmática / 

TOTG  

Jejum: ≥ 105 mg/dL;  

1ª hora: ≥ 190 mg/dL;  

2ª hora: ≥ 165 mg/dL e  

3ª hora: ≥ 145 mg/dL 

Carpenter e Coustan 

(1982) 

Glicose plasmática / 

TOTG 

Jejum: ≥ 95 mg/dL;  

1ª hora: ≥ 180 mg/dL;  

2ª hora: ≥ 155 mg/dL e  

3ª hora: ≥ 140 mg/dL 

OMS 

(1999) 

Glicose plasmática / 

TOTG 

Jejum: ≥ 126 mg/dL;  

2ª hora: ≥ 140 mg/dL  

OMS / IADPSG 

(2013) 

Glicose plasmática / 

TOTG 

2ª hora: ≥ 153 mg/dL até 

199 md/dL (DMG) e 

3ª hora: ≥ 200 mg/dL (DM) 

Fonte: Femina (2019). 
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3 OBJETIVOS 

3.1. Objetivos gerais 

 Realizar revisão literária a respeito da prevalência do Diabetes Mellitus 

Gestacional no Estado do Paraná 

 

3.2. Objetivos específicos  

 Identificar fatores que contribuíram a adquirirem o Diabetes Mellitus 

Gestacional de risco; 

 Apontar os fatores que contribuem para a continuidade do Diabetes 

Mellitus pós parto 
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4 METODOLOGIA 

Este trabalho se caracteriza como sendo do tipo transversal, para que seja 

possível obter resultados a um longo período, com origem quantitativa, de forma que 

seja possível obter proporção de casos de diabetes mellitus gestacional, realizando 

a leitura analítica de artigos, teses e documentos que apresentará estudos sob a 

população de algumas cidades do estado do Paraná, localizado na região Sul do 

Brasil, com estimativa de 11.516.840 habitantes de acordo com IBGE (2019).  

Foi constituída por artigos presentes em plataformas composta por dados 

científicos, sendo, a biblioteca eletrônica SciELO composta por periódicos e artigos 

científicos, Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), PubMed, e documentos de 

órgãos oficiais que abrange ao tema principal (Prevalência do Diabete Mellitus 

Gestacional), que foram realizados por estudantes do curso de Nutrição e os demais 

cursos da área da saúde e utilizou as seguintes palavras com descritores: Diabete, 

Diabete Gestacional, Gravidez de risco, Gravidez, Saúde da população.  

 

4.1. Critério de inclusão                                                                                                       

Fez parte, artigos que envolva o tema Prevalência do Diabete Mellitus 

Gestacional, que foram realizados dentro do estado do Paraná, que estejam 

disponíveis na integra em português, inglês e espanhol. 

 

4.2. Critério de exclusão 

Serão excluídos, os artigos incompletos e descritos por sites sem 

embasamento científicos e blogs pessoais. 

 

4.3. Metodologia de análise de dados 

Para a construção do trabalho de revisão bibliográfica, foi realizado 

leituras dos títulos e a identificação das localidades da população estudada dos 

artigos obtidos nas bibliotecas virtuais científicas, com o intuito de selecionar os que 
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correspondiam o propósito do trabalho de realizar a análise da prevalência do 

Diabetes Mellitus Gestacional no Estado do Paraná e que apresentavam os fatores 

delineados para identificar os fatores contribuintes para o desenvolvimento da 

doença e os fatores que favorecem na progressão da doença após a gestação, onde 

foi realizada a leitura completa e assim selecionados para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Foram excluídos os artigos que não tinham embasamento científico, 

descritos em blogs e os que não apresentavam resultados na população alvo. Com 

os artigos selecionados foram elaborados quadros para que fossem expostos os 

resultados e foram comparados e discutidos em forma de texto para melhor 

compreensão dos resultados obtidos na pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

Atualmente o Diabetes Mellitus é uma DCNT considerado um problema de 

saúde que atinge qualquer faixa etária e em ambos o sexo, estando relacionado com 

vários fatores, sendo extrínseco e intrínseco, podendo apresentar casos 

assintomáticos à casos crônicos da doença. 

Foram coletados 24 artigos com o tema de Diabetes Mellitus Gestacional no 

Brasil para que fosse possível obter resultados em maiores proporções, porem foram 

desconsiderados 14 artigos que não apresentavam resultados para o Estado do 

Paraná e não contribuíam para a discussão em relação do apontamento dos fatores 

de risco.  

De acordo com Rossett e colaboradores (2020), na cidade de Toledo, 

Paraná (PR), apresentou a prevalência de DMG de 18,3%, com a faixa etária de 27 

anos, em outro estudo realizado em Cascavel, PR, a prevalência do DMG também 

apresentou variações de acordo com a idade e fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da doença, onde é apresentado valor 6,9%, que é menor referente 

a 7,6% estabelicido pelo Ministério da Saúde (2012), para mulheres acima de 20 

anos, porém é apresentado 18,5% de pacientes de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo International Association of Diabetes and Pregnancy Study 

Groups ((IADPSG) 2010) , que consideram esta característica das gestantes, de alto 

risco, com a faixa etária média de 28 anos (MARTINS e col., 2020). 

Já em um estudo realizado na cidade de Ponta Grossa, PR, constatou 

porcentagem inferior aos demais estudo, 6,2% de pacientes com DMG, que 

respondiam com os critérios laboratoriais (POSSA e OLIVEIRA, 2019). De acordo 

com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a variação é de acordo com a 

população estudada e de acordo com os fatores associados, essa variação é entre 1 

a 14% de acordo com os critérios adotados. Sendo assim, foi possível identificar que 

a prevalencia dos casos de DMG, acometeram em mulheres entre a idade de 20 a 

35 anos entre os estudos analisados, e apresentando a evolução da doença entre o 

ano de 2016 a 2019 (Quadro 2). 
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Quadro 2: Prevalência do Diabetes Mellitus Gestacional 

Autor Ano Cidade Conclusão 

Wittmann; Rotta; 

Gonçalves; 

Pescador 

2020 Toledo 
Em 2018, 18,3% de 134 

prontuários coletádos 

Martins; Carreli; 

Farreto; Dalmolin; 

Vandresen; 

Vicentini; Araújo; 

Righi, Wendt 

2020 Cascavel 

Em 2017, 18,5% entre 421 

pessoas eram portadoras do 

Diabetes Mellitus Gestacional 

Possa; Oliveira 2019 Ponta Grossa 

Em 2016, 6,2% de 700 pessoas 

apresetaram os critérios para 

DMG 

Socienda 

Brasileira de 

Diabetes 

2017/18 Brasil 

A porcentagem da prevalência 

varia de acordo com a 

população analisada, variando 

entre 1 a 14% 

Fonte: MORAIS; BRANDÃO, 2020 

No presente trabalho os estudos não evidenciaram a relação do histórico 

familiar com a doença  na população paranaense, onde relatam que o 

desenvolvimento do DMG esta relacionado com os hábitos e vida da gestante, 

porém não foi realizado a classificação da qualidade das refeições que as mesma 

realizaram, mesmo sendo um fator relacionado com desenvolvimento da doença. 

Com tudo, o agravo desta doença existe relação a fatores que podem contribuir as 

alterações hormonais, idade avançada, IMC, doenças endócrinas, sedentarismo e 

hábitos alimentares, histórico familiar, sendo considerados os principais contribuintes 

para essa disfunção metabólica (Quadro 3). 
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Quadro 3: Fatores de risco para Diabetes Mellitus Gestacional 

Autor Ano Conclusão 

CARVALHO RIBEIRO 

Et Al. 
2015 

Faixa etária de 30 a 40 anos; 34% Classificadas 

com Sobrepeso; 32,7% apresentou DM após 

DMG; 50% apresentaram histórico familiar;  

França E Italo Peixoto 2017 

68% com a faixa etária < 34 anos; 61,3 / 54,8% 

apresentaram obesidade pré-gestação / durante a 

gestação;  

Massucatti, Pereira E 

Maioli 
2012 

Apenas 23 mulheres apresentaram valores de 

glicemia acima de 92mg/dL e abaixo 373; Faixa 

etaria entre 31 a 40 anos (60,9%); 56,6% 

apresentaram 3 ou mais gestações; 8,7% PA alta 

> 140x90; 56,5% apresentaram Sobrepeso; 

SANTOS; AMORIM; 

COSTA; OLIVEIRA E 

GUIMARÃES 

2011 

Faixa etária 26 anos; IMC médio 25,4 kg/m² em 

34,6% (sobrepeso); 41,2% apresentaram histórico 

familiar para DM e 61,8% para HA;  

Miranda A. Et Al. 2017 
Faixa etária de 33 anos entre 18 a 46 anos; 

46,8% histórico familiar para DM;  

Albuquerque Queiroz; 

Menezes De Souza E 

Pessoa De Araújo 

Burgos 

2016 

Faixa etária média de 32 anos; 60% classificadas 

com obesidade; 44% apresentaram histórico 

familiar para DM; 82% eram multigestas 

Fonte: MORAIS; BRANDÃO, 2020 

 

De acordo com a análise dos trabalhos citados acima, foi possível identificar 

que a faixa etária predominante é de 30 anos, fator correspondente a DM tipo 2. 

Porém não pode ser considerado um fator de risco de forma isolada para o 

desenvolvimento do diabetes gestacional (SCHMITT, 2009).  

Além disso, em todos os artigos, observou-se o número elevado de 

pacientes classificadas com sobrepeso e obesidade, problema relacionado 

diretamente com complicações durante a gestação, onde pode favorecer a partos 

prematuros, utilização de cesárias, descontrole na pressão arterial e a evolução do 

diabete gestacional, relacionada pela resistência insulínica e deficiência na secreção 

hormonal (DZAKPASU et al., 2015).  
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Esse trabalho apresentou a faixa etária média de 32 anos, consideradas 

mulheres jovens, e observa-se uma correlação positiva entre o ganho de peso 

excessivo durante a gestação e a incidência da doença, o que confirma a 

prevalência de obesidade em mulheres de 18 anos ou mais em comparação aos 

homens (IBGE, 2019) e de acordo com VIGITEL (2019) os casos de obesidade no 

Brasil aumentou de 11,8% para 20,3 % até o ano de 2019 é previsto um aumento de 

sobrepeso de 30% entre os jovens de 18 a 24 anos. 

 A relação do DMG com o número de gestações, na literatura não apresenta 

dados conclusivos que comprovam ser um fator de risco. No presente trabalho pode 

se observar que os números de mulheres que tiveram mais de uma gestação 

estavam entre as que apresentaram o quadro de diabetes gestacional, assim então 

relacionar o aumento das gestações com a maior probabilidade de se manifestar a 

doença, por ser uma gestação tardia, caracterizada pela degradação ovariana, 

apresentando alterações na menstruação devido a aproximação da menopausa 

(MASSUCATTI, PEREIRA, MAIOLI, 2012).  

A idade sendo um fator de risco para o DM, não apresentou resultados 

significativos em comparação às mulheres que não apresentaram a doença não 

sendo caracterizado o motivo do desenvolvimento entre os estudos comparados. 

Alguns estudos relatam a associação do número de gestação com o 

desenvolvimento do DM, porém uma quantidade maior de trabalhos analisados não 

relaciona o risco da idade e histórico familiar com DM tipo 2 com o desenvolvimento 

após a gestação e sim fatores diferentes tem relação com o desenvolvimento e se 

houver o diagnóstico antes de 24 semanas de gestação e apresentarem o IMC 

médio de classificação como sobre peso contribuem para o desenvolvimento do DM. 

Somando a isso, sabe-se que o envelhecer contribui na evolução de 

doenças crônicas pré-existentes, podendo relacionar o ganho de peso excessivo por 

hábitos alimentares, sedentarismo e ou fator intrínseco como diminuição do 

metabolismo e alteração nas funções das glândulas da tireoide afetando também na 

circulação sanguínea. A pressão arterial alterada foi encontrada em dois estudos, 

fator relacionado diretamente com o DM, onde foi diagnosticada a hipertensão 

arterial em mulheres que apresentavam o DMG, consequência da obesidade, fator 

que contribui para a progressão destes problemas (MOURÃO et al., 2016).  
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A falta de trabalhos voltados à qualidade da alimentação populacional 

gestacional dificulta a intervenção e a prevenção de agravos nos quadros de 

doenças crônicas não transmissíveis, tendo em vista que os hábitos alimentares 

influenciam no desenvolvimento destas doenças, por ser um fator que envolve o 

metabolismo com a ingestão de nutrientes e a má alimentação desencadeia o ganho 

de peso, fator que contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

disfunções endócrinas, que pela falta de função excretora, como resistência 

insulínica e apresentando assim alterações de componentes sanguíneos, como a 

glicose, denominado como Diabete Mellitus Gestacional. 

Com a evolução desta doença, torna-se indispensável o planejamento para 

prevenção entre as DCNT’s, buscando atingir toda a população, desde a classe 

baixa até a classe média alta, pois a dificuldade de acesso a informações ainda é 

alarmante entre a população simples. Os serviços de saúde públicos oferecidos 

necessitam de mais recursos para atingir toda a população, atendendo a demanda, 

sugerindo a contratação de mais profissionais nutricionistas, realizações de 

campanhas na comunidade, favorecendo o atendimento para estas gestantes 

consideradas de alto risco e identificando os principais fatores que esta contribuindo 

para o DMG, combatendo assim a evolução das doenças e aumentando a 

perspectiva de vida pós-natal populacional (SKREDEN e col.,2015)  

Pela dificuldade do acesso a informação sobre alimentação populacional, os 

Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF, 2018) apresentam 80% da atuação 

no Brasil, é realizada por nutricionistas, capaz de contribuir com ações de 

alimentação e nutrição dentro da comunidade, conforme prescreve a Política de 

Alimentação e Nutrição, atribuindo promoção á qualidade de vida, visando o 

atendimento em rede pública de forma individualizada, observando os critérios de 

vulnerabilidade e risco e durante o pré-natal, além da abordagem de alterações 

físicas e emocionais comuns na gravidez, também se recomenda abordar temas 

referentes à promoção da alimentação saudável com foco nos distúrbios nutricionais 

e estado nutricional, orientação e incentivo ao aleitamento materno (GOMES, 2018). 

A realização de grupos educacionais em saúde pública é representada como 

uma importante ação, onde as trocas de experiências auxiliam na pedagogia da 



29 

 

 

gestação, sendo possível a propagação dos trabalhos fornecidos pelo SUS que 

visam o entendimento dos riscos que a falta de atendimento profissional no período 

gestacional pode acarretar futuros problemas para a gestante. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um objetivo de identificar a prevalência do DMG, os fatores de riscos 

para o desenvolvimento do Diabete Mellitus Gestacional e a contribuição do 

desenvolvimento desta doença após o parto, no presente trabalho notou-se que a 

prevalência de DMG esta relacionada diretamente com o excesso de peso entre as 

mulheres, muito comum em mães jovens, porém não foi possível identificar a relação 

da qualidade alimentação como um dos fatores para este desenvolvimento anormal 

do ganho de peso durante a gestação destas mulheres analisadas, mas estudos 

relacionam o excesso de peso com fatores de má alimentação e o estilo de vida, 

sendo o sedentarismo o estilo mais comum entre as mulheres. 

Fatores como histórico familiar e a relação com idade não é um fator 

diretamente relacionada com o desenvolvimento do DM após DMG, porém são 

gatilhos para que ocorra a evolução da doença, onde o aumento da idade é um fator 

que favorece o surgimento de problemas de saúde por alterações hormonais. Mas a 

identificação do diabetes antes do período de 24 semanas de gestação e o ganho de 

peso de forma descontrolada predispõe a evolução do quadro após a gestação e o 

aumento da incidência de complicações no momento do parto, tanto para a mulher 

quanto para o recém-nascido. 

Atualmente a falta de conhecimento sobre os serviços oferecidos pela rede 

pública ainda é muito alto, onde as gestantes de classe baixa acabam não 

realizando o acompanhamento de forma adequada por falta de conhecimento da 

importância do pré-natal, tendo a gestação como algo comum, momento em que 

estas gestantes são afetadas, aumentando as chances de desenvolver 

complicações durante a gestação pela falta de monitoramento na gestante.  

Com isso o papel do nutricionista é primordial na prevenção de 

complicações na população em geral, principalmente no momento gestacional, para 

que seja possível ofertar expectativa e qualidade de vida para a mãe e para o bebê, 

diminuindo assim a mortalidade neonatal. E para que sejam obtidos resultados 

positivos, o profissional deve elaborar plano de ações que possam atingir a 

população em um todo, mostrando a importância da alimentação e o aleitamento 

materno.  
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E com o aumento de atendimento nutricional na saúde pública, é possível 

identificar e relacionar de forma mais clara, aos fatores que contribuem no 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis o que torna mais eficiente 

e mais direta o planejamento contra este desenvolvimento, que vem se tornando 

cada vez maior a prevalência na população Brasileira. 

A terapia nutricional é reconhecida como estratégia primária para gestantes 

com o DMG com objetivo de evitar o ganho excessivo de peso pelas gestantes, além 

de gerar menor taxa de macrossomia fetal e de complicações perinatais. A 

alimentação saudável no momento da gestação e o estado nutricional pré-

gestacional ideal são importantes componentes para um bom desdobramento da 

gestação, onde estudos apontam sobre a dieta mediterrânica como um exemplo de 

padrão de alimentação saudável e preventivo de doenças crônicas.  

Visto que os aspectos observados sobre a DMG se desenvolve devido a 

diversos fatores como ganho de peso elevado durante esse período, predisposição 

ao histórico familiar, falta de acompanhamento médico e ou falta de informações 

sobre a doença aumentam as chances do desenvolvimento. É extremamente 

necessário então o acompanhamento nutricional, onde o nutricionista possa trazer 

informações sobre a conscientização sobre a doença para a população. Realizando 

ações de Educação Alimentar e Nutricional como campanhas e palestras para 

também promover a alimentação saudável assim como abordar como a patologia 

deve ser tratada e prevenida. 

Com tudo, estudo mostra a importância da identificação precoce dos fatores 

de risco e sua correção, trazendo benefícios que a saúde pública oferece, por meio 

dos programas de assistência materno-infantis. Modificar as condutas com medidas 

preventivas e assistenciais, na maioria das vezes com protocolos simples e pouca 

tecnologia, pode refletir positivamente, alcançando o objetivo da preservação da 

saúde materno-infantil. 
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