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Classificação dos quadros hiperglicêmicos na 
gestação

• Hiperglicemia detectada pela primeira vez 

na gestação , geralmente no 2°/3° trim. 
DMG

• Paciente sem diagnóstico prévio, com hiperglicemia

detectada na gravidez, atingindo valores glicêmicos

compatíveis com diabetes mellitus em não gestantes.

DM diagnosticado 
na gestação –

Overt Diabetes

• Paciente com critérios diagnósticos para diabetes 

antes da gestação .
DM prévio

Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes - 2019. 



Fatores de Risco

Antecedentes 
Obstétricos 

Alterações 
metabólicas 

Idade avançada

Hábitos de vida 
inadequados

Sobrepeso e 
Obesidade

HAS

Drogas 
hiperglicemiantes

Óbito fetal/neonatal 
sem causa definida

HPERTRIGLICERINEMIA

Macrossomia fetal
Acantose nigrans

Antecedentes 
familiar de DM

Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes - 2019. 



Complicações Materno e Fetais

Maternas Fetais

 Lesões vasculares: retinopatia e

nefropatia diabética;

 Aumento da incidência de pré

eclampsia;

 Aumento na incidência de ITU;

 Aumento da incidência de

candidíase vaginal.

 Abortamentos, mortes fetais 

tardias;

Malformações: SNC, sistema  

digestivo, sistema urinário,  

aparelho musculoesquelético e  

cardíacas;

Macrossomia;

 Distócia de espáduas;

 Polidramnia;

 CIUR;

 Prematuridade;

 Sofrimento fetal;

 Hipoglicemia neonatal, SARA, 

hipocalcemia,  policitemia, 

hiperbilirrubinemia,  risco de 

diabetes na vida futura.

Standards of Medical Care in Diabetes-2019: Abridged for primary care providers. 

American Diabetes Association. Clinical Diabetes Journals. December, 2018



Rastreamento Diagnóstico

≥ 126 mg/dl ou 

HbA1c ≥ 6,5%
92-125 mg/dl

Pré-natal 

Primeiro trimestre ou < 24 

semanas

Glicemia de  

jejum/Hb1Ac

< 92mg/dl

DM Overt

Diabetes

DM 

Gestacional 

24-28 semanas
Início > que 28 

semanas

TOTG 75g

Pelo menos 1 dos

seguintes:

• Jejum: ≥92 mg/dl

• 1ª hora : : ≥180 mg/dl

• 2ª hora : : ≥153 mg/dl

Imediatamente

HbA1c entre 5,7-6,5% indica 

intolerância oral à glicose e deve 

ser tratada com DMG

Standards of Medical Care in Diabetes-2019: Abridged for primary care providers. 

American Diabetes Association. Clinical Diabetes Journals. December, 2018. 



1ª CONSULTA

(até 20 semanas)

GJ ≥ 126 mg/dL

OVERT  

DIABETES

24-28 

semanas

GJ < 92 mg/dL

GJ ≥ 92 mg/dL

1h ≥ 180 mg/dL

2h ≥ 153mg/dL

NÃO  DIABÉTICA

GJ ≥ 92 e < 126

mg/dL

DMG

TOTG 75g

viabilidade financeira

Ministério da Saúde 

Rastreio e diagnóstico de DMG

Rastreamento e Diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional no Brasil. Organização Pan 

Americana de Saúde, Ministério da Saúde, Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Diabetes. 2017.



Ministério da Saúde 

Rastreio e  diagnóstico de DMG

1ª CONSULTA

(entre 20 -28 semanas)

GJ ≥ 126 mg/dL

2ª hora >200

24-28 semanas

GJ ≥ 92-125 mg/dL

1h ≥ 180 mg/dL 2h ≥ 

153 – 199 mg/dL

DMG DM

TOTG 75g

Rastreamento e Diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional no Brasil. Organização Pan 

Americana de Saúde, Ministério da Saúde, Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Diabetes. 2017.



1ª CONSULTA

(entre > 28 semanas)

GJ ≥ 126 mg/dL

2ª hora >200

Imediatamente

GJ ≥ 92-125 mg/dL

1h ≥ 180 mg/dL 2h 

≥ 153 – 199 mg/dL

DMG DM

TOTG 75g

Ministério da Saúde 

Rastreio e  diagnóstico de DMG

Rastreamento e Diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional no Brasil. Organização Pan 

Americana de Saúde, Ministério da Saúde, Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Diabetes. 2017.



Ministério da Saúde 

Rastreio e  diagnóstico de DMG

1ª CONSULTA

(qualquer  IG)

GJ ≥ 126 mg/dL

OVERT  

DIABETES

< 92 mg/dL < 24 semanas

GJ < 92 mg/dL

Normal

92 -125

mg/dL

Glicemia de jejum 

24-28 semanas

viabilidade financeira 

parcial

GJ ≥ 126 mg/dL

DMG

92 - 125

mg/dL

Glicemia de jejum viabilidade 

financeira parcial



Avaliação pré-concepcional - Diabética prévia

 Orientar riscos;

 Hemoglobina glicada (ideal < 6.5%);

 Fundoscopia (trimestralmente e 12 meses após o parto);

 Função renal: creatinina, albumina;

 Urocultura bimensal;

 ECG (>10 anos de doença e/ou 40 anos de idade);

 Função hepática;

 Perfil lipídico 

 TSH, T4L e anti-TPO;

 Avaliação odontológica.

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007



Manejo inicial da gestante - Diabética prévia

 Ácido fólico 400 mcg/dia. Se paciente com alto risco para defeitos

do tubo neural, pode-se usar a dose de 800 mcg a 1 grama/dia;

 Para pacientes portadoras de diabetes pré-gestacional, recomenda-

se o uso do AAS 100 a 150mg/dia.

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007



Periodicidade das consultas no pré-natal

 DMG controlada com dieta, MEV e/ou 

hipoglicemiantes orais:

 Mensal até 28 semanas;

 Quinzenal até 34 semanas;

 Semanal após 34 semanas

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007



Periodicidade das consultas no pré-natal

 DM prévia ou DMG em uso de insulina:

 Mensal até 20 semanas;

 Quinzenal até 32 semanas; 

 Semanal após 32 semanas.

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007



Avaliação fetal 

 1° trimestre: ultrassom morfológico e cálculo da idade 

gestacional;

 2 ° trimestre: ultrassom morfológico + cervicometria + 

estudo Doppler

 24-28 semanas: ecocardiograma fetal em DM prévia;

 28 semanas: ultrassom obstétrico com biometria e 

avaliação do ILA (mensal).

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007



Avaliação fetal 

 A partir de 32 semanas:

*Pacientes com descontrolemetabólico/glicêmico,

vasculopatia, hipertensão, mau passado obstétrico ou outros 

fatores de risco para sofrimento fetal.

 Acrescentar avaliação do Doppler;

 Cardiotocografia, perfil biofísico e ILA (semanal);

 Mobilograma diário;

 A partir de 36 semanas: Ultrassom obstétrico com 

biometria eavaliação do ILA (quinzenal).

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007



Tratamento inicial - DMG 

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007

Controle 
Glicemico

Dieta

Atividade 
Física



Tratamento não farmacológico

Mudança no estilo de vida - DIETA

 O tratamento dietético auxilia na manutenção de alvos glicêmicos e

controle dos fatores de risco cardiovasculares como hipertensão e

dislipidemia;

 Deve prover quantidade ideal de calorias e nutrientes para garantir o

crescimento adequado da unidade feto-placentária;

 Fracionada em 6 a 7 refeições diárias (1800-2200 calorias). 40-50%

carboidratos, 30-35% de lipídios e 15-20% de proteínas.

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007



Tratamento não farmacológico

Mudanças no estilo de vida - ATIVIDADE FÍSICA

 Atividade física de, no mínimo, 15-30 minutos por dia,

de intensidade leve a moderada;

 Atividade física reduz a resistência a insulina (atenção

às contraindicações);

 Se a gestante já praticava atividade física regular

poderá manter a sua atividade, desde que haja

conforto durante a prática, não cause risco de queda e

impacto no abdômen .

Recommendations of the Fifth International Workshop-Conference on Gestational 

Diabetes Mellitus. Diabetes Care;2007



Tratamento Farmacológico 
Recomendações:

 Iniciar quando os alvos glicêmicos NÃO são alcançados após 01 a 

02 semanas de exercícios ou dieta.    

 Alvo: 70% das glicemias adequadas.

 Usuárias de insulina previamente à gestação devem continuar o uso

com ajustes frequentes das doses;

 Usuárias de hipoglicemiantes orais previamente à gestação,

idealmente, devem ter a medicação substituída por insulinas no plano

pré-concepcional.

Yeh T, Yeung M, Curanaj F. Inpatient Glicemic Management of the Pregnant

Patient. Current Diabetes Reports. 2018.



Tratamento

Metas

 Glicemia de jejum e pré-prandial : < 95 mg/dl

 Uma hora pós-prandial : < 140 mg/dl

 Duas horas pós-prandial : < 120 mg/dl

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, et al. Summary and recommendations of the 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care;2007



Tratamento Farmacológico 

Recomendações:

 Hipoglicemiantes orais: FDA X estudos clínicos

 Usuárias de hipoglicemiantes orais previamente à gestação,

idealmente, devem ter a medicação substituída por insulinas no plano

pré-concepcional;

 Excepcionalmente, a portadora de diabetes tipo 2, que inicia o pré-

natal com mais de 20 semanas e manteve o uso de metformina,

poderá continuar o uso da medicação na gestação.

Yeh T, Yeung M, Curanaj F. Inpatient Glicemic Management of the Pregnant

Patient. Current Diabetes Reports. 2018.



Tratamento farmacológico em portadoras de diabetes 

gestacional 
Metformina

 Uso isolado ou associado à insulina;

 Inicia-se com 500 mg, via oral ao dia, com aumento gradual a cada

três a sete dias até a dose máxima de 2.550mg por dia.

Indicações:

 Níveis glicêmicos descompensados mesmo com o uso da insulina;

 Impossibilidade de administrar a insulina com segurança; baixa

condição financeira.

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline 

Ian Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Tratamento farmacológico em 

portadoras de diabetes gestacional 

Insulinas- tempo de ação

 De ação prolongada: insulinas Glargina e Determir.

 De ação intermediária: insulina NPH.

 De ação rápida: insulina regular.

 De ação ultra-rápida: insulina lispro e aspart.

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline 

Ian Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Tratamento farmacológico em 

portadoras de diabetes gestacional 

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline 

Ian Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Controle glicêmico

 Realizar a auto-monitorização com a glicemia capilar 

:07:30, 09:30, 11:30, 14:00, 17:30, 20:00, 22:00, 03:00.

 Fazer ajustes a cada 7/15 dias  durante os dois 

primeiros trimestres e, semanalmente, após 24-28 

semanas. 

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice 

Guideline Ian Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden



Perfil glicêmico

HORÁRIO DA  

COLETA

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

Jejum 70 mg/dL 95 mg/dL

Pós-café (2 horas) 70 mg/dL 120 mg/dL

Pré-almoço 70 mg/dL 100 mg/dL

Pós-almoço (2 horas) 70 mg/dL 120 mg/dL

Pré-jantar 70 mg/dL 100 mg/dL

Pós-jantar (2horas) 70 mg/dL 120 mg/dL

Madrugada 60 mg/dL 110 mg/dL



Tratamento farmacológico em portadoras de diabetes 

gestacional 

Insulinas- tipos de esquema

1. Basal: NPH, glargina ou detemir (sem combinar com insulinas de 

ação rápida/ultrarrápida);

2. Basal-bolus: combinação de insulina basal com insulina rápida ou 

ultrarrápida;

3. Prandial: insulinas de ação rápida ou ultrarrápida sem insulina 

basal (antes das refeições);

4. Correção: insulina rápida ou ultrarrápida, utilizadas para corrigir 

glicemias elevadas.

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline 

Ian Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Tratamento farmacológico

inicio do esquema de insulina

 Não existe um esquema ideal;

 O cálculo da dose total diária e forma de distribuição de aplicações de

insulina correlaciona-se com a severidade da hiperglicemia e do

padrão da hiperglicemia: pré, pós ou ambas;

 Geralmente, no terceiro trimestre, há o requerimento de doses mais

elevadas.

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline 

Ian Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



 1ª trimestre: dosagem: 0,1 a 0,5UI/kg/dia.

 2º trimestre: dosagem: 0,1 a 0,8 UI/kg/dia.

 3ª trimestre: dosagem: 0,1 a 2,0 UI/kg/dia.

Tratamento farmacológico

Insulina - Dose

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline 

Ian Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Tratamento farmacológico: insulina

Esquema 1: 100% de insulina basal (NPH, glargina ou detemir sem 

combinar com insulinas de ação rápida/ultrarrápida) dividida em uma a três 

aplicações diárias a depender do tipo da insulinas.

Esquema 2: 100% de insulina prandial (insulinas de ação rápida ou 

ultrarrápida sem insulina basal ) antes das refeições dividida em uma a três 

aplicações diárias.

Esquema 3: 50% de insulina basal e 50% de insulina rápida ou ultrarrápida 

dividida em 2, 3 ou 4 aplicações ao dia

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline 

Ian Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Orientações para a gestantes sobre o emprego da insulina

 Uso sempre por via subcutânea;

 Os locais de aplicação podem ser diferentes de acordo com a 

preferência do paciente;

 O frasco de insulina deve ser conservado na geladeira, em 

temperatura entre 2 a 8 ºC (evitar colocar na porta da geladeira 

devido a variação de temperatura ao abrir a geladeira) 

 Retirar o frasco 15 minutos antes da sua utilização. 

 Limpeza da tampa de borracha do frasco com álcool a 70%;

 Após aberto o frasco, a insulina tem validade de 4 semanas. 

 Para não ultrapassar o prazo de validade orientar rotular a data de 

abertura do frasco.



Tratamento farmacológico

Sugestão de insulinização empírica inicial de acordo com padrão e 

severidade de hiperglicemias

 Hiperglicemia de predomínio pós prandial leve (pré-prandiais normais):

de 120 a 159mg/dl – utilizar 2 a 4UI de insulina regular 30 minutos

antes do café, almoço e jantar;

 Hiperglicemia de predomínio pós prandial moderada (pré-prandiais

normais): de 160 a 200mg/dl – utilizar 5 a 8UI de insulina regular 30

minutos antes do café, almoço e jantar;

 Hiperglicemia de predomínio pós prandial grave (pré-prandiais

normais): >200mg/dl – utilizar > 8UI de insulina regular 30 minutos

antes do café, almoço e jantar (a dose noturna deve ser cerca de 20 a

50% menor que as outras)



Momento do parto

Características da gestante Tempo de interrupção

DMG controlada com dieta e

exercício

A partir de 40 sem – até 40 sem e 6

dias

DMG controlado com medicação
A partir de 39 sem – até 39 sem e 6

dias

DMG com descontrole glicêmico,

mesmo com medicação

A partir de 37 sem – até 38 sem e 6

dias

The American College of Obstetricians and Gynecologists. Vol, 132. 

Number 06. December 2018.



Momento do parto

Características da gestante Tempo de interrupção

DMG com múltiplos internamentos

hospitalares persistindo com

descontrole glicêmico ou atividade

fetal alterada

A partir de 34 sem – até 36 sem e 6

dias

Diabetes prévio sem complicações

vasculares e bom controle glicêmico

A partir de 39 sem – até 39 sem e 6

dias

Diabetes prévio com complicações

vasculares ou controle glicêmico

ruim ou passado de natimorto

A partir de 36 sem – até 38 sem e 6

dias

The American College of Obstetricians and Gynecologists. Vol, 132. Number

06. December 2018.



Manejo do parto

Gestantes em trabalho de parto

 Glicemia capilar na admissão e monitoramento a cada 2 horas.

 Suspender hipoglicemiantes horais.

 Reduzir dose de insulina NPH para um terço ou metade da dose 

habitual.

 Suspender insulina Regular em dose fixa e usar de acordo com HGT:

120-140 mg/dL: 1UI

141-160 mg/dL:  2UI

161-180 mg/dL:  3UI

181-200 mg/dL: 4UI. 

 Liquidos claros – fase latente.

 Alvo glicêmico: 72-126 mg/dL

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline Ian 

Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Manejo do parto

Gestantes em trabalho de parto

 Glicemia capilar na admissão e monitoramento a cada 2 horas.

 Suspender hipoglicemiantes horais.

 Reduzir dose de insulina NPH para um terço ou metade da dose 

habitual.

 Suspender insulina Regular em dose fixa e usar de acordo com HGT:

120-140 mg/dL: 1UI

141-160 mg/dL:  2UI

161-180 mg/dL:  3UI

181-200 mg/dL: 4UI. 

 Liquidos claros – fase latente.

 Alvo glicêmico: 72-126 mg/dL

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline Ian 

Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Manejo após o parto 

DMG
 Suspender insulina NPH.

 Suspender insulina Regular em dose fixa e usar de acordo com HGT:

120-140 mg/dL: 1UI

141-160 mg/dL:  2UI

161-180 mg/dL:  3UI

181-200 mg/dL: 4UI. 

 Realizar perfil glicêmico: avaliar necessidade de reintrodução de 

insulina ou introdução de hipoglicemiantes orais;

 Alvo: jejum < 100; 2ª h pós-prandial < 140mg/dL

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline Ian 

Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Manejo após o parto 

DM PRÉVIA

 Insulina basal: reintroduzir 1/3 da dose usada antes do parto;

 Insulina prandial: reintroduzir 1/3 da dose usada antes do parto quando 

a paciente iniciar a ingesta de alimentos.

 Realizar ajustes de acordo com novo perfil glicêmico;

 Solicitar glicemia capilar a cada 2 hs no pós-parto imediato;

 Alvo: jejum < 110-130; 2ª h pós-prandial < 160-180mg/dL.

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline Ian 

Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Manejo após o parto 

Cuidados durante amamentação

 Se a glicemia for menor do que 100 mg/dl antes da 

amamentação: lanche rico em proteínas com 15 gramas de 

carboidratos.

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society 2013 Clinical Practice Guideline Ian 

Blumer, Eran Hadar, David R. Hadden,



Rastreio pós parto
Seis semanas pós-parto

Jejum < 100 

2ª hora < 140

mg/dL

Normal

jejum  100 a 125

2ª hora <140

Jejum > 126

2ª hora >200 

mg/dL

Glicemia de jejum 

Alterada

DM

TOTG 75 g
Jejum e 2ª 
hora

jejum <126

2ª hora 140-

199mg/dL

intolerância à 
glicose

Rastreamento e Diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional no Brasil. Organização Pan Americana de Saúde, Ministério 

da Saúde, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Diabetes. 2017.



Obrigado!


