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   Diretrizes

Novos Padrões de Cuidado 
Expandem Diagnóstico de 
Diabetes Gestacional
Fonte: “American 
Diabetes Association 
/ Diabetes Care”; 
2011;34:S3-S61

A ADA (American Diabetes Association) 
realizou revisão em seu “Anual Standar-
ds of Care”, no que diz respeito ao scre-
ening de diabetes gestacional (DG).

Apesar de que as novas recomendações 
podem fazer dobrar o número de mulhe-
res que são diagnosticadas com diabe-
tes gestacional, espera-se que se possa 
ajudar às mães e aos recém-nascidos a 
evitar as complicações associadas ao dia-
betes. As recomendações atuais foram o 
resultado de um estudo multinacional intitulado HAPO 
[Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes], 
que enfatizou a correlação entre a glicemia materna 
nas semanas gestacionais 24 à 28 e o risco dos even-
tos adversos para a mãe, o feto e o recém-nascido. Os 
dados também sugeriram limites para a glicemia ma-
terna que foram previamente determinados normais 
e podem realmente ser prejudiciais à  mãe e filho. O 
diabetes gestacional tem sido definido como qualquer 
intolerância à glicose que tem seu início na gestação. 
Este único critério, entretanto, ignora um problema 
agora crescente.

“Considerando-se que a atual epidemia de obesida-
de e diabetes provocou o aumento do diabetes tipo 2 
nas mulheres em idade fértil, o número de mulheres 
grávidas portadoras de diabetes tipo 2 não diagnos-
ticadas também aumentou. Por este motivo, aconse-
lhamos testes para as mulheres com fatores de risco 
para diabetes tipo 2 desde sua 1ª consulta pré-natal, 
usando os critérios de diagnóstico padrão”, confor-
me revisão anual feita pela ADA no Standards of Me-
dical Care

Mudanças nos Testes e Diagnósticos
Screening para diabetes tipo 2 na primeira consulta 
pré-natal é agora recomendado para mulheres com 
fatores de risco. Entretanto, um diagnóstico neste es-
tágio seria considerado um diagnóstico para o diabe-
tes tipo 2 e não para o diabetes gestacional.

As mulheres não portadoras de diabetes também de-
vem se submeter ao teste de tolerância à glicose oral 
de 2h (TTGO) com 75g entre as 24ª e 28ª semanas 
de gestação, com qualquer um dos critérios abaixo 
para o DG:

 • TGJ > 92 mg/dl

 • TTGO 75g/1H > 180 mg/dl

 • TTGO 75 g/2H > 153 mg/dl

Para determinar se o diabetes gestacional é de fato 
um caso de DMT2 pré-existente não diagnosticado, 
as diretrizes revisadas enfatizam a importância de se 
submeter as mulheres que tiveram diabetes gestacio-
nal a testes 6 semanas e 12 semanas após o parto, 
continuando com testes rotineiros para diabetes e 
pré-diabetes a cada 3 anos, no mínimo.

Critério de Diagnóstico Expandido
As recomendações implementadas irão aumentar a 
prevalência do DG de forma considerável, mas os 
autores acreditam que seja fundamental uma inter-
venção precoce. As diretrizes atuais mostram que 
135.000 mulheres são diagnosticas para DG a cada 
ano nos EUA, ou seja, 4% de todas as gestantes. Sob 
o novo critério de diagnóstico esta cifra irá dobrar.

A Dra. Carol Wysham, presidente do Comitê de Práti-
ca Profissional da ADA, acredita que seja mais impor-
tante enfatizar que a mulher identificada pelo novo 
critério de diagnóstico, não precisará se submeter à 
mesma intensidade de intervenções, mas provavel-
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mente necessite somente um controle em seu estilo 
de vida. Isto implicará na formação de grupos que 
acompanhem estas pacientes e os custos a eles en-
volvidos.

A ADA adotou estas recomendações oficialmente e a 
Dra. Carol declarou que a Associação reconhece que 
a implementação destas diretrizes no âmbito global, 
irá ocorrer paulatinamente.

“Os Sistemas de Saúde precisam se adaptar às 
novas estratégias e neste ínterim podem continuar 
usando os métodos de diagnóstico anteriores até 
que possam proceder com a mudança. É importante 
que esta mudança seja efetivada, mesmo que demo-
re um pouco, considerando-se que a nova definição 
irá nos ajudar a prevenir as complicações tanto na 
mãe quanto no bebê.” Declarou Melissa Foster.

Perspectiva
Finalmente, chegamos a um consenso sobre o cri-
tério de diagnóstico para o diabetes gestacional e 
sobre gravidez no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 
2. O “Standards Of Medical Care” da ADA para 2011 
descreve com clareza um procedimento simples para 
a inclusão de todas as gestantes para o screening de 
diabetes gestacional. Agora não será mais necessá-
rio realizar o diagnóstico em dois passos, pois iremos 
direto para o TTGO 75 g/2H.

O teste universal de todas as gestantes reduzirá as 
complicações do diabetes gestacional para mãe e 
filho. Apesar de que o uso do teste universal irá do-
brar o número de mulheres identificadas com diabe-
tes gestacional de 9% para 18%, não irá dobrar os 
custos, porque o tratamento primário para o DG é 
mudança do estilo de vida e o processo de educa-
ção inclui dieta saudável. O impacto pode resultar na 
diminuição do número de portadores de diabetes na 
próxima geração. n
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