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RESUMO

O Índice Inflamatório Dietético (IID) estima o potencial inflamatório da dieta de um indivíduo, categorizando em “muito anti-inflamatória” a 
“muito pró-inflamatória”. A inflamação crônica é parte importante da fisiopatologia dos diferentes tipos de Diabetes Mellitus (DM). O Diabetes 
Mellitus Gestacional (DMG) aumenta o risco de complicações, sendo fundamental o controle metabólico, o que inclui os processos inflamatórios 
oriundos da possível descompensação glicêmica. A presença de inflamação crônica excessiva durante a gravidez pode ser associada a resultados 
adversos da gestação. Objetivo: Investigar o índice inflamatório da dieta de gestantes com Diabetes Mellitus Gestacional atendidas por um Centro 
de Referência em Fortaleza – Ceará. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal e descritivo, realizado em um Centro de referência no 
tratamento do diabetes. Participaram da pesquisa gestantes adultas com DMG, selecionadas aleatoriamente nos dias de consultas. A coleta se 
deu em dois momentos, por entrevista presencial e via telefônica utilizando questionário semiestruturado com dados pessoais e recordatório de 
24 horas (R24h), sendo um de semana e outro de final de semana. Os dados foram coletados em medidas caseiras, convertidos em 
gramas/mililitros e posteriormente analisados pelo aplicativo IF Tracker, que utiliza a metodologia de determinação do IID recomendada por 
Mônica Reinagel (2006). O Fator Inflamatório (FI) de cada dieta foi classificado de acordo com as características dos alimentos em anti-
inflamatórios e inflamatórios por meio de pontuação, variando de “dieta fortemente anti-inflamatória” a “menos fortemente inflamatória”. 
Resultados: Foram avaliadas 22 gestantes diagnosticadas com DMG. A média de idade do grupo foi de 30,81±5,40 anos. Entre as gestantes, a 
maioria (95,45%) apresentou dieta Fortemente Inflamatória. Em segundo lugar, 4,55% consumiam dieta Levemente Inflamatória. Nenhuma 
gestante consumia dieta com IID anti-inflamatório. Os trabalhos que investigam o IID de gestantes ainda são escassos, principalmente com o 
público diabético. Sabe-se que o uso de uma dieta potencialmente inflamatória desencadeia a liberação de mediadores inflamatórios, como o 
TNF-alpha, contribuindo com complicações futuras do DM e doenças cardiovasculares, além de uma frequente relação com aborto espontâneo 
no início da gravidez ou uma programação tardia de resistência à insulina no feto. Conclusão: A maioria das gestantes com Diabetes Mellitus 
Gestacional (DMG) avaliadas, consomem dietas em altos níveis inflamatórios. Isto pode acarretar em complicações metabólicas no período da 
gestação ou em momentos futuros, tanto para a mãe quanto para o feto. O resultado faz necessário maior ênfase no acompanhamento 
nutricional já realizado pelas pacientes.
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