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RESUMO

A gravidez é uma condição fisiológica em que ocorre uma adaptação hormonal, representada por aumento dos níveis de hormônios com ação 
antagônica à insulina, em particular, o estrogênio, progesterona, cortisol, prolactina e hormônio somatotrófico coriônico humano. Essas 
mudanças interferem no metabolismo dos carboidratos, podendo resultar, em alguns casos, em mulheres susceptíveis, ao desencadeamento de 
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e, naquelas previamente diabéticas na dificuldade do controle metabólico. Entre os fatores de risco, 
destacam-se os modificáveis, estudos recentes têm mostrado associação entre o estado nutricional de obesidade prévia, assim como, o ganho 
ponderal excessivo durante a gestação e, o risco de intercorrências gestacionais. Mostrando que o excesso de peso associa-se fortemente à 
condições clínicas, como o DMG, corroborando com a literatura que relaciona o aumento da incidência de DMG em mulheres obesas. O objetivo 
deste estudo foi caracterizar o perfil glicêmico, o estado nutricional e os hábitos comportamentais de gestantes com diabetes gestacional (DG). 
Trata-se de um estudo transversal prospectivo, com gestantes do ambulatório pré-natal de alto risco do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Pernambuco, de março a novembro de 2012. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com aplicação de formulário próprio. 
Avaliou-se o perfil glicêmico, através das variáveis de glicemia de jejum (GJ) e teste oral de tolerância à glicose (TOTG); estado nutricional: peso e 
altura para cálculo do índice de massa corpórea (IMC); e a prática de exercício físico regular pré-gestacional e gestacional. A idade média das 50 
gestantes foi de 32,8 + 5,6 anos, onde 52% eram da cidade do Recife, 70% não brancas. Observou-se que do grupo total, 26% das gestantes foram 
classificadas com controle glicêmico adequado pela GJ, 46% e 50% pelo TOTG 60’ e 120’, respectivamente. Não houve diferenças entre os estados 
nutricionais. De acordo com o IMC, foram identificadas 12% na eutrofia, 56% no sobrepeso e 32% na obesidade, no período pré-gestacional. No 
2º trimestre, houve redução do IMC adequado (0%), do sobrepeso (30%) e aumento da obesidade (70%). No 3º trimestre o EN adequado foi para 
15%, o sobrepeso seguiu reduzindo (27,5%) e a obesidade diminuiu (57,5%). O estilo de vida das gestantes foi registrado como sedentário, onde 
98% não praticavam exercício físico. Sabe-se que o tratamento da DMG é importante para garantir a saúde da gestante e da criança. Com isso 
mulheres com a doença geralmente iniciam seu tratamento com dieta e mudanças no estilo de vida, que podem minimizar o ganho excessivo de 
peso, macrossomia fetal e complicações perinatais. Os achados corroboram com os fatores clássicos associados ao DG: excesso de peso e 
sedentarismo. Nota-se uma evolução ponderal para ganho no 2º trimestre (de notória relevância para a fisiologia endócrina); e entre as variáveis
glicêmicas, a GJ demonstrou maior alteração nesse grupo. Dessa forma, as mudanças de hábitos comportamentais devem ser prioridade no 
tratamento dessa desordem metabólica.
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