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RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) configura-se hoje como uma epidemia mundial. Na mulher não
diabética a gravidez está associada com profundas alterações no metabolismo energético,
logo, o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é qualquer nível de intolerância a carboidratos,
resultando em hiperglicemia de gravidade variável, com início ou diagnóstico durante a
gestação. O presente estudo, descritivo-transversal, avaliou a prevalência de DMG, a partir da
análise de prontuários de gestantes que realizaram pré-natal nas Unidades Básica de Saúde de
Vitória-ES, durante o período de janeiro a outubro de 2011. Foram avaliados prontuários de
396 gestantes, destas, 23 (5,8%) apresentaram o DMG com valores superiores a 92 mg/dL de
Glicemia de Jejum e 373 (94,2%), valores abaixo de 92 mg/dL. Fatores de risco associados
aos exames são de total importância para um melhor diagnóstico da patologia. A contínua
prevalência de DMG na população estudada merece atenção especial dos profissionais da área
da saúde.
Descritores: Diabetes gestacional; Hiperglicemia; Insulina; Fatores de risco.
ABSTRACT
Diabetes Mellitus (DM) is currently considered a global epidemic. In non-diabetic women,
pregnancy is associated with extreme changes to their energetic metabolism, therefore,
Gestational Diabetes Mellitus (GDM) refers to any level of intolerance to carbohydrates
resulting in hypoglycemia of variable levels, and with onset or diagnosis during pregnancy.
This descriptive, cross-sectional study evaluated the prevalence of GDM by analyzing the
medical records of pregnant women who attended prenatal care at Basic Health Units in
Vitória, Espírito Santo, between January and October, of 2011. A total of 396 records were
assessed. It was found that 23 (5.8%) reported GDM, with fasting blood glucose values above
92mg/dL, while 373 (94.2%) reported values below 92mg/dL. The risk factors associated to
the tests are key to a better diagnosis of the disease. The continuous prevalence of GDM in
the studied population calls for special attention from health professionals.
Descriptors: Gestational diabetes. Hyperglycemia. Insulin. Risk factors.
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RESUMEN
La diabetes mellitus (DM) constituye actualmente una epidemia mundial. En la mujer no
diabética, el embarazo se asocia con profundas alteraciones del metabolismo energético;
consecuentemente, la diabetes mellitus gestacional (DMG) implica cualquier nivel de
intolerancia a carbohidratos, resultando en hiperglucemia de gravedad variable, con inicio o
diagnóstico durante la gestación. Este estudio descriptivo, transversal, evaluó la prevalencia
de DMG analizando historias clínicas de embarazadas que realizaban prenatal en las Unidades
Básicas de Salud de Vitória-ES entre enero y octubre de 2011. Fueron evaluadas historias
clínicas de 396 gestantes, entre ellas 23 (5,8%) manifestaron DMH con valores superiores a
92mg/dl de glucemia en ayunas, mientas que 373 (94,2%) registro valores inferiores a
92mg/dl. Los factores de riesgo asociados a los exámenes son altamente importantes para un
mejor diagnóstico de la patología. La continua prevalencia de DMG en la población estudiada
merece especial atención de los profesionales del área de salud.
Descriptores: Diabetes gestacional. Hiperglucemia. Insulina. Factores de riesgo.
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Figura 1 – Prevalência do Diabetes Gestacional de acordo com os valores da glicemia de
Jejum obtidos em prontuários nas Unidades de Saúde Básica de Vitória-ES.
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Figura 4 – Percentual de gestantes diabéticas em relação aos níveis de Pressão Arterial.
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Figura 5 – Percentual das gestantes diagnosticadas com o Diabetes Gestacional com relação
ao peso corporal das mesmas.
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CONCLUSÃO
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