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RESUMO

Introdução - a nutrição adequada é importante na gestação e, sobretudo, naque-

las complicadas pelo diabete. Objetivo - avaliar o consumo alimentar, pelo Índice de Qua-

lidade de Dieta (IQD), em gestantes portadoras de Diabetes Melito Gestacional (DMG), 

referenciadas para o serviço especializado. Método: estudo transversal e descritivo em 65 

gestantes portadoras de DMG, após a 20ª semana. O consumo alimentar foi quantifi cado 

pelo VET R24h, e pelo VET QFA, e qualifi cado pelo IQD, proposto por Fisberg et al. (2004), 

adaptado para a população de gestantes diabéticas. Resultados e discussão - 67,7% das 

gestantes apresentavam IMC pré-gestacional ≥ 25 kg/m2. O valor calórico observado no 

R24h foi de 1657 ± 532 kcal. De acordo com o IQD, a dieta foi adequada em 51,6% das 

gestantes. Os componentes de pior pontuação foram os vegetais e os produtos lácteos. A 

ingestão de carnes, sódio e gordura total receberam as maiores pontuações. Conclusão 

- o IQD, referenciado pelo R24h e aplicado como instrumento de avaliação nutricional, 

evidenciou que a dieta foi considerada inadequada ou com necessidade de adequação em 

metade da população de gestantes avaliadas. Estas inadequações foram relacionadas à 

baixa ingestão de verduras e legumes e de leite e produtos lácteos. Tais resultados indicam 

a necessidade de priorizar ações educativas no pré-natal, para incentivar o consumo de 

vegetais e produtos lácteos entre essas gestantes, portadoras de DMG. 

Palavras-chave: diabetes melito gestacional, consumo alimentar, dieta
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ABSTRACT

Food consumption of pregnant women with gestational diabetes evaluate 

indicators of diet quality (IDQ)

Introduction – to proper nutrition is important during pregnancy and especially 

in those complicated by diabestes. Objective – evaluating food intake, the Indicators of 

Diet Quality (IDQ), in pregnant women with GDM, referenced to the specialist service. 

Method – descriptive cross-sectional study in 65 pregnant women with Gestacinal 

Diadetes Mellitus (GDM) after 20 weeks. Food intake was measured by R24h VET and the 

FFQ, and qualifi ed IDQ proposed by Fisberg et al. (2004), adapted for the population of 

diabetic women. Results and discussion – 67.7% of the women had pré-pregnancy BMI ≥ 

25 kg/m2 . The caloric value was observed in 24-hour recall of 1657 ± 532 kcal. According to 

IDQ, the diet was adequate in 51.6% of pregnant women. The components were the worst 

score vegetables and dairy products. The intake of meat, total fat and sodium received the 

highest scores. Conclusion – IDQ, referenced by 24-hour recall and applied as a tool for 

nutritional assessment showed that the diet was considered inappropriate or in need of 

adjustment in half of the pregnant population evaluated. These inadequacies were related 

to low intake of vegetables and milk and dairy products. These results indicate the need to 

prioritize educational activities in prenatal care, to encourage consumption of vegetables 

and dairy products from these pregnant women, suffering from DMG.

Key words: gestational diabetes mellitus, dietary nutritional, diet
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INTRODUÇÃO

A nutrição adequada é importante em todas as fases da vida. As adaptações fi -

siológicas da gestação exigem uma nova condução nutricional. Nesse período, ocorre au-

mento do aporte de energia materna, para garantir as necessidades do feto. O organismo 

materno se adapta a esta nova condição, para evitar o estado de competição biológica, que 

pode comprometer o bem-estar da mãe e do feto em desenvolvimento. No pré-natal, as 

recomendações nutricionais são direcionadas para dois focos - o consumo energético e o 

ganho de peso maternos. Assim, a adequada ingestão energética resulta em ganho ponde-

ral materno adequado, garantindo as necessidades do feto1.

Na gestação, as concentrações de nutrientes nos tecidos e nos líquidos são mo-

difi cadas por adaptações fi siológicas do organismo materno (expansão do volume sangüí-

neo, alterações cardiovasculares, distúrbios gastrintestinais e variações na função renal) e 

por alterações bioquímicas (nas proteínas totais e nos lipídios, ferro sérico e cálcio). Essas 

adaptações justifi cam a necessidade de adequações na dieta da gestante2. 

No Brasil, as recomendações da assistência pré-natal incluem o acompanhamen-

to e o monitoramento de peso gestacional e orientações nutricionais, desde o início da ges-

tação até o fi nal da amamentação. A avaliação nutricional inicial identifi ca as necessidades 

de nutrientes, específi cas para esse período e deve ser mantida ao longo da gravidez3. 

Alguns instrumentos foram desenvolvidos, incluindo desde medidas antropo-

métricas maternas (peso e ganho de peso, IMC, circunferência do braço, circunferência da 

cintura, relação cintura/quadril) e inquéritos diferenciados sobre ingestão alimentar4. 

A avaliação do estado nutricional materno no início do pré-natal busca indi-

cadores que orientem medidas de intervenção para prevenir o prognóstico adverso da 

gestação. Entre estes, o crescimento fetal exagerado e o peso ao nascimento, resultam em 

implicações futuras, especialmente, em risco aumentado de obesidade, com todos os seus 

complicadores, completando o ciclo facilitador da doença cardiovascular do adulto5.

A revisão bibliográfi ca do fi nal da década de 90, incluindo estudos observacionais 

e de intervenção, mostrou associação entre vitaminas e minerais, estado nutricional ma-

terno precário e resultado perinatal adverso (RPNA), incluindo restrição do crescimento 

intrauterino e prematuridade. A inadequação da ingestão de alguns nutrientes se associou 

a desfechos negativos para o concepto e para mãe e, de modo contrário, a suplementação 

de vitaminas e minerais resultou em benefício para ambos6. 
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O estado nutricional é determinado, principalmente, pela ingestão de nutrien-

tes. Entre os inquéritos alimentares, os mais empregados são o Recordatório Alimentar 

de 24h (R24h) e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA)7. Esses instrumentos já 

estão estabelecidos e, recentemente, foram aplicados no estudo brasileiro com enfoque 

na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, na identifi cação do risco 

cardiovascular aumentado8. 

A avaliação isolada da ingestão de cada nutriente em grupos populacionais não 

é capaz de aferir todo o papel da dieta humana sobre a saúde9. Índices que sintetizam a 

avaliação de determinado padrão alimentar foram propostos e são empregados em vários 

estudos. Entre eles, a medida-resumo da qualidade da dieta, seja para avaliar a relação 

entre dieta e ocorrência de doenças, ou para monitorar padrões alimentares de indivíduos 

ou populações10,11,12. O Índice de Qualidade da Dieta (IQD) possibilita a observação ampla 

da dieta, pois analisa vários de seus componentes e não apenas um valor numérico dos 

nutrientes ingeridos, propiciando avaliação de melhor qualidade do consumo alimentar13.

Considerando a associação do estado nutricional e hábitos alimentares e as com-

plicações inerentes ao Diabetes Melitos Gestacional (DMG), como obesidade, resistência 

insulínica e síndrome metabólica, o objetivo deste estudo foi qualifi car o consumo alimentar 

de gestantes portadoras de DMG, referenciadas para o serviço especializado de uma das 

regionais de Brasília/DF/Brasil.

MÉTODO

Desenho e local do estudo

Estudo transversal descritivo, incluindo 65 gestantes portadoras de DMG, que 

iniciaram o acompanhamento no pré-natal especializado do Hospital Regional da Asa 

Norte (HRAN) da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF),no período 

de novembro de 2009 a março de 2011. 

O rastreamento para o DMG foi realizado pela glicemia de jejum, na primeira 

consulta de pré-natal, considerado risco quando ≥ 85 mg/dl, associada à investigação de 

fatores de risco para o DMG. O rastreamento positivo indicou a realização do Teste de 

Tolênrancia à 
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Glicose (TTG)-75g, entre 24-28 semanas, para confi rmar ou afastar o DMG14. 

Estas etapas foram desenvolvidas nos centros de atenção primária e as gestantes com 

diagnóstico confi rmado de DMG foram referenciadas para o serviço terciário, onde se de-

senvolveu o estudo. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino 

e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS)/SES-DF, sob protocolo de nº 3517/09 (anexo 

1). Todas as gestantes incluídas foram prévia e devidamente esclarecidas e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Critérios de inclusão e exclusão

Além do diagnóstico de DMG, os critérios de inclusão foram defi nidos por: peso 

pré-gestacional conhecido ou avaliado até o fi nal da 13ª semana gestacional; não ter qual-

quer tipo de restrição alimentar; ser acompanhada nos serviços de pré-natal da regional 

norte do DF. 

Foram excluídas as gestantes portadoras de gestações gemelares e de enfermi-

dades crônicas. 

Instrumentos para a coleta dos dados

A coleta dos dados foi realizada por consulta aos prontuários e por entrevista às 

gestantes, quando se aplicou protocolo pré-defi nido e validado por pré-teste, constando 

de perguntas fechadas e/ou medidas de avaliações sobre as características socioeconômi-

cas e demográfi cas. No protocolo foram incluídas as seguintes variáveis: idade materna, 

idade gestacional do início do pré-natal, peso pré-gestacional, peso do início do pré-natal, 

estatura, idade gestacional da avaliação, paridade, escolaridade, estado civil (situação con-

jugal), número de consultas no pré-natal e idade gestacional no parto. Neste momento da 

avaliação também foi caracterizado o estado nutricional materno (Anexo 2).

Técnicas e testes de avaliação

Para avaliação do estado nutricional materno utilizou-se o índice de massa cor-

poral (IMC; Kg/m2), pré-gestacional e no momento da avaliação; os questionários de re-

cordatório alimentar de 24h (VET R24h) e de frequência alimentar (VET QFA) e o índice 

de qualidade da dieta (IQD)15,16,17,13. 

As medidas de peso e estatura foram verifi cadas no momento da entrevista, em 

balança digital da marca Filizola. O IMC pré-gestacional foi classifi cado em baixo peso 
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(IMC<18,5 kg/m2), adequado (18,5 kg/m2 ≤ IMC < 25 kg/m2), sobrepeso (25,0 kg/m2 ≤ IMC 

< 30 kg/m2) e obesidade (IMC ≥ 30,0 kg/m2)15. O IMC gestacional, avaliado no momento 

da avaliação nutricional e metabólica foi relacionado à idade gestacional e categorizado de 

acordo com os critérios de Atalah16. 

O R24h foi composto de quatro colunas: a) refeição - horário; b) alimento consu-

mido; c) quantidade - medida caseira; d) quantidade - g/ml. Todas as colunas eram abertas 

para preenchimento. O QFA foi construído a partir do questionário validado por Ribeiro17. 

Os alimentos foram ordenados em sete grupos alimentares: cereais e leguminosas, óleos e 

gorduras, sobremesas e petiscos, carnes e ovos, leites e derivados, hortaliças e frutas e be-

bidas. Este último incluía refrigerantes e sucos industrializados. O suco in natura integrou 

o grupo das frutas. No grupo das hortaliças e frutas foram obtidos os dois representantes 

mais frequentemente consumidos por cada uma das gestantes. Cada grupo alimentar pos-

suía entre 8 e 10 itens, exceto o grupo do leite e derivados, que tinha apenas três, totalizan-

do 52 itens. As categorias de freqüência de consumo incluíam: a) uma vez por dia; b) duas 

ou mais vezes por dia; c) quatro a seis vezes por semana; d) duas a três vezes por semana; 

e) uma vez por semana; f) uma vez por mês; g) duas ou mais vezes por mês; h) raramente 

ou nunca. A análise quantitativa da dieta foi realizada pelo software Avanutriâ versão 3.1.4. 

Após o cálculo da ingestão alimentar pelo R24h e pelo QFA, o valor energético total (VET) 

foi classifi cado como adequado (25 Kcal/kg peso/dia - 40Kcal/kg peso/ dia) ou inadequado 

(<25 Kcal/kg peso/dia ou > 40 Kcal/kg peso/dia)(8,18). 

De acordo com os pontos obtidos na dieta, o IQD avalia e classifi ca o consumo 

alimentar em três categorias: dieta inadequada (≥ 41 pontos), dieta que necessita de mo-

difi cação (> 41 e ≤ 64 pontos) e dieta saudável (> 65 pontos). O índice é obtido por uma 

pontuação distribuída entre os dez componentes, que caracterizam diferentes aspectos 

de uma dieta saudável. O guia alimentar, proposto por Philippi et al.19, foi utilizado como 

parâmetro para os componentes de 1 a 5; o componente 10 foi elaborado a partir dos da-

dos obtidos no estudo. Todos os componentes foram avaliados e pontuados por escores de 

zero a dez; os valores intermediários foram calculados proporcionalmente ao consumido. 

Componentes 1-5: Grupos de Alimentos (cereais, pães, tubérculos e raízes; verduras e 

legumes; frutas; leite e produtos lácteos; carnes,ovos e feijão). O IQD mede a adequação 

do consumo de cada um dos cinco grupos de alimentos estabelecidos pelo guia alimentar, 

de acordo com a faixa etária. Consumido o mínimo recomendado pelo guia, o indivíduo 

recebe 10 pontos; quando não atender às recomendações, a pontuação é zero. O consumo 

de um número intermediário de porções (entre o não consumo e o mínimo recomendado) 
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foi pontuado proporcionalmente. Componente 6: Gordura Total. O valor mínimo (zero) 

corresponde à ingestão de lipídeos totais em quantidade igual ou superior a 45% do Valor 

Calórico Total (VCT) da dieta; a pontuação máxima de 10 é atribuída ao consumo de 30% 

ou menos do VCT, uma vez que a faixa compreendida entre 30 e 40% seria aceitável14. 

Componente 7: Gordura Saturada. Esta pontuação é avaliada pelo percentual de gordura 

saturada no VCT. Atribui-se o valor mínimo quando o indivíduo ingere 10% ou mais do 

VCT em gordura saturada; atribuem-se 10 pontos a uma dieta de 7% ou menos do VCT19. 

Componente 8: Colesterol. A quantidade recomendada de colesterol na dieta é de 200 

a 300 mg/dia, valores também referidos para população de gestantes diabéticas20. Com-

ponente 9: Sódio. A ingestão de sódio foi pontuada de zero (4800mg/dia ou mais) a dez 

(2400mg/dia ou menos)21. Componente 10: Variedade da Dieta. Foi medida levando-se em 

conta os diferentes tipos de alimentos consumidos durante um dia. A escala foi elaborada 

em função do consumo mínimo de cinco e máximo de 15 alimentos diferentes por dia. Para 

o consumo inferior a cinco foi estabelecido o escore zero e, para consumo igual ou superior 

a 15, o escore dez.

Análise dos dados

Os resultados foram armazenados em planilha do software Excel 2007 for Win-

dowsâ, específi ca para o estudo. Pela proposta de um estudo descritivo, foram apresenta-

das porcentagens, médias e desvios-padrão, relativos a quantifi cação calórica pelo R24h e 

qualidade da dieta pelo IQD. 

RESULTADOS

Foram avaliadas 65 gestantes portadoras de DMG, referenciadas para o serviço 

especializado do HRAN da SES/DF. A média de idade foi de 32,5 ± 4,5 anos e, a idade ges-

tacional média na avaliação, de 28,1 ± 5,1 semanas; o peso médio materno no momento da 

avaliação foi de 76,7 ± 16,2 kg. Do total de gestantes, 35,4% estavam na primeira gestação; 

42,5% tinham escolaridade entre 8 a 11 anos e 84,6% referiram união estável. Em relação às 

consultas de pré-natal, 81,5% delas tiveram cinco ou mais consultas. Entre as 53 gestantes 

em que a gestação já havia sido resolvida, 92,5% alcançaram o termo (Tabela 1).

A avaliação do estado nutricional pelo IMC mostrou que 67,7% (n = 44) apresen-

tavam sobrepeso ou obesidade pré-gestacional e que 64,6% (n = 42) mantinham o IMC 

≥ 25 Kg/m2 no momento da avaliação. Apenas 32,3% das gestantes estavam com peso 
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adequado no período pré-gestacional. No momento da avaliação, esta característica foi 

mantida em 29,2% das gestantes (Tabela 2). 

Em relação ao consumo alimentar, o valor energético total (VET) foi de 1657 ± 

532 Kcal/Kg/dia pelo R24h e de 1614 ± 446 Kcal/Kg/dia pelo QFA. O escore médio do IQD 

correspondeu a 63,4 ± 14,28. A avaliação da dieta, pelo R24h ou pelo QFA, identifi cou ina-

dequação da dieta em mais de 70,0% das gestantes. O IQD classifi cou como inadequação 

ou necessidade de adequação da dieta 50,0% das gestantes (Tabela 2). 

A Tabela 3 apresenta a ingestão alimentar de macro e micronutrientes, qualifi ca-

dos pelo IQD. Do total de 64 gestantes, 32 (50,0%) delas tinham escore compatível com 

inadequação (< 40 pontos) ou necessidade de adequação (41-64 pontos) e 32 (50,%) foram 

consideradas com dieta adequada (≥ 65 pontos). 

Na Tabela 4 são apresentados os escores médios e o percentual (%) de gestantes 

nas categorias zero e 10 pontos do IQD, de acordo com os componentes da dieta. Os maio-

res escores corresponderam aos componentes - gordura total (7,9 ± 2,9), carnes e produtos 

lácteos (7,7 ± 3,2) e sódio (9,2 ± 1,8). O maior percentual de gestantes com pontuação zero 

foi observado em relação aos componentes colesterol (28%) e gordura saturada (28%). 

Mais de 50,0% das gestantes receberam escore 10 para os componentes carnes e produtos 

lácteos (66%), gordura total (64%) e sódio (86%). 
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Tabela 1 - Caracterização da população de gestantes portadoras de DMG

CARACTERÍSTICAS

Média Dp**

Idade (anos) 32,5 4,5

Idade gestacional início pré-natal (semanas) 24,7 6,4

Peso pré-gestacional (Kg) 69,7 16,2

Peso na avaliação (Kg) 76,7 16,2

Altura (m) 1,6 0,1

Idade gestacional na avaliação (semanas) 28,1 5,1

N %

Paridade

Zero 23 35,4

1 18 27,7

2 17 26,2

≥ 3 7 10,7

Escolaridade (anos completos)

1-3 1 1,3

4-7 14 17,5

8-11 34 42,5

≥ 12 16 20,0

Estado civil

Com companheiro 55 84,6

Sem companheiro 10 12,5

Consultas pré-natal

≥ 5 53 81,5

< 5 12 18,6

Id. Gestacional parto*

≥ 37 semanas 49 92,5

< 37 semanas 4 7,5

Total 65 100,0%

* 53 gestações já resolvidas
**Dp= desvio padrão 
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Tabela 2 - Caracterização do estado nutricional das gestantes 
portadoras de DMG

ESTADO NUTRICIONAL

Média Dp*****

IMC* pré-gestacional (Kg/m2) 27,7 5,9

IMC avaliação gestacional (Kg/m2) 30,6 5,7

VET R24h** (Kcal/Kg/dia) 1657 532

VET QFA*** (Kcal/Kg/dia) 1614 446

IQD*** (pontuação) 63,4 14,3

N %

IMC pré-gestacional

Baixo peso 0 0

Adequado 21 32,3

Sobrepeso 27 41,5

Obesidade 17 26,2

IMC avaliação

Baixo peso 4 6,2

Adequado 19 29,2

Sobrepeso 26 40,0

Obesidade 16 24,6

VET R24h (Kcal/Kg/dia)

25 -40 (adequado) 19 29,7

< 25 ou > 40 (inadequado) 45 70,3

VET QFA (Kcal/Kg/dia)

25 -40 (adequado) 15 23,4

< 25 ou > 40 (inadequado) 49 76,6

IQD (escore)

< 40 (inadequado) 1 1,5

41 - 64 (necessita de melhoras) 31 48,5

≥ 65 (adequado) 32 50,0

*IMC= Índice de Massa Corporal

**VET R24h= Valor Energético Total do Recordatório de 24h

***VET QFA= Valor Energético Total do Questionário de Frequência Alimentar

****IQD= Índice de Qualidade da Dieta

*****Dp= Desvio padrão
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Tabela 3. Consumo energético de macro e micronutrientes, qualifi cados pelo 
IQD, nas gestantes portadoras de DMG

Consumo 

(Kcal/Kg/dia)
categorias IQD*

≥ 65 pontos 64-41 pontos ≤ 40 pontos

N = 64 N = 32 N = 31 N = 1

Energia 1668 ± 529 1723 ± 488 1519 ± 464 3423 

Gordura total 27,2 ± 0,2 24,4 ± 9,5 28,7 ± 9,6 46,2 

Carboidratos 51,3 ± 11,5 54,2 ± 11 46,5 ± 12,3 44,3 

Proteínas 21 ± 7,8 21,4 ± 7,4 21,2 ± 9,6 9,5 

Gordura saturada 8,3 ± 4,1 13,1 ± 7,1 9,3 ± 9,6 8 

Sódio 1565 ± 1002 1398 ± 655 1613 ± 1182 4423 

Cálcio 571,8 ± 324,2 645 ± 356 490 ± 270 1130 

Fibras 15 ± 4,1 16,7 ± 6,1 13,1 ± 8,2 10,9 

Colesterol 247 ± 149 240,7 ± 131,8 240 ± 163 535 

*IQD= Índice de Qualidade da Diet

Tabela 4. Escore médio e percentual (%) nas categorias zero e 10, de acordo 
com os componentes do IQD, nas gestantes portadoras de DMG

Componentes Escores Percentual (%) de gestantes

m ± dp** escore zero escore 10

Cereais, pães e raízes 5,2 ± 2,3 0,0 39,0

Verduras e legumes 4,6 ± 3,7 19,0 27,0

Frutas 6 ± 3,9 14,0 50,0

Leites e produtos lácteos 4,9 ± 3,3 9,0 27,0

Carnes 7,7 ± 3,2 6,0 66,0

Gordura total 7,9 ± 2,9 5,0 64,0

Gordura saturada 5,2 ± 2,9 28,0 33,0

Colesterol 5,8 ± 4,2 28,0 46,0

Sódio 9,2 ± 1,8 0,0 86,0

Variedade dos alimentos 6,7 ± 2,6 2,0 38,0

*m ± dp = média e desvio padrão
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DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo evidenciaram que, de acordo com o IQD, metade 

das gestantes tinha alimentação adequada e que, na outra metade, a dieta foi avaliada 

como inadequada. Esta classifi cação foi relacionada à ingestão de vegetais e produtos 

lácteos, com as menores pontuações, e de carnes, sódio e gordura total, responsáveis 

pelas maiores pontuações.

A adequação nutricional é o primeiro passo terapêutico para a maioria das 

gestantes com DMG. Assim, encontar as melhores estratégias dietéticas, equilibrando as 

necessidades básicas da gravidez saudável com as metas do controle glicêmico materno, 

torna-se um grande desafi o20. 

A avaliação do consumo alimentar e a qualifi cação da dieta nos seus vários 

componentes são algumas das difi culdades para vencer este desafi o. Bertin et al2, ava-

liando o emprego dos inquéritos alimentares em gestantes, concluíram que o R24h foi o 

mais utilizado, pela praticidade do instrumento. Entretanto, recomendam a associação 

do R24h a outro inquérito dietético, para melhor mensuração da ingestão alimentar. 

Neste estudo, a dieta das gestantes portadoras de DMG foi avaliada pelo R24h 

e pelo QFA, aplicados no mesmo momento. Por estes dois instrumentos, os valores fo-

ram muitos próximos em todas as categorias dos nutrientes e esta equivalência validou 

o uso do R24h como referência para a qualifi cação da dieta pelo IQD. 

Neste estudo, a média do consumo energético foi de 1668 kcal/dia, e os per-

centuais de macro nutrientes corresponderam a 21,0% de proteínas, 51,3% de carboi-

dratos e 27,2% de lipídios. Estes valores estão próximos às proporções recomendadas 

para gestantes com DMG - 40 a 55% de carboidrato, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% 

de gorduras14. Resultados similares foram descritos em gestantes com sobrepeso pré-

-gestacional, apresentando valores médios de 16% de proteínas; 55% de carboidratos e 

29% de lipídios22.

Neste estudo, as dietas classifi cadas como de boa qualidade foram caracteriza-

das por maiores valores energéticos e quantidades elevadas de nutrientes. Apesar disso, 

a média de consumo energético das gestantes portadoras de DMG, calculada em 1668 ± 

529 Kcal/dia, estava abaixo da média recomendada, de 2500 Kcal/dia. Neste caso, a pos-

sibilidade de o consumo alimentar ter sido subestimado no R24h deve ser considerada, 

pois apenas 6,2% das gestantes apresentavam baixo peso no momento da avaliação. A 
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sub ou a superestimação do consumo alimentar podem ocorrer, também, na dependên-

cia dos itens acrescentados à lista de freqüência e, por isso, nenhum instrumento de 

inquérito alimentar deve ser considerado perfeito25.

A qualidade da dieta das gestantes portadoras de DMG, aqui avaliadas, é preo-

cupante. Metade delas apresentou consumo alimentar inadequado ou com necessidade 

de adequação. À semelhança do nosso estudo, o recordatório alimentar foi utilizado 

como referência para o IQD, evidenciando que 79% das dietas, avaliadas em gestantes 

canadenses, necessitavam de adequação e que nenhuma delas era de boa qualidade23. 

Em gestantes americanas, a qualidade da dieta foi classifi cada como necessida-

de de adequação em 61,2% delas e, em 37,7%, como inadequada, caracterizando dieta de 

pior qualidade nesta população24. Entretanto, deve-se ter cautela na comparação destes 

resultados. O índice aplicado às gestantes americanas utilizou componentes diferentes e 

os dados referenciais foram obtidos por questionário de frequência alimentar e não por 

recordatório. Estas diferenciações no método de avaliação e nos componentes da dieta 

difi cultam a comparação com os nossos resultados. 

Os componentes com as menores pontuações relacionaram-se ao consumo de 

verduras e legumes e de leite e produtos lácteos, sendo que apenas 27,0% das gestantes 

consumiram o mínimo recomendado. Por outro lado, 50,0% das gestantes do estudo 

atingiram o número mínimo recomendado para as porções de frutas e foi caracterizada 

ingestão adequada de carnes (66,0%), gorduras (64,0%) e sódio (86,0%) na maioria delas. 

Os resultados disponíveis na literatura são bastante variados e exclusivos de 

gestantes não diabéticas. Alguns autores avaliaram percentual baixo de gestantes com 

consumo adequado de frutas (16%) e hortaliças (9,6%)24; outros observaram percentual 

mais elevado consumo adequado de frutas (51,3%) e hortaliças (37,4%)25. 

A discussão dos nossos resultados foi difi cultada pelas diferenças metodológi-

cas nos estudos de avaliação nutricional em gestantes e, sobretudo, pela inexistência de 

resultados específi cos da aplicação do IQD em gestantes portadoras de DMG. Entretan-

to, considerando a população avaliada, gestantes portadoras de DMG e acompanhadas 

no HRAN da SES/DF/DF, os resultados devem orientar ações de educação nutricional 

dirigidas para este grupo específi co de gestantes.

Utilizar o IQD para qualifi car o consumo alimentar de gestantes com DMG 

pode ser feito inédito, mas algumas limitações no método devem ser consideradas. Uma 

delas seria a impossibilidade de se avaliar o consumo de açúcares, doces e gordura trans, 
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componentes importantes na dieta de gestantes diabéticas. A outra refere-se à difi culda-

de na avaliação do consumo excessivo de carboidratos, e seus respectivos tipos, nutriente 

cujo excesso é prejudicial à saúde das gestantes e está fortemente associado ao sucesso 

do controle glicêmico materno no DMG. 

Independentemente das limitações, os resultados indicam a necessidade de 

continuidade desses estudos, com instrumentos de avaliação nutricional comparáveis e 

adequados para avaliar populações de risco gestacional, em especial, as portadoras de 

DMG. 
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CONCLUSÃO

O IQD, referenciado pelo R24h e aplicado como instrumento de avaliação nutri-

cional, evidenciou que a dieta foi considerada inadequada ou com necessidade de adequa-

ção em metade da população de gestantes avaliadas. Estas inadequações foram relaciona-

das à baixa ingestão de verduras e legumes e de leite e produtos lácteos. 

Estes resultados devem orientar ações de educação nutricional dirigi-

das para este grupo específi co de gestantes, portadoras de DMG e acompanhadas no 

HRAN da SES/DF. 
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RESUMO

Introdução - Obesidade, resistência à insulina, Sindrome Metabolica (SM) e 

Diabetes Melito Gestacional (DMG) estão naturalmente associadas, são diretamente 

dependentes do estado nutricional e resultam em complicações maternas e perinatais. 

Objetivo - avaliar o perfi l nutricional de gestantes portadoras de DMG e relacioná-lo a 

marcadores da SM e do controle glicêmico materno. Método - estudo transversal de ges-

tantes portadoras de DMG. Foram avaliados o estado nutricional, pelo IMC pré-gestacio-

nal e pelos questionários alimentares (R24h, QFA e IQD), e os marcadores da SM (IMC 

gestacional, HDL-colesterol, triglicérides e GJ) e do controle glicêmico (GJ, GPP e HbA1c). 

Resultados - foram incluídas 65 gestantes, caracterizadas por IMC pré-gestacional >25 kg/

m2 (67,7%), inadequação alimentar, pelo R24h (70,3%) e pelo QFA (76,6%), e qualidade 

inadequada da dieta, pelo IQD (50,0%). IMC compatível com sobrepeso e obesidade, R24h 

inadequado e QFA inadequado aumentaram o risco de IMC gestacional ≥ 25 Kg/m2 em, 

respectivamente: 5,6; 4,7 e 6,7 vezes. R24h inadequado aumentou o risco de HDL-c ≤ 50 

mg/dl (OR = 1,3). IMC pré-gestacional ≥ 25 Kg/m2 se associou ao risco de GJ > 85 mg/dl 

(OR = 3,9) e, o IQD inadequado, ao risco de HbA1c > 6,5% (OR = 1,1). Conclusão - Os 

resultados deste estudo evidenciaram que o estado nutricional inadequado representa ris-

co para a ocorrência de SM e pior controle glicêmico materno. 

Palavras-chave: Diabetes melito gestacional, síndrome metabólica, nutrição.
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ABSTRACT

Profi le related to maternal nutrition markers and metabolic syndrome 

glycemic control in gestational diabetes mellitus 

Introduction - Obesity, insulin resistance, metabolic syndrome and DMG are 

naturally associated, are directly dependent on the nutritional status and result in ma-

ternal and perinatal complications. Objective - assess the nutritional status of pregnant 

women with GDM and relate it to the SM markers and maternal glucose levels. Method 

- cross sectional study of pregnant women with GDM. We evaluated the nutritional sta-

tus at pre-pregnancy BMI and the dietary questionnaires (24-hour recall, FFQ and IQD), 

and markers of SM (gestational BMI, HDL-cholesterol, triglycerides, and Gj) and glycemic 

control (FPG, PPG and HbA1c ). Results - included 65 pregnant women, characterized 

by pre-pregnancy BMI> 25 kg/m2 (67.7%), inadequate diet, the 24-hour recall (70.3%) 

and the FFQ (76.6%), and inadequate quality of diet, IQD (50.0%). BMI corresponding to 

overweight and obesity, 24HR inadequate and inappropriate FFQ increased risk of gesta-

tional BMI ≥ 25 kg/m2 in, respectively: 5.6, 4.7 and 6.7 times. 24HR inappropriate increased 

the risk of HDL-C ≤ 50 mg / dl (OR = 1.3). Pre-pregnancy BMI ≥ 25 kg/m2 was associated 

with the risk of FPG> 85 mg / dl (OR = 3.9) and HEI inadequate, the risk of HbA1c> 6.5% 

(OR = 1.1). 

Conclusion - The results of this study showed that the inadequate nutritional 

status represents a risk for the occurrence of MS and worst maternal glucose levels.

Key words: gestational diabetes mellitus, metabolic syndrome, nutrition.
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1. INTRODUÇÃO

Diabete Mellitus Gestacional (DMG) é defi nida como qualquer grau de intolerância 

à glicose, de início ou primeiro reconhecimento na gravidez. Esta defi nição é válida mesmo 

quando a condição persiste após o parto e não exclui a possibilidade da intolerância à glicose 

ter antecedido ou iniciado concomitantemente à gravidez1. É considerado o problema meta-

bólico mais comum na gestação e tem prevalência entre 3% e 13% das gestações2. O apareci-

mento do DMG prediz o desenvolvimento do Diabete melito tipo 2 (DM2), aumentando em 

até seis vezes o risco para esta doença3. Em nosso meio, o DM2 foi confi rmado, após 10 a 12 

anos da gravidez índice, em 16,7% das portadoras de hiperglicemia gestacional leve e variou 

de 23,6 a 44,8% nas portadoras de DMG4. No Brasil, a prevalência de DMG em mulheres com 

idade superior a 20 anos, atendidas pelo sistema único de Saúde (SUS), foi de 7,6%5. 

Síndrome metabólica (SM) é caracterizada por obesidade central, defi nida na 

mulher brasileira, pela medida da circunferência cintura ≥ 80 cm ou índice de massa corpo-

ral (IMC) > 30 kg/m², associada a mais dois entre os quatro fatores: triglicérides aumentado 

(≥ 150 mg/dl ou tratamento específi co para esta anormalidade), HDL- colesterol redu-

zido(< 50 mg/dl, ou tratamento específi co para esta anormalidade), hipertensão arterial 

(sistólica ≥ 130 ou diastólica ≥ 85mmHg, ou em tratamento específi co para hipertensão 

arterial) e glicemia de jejum aumentada (≥ 100mg/dl ou diagnóstico prévio de diabete tipo 

2)6. É doença comum na atualidade, sendo também responsável pelo aumento no risco de 

eventos cardiovasculares7,1. A causa básica da SM continua a desafi ar os especialistas, mas 

a resistência à insulina e a obesidade central são consideradas como fatores primordiais6. A 

prevalência de obesidade tem aumentado mundialmente e, especifi camente entre mulhe-

res brasileiras, o excesso de peso aumentou de 28 (1974-75) para 48% (2008-09)8.

A SM é transtorno complexo, representado por um conjunto de fatores de risco 

cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura e à resistência in-

sulínica9. Como acontece no DM2 e na SM, o DMG está associado à resistência e produção 

e/ou secreção defi ciente de insulina. Por isso, DMG e SM são doenças consideradas de 

mesma etiologia, uma precede a outra e muitos dos componentes preditivos da SM são 

também considerados para o DMG10,11. A obesidade e a resistência à insulina são caracte-

rísticas comuns a estas doenças12,13. 

Alguns autores alertam para o fato de que mulheres portadoras de intolerância à 

glicose e hiperglicemia, anterior à gestação, apresentam padrão metabólico alterado, com 

valores mais elevado de IMC e triglicérides, hipertensão arterial e níveis mais baixos de 
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HDL-colesterol, quando comparadas a mulheres normoglicêmicas14. A associação SM e 

seus componentes em mulheres com hiperglicemia prévia à gestação é 10 vezes maior em 

obesas15. Um estudo comparativo entre mulheres com DMG e não diabéticas confi rmou 

esta associação e levantou a hipótese de que o DMG seria uma fase da SM, ambas carac-

terizadas por obesidade e resistência à insulina16.

A obesidade é condição diretamente dependente do estado nutricional inadequa-

do e é considerada a base fi siopatológica para a resistência à insulina. Assim, seria imperativa 

a avaliação do estado nutricional materno no início do pré-natal, na busca de indicadores que 

orientem medidas de intervenção para prevenir o prognóstico adverso da gestação, com im-

plicações futuras, especialmente, o risco aumentado de obesidade, com todos os seus com-

plicadores, completando o ciclo facilitador da doença cardiovascular do adulto17.

A avaliação nutricional na gestação inicial identifi ca as necessidades de nutrien-

tes nesse período e deve ser mantida ao longo da gravidez19. Para isto, alguns instrumentos 

foram desenvolvidos, incluindo desde medidas antropométricas maternas (peso e ganho 

de peso, IMC, circunferência do braço, circunferência da cintura, relação cintura/quadril) 

e inquéritos diferenciados sobre ingestão alimentar20. Entre os inquéritos alimentares, os 

mais empregados são o Recordatório Alimentar de 24h (R24h) e o Questionário de Fre-

quência Alimentar (QFA)18,21. Esses instrumentos já estão estabelecidos e, recentemente, 

foram aplicados no estudo brasileiro com enfoque na prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis, ou seja, na identifi cação do risco cardiovascular aumentado22. O Índice de 

Qualidade da Dieta (Healthy Eating Index / IQD) foi proposto por Kennedy et al 1A, como 

instrumento de medida da qualidade alimentar em estudos populacionais 2A. 

O R24h consiste na obtenção de informações quantitativas dos alimentos e bebi-

das consumidos nas 24 horas anteriores, caracterizando o consumo atual. O QFA é cons-

tituído por uma lista dos alimentos mais frequentemente consumidos ou que formam um 

padrão alimentar, no qual se registra a frequência habitual de consumo (nunca, diária, 

semanal ou mensal) 18 . O IQD constitui uma medida global da qualidade da alimentação, 

representando um instrumento útil para descrever e monitorar o padrão alimentar de uma 

determinada população e para avaliar intervenções realizadas 25.

Obesidade, resistência à insulina, SM e DMG estão naturalmente associados, 

são diretamente dependentes do estado nutricional materno e resultam em complicações 

imediatas e a longo prazo. Assim, este estudo teve como objetivo caracterizar o estado nu-

tricional materno e avaliar possíveis associações com os marcadores da SM e do controle 

glicêmico materno em gestações complicadas pelo DMG.
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2. SUJEITOS E MÉTODO

Desenho e protocolo do estudo 

Estudo transversal, descritivo e analítico, incluindo gestantes referenciadas para 

um serviço terciário da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF), Brasí-

lia, Brasil, com diagnóstico de DMG.

O diagnóstico de DMG foi realizado no serviço de atenção primária da SES/

DF, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde / Brasil. As gestantes com rastreamento 

positivo (glicemia de jejum ≥ 85 mg/dl e/ou presença de fator de risco) realizaram o TTG-

-75g, entre 24-28 semanas e, aquelas com glicemia de jejum ≥ 110 mg/dl e/ou 2 horas pós-

-sobrecarga ≥ 140 mg/dl, tiveram o diagnóstico confi rmado e foram referenciadas para o 

serviço especializado5. Neste momento, realizou-se o estudo. 

O tamanho amostral foi determinado por conveniência. Foram incluídas todas 

as gestantes portadoras de DMG, referenciadas para o serviço durante o período de um 

ano (novembro de 2009 a novembro de 2010), potencialmente elegíveis e que aceitaram 

participar do estudo. Todas as gestantes incluídas foram prévia e devidamente esclarecidas 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde 

(FEPECS)/SES-DF, sob o protocolo de nº 3517/09 (anexo 1). 

Além do diagnóstico de DMG, foram critérios de inclusão: peso pré-gestacional 

conhecido ou avaliado até o fi nal da 13ª semana gestacional; idade gestacional confi rmada 

por ultra-som precoce e ausência de qualquer tipo de restrição alimentar. Foram excluídas 

as gestantes com gestação múltipla. 

Colheita dos dados

Os dados foram coletados na primeira consulta do serviço de referência, carac-

terizada no estudo como momento da avaliação. Foram realizadas consulta a prontuários 

e entrevista, com perguntas fechadas e/ou medidas de avaliação das características socio-

econômicas e obstétricas. O protocolo de colheita de dados foi pré-defi nido e validado 

por pré-teste. Neste momento, também foi avaliado o estado nutricional materno, pelos 

instrumentos propostos (R24 horas, QFA e IQD), e solicitados exames bioquímicos para 

avaliação dos marcadores da SM e do controle glicêmico. Os prontuários foram novamente 

consultados após o parto, para inclusão dos dados referentes ao parto e ao recém-nascido 

(anexo 2). 
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Técnicas e testes de avaliação

Para avaliação do estado nutricional materno utilizou-se o índice de massa cor-

poral (IMC; Kg/m2), pré-gestacional e no momento da avaliação, e os inquéritos alimen-

tares R24h, QFA e IQD9,25,26,27. 

As medidas de peso e estatura foram verifi cadas no momento da entrevista, em 

balança digital. O IMC pré-gestacional foi classifi cado em baixo peso (IMC<18,5 kg/m2), 

adequado (18,5 kg/m2 ≤ IMC < 25 kg/m2), sobrepeso (25,0 kg/m2 ≤ IMC < 30 kg/m2) e 

obesidade (IMC ≥ 30,0 kg/m2)9. O IMC gestacional, aferido no momento da avaliação nu-

tricional e metabólica, foi relacionado à idade gestacional e categorizado de acordo com os 

critérios de Atalah (1997)25. 

O questionário R24h foi composto de quatro colunas: a) refeição - horário; b) 

alimento consumido; c) quantidade - medida caseira; d) quantidade - g/ml. Todas as co-

lunas eram abertas para o preenchimento, a partir das informações da própria gestante. A 

frequência alimentar foi avaliada pelo questionário QFA validado27. Após o calculo da in-

gestão alimentar pelo R24h e pelo QFA (valor energético total (VET) foi classifi cado como 

adequado (25 Kcal/kg peso/dia - 40Kcal/kg peso/ dia) ou inadequado (<25 Kcal/kg peso/

dia ou > 40 Kcal/kg peso/dia) da dieta (18,29) . Para o cálculo do IQD, considerou-se o guia 

alimentar proposto por Philippi et al28(componentes de 1 a 5), o protocolo de Fisberg et al25 

(componentes de 6 a 10) e o software Avanutriâ, versão 3.1.4. A variedade da dieta (compo-

nente 10) foi avaliada a partir dos dados obtidos no próprio estudo. Todos os componentes 

receberam pontuações de zero a dez e os valores intermediários foram calculados propor-

cionalmente ao total consumido. A soma dos escores obtidos categorizou a qualidade da 

dieta em inadequada (≤ 40); necessita modifi cação (≥ 41 e ≤ 64) e saudável (≥ 65 pontos)26.

A avaliação dos marcadores de SM seguiu os critérios diagnósticos defi nidos pelo 

IDF (2006)6: IMC ≥ 25Kg/m2, HDL-colesterol < 50 mg/dl, triglicérides ≥ 150 mg/dl e glice-

mia de jejum (GJ) ≥ 100 mg/dl. Os marcadores do controle glicêmico foram defi nidos por 

GJ ≤ 85 mg/dl, glicemia pós-prandial (GPP) ≤ 120 mg/dl e hemoglobina glicada (HbA1c) 

≤ 6,5%1. Todos os exames bioquímicos foram realizados de acordo com normas técnicas 

padronizadas no laboratório da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/

DF), responsável por essas análises.

Os marcadores do crescimento fetal foram defi nidos pelas categorias de peso dos 

recém-nascidos relacionado à idade gestacional ao nascimento (peso/idade gestacional do 

parto), obtidos por consulta aos prontuários. Esta relação categorizou o crescimento fetal 



Per  l nutricional no DMG   -   36

em: pequeno (PIG) (Peso < P10), adequado (AIG) (Peso entre P10 e P90) e grande para 

a idade gestacional (GIG) (Peso ≥ P90). A curva de referência para a relação Peso/Idade 

gestacional ao nascimento foi a padronizada por Margotto (2001)29, padronizada na assis-

tência da Secretaria de Estado da Saúde (SES/DF). 

Análise estatística

O estudo das proporções (%), dentro das categorias específi cas, foi realizado pe-

los testes do Qui-quadrado e/ou exato de Fisher, quando necessário. Para o estudo das 

estimativas de risco foram calculados os valores do odds ratio (OR) e respectivos intervalos 

de confi ança (IC) a 95%, empregando-se o software SPSS, versão 16.0. Para todos os resul-

tados obtidos adotou-se 95% como limite de signifi cância estatística (p < 0,05). 

3. RESULTADOS

As características das 65 gestantes portadoras de DMG, incluídas neste estudo, 

estão na Tabela 1. A idade materna média foi de 32,5 anos e as idades gestacionais médias 

no início do pré-natal e no momento de avaliação foram, respectivamente, 24,7 e 28,1 se-

manas. A maior proporção delas estava, no máximo, na segunda gestação (63,1%), tinha 

oito ou mais anos de escolaridade (62,5%), com situação conjugal estável (84,6%) e reali-

zou mais de cinco consultas no pré-natal (81,5%). 

Entre as 53 gestações com dados completos, 92,5 % delas foram resolvidas no 

termo, com idade gestacional mínima de 37 semanas; o peso médio dos recém-nascidos 

(RN) foi de 3339,2 ± 700,6 g e 19,6% deles foram classifi cados como RN-GIG (grandes 

para a idade gestacional). 

A média do IMC pré-gestacional foi de 27,7 ± 5,9 Kg/m2 e, do IMC na avalia-

ção, de 30,6 ± 5,7. O sobrepeso e a obesidade pré-gestacionais caracterizaram 67,7% da 

amostra. Na gestação, por volta da 28ª. semana, 64,6% das gestantes estava com IMC igual 

ou superior a 25 Kg/m2. O consumo alimentar foi considerado inadequado pelo R24h 

em 70,3% das gestantes. Da mesma forma, o QFA caracterizou inadequação alimentar 

em 76,6% delas. Entretanto, o IQD escore foi inadequado (< 40 pontos) em apenas uma 

gestante (1,5%); na grande maioria, este instrumento indicou adequação (IQD ≥ 65) ou 

necessidade de modifi cação (IQD entre 41 - 64 pontos) (Tabela 2). 
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O IMC ≥ 25 Kg/m2 foi aferido em 66,2%, HDL-colesterol < 50 mg/dl em 15,4%, 

triglicérides ≥ 150 mg/dl em 63,1% e GJ ≥ 100 mg/dl em 12,3% das portadoras de DMG. 

Menos da metade das gestantes estava com controle glicêmico adequado, avaliado pelas GJ 

e GPP. Observou-se 49,2% de gestantes com GJ ≤ 85 mg/dl e 38,5% com GPP ≤ 120mg/dl. 

Ao contrário, a HbA1c ≤ 6,5% foi confi rmada em 81,3% da população avaliada (Tabela 3).

O estado nutricional, avaliado por classes de IMC pré-gestacional (p 

= 0,000), R24h (p = 0,008) e QFA (p = 0,003), mostrou associação com IMC ≥ 25 

Kg/m2; o R24h se associou, também, aos valores de HDL-colesterol < 50 mg/dl 

(p = 0,033). Não se observou associação entre estado nutricional, avaliado por qualquer 

instrumento, e valores de triglicérides ≥ 150 mg/dl ou de GJ ≥ 100 mg/dl. Os resultados do 

IQD não se relacionaram a nenhum critério diagnóstico de SM (Tabela 4). Em relação aos 

marcadores do controle glicêmico materno, observou-se associação signifi cativa entre as 

classes de IMC pré-gestacional e GJ ≤ 85 mg/dl (p = 0,026) e entre as categorias de IQD e 

os níveis de HbA1c ≤ 6,5% (p = 0,004) (Tabela 5).

A análise da estimativa de risco evidenciou que o IMC pré-gestacional inade-

quado aumentou o risco de ocorrência de IMC ≥ 25 Kg/m2 (OR = 5,6; IC 95% = 1,7; 18,4) 

e de GJ > 85 mg/dl (OR = 3,9; IC 95% = 1,2; 12,7). O R24h inadequado aumentou o risco 

de IMC ≥ 25 kg/m2 (OR = 4,7; IC 95% = 1,5; 14,8) e de ocorrência de HDL-colesterol < 50 

mg/dl (OR = 1,3; IC 95% = 1,1; 1,5). O QFA inadequado favoreceu o IMC ≥ 25 kg/m2 (OR 

= 6,7, IC 95% = 1,9; 23,9) e o IQD se relacionou ao risco de HbA1c > 6,5% (OR = 1,1; IC 

95% = 1,01; 1,3) (Tabela 6).
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Tabela 1 - Caracterização da amostra de gestantes portadoras de DMG

CARACTERÍSTICAS
Média Dp**

Idade (anos) 32,5 4,5
Idade gestacional início pré-natal (semanas) 24,7 6,4
Peso pré-gestacional (Kg) 69,7 16,2
Peso na avaliação (Kg) 76,7 16,2
Altura (m) 1,6 0,1
Idade gestacional na avaliação (semanas) 28,1 5,1

N %
Paridade

Zero 23 35,4
1 18 27,7
2 17 26,2
≥ 3 7 10,7

Escolaridade (anos completos)
1-3 1 1,3
4-7 14 17,5
8-11 34 42,5
≥ 12 16 20,0

Estado civil
Com companheiro 55 84,6
Sem companheiro 10 12,5

Consultas pré-natal
≥ 5 53 81,5
< 5 12 18,6

Id. Gestacional parto*
≥ 37 semanas 49 92,5
< 37 semanas 4 7,5

Total 65 100,0%

*Perda de dados relativos a 12 partos que ocorreram fora do serviço de referência

**Dp= Desvio padrão
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Tabela 2 - Caracterização do estado nutricional das gestantes 
portadoras de DMG

ESTADO NUTRICIONAL
M Dp*****

IMC* pré-gestacional (Kg/m2) 27,7 5,9
IMC avaliação gestacional (Kg/m2) 30,6 5,7
VET R24h** (Kcal/Kg/dia) 1657,4 532,1
VET QFA*** (Kcal/Kg/dia) 1613,7 446,3
IQD**** escore 63,4 14,28

N %
IMC pré-gestacional

Baixo peso 0 0,0
Adequado 21 32,3
Sobrepeso 27 41,5
Obesidade 17 26,2

IMC avaliação
Baixo peso 4 6,2
Adequado 19 29,2
Sobrepeso 26 40
Obesidade 16 24,6

VET R24h (Kcal/Kg/dia)
25 -40 (adequado) 19 29,7
< 25 ou > 40 (inadequado) 45 70,3

VET QFA (Kcal/Kg/dia)
25 -40 (adequado) 15 23,4
< 25 ou > 40 (inadequado) 49 76,6

IQD escore
< 40 (inadequado) 1 1,5
41 - 64 (necessita de melhoras) 31 48,4
≥ 65 (adequado) 32 50,0

*IMC= Índice de Massa Corporal

**VET R24h= Valor Energético Total do Recordatório de 24h

***VET QFA= Valor Energético Total do Questionário de Frequência Alimentar

****IQD= Índice de Qualidade da Dieta

*****Dp= Desvio padrão
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Tabela 3 - Marcadores da síndrome metabólica e do controle glicêmico nas 
gestantes portadoras de DMG

M* Dp**
IMC avaliação gestacional (Kg/m2) 30,6 5,7
Colesterol Total (mg/dl)

LDL-colesterol (mg/dl) 124,7 43,0
HDL-colesterol (mg/dl) 61,3 12,5
VLDL-colesterol (mg/dl) 39 14,9

Triglicérides (mg/dl) 211,3 105,6
Glicemia de jejum (GJ; mg/dl) 88,3 17,6
Glicemia 2h pós-prandial (GPP; mg/dl) 130,0 34,4
Hemoglobina glicada (HbA1c; %) 5,6 0,8
Peso RN (g) 3339,2 700,6

N %
MARCADORES SM

IMC ≥ 25Kg/m2 43 66,2
HDL-colesterol < 50 mg/dl 10 15,4
Triglicérides ≥ 150mg/dl 41 63,1
Glicemia jejum ≥ 100 mg/dl 8 12,3

MARCADORES CONTROLE GLICÊMICO
GJ ≤ 85 mg/dl 32 49,2
GPP ≤ 120 mg/dl 25 38,5
HbA1c ≤ 6,5% 53 81,3

Tabela 4 - Associação entre o estado nutricional e os marcadores da síndrome 
metabólica nas gestantes portadoras de DMG

IMC 

≥ 25Kg/m2

HDL-col 

< 50mg/dl

Triglicérides 

≥ 150mg/dl

Glicemia Jejum 

≥ 100 mg/dl

N % N % N % N %

IMC avaliação
Baixo peso 0 0,0 1 11,1 4 9,7 0 0,0
Adequado 7 16,3 2 22,2 10 24,4 0 0,0
Sobrepeso 21 48,8 3 33,3 16 39 5 62,5
Obesidade 15 34,9 3 33,3 11 26,8 3 37,5

Valor p 0,000 0,928 0,306 0,139
VET R24h (Kcal/Kg/dia)*

25 a 40 ( adequado) 8 19,0 0 34,7 11 27,5 1 12,5

< 25 ou > 40 (inadequado) 34 81,0 9 65,3 29 72,5 7 87,5

Valor p 0,008 0,033 0,438 0,246
VET QFA (Kcal/Kg/dia)**

25 a 40 ( adequado) 5 11,9 1 26,5 9 22,5 1 12,5
< 25 ou > 40 (inadequado) 37 88,1 8 73,5 31 77,5 7 87,5

Valor p 0,003 0,300 0,450 0,406
IQD (escore)***

< 40 (categoria 1) 1 2,4 0 0,0 1 2,5 0 0,0
41 - 64 (categoria 2) 20 47,6 4 44,4 16 40 3 37,5
≥ 65 (categoria 3) 21 50,0 5 55,5 23 57,5 5 62,5

Valor p 0,773 0,908 0,469 0,743



Per  l nutricional no DMG   -   41

Tabela 5 - Associação entre o estado nutricional e os marcadores do controle 
glicêmico nas gestantes portadoras de DMG.

G Jejum***** 
≤ 85 mg/dl

GPP****** 
≤ 120 mg/dl

Hb A1c
≤ 6,5%

IMC avaliação*
Baixo peso 3 9,4 3 8,6 4 7,5
Adequado 14 43,7 8 22,8 17 32,1
Sobrepeso 11 34,4 10 28,6 18 33,9
Obesidade 4 12,5 14 40,0 14 26,4

Valor p 0,026 0,279 0,203
VET R24h (Kcal/Kg/dia)**

25 -40 (adequado) 10 32,3 7 28,0 15 28,8
< 25 ou > 40 (inadequado) 21 67,7 18 72,0 37 71,2

Valor p 0,422 0,503 0,472
VET QFA (Kcal/Kg/dia)***

25 -40 (adequado) 8 25,8 5 20,0 13 25
< 25 ou > 40 (inadequado) 23 74,2 20 80,0 39 75

Valor p 0,408 0,525 0,643
IQD (escore)****

< 40 (categoria 1) 0 0,0 0 0
41 - 64 (categoria 2) 13 41,9 9 36,0 24 46,2
≥ 65 (categoria 3) 18 58,1 16 64,0 28 53,8

Valor p 0,350 0,221 0,004

*IMC= Índice de Massa Corporal
**VET R24h= Valor Energético Total do Recordatório de 24h

***VET QFA= Valor Energético Total do Questionário de Frequência Alimentar
****IQD= Índice de Qualidade da Dieta

*****G Jejum= Glicemia de Jejum
****** GPP= Glicemia Pós Prandial

Tabela 6 - Estimativa de risco entre estado nutricional e marcadores da SM e do 
controle glicêmico materno nas gestantes portadoras de DMG

OR (IC 95%)* OR (IC 95%)* OR (IC 95%)*

IMC ≥ 25 Kg/m2 5,6 (1,7; 18,4) 4,7 (1,5; 14,8) 6,7 (1,9; 23,9)

HDL colesterol < 50 mg/dl – 0,6 (0,5; 0,8) –

G Jejum ≥ 85 mg/dl 3,9 (1,2; 12,7) – –

HbA1c ≥ 6,5% 1,1 (1,01; 1,3) – –

*calculado apenas para as associações signifi cativas (p < 0,05)
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4. DISCUSSÃO

Neste estudo, os resultados de IMC pré-gestacional, R24h e QFA caracterizaram 

o estado nutricional das gestantes portadoras de DMG por sobrepeso, obesidade e consu-

mo alimentar inadequado. Obesidade e sobrepeso infl uenciaram no IMC ≥ 25 Kg/m2 no 

momento da avaliação gestacional, aumentando o risco em 5,6 vezes. Da mesma forma, 

R24h e QFA inadequados aumentaram o risco desta ocorrência em, respectivamente, 4,7 

e 6,7 vezes. 

Duas revisões sistemáticas recentes destacam o R24h e o QFA entre os instru-

mentos mais utilizados na avaliação do estado nutricional materno17,18. A correspondência 

entre a avaliação do estado nutricional pelo R24h e pelo QFA já foi referendada na popu-

lação de indivíduos adultos do Distrito Federal (DF)/Brasília27 e na população de gestantes 

brasileiras21, validando a reprodutibilidade destes instrumentos. Entretanto, de maneira 

inédita, os resultados aqui observados indicam que esta correspondência é verdadeira, 

também, na população de gestantes portadoras de DMG. Assim, esses resultados reforçam 

a importância da avaliação do estado nutricional materno, por métodos antropométricos 

ou por inventários de consumo alimentar, e consolidam a associação entre obesidade, ina-

dequação alimentar e risco gestacional na ocorrência do DMG4,10. 

Outro aspecto de interesse seria a associação entre estado nutricional e risco 

para a presença dos componentes da SM na gestação. Para isso, o IMC pré-gestacional e 

o consumo alimentar, inadequado pelo R24h ou pelo QFA, tiveram papel de destaque. O 

sobrepeso e a obesidade pré-gestacional, reconhecidos fatores de risco para DMG2, carac-

terizaram 67,7% dos sujeitos; o R24hs e o QFA indicaram inadequação em, respectivamen-

te, 70,3 e 76,6% das gestantes avaliadas. 

O estado nutricional, avaliado pelo R24h, se associou, também, a valores de 

HDL-colesterol < 50 mg/dl, aumentando o risco em 1,3 vezes. Esta observação também 

é esperada quando se associam obesidade, DMG e SM, com potencial risco para doença 

cardiovascular6. Entretanto, IMC pré-gestacional, R24h e QFA não se associaram a trigli-

cérides ≥ 150 mg/dl ou GJ ≥ 100 mg/dl, assim como os escores do IQD não infl uenciaram 

nos marcadores da SM. Estes resultados precisam ser melhor defi nidos e alguns fatores 

devem estar envolvidos: a característica qualitativa do IQD como instrumento de avaliação 

do consumo alimentar32 e a não diferenciação de seus resultados entre as gestantes (IQD ≥ 

65 em 50,0% e < 65 nos outros 50,0% da amostra); o tipo do estudo (transversal e avaliação 

única); os valores médios (88,3 ± 17,6 mg/dl) e o número reduzido de gestantes com GJ 
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≥ 100mg/dl (8/65; 12,3%) e a variação observada nos resultados dos triglicérides (211,3 ± 

105,6 mg/dl). 

Na literatura consultada não foram encontrados estudos que permitissem a com-

paração e discussão desses nossos resultados. Um estudo de caso-controle, com tamanho 

amostral adequado para comparar gestantes diabéticas com R24h e IQD inadequados (ca-

sos) e adequados (controles), deverá esclarecer o papel do consumo alimentar nos resulta-

dos de GJ ≥ 100 mg/dl e triglicérides ≥ 150 mg/dl. Independentemente destas difi culdades, 

a avaliação quantitativa do estado nutricional materno evidenciou risco para IMC gesta-

cional ≥ 25 Kg/m2, e decorrente risco primário o diagnóstico de SM6, também nas gestações 

complicadas pelo GDM. Estes resultados estão de acordo com estudos anteriores que já 

defi niram o período gestacional como janela diagnóstica para a SM e eventuais riscos fu-

turos para a mãe e seu recém-nascido, em portadoras de distúrbios hiperglicêmicos12,13,16. 

Neste estudo, o estado nutricional, avaliado pelo IMC pré-gestacional e pelo 

IQD, se associou à qualidade do controle glicêmico materno, indicada pelos níveis de GJ e 

de HbA1c no momento da avaliação. IMC inadequado favoreceu a ocorrência de GJ > 85 

mg/dl (OR de 3,9; IC95% de 1,2 a 12,7) e IQD inadequado ou com necessidade de modi-

fi cações (< 65 pontos) infl uenciou os níveis de HbA1c > 6,5% (OR de 1,1; IC95% de 1,01 

a 1,3). Estes resultados confi rmam o papel do estado nutricional no prognóstico destas 

gestações de risco, especifi camente relacionado ao controle glicêmico materno. 

Em nosso meio, Negrato et al.13 identifi caram que o incremento de IMC, 

prévio ou gestacional, foi proporcional ao grau de intolerância à glicose na ges-

tação. Outro estudo evidenciou risco para o desenvolvimento de DMG de 2,14 

(1,82–2,53) 3,56 (3,05–4,21) e 8,56 (5,07–16,04) respectivamente, para sobrepeso, obesida-

de e obesidade mórbida33. 

De acordo com a literatura específi ca, os dados coletados por inquéritos dietéti-

cos podem sofrer interferências de diferentes fatores relacionadas às várias dimensões que 

infl uenciam o consumo alimentar, entre elas, biológicas, socioeconômicas, culturais e sim-

bólicas18. Assim, os inquéritos alimentares nem sempre fornecem informações precisas e, 

no caso específi co de gestantes, as alterações do estado fi siológico e psicológico poderiam 

infl uenciar os resultados da análise do consumo alimentar34. Estas restrições não parecem 

ter infl uenciado nos resultados do presente estudo, especialmente, nas associações obser-

vadas com o IQD. Este instrumento avalia a qualidade da dieta, característica que é defi nida 

antes do período gestacional e que, pela própria fi siologia da gestação, difi cilmente será 
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modifi cada nas primeiras semanas. Além disso, o percentual de HbA1c refl ete os níveis 

glicêmicos mantidos nas últimas oito a doze semanas1. De interesse prático, a associação 

IQD-HbA1c evidencia que tanto o consumo energético como a qualidade da dieta devem 

ser considerados na orientação nutricional de gestantes portadoras de DMG35.

O estado nutricional, antes e durante a gravidez, é forte determinante dos re-

sultados da gestação, dependentes do metabolismo materno e do recém-nascido, com 

repercussões imediatas e tardias36. Prova disso é a ocorrência de 19,6% de RN-GIG, espe-

rada pelas referências da literatura atual (entre 15 a 25%)37 e pelas características do estado 

nutricional materno. De acordo com alguns autores, a qualidade e a quantidade nutricional 

têm impacto sobre o crescimento e o desenvolvimento do feto35. Infelizmente, a perda de 

dados relativos ao parto e RN e a impossibilidade de uma segunda avaliação nutricional, 

no período de maior crescimento fetal37, não permitiram atestar a associação entre os mar-

cadores do estado nutricional materno e do crescimento fetal exagerado nestas gestações 

complicadas pelo DMG. 

Concluindo, os resultados deste estudo evidenciaram que o estado nutricional 

inadequado representa risco para a ocorrência de SM e de pior controle glicêmico materno. 

Tais associações destacam a importância da avaliação do estado nutricional, para adoção 

de medidas preventivas e garantia da saúde materna e do recém-nascido nas gestações 

complicadas pelo DMG. De modo prático, os resultados deste estudo reforçam a necessi-

dade de avaliação do estado nutricional nestas gestações de risco, não só para alcançar a 

normoglicemia, mas também para prevenir os riscos metabólicos e cardiovasculares38,39, em 

médio e longo prazo, para as mães e seus fi lhos.
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ANEXOS
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Anexo 1 - Termo de Aprovação do CEP/SES/DF (protocolo Nº 351/09; 

parecer Nº.431/2009) 
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Anexo 2 - Protocolo de coleta de dados

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE GESTANTE

DATA DA CONSULTA / MOMENTO DA AVALIAÇÃO

__________/____________/__________

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO:

IDADE:

IDADE GESTACIONAL:

ESCOLARIDADE: 

ESTADO CIVIL 

NÚMERO DE PARTOS:

NÚMERO DE CONSULTAS NO PRÉ NATAL:

SEMANA QUE INICIOU ACOMPANHAMENTO PARA DG:

TELEFONE:

DATA PROVÁVEL DO PARTO:

AVALIACÃO ANTROPOMÉTRICA:

PESO PRÉ-GESTACIONAL: ___________

PESO ATUAL: ___________

ALTURA: ___________

IMC: ___________

PCT: ___________

CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO: ___________

CIRCUNFERÊNCIA MUSCULAR DO BRAÇO: ___________
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USO DE MEDICAÇÕES:

Anexo 2 (continuação)

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA:

Hemató-
crito

Hemglobi-
na

Glicose je-
jum

Glicose 
pós-pran-

dial

Colesterol 
total

LDL-c

__________ __________ __________ __________ __________ __________

HDL-c VLDL-c Ácido úrico
Hemoglobi-
na glicada

Triglicéri-
des

__________ __________ __________ __________ __________ __________

RECORDATÓRIO ALIMENTAR de 24h:

 

HORÁRIO ALIMENTO CONSUMIDO
QUANTIDADE  
medida caseira

QUANTIDADE 
- g/ml 

Anexo 2 (continuação)*
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Anexo 2 (continuação)

*FONTE: Ribeiro AC, Sávio KEO, Rodrigues MLCF, Costa THM, Schmitz BAS. Validação de 
um questionário de freqüência de consumo alimentar para população adulta. Rev. Nutr., 

Campinas, v. 19, n. 5, out. 2006Agradecimentos
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