
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: FREQUÊNCIA DE DIABETES GESTACIONAL  EM UM HOSPITAL DE MOGI MIRIMTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS MARIA IMACULADAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LARISSA ROBERTA VIRGILIOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RENAN BAZUCO FRITTOLIORIENTADOR(ES): 



1 RESUMO:  

O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é classificado como a diminuição a 

tolerância à glicose, reconhecida pela primeira vez na gestação podendo persistir 

após o parto ou não. A prevalência de Diabetes Mellitus Gestacional em mulheres 

com mais de 20 anos que utilizam o Sistema Único de Saúde é de 7,6 %. O DMG é 

um dos principais fatores para o aumento da mortalidade perinatal e também para a 

morbidade perinatal com grandes índices de macrossomia, complicações 

metabólicas, hematológicas e respiratórias. A Organização Mundial da Saúde 

recomenda o rastreamento e o diagnóstico do DMG através de exames como 

glicemia de jejum no pré-natal. O presente estudo teve como objetivo verificar a 

frequência do Diabetes Mellitus Gestacional em um hospital de Mogi Mirim nos anos 

de 2015 e 2016, comparando os casos prevalentes nos respectivos anos e avaliar a 

presença de hiperglicemia no primeiro, segundo e terceiro trimestre de gestação. O 

estudo foi realizado através da revisão criteriosa dos prontuários clínicos dos 

pacientes com faixa etária a partir de 18 anos que apresentaram hiperglicemia na 

gestação. Até o momento foram analisados 300 laudos de cada ano, sendo que em 

2015, 4,6% apresentaram a hiperglicemia e em 2016 foram 2,6%. 

 

2 INTRODUÇÃO: 

O Diabetes Mellitus (DM) é descrito como uma desordem metabólica de 

múltipla etiologia, caracteriza-se pela hiperglicemia crônica decorrente de defeito da 

ação ou secreção da insulina. O DM é classificado em tipo 1 e 2, diabetes 

gestacional e outros. O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) define-se pela baixa a 

diminuição à glicose sendo reconhecida pela primeira vez durante a gestação, 

podendo persistir após o parto ou não.  Com o aumento da glicemia materna pode 

acarretar riscos adversos maternos, fetais e neonatais com complicações para mãe 

aumentando o número de cesárias e pré-eclâmpsia e para o concepto o aumento de 

casos da prematuridade, macrossomia, a distocia de ombro, hipoglicemia, morte 

perinatal. 

          A prevalência de DMG no Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil é de 7,6 % 

para gestantes acima de 20 anos. A Organização Mundial da Saúde recomenda o 

rastreamento e o diagnóstico do DMG através de exames como glicemia de jejum no 

pré-natal. O ponto de corte foi estabelecido em 85mg/dl, independente do período da 

gravidez, resultado abaixo disso é considerado rastreamento negativo e na ausência 



de fatores de risco pra DMG, não é necessário a repetição para rastreamento 

durante a gestação. O DMG é reconhecido como importante risco de complicações 

durante a gravidez para a mãe e para o feto, além disso, representa o aumento do 

risco de se desenvolver o DM2 após o parto, o rastreamento é utilizado como 

instrumento de prevenção. 

            Cuidados especiais no pré-natal, realização da dieta e em alguns casos o 

uso da insulina tem reduzido a mortalidade materna e também a morbimortalidade 

perinatal. 

       

3 OBJETIVOS: 

Verificar a prevalência do Diabetes Mellitus Gestacional em um hospital no município 

de Mogi Mirim.  

Objetivos específicos 

 Comparar os casos prevalentes do Diabetes Mellitus Gestacional nos anos de 

2015 e 2016. 

 Avaliar a presença de hiperglicemia no primeiro, segundo e terceiro trimestre 

de gestação. 

4 METODOLOGIA: 

O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número do 

CAAE: 70450917.1.0000.5679 e seguiu com as exigências para pesquisas que 

envolvem seres humanos, de acordo com a Resolução CNS nº 466/12. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal. Foram revisados os exames 

laboratoriais, sendo fornecidos os resultados das pacientes acima de 18 anos que 

apresentaram hiperglicemia durante a gestação em um hospital de Mogi Mirim/SP 

nos anos de 2015 e 2016. 

 

5 DESENVOLVIMENTO: 

De acordo com os prontuários dos pacientes que realizaram exames bioquímicos no 

hospital foram avaliados: a idade e se as pacientes apresentaram hiperglicemia. 

Os dados levantados pela presente pesquisa foram digitados em planilhas e 

gráficos para a comparação e obtenção dos resultados; assim sendo realizada a 

discussão dos mesmos e a conclusão do trabalho. 

 



 

6 RESULTADOS PRELIMINARES: 

Os resultados preliminares mostram que em ambos os anos foram analisados 

300 laudos de cada ano, no hospital da cidade de Mogi Mirim/SP. 

No ano de 2015, 286 (95,3%) pacientes não apresentaram o aumento da 

hiperglicemia enquanto 14 (4,7%) apresentaram o aumento e em 2016 houve o 

aumento da glicemia em 8 casos (2,7%) e 292 (97,3%) gestantes não apresentaram 

hiperglicemia. 

Observando os dados pode-se constatar que do ano de 2015 a 2016 houve uma 

diminuição do número de casos de gestantes que apresentavam hiperglicemia. 
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