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METODOLOGIA
Estudo longitudinal e prospectivo realizado no Ambulatório de Gestação de Alto

Risco do Hospital Geral de Caxias do Sul, na UCS. Avaliou-se a monitorização

continua da glicemia (dispositivo iPro™2 Professional CGM) durante 72 horas de 20

gestantes com TOTG-75g normal, realizado entre 24ª e a 28ª semanas de gestação.

O dispositivo gravou eletronicamente valores de glicemia intersticial, no intervalo de

40 a 400mg/dl, a cada cinco minutos, compondo um total de 288 medidas/dia,

durante 3 dias consecutivos. Realizou-se automonitoramento pela glicemia capilar

em horários estabelecido para calibração do dispositivo A amostra foi composta por

dois grupos: (I) gestantes obesas (GO) pré-gestacional (n=10) e grupo controle com

gestantes eutroficas (GC) (n=10), pareados pela idade materna e paridade. As

variáveis maternas coletadas foram idade materna, idade gestacional, paridade,

antecedente familiar de doença cardiovascular e diabetes, Índice de massa corporal

pré-gestacional, ganho ponderal gestacional e resultados do TOTG-75g (glicemia

jejum, 1 e 2 horas após sobrecarga de glicose). Para a analise exploratória dos

dados descritivos, utilizou-se o Teste t de Student, teste Wilcoxon-Mann-Whitney e

teste Teste qui-quadrado de Pearson. A analise dos dados foi realizada pelo

programa R para Windows, versão 3.1.1. Considerou-se o valor nominal de p <0.05

estatisticamente significante.

RESULTADOS

A tabela 1 mostra as característica basais das gestantes do GO e GC. A tabela 2

mostra os resultados da monitorização continua da glicose do GC e GO. A Figura 1 é

a representação gráfica da flutuação da glicose no período de 24 horas. A analise de

variância entre as medias de glicemia (ANOVA) dos grupos, mostrou diferença

estatisticamente significante no período noturno (p<0,001) Essa analise não mostrou

resultado significante no período diurno ( p= 0,25) e nas 24 horas (p= 0,17). .

RESULTADOS 
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CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou gestantes com obesidade apresentam níveis

de glicemia mais elevados quando comparado a gestantes com peso normal,

mesmo na presença de teste de tolerância a glicose normal. Essa diferença é

mais evidente no período noturno

INTRODUÇÃO / OBJETIVO

O rastreamento do diabetes mellitus gestacional (DMG) é realizado rotineiramente,

entre a 24ª - 28ª semana gestacional, pelo teste oral de tolerância a glicose, 75g

(TOTG). DMG está associado a desfechos adversos maternos-fetais, em curto e

longo prazo e, requer monitoramento de glicemias capilares pré e pós-prandiais,

durante a a gestação. Apesar da obesidade ser um fator de risco independente para

DMG, observa-se que parte dessa população apresenta resultado normal no TOTG,

e são dispensadas desses controle glicêmico. Estudos tem mostrado que essas

gestantes tem apresentado complicações semelhantes ao DMG, apesar de TOTG

normal. A hiperglicemia não identificada em momentos padronizados é o principal

fator suspeito de desencadear esses resultados. Objetivo: avaliar o perfil glicêmico

durante 72 horas, de gestantes obesas sem critérios diagnósticos para hiperglicemia.

DISCUSSÃO

O presente estudo mostrou claramente diferença na evolução temporal dos níveis

glicêmicos entre gestantes obesas e não obesas sem hiperglicemia. Os níveis de

glicose em horários específicos (antes e 2 horas após o café da manhã) foram

significativamente maiores no OG. No entanto, esses níveis não excederam os

limites recomendados para os horários (<95 e <120 mg/dl, respectivamente). A

analise de medidas repetidas (durante 72 horas) mostrou flutuação da glicose com

valores mais altos em gestantes obesas do que em não obesas (avaliadas pela

AUC). O mesmo comportamento foi observado quando a análise foi avaliada em dois

períodos (diurno e noturno). Além disso, a obesidade foi associada a uma maior

média de glicose no sangue à noite. Esses dados sugerem que os fetos das

mulheres obesas podem estar expostos a um padrão de glicemia mais elevado que o

normal. Poucos estudos avaliaram esse perfil glicêmico, Harmon e colaboradores

mostraram resultados semelhantes ao nosso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO: curva suave (Lambda = 1000.000) verde.(n=10). GC: curva suave vermelha.(n=10)  

Figura 1. Perfil glicêmico de gestantes com tolerância a glicose normal 
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